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Gerbiami skaitytojai,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tęsdamas tradiciją kiekvienais
metais pristatyti praėjusių metų veiklos rezultatus, šiemet juos pateikia
kompaktiniame diske. Tikimės, kad toks formatas bus dar patogesnis ir pasieks
platesnį skaitytojų ratą.
2007 metų teismo veiklos apžvalgoje Jūs rasite ne tik pagrindinę
informaciją apie Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, jo kompetenciją,
sudėtį ar struktūrą, bet ir ryškiausias administracinių ginčų nagrinėjimo praktikos
tendencijas, skaitytojams parengtus statistinius duomenis apie Vyriausiojo
administracinio teismo ir šio teismo teisėjų darbo krūvį, apie tai, kokių kategorijų
bylos dažniausiai nagrinėjamos Vyriausiajame administraciniame teisme ir kokie
bylų nagrinėjimo rezultatai buvo 2007 metais.
Džiaugiamės, jog domitės administracinės teisės ir administracinio proceso
problemomis.
Tikimės, kad šis pranešimas Jums bus įdomus ir naudingas.

Pagarbiai,
Teismo pirmininkas
Virgilijus Valančius
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Dr. Virgilijus Valančius
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Vyriausiojo administracinio teismo veikla 2007 metais
Pagrindinės tendencijos ir raidos perspektyvos

Vyriausiasis administracinis teismas veikia nuo 2001 m. sausio 1 d., kai
Lietuvoje buvo užbaigta administracinės justicijos institucinė reforma. Esminė
Vyriausiojo administracinio teismo paskirtis yra ne tik vykdyti teisingumą
konkrečiose bylose, bet ir formuoti vienodą administracinių teismų praktiką,
aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Ši funkcija yra analogiška
toms, kurias atlieka aukščiausieji administraciniai teismai kitose Europos
Sąjungos valstybėse. Į Vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose,
nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų taikymo išaiškinimus atsižvelgia
teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti subjektai, taikydami tuos
pačius įstatymus.
2007 metai ryškūs intensyvia administracinių teismų praktikos raida.
Buvo gilinama jau suformuota administracinių teismų praktika mokesčių,
muitų, valstybės tarnybos, socialinės apsaugos, konkurencijos, nuosavybės
teisių atkūrimo ir kitose viešojo administravimo srityse. Tuo pačiu buvo
atskleidžiami ir nauji administracinės jurisprudencijos aspektai. Reikšmingai
Vyriausiojo administracinio teismo praktika vystėsi teritorijų planavimo ir
statybų, aplinkosaugos, valstybės civilinės atsakomybės bei kitose srityse.
Svarbios ir Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtos bylos, kuriose buvo
tiesiogiai taikoma Europos Sąjungos teisė – paprastai jos susijusios su mokesčių,
muitų apskaičiavimu, konkurencijos, aplinkosaugos klausimais, o taip pat –
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimu. Su Europos Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymu dažniau susiduriama
nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas. Jose itin svarbu, kad būtų
užtikrintos atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtos procesinės garantijos,
įtvirtintos Konvencijoje. Tačiau aktualus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos bei jos papildomų protokolų taikymas ir kitose
srityse – asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, nuosavybės gerbimo ir kt.
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Išskirtume keletą reikšmingų Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos raidos krypčių, išryškėjusių 2007 metais. Pirmiausia, Vyriausiojo
administracinio teismo procesiniais sprendimais buvo pasisakyta teisės į
teisminę gynybą įgyvendinimo klausimais ir sustiprintos šios teisės realizavimo
garantijos. Štai Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad „teisė kreiptis
į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek
nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo
4 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių
teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.).
Siekiant nuspręsti, ar įstatymuose yra nustatyta ikiteisminė administracinių
ginčų sprendimo tvarka, ir ar ši tvarka yra privaloma pareiškėjui, svarbu
atsižvelgti į Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį, pagal
kurią, esant abejonei ar galiojančių įstatymų kolizijai dėl konkretaus ginčo
priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme. Tuo paryškinamas teisminės gynybos
prioriteto principas, kuris reiškia, kad ginčas gali būti priskiriamas spręsti
kitų institucijų, o ne teismo kompetencijai tik tais atvejais, kai tai aiškiai ir
nedviprasmiškai nustatyta įstatymuose. Be to, kiekviena ikiteisminė ginčo
sprendimo tvarka neturi būti pernelyg biurokratiška, o ja sukurtas asmens
teisių gynimo mechanizmas turi būti veiksmingas. Tik tokiu atveju ikiteisminė
ginčo sprendimo tvarka yra privaloma. Teisės į teisminę gynybą ribojimai, kurie
sukuria neproporcingas ir biurokratines kliūtis kreiptis į teismą, kurie negali
padėti realiai ir efektyviai išspręsti ginčo, yra neleistini.1 Remdamasis šiais
argumentais, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad ginčams dėl
neveikimo, susijusiems su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius
atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių
atkūrimo priėmimo, privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą
tvarka įstatymuose nėra nustatyta, ir asmuo dėl savo teisių pažeidimo gali iškart
kreiptis į administracinį teismą.
Kita reikšminga Vyriausiojo administracinio teismo praktikos kryptis
siejama su teisėtumo principo įgyvendinimu tiek viešojo administravimo
subjektų veikloje, tiek ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje
dalyvaujančių subjektų veikloje. Pažymėtina, kad šiuo požiūriu Vyriausiasis
administracinis teismas išlieka nuoseklus – griežtai vertina situacijas,
1 2007 m. spalio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007.
T.N.G. ir kt. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 50.3.3.;
50.3.1.
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kai valstybės institucijos viršija savo kompetenciją, arba kai remiamasi
neteisėtais būdais gauta informacija, arba kai yra iš esmės pažeidžiamos
sprendimų priėmimo procedūros ir kt. Paminėtina byla, kurioje Vyriausiasis
administracinis teismas nepripažino leistinais įrodymais greičio matavimo
prietaiso parodymų, kadangi šiam prietaisui eksploatuoti nebuvo gauti visi
būtini leidimai: „Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje įrodymai gali
būti tik teisėtais būdais gauti duomenys. Šis procesinės teisės principas expressis
verbis nėra išdėstytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekse, bet jis kyla iš ATPK 256 straipsnio 1 dalies, įpareigojančios pareigūnus
laikytis įstatymų nustatant, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas,
ATPK 1 straipsnio, kuriuo administracinių teisės pažeidimų kodekso uždavinys
yra saugoti piliečių teises bei laisves, nustatytą valdymo tvarką, stiprinti
teisėtumą, Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą. Teisės mokslas ir
nuolatinė teismų praktika pripažįsta, kad duomenys gali būti laikomi neteisėtai
gauti, jeigu buvo pažeistos žmogaus teisės, proceso principai, buvo panaudota
neleistina prievarta, atlikti veiksmai ir jų rezultatai nebuvo tinkamai užfiksuoti,
o taip pat – valdžios institucijos veiksmai atlikti nesilaikant tam veiksmui atlikti
numatytų pagrindinių taisyklių, duomenys gauti iš neteisėtų šaltinių.“2
Trečia svarbi Vyriausiojo administracinio teismo praktikos raidos
tendencija siejama su intensyviu Europos Sąjungos teisės ir Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymu įvairaus pobūdžio
nagrinėtose administracinėse bylose. Per trumpą savo veiklos laikotarpį
Vyriausiasis administracinis teismas ne tik susipažino su Europos Sąjungos
ir tarptautinės teisės taikymo ypatumais, bet ir pats tapo aktyviu šių teisinių
sistemų dalyviu, prisidėdamas prie jų raidos, pateikdamas Europos Bendrijų
Teisingumo Teismui paklausimus, tiesiogiai taikydamas Europos žmogaus
Teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Europos Sąjungos teisę bei
tarptautinius teisės aktus. Pavyzdžiui, nagrinėdamas klausimą dėl asmens
patraukimo administracinėn atsakomybėn, Vyriausiasis administracinis teismas,
remdamasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija,
pripažino, kad provokuojant asmenį padaryti pažeidimą surinkti duomenys
negali būti laikomi surinkti teisėtai, ir nurodė: „Lietuvos Respublikos Seimui
1995 m. ratifikavus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją
bei šios Konvencijos protokolus, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas,
galiojantis nuo 1985 metų balandžio 1 dienos, nebuvo išsamiai papildytas
2 2007 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. N3-1679/2007 M. J.
prieš Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 32; 49.
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procesinėmis teisės normomis, įtvirtinančiomis Konvencijos garantuojamą
teisę į teisingą teismo procesą. Nepaisant to, tai neatleidžia teismo, vykdančio
teisingumą, bei institucijų, rengiančių administracinio teisės pažeidimo
bylą teisminiam nagrinėjimui, renkančių įrodymus, nuo pareigos užtikrinti
asmenims, traukiamiems administracinėn atsakomybėn, teisę į teisingą teismo
procesą pagal tuos standartus, kurie yra pripažįstami Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktikoje. Byloje nesant duomenų, kad pažeidimas, kuriuo asmuo
kaltinamas, galėjo būti padarytas be policijos pareigūnų įsikišimo, policijos
pareigūnams neapsiribojus vien tik pasyviu asmens galimai neteisėtos veiklos
tyrimu, bet darant tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų asmenį įvykdyti teisės
pažeidimą, darytina išvada, kad pažeidimo asmuo savo valia nepadarė, o buvo
išprovokuotas pareigūno. Duomenys, gauti pažeidžiant Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, yra neteisėti ir
jais asmens kaltė padarius pažeidimą negali būti grindžiama.“3 Kitas pavyzdys
susijęs su Europos Sąjungos teisės taikymu. Nagrinėdamas administracinę bylą
dėl neteisėtai pagamintos degtinės apmokestinimo akcizų mokesčiu, Vyriausias
administracinis teismas rėmėsi Europos Sąjungos teisės aktais, Europos Bendrijų
Teisingumo Teismo praktika ir nurodė, kad „nei aktuali nagrinėjamai bylai ES
teisė, nei Akcizų įstatymas, apibrėždami akcizų objektą, tiesiogiai neišskiria tik
teisėtai pagaminto alkoholio. Savo ruožtu, kaip matyti iš Teisingumo Teismo
praktikos, sprendžiant apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais klausimus,
fiskalinio neutralumo principas paprastai neleidžia daryti takoskyros tarp
teisėtų ir neteisėtų sandorių bei teisėtų (teisėtai įsigytų ar sukurtų) ir neteisėtų
(neteisėtai įsigytų ar sukurtų) prekių.“4 Taigi Vyriausiasis administracinis
teismas konstatavo, kad neteisėtai pagamintas alkoholis turi būti apmokestintas
akcizų mokesčiu.
Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Sąjungos teisės, Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir kitų tarptautinių teisės
aktų taikymas Lietuvos administraciniuose teismuose nėra savitikslis dalykas.
Pirmiausia, tuo realizuojami Lietuvos Respublikos prisiimti tarptautiniai
įsipareigojimai. Antra – stiprinama asmens teisių apsauga, nes tiek Europos
Sąjungos teisė, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija įtvirtina aukštus žmogaus teisių apsaugos standartus.
3 2007 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-764/2007 P. B. prieš Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 37.
4 2007 m. gegužės 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A6-238/2007.
R. B. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 9.4; 23.1.
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Šioje metinėje apžvalgoje pateikiami susisteminti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos pavyzdžiai, kurie, mūsų manymu, 2007
metais darė didžiausią įtaką teismų praktikos raidai. Šie pavyzdžiai pateikiami
suskirstyti pagal pagrindines administracinių teismų praktikos sritis.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 metais parengė teismų
praktikos administracinių teisės pažeidimų bylose, iškeltose pagal Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1, 2 ir
3 dalis, apibendrinimą. Šiame apibendrinime analizuojama teismų praktika,
taikant administracinę atsakomybę už transporto priemonių vairavimą, esant
vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų, vaistų ar kitų
svaigiųjų medžiagų. Metinėje apžvalgoje pateikiama šio teismų praktikos
apibendrinimo santrauka.
2007 metais Vyriausiasis administracinis teismas pristatė atnaujintą savo
praktikos biuletenį, pavadintą „Administracinė jurisprudencija“. Nauja tai, kad
jame, be aktualios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pateikiamos
ir mokslinės publikacijos administracinės teisės ir proceso klausimais,
publikuojama Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir užsienio valstybių
administracinių teismų praktikos apžvalga. Tikimasi, kad „Administracinė
jurisprudencija“ taps svarbiu viešąja teise besidominčių asmenų pagalbininku
Lietuvoje.
Be tiesioginės savo veiklos, susijusios su administracinių bylų nagrinėjimu
ir vienodos teismų praktikos formavimu, Vyriausiasis administracinis teismas
2007 metais teikdavo išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl įvairių teisės aktų
projektų, kai į šį teismą kreipdavosi įstatymų leidėjas ar kitos institucijos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai ir darbuotojai aktyviai dalyvavo tiek
įstatymų, tiek ir kitų teisės aktų rengimo darbo grupių veikloje.
Nuo pat Vyriausiojo administracinio teismo veiklos pradžios 2001 metais,
šio teismo darbo krūvis beveik kiekvienais metais nuosekliai augo. Didelis jis
išliko ir 2007 metais. Tenka pripažinti, kad bylų nagrinėjimo terminai 2007
metais Vyriausiajame administraciniame teisme tapo šiek tiek ilgesni. Tą lėmė
žmogiškųjų išteklių stoka. Vyriausiajame administraciniame teisme pasikeitė
dalis teisėjų ir, dėl vykstančių atrankos bei skyrimo procedūrų, 2007 metais apie
pusmetį teko dirbti ne visa sudėtimi – trūko daugiau nei ketvirtadalio teisėjų.
Beje, vertinant visus 2007 metus Vyriausiajame administraciniame teisme
10
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dirbusius teisėjus, vienas teisėjas per metus vidutiniškai dalyvavo nagrinėjant 1
108 bylas, iš jų kaip teisėjų kolegijos pranešėjas – 369 bylas. Nors Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų darbo krūvis per metus išliko itin didelis, tačiau
sumažėjęs teisėjų skaičius prailgino bylų nagrinėjimo terminus ir nulėmė
mažesnį bendrą išnagrinėtų bylų skaičių.
Neabejotina, kad ir 2008 metais Vyriausiasis administracinis teismas
sieks išlaikyti aukštus žmogaus teisių apsaugos standartus. Taip pat toliau bus
vienodinama administracinių teismų praktika. Tokiu būdu užtikrinamas
teismų praktikos nuspėjamumas nagrinėjant ginčus viešojo ir vidaus
administravimo srityje. Tarp prioritetinių Vyriausiojo administracinio teismo
veiklos krypčių galima įvardinti siekį įgyvendinti bendradarbiavimo principą
administraciniame procese. Šis principas turėtų užtikrinti, kad visos teisiškai
reikšmingos aplinkybės bylos nagrinėjimo metu būtų įvertintos, kad teismas
atkreiptų proceso šalių dėmesį į aplinkybes, kurių šalys galimai nepastebėjo,
kad teismas grįstų savo sprendimą tik tokiais teisiniais ir faktiniais argumentais,
dėl kurių šalys turėjo galimybę pasisakyti bylos nagrinėjimo metu, kad nebūtų
priiminėjami netikėti sprendimai. Taip siekiama užtikrinti teisinį tikrumą
administraciniuose teismuose besibylinėjantiems asmenims.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sudėtis ir struktūra
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsteigtas 2000 m. rugsėjo 19
d. įstatymu Nr. VIII-1928 ir savo veiklą pradėjo 2001 metų sausio 1 dieną.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. lapkričio 22 d. dekretu Nr. 1097
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nustatytas 15 teisėjų skaičius.
Tačiau dėl 2007 metais vykusios teisėjų kaitos administracinius ginčus ilgą laiką
sprendė 11 teisėjų.
Bylas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme paprastai
nagrinėja trijų teisėjų kolegija. Sudėtingoms byloms nagrinėti teismo
pirmininko iniciatyva ar teisėjų kolegijos siūlymu gali būti sudaroma išplėstinė
penkių teisėjų kolegija arba byla gali būti perduota nagrinėti teismo plenarinei
sesijai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjams jų funkcijas
įgyvendinti padeda teismo personalas. 2007 metų pabaigoje teisme dirbo 44
darbuotojai: 38 karjeros valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.
Teismo teisinį personalą sudaro teismo pirmininko patarėjai ir padėjėjai,
teisėjų padėjėjai bei Teismų praktikos departamento konsultantai. 2007 metų
pabaigoje teisme dirbo 26 teisinio personalo nariai. Visi teisinio personalo
nariai turi teisės magistro, trys – socialinių mokslų srities (teisės krypties)
daktaro laipsnį, keturi teismo darbuotojai šiuo metu studijuoja teisės krypties
doktorantūroje.
Teismo personalo darbuotojų amžiaus vidurkis – 32 metai. Moterys
sudaro 79 proc., vyrai – 21 proc. teismo darbuotojų.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo struktūra
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praktikos skyrius

Teismo
pirmininkas

Teismo
pirmininko
pavaduotojas

Teisėjai

Teismo
pirmininko
tarnyba

Teismo
kancleris

Teisėjų
padėjėjai

Ūkio
skyrius

Finansų
skyrius

Teismo
raštinė

Tarptautinių
teismų
praktikos skyrius

Informacijos ir informacinių
technologijų tarnyba
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
kompetencija ir funkcijos
Lietuvos vyriausiojo administracinio kompetenciją ir funkcijas apibrėžia
Lietuvos Respublikos teismų įstatymas5 ir Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymas6. Vyriausiasis administracinis teismas yra:
• pirmoji ir galutinė instancija administracinėms byloms, įstatymų
priskirtoms jo kompetencijai;
• galutinė instancija byloms dėl apygardų administracinių teismų
sprendimų, nutarimų ir nutarčių;
• galutinė instancija administracinių teisės pažeidimų byloms dėl apylinkių
teismų nutarimų;
• teismo instancija, įstatymų nustatytais atvejais nagrinėjanti prašymus
dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinėse bylose, įskaitant
administracinių teisės pažeidimų bylas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys
administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami.
Vyriausiasis administracinis teismas, kaip galutinės grandies teismas
administracinėse bylose, formuoja vienodą administracinių teismų praktiką
aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Vykdydamas šią funkciją,
Vyriausiasis administracinis teismas:
• skelbia šio teismo plenarinės sesijos priimtus sprendimus, nutarimus ir
nutartis, trijų teisėjų kolegijų ir išplėstinių penkių teisėjų kolegijų priimtus
sprendimus, nutarimus ir nutartis, dėl kurių paskelbimo pritarė dauguma
šio teismo teisėjų, taip pat visus sprendimus dėl norminių administracinių
aktų teisėtumo,
• analizuoja administracinių teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės
aktus.
5 Valstybės Žinios // 1994. Nr.: 46-851; Valstybės Žinios // 2002. Nr.: 17-649.
6 Valstybės Žinios // 1999. Nr.: 13-308; Valstybės Žinios // 2000. Nr.: 85-2566.
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Formuodamas vienodą teismų praktiką, Vyriausiasis administracinis
teismas 2007 metais išleido tris biuletenius „Administracinė jurisprudencija“,
apimančius 2007 metų Vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Taip
pat 2007 metais parengtas administracinių teismų praktikos administracinių
teisės pažeidimų bylose, iškeltose pagal Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, apibendrinimas.
Šiame apibendrinime analizuojama teismų praktika taikant administracinę
atsakomybę už transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems
arba apsvaigusiems nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Nuo 2004 metų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra Europos
Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių Administracinių Jurisdikcijų
Asociacijos (Association of the Councils of State and Supreme Administrative
Jurisdictions of the European Union / Association des Conseils d’Etat et des
Juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne)7 narys. Šios
Asociacijos nariai yra Europos Sąjungos valstybių narių teismai, kurie yra
galutinės pakopos teismai administracinėse bylose (kai kuriose valstybėse šias
funkcijas atlieka Valstybės tarybos). Pagrindinis Asociacijos tikslas – skatinti jos
narių keitimąsi požiūriais ir patirtimi, susijusia su jų vykdomomis teisminėmis
ar patariamosiomis funkcijomis, ypač kai taikoma Europos Sąjungos teisė.
2007 metais Varšuvoje (Lenkijoje) įvyko Europos Sąjungos Valstybės
Tarybų ir Aukščiausių Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos susitikimas,
skirtas pasirengti koliokviumui, įvyksiančiam 2008 m. birželio 16–18 dienomis
administracinių aktų ir administracinių teismų sprendimų nesuderinamumo
su Europos Sąjungos teise pasekmėms aptarti. Susitikime Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui atstovavo teismo pirmininkas.
Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių Administracinių
Jurisdikcijų Asociacijos koliokviumai tradiciškai yra rengiami kas dvejus
metus valstybėje, tuo metu pirmininkaujančioje Asociacijai. 2008 metais
pirmininkavimą Asociacijai iš Lenkijos Aukščiausiojo administracinio teismo
perims Liuksemburgo administracinis teismas.
7 http://www.juradmin.eu/
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2007 metais Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių
Administracinių Jurisdikcijų Asociacija kartu su Prancūzijos Teisės ir
Teisingumo Tyrimų Misija (Mission de recherche Droit et Justice) Paryžiuje
(Prancūzijoje) pristatė Europos Sąjungos valstybių narių administracinių
justicijų sistemų lyginamosios studijos rezultatus. Tyrimą apie Europos valstybių
administracinę justiciją atlikę mokslininkai ir Europos Sąjungos valstybių
narių aukščiausių administracinių teismų atstovai diskutavo pagrindinėmis
tyrimo temomis: institucijos, įgaliotos tikrinti administracinių aktų teisėtumą
(bendrosios kompetencijos ar administraciniai teismai, administracinių teismų
sistemos, jų santykis su kitais teismais), administracinių teismų teisėjų statusas,
bylų nagrinėjimo procesas administraciniuose teismuose, teismų sprendimų
teisinė galia. Tai vienas pirmųjų lyginamojo pobūdžio tyrimų Europoje apie
ES valstybių administracinę justiciją. Apibendrinant šio tyrimo rezultatus
paminėtina, jog panašų į Lietuvoje esantį administracinės justicijos modelį
pasirinko didelė dalis ES valstybių – Austrija, Suomija, Italija, Liuksemburgas,
Lenkija, Čekija, Slovėnija ir kt. Lietuvos nacionalinį pranešimą rengė ir Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui koliokviume Paryžiuje atstovavo
Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko patarėja ir šio teismo Teismų
praktikos departamento direktorius.
2007 metais Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių
Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos tinklalapyje pristatyta susisteminta
informacija apie Europos Sąjungos valstybių narių administracinių teismų
sistemas ir administracinio proceso pagrindines kryptis (tour of Europe / tour
d‘Europe)8.
Nuo 2005 metų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat
yra Tarptautinės Aukščiausiųjų Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos
(International Association of Supreme Administrative Jurisdictions/L’Association
internationale des hautes juridictions administratives) tikrasis narys. Ši asociacija
jungia daugiau nei 85 valstybių ir tarptautinių organizacijų aukščiausius
administracinius teismus9. 2007 metais Bankoke (Tailando Karalystėje)
vyko 9-asis Pasaulio Aukščiausiųjų Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos
suvažiavimas, kuriame Lietuvai atstovavo ir pranešimą skaitė Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas.
8 http://www.juradmin.eu/en/eurtour/eurtour_en.lasso
9 http://www.iasaj.org
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Praėjusiais metais ir toliau buvo dalijamasi patirtimi su kitų Europos
valstybių teismais. 2007 metais Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme
lankėsi Čekijos Konstitucinio teismo delegacija, kuriai vadovavo pirmininkas
Pavel Rychetsky. Lietuvoje taip pat svečiavosi pirmininko Rui Manuel Gens de
Moura Ramos vadovaujama Portugalijos Konstitucinio teismo delegacija. Vizitų
metu buvo diskutuojama Europos Sąjungos teisės taikymo, administracinių
teismų veiklos efektyvumo ir kitais aktualiais administracinių teismų veiklai
klausimais.
2007 metais Lietuvos administracinių teismų sistema domėjosi ne tik
teismų atstovai, bet ir Europos akademinės bendruomenės atstovai. Su Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme apsilankiusiais Vokietijos ir Vengrijos
universitetų atstovais buvo diskutuojama apie teismo veiklą, administracinio
proceso Lietuvoje ir kitose valstybėse ypatumus.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai

Dr. Virgilijus Valančius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas

Gimė 1963 m. birželio 12 d. Plungėje.
1986 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę.
1986–1990 metais dirbo prokuratūros sistemoje prokuratūros stažuotoju,
tardytoju, prokuroro padėjėju, vyresniuoju prokuroro padėjėju, prokuroru.
1991–1994 metais – Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo teisėjas, šio teismo
pirmininko pavaduotojas. Nuo 1995 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas,
šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Nuo 2002 m. – Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas.
Virgilijus Valančius yra socialinių mokslų daktaras (nuo 2000 m.), docentas.
Vadovėlių, mokslinių straipsnių ir monografijų konstitucinės teisės, civilinio
bei administracinio proceso temomis autorius. Civilinio proceso kodekso bei
Administracinio proceso kodekso projektų rengimo darbo grupių vadovas.
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Antanas Ablingis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1947 m. vasario 2 d. Sudėnų kaime, Šilutės rajone.
1972 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. Pradėjo dirbti teisėju Kaišiadorių rajono teisme, kuriame dirbo
iki 1975 metų. 1975 metais pasitraukęs iš teisėjo tarnybos, dirbo gamybinio
susivienijimo „Lietuvos buitinė chemija“ juridinio biuro viršininku, Kaišiadorių
rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato direktoriumi. 1990–1993
metais dirbo Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, šio teismo pirmininku.
1993–1995 metais ėjo Teismų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus pareigas. 1995–2000 metais dirbo Lietuvos
apeliacinio teismo teisėju.
Nuo 2001 metų Antanas Ablingis yra Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas.
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Laimutis Alechnavičius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1966 m. lapkričio 18 d. Upninkų kaime, Jonavos rajone.
1989 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. Pradėjo dirbti Vilniaus miesto prokuratūros stažuotoju, vėliau
– tardytoju. 1992 – 1999 metais dirbo Lietuvos Respublikos Generalinėje
prokuratūroje Nusikaltimų tyrimo departamento tardytoju, vėliau – Lietuvos
Respublikos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo skyriuje – ypatingai svarbių bylų tardytoju, prokuroru.
1999 metais paskirtas Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėju.
Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 metų rugpjūčio 26 dienos dekretu Nr. 559
vienerių metų laikotarpiui deleguotas į Teismų departamentą prie Teisingumo
ministerijos, kur ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. Delegavimas atšauktas
Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 metų sausio 21 dienos dekretu Nr. 760.
Nuo tada iki 2007 metų toliau ėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo
teisėjo pareigas.
Nuo 2007 metų Laimutis Alechnavičius yra Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas.
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Laimė Baltrūnaitė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja

Gimė 1952 m. gegužės 20 d. Ryliškių kaime, Utenos rajone.
1977 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydama teisininkės
specialybę. Dirbo Šiaulių miesto VRS tardytoja, vėliau – Šiaulių miesto VRS
Tardymo poskyrio viršininko pavaduotoja, šio poskyrio viršininke. 1988–1989
metais ėjo Šiaulių miesto, Šiaulių ir Joniškio tarprajoninio tardymo skyriaus,
1989–1991 metais – Šiaulių miesto Tardymo poskyrio, 1991–1993 metais –
Tardymo skyriaus prie Šiaulių miesto policijos komisariato viršininkės pareigas.
1993– 1999 metais – Tardymo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja.
1999 metais paskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja, šias
pareigas ėjo iki 2007 metų.
Nuo 2007 metų Laimė Baltrūnaitė yra Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja.
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Anatolijus Baranovas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1952 m. balandžio 19 d. Vilniuje.
1979 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. Pradėjo dirbti stažuotoju Vilniaus m. Lenino rajono teisme (dabar
– Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas), nuo 1980 metų tapo šio teismo teisėju.
1984–1987 metais ir 1990–1995 metais dirbo teisėju Lietuvos Aukščiausiajame
Teisme (1992–1995 metais – šio teismo Prezidiumo narys).
1995–2001 metais vertėsi privačia praktika, dirbo advokatu.
2001 metais paskirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju.

22

Metinis pranešimas 2007

Artūras Drigotas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1965 m. spalio 9 d. Joniškyje.
1990 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. Pradėjo dirbti Vilniaus miesto 1-ame apylinkės teisme stažuotoju,
vėliau – teismo vykdytoju. 1991–1993 metais dirbo Vilniaus miesto 4-ame
apylinkės teisme teisėju, šio teismo pirmininku. 1993–1995 metais vertėsi
privačia teisininko praktika. 1995–1997 metais ėjo Teisingumo ministerijos
sekretoriaus, Teismų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus pareigas. 1997 metais paskirtas Vilniaus apygardos
teismo teisėju, nuo 2002 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėju.
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Stasys Gagys
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1957 m. gegužės 25 d. Molėtuose.
1986 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę.
Studijų metais pradėjo dirbti Vilniaus miesto Spalio rajono VRS kvotėju, šias
pareigas ėjo iki 1988-ųjų. 1988–1990 metais dėstė Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos mokymo centre. 1990–1994 metais – Lietuvos Respublikos
Policijos akademijos inspektorius, vyr. asistentas.
1994 metais paskirtas Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėju, 1999 metais –
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėju. Nuo 2007 metų Stasys Gagys
yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.
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Stasys Gudynas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1944 m. balandžio 8 d. Lazdijų rajone.
1970 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. Pradėjo dirbti teisėju Kėdainių rajono teisme, juo dirbo šešerius
metus. 1976 metais paskirtas Utenos rajono teismo teisėju, šio teismo
pirmininku. 1982–1987 dirbo Trakų rajono teismo teisėju, 1987–1990 metais –
Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo teisėju, šio teismo pirmininku.
1990–1995 metais ėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas. Nuo 1995
metų paskirtas Vilniaus apygardos teismo teisėju, nuo 2001 metų – Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėju.
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Birutė Janavičiūtė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja

Gimė 1956 m. gruodžio 11 d. Mijaugonių kaime, Kaišiadorių rajone.
1985 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydama teisininkės
specialybę. Iki 1988 metų dirbo posėdžių sekretore Lietuvos Aukščiausiajame
Teisme, 1988–1994 metais – juriskonsulte Pramonės ir statybos banke,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje. 1994–1995 metais ėjo
konsultantės, teisėjo padėjėjos pareigas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.
1995 metais paskirta Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teisėja. 1999 metais
– Aukštesniojo administracinio teismo teisėja, šias pareigas ėjo iki 2001 metų.
Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.
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Romanas Klišauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1963 m. balandžio 14 d. Vzmorje kaime, Kaliningrado srityje.
1986 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. 1986–1990 metais dirbo vyresniuoju juriskonsultu Šilalės rajono
agropramoniniame susivienijime, Šilalės rajono žemės ūkio valdyboje.
1990 metais paskirtas Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėju. 1992–1996
metais dirbo teisėju Šilutės rajono apylinkės teisme. 1996 metais paskirtas
Lietuvos apeliacinio teismo teisėju, šias pareigas ėjo iki 2001 m.
Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.
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Ričardas Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1969 m. birželio 8 d. Alytuje.
1993 metais baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, liko jame dėstyti.
Dėstytoju dirbo iki 2000 metų.
1995 metais paskirtas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo teisėju. Šias
pareigas ėjo iki 1999 metų. 1999 metais paskirtas Aukštesniojo administracinio
teismo teisėju.
Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.

28

Metinis pranešimas 2007

Dainius Raižys
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1963 m. gegužės 12 d. Jiezno miestelyje, Prienų rajone.
1986 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę. Pradėjo dirbti Kauno miesto Centro rajono vidaus reikalų skyriaus
tardytoju, šias pareigas ėjo iki 1990 metų. 1990–1999 metais vertėsi privačia
advokato praktika.
1999 metų kovą paskirtas Kauno rajono apylinkės teismo teisėju, tų pačių metų
gruodį – Kauno apygardos administracinio teismo teisėju.
Nuo 2007 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.
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Arūnas Sutkevičius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Gimė 1967 m. gruodžio 22 d. Telšiuose.
1994 metais baigė Vilniaus universiteto teisės fakultetą, įgydamas teisininko
specialybę.
1991–1992 metais dirbo tardytoju Telšių rajono policijos komisariate, 1992–
1994 metais – Telšių rajono apylinkės prokuratūroje.
1994 metais Arūnas Sutkevičius paskirtas Telšių rajono apylinkės teismo teisėju.
2001–2005 metais dirbo teisėju Klaipėdos apygardos administraciniame teisme.
Nuo 2005 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.
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Vaida Urmonaitė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja

Gimė 1958 m. spalio 18 d. Šiauliuose.
1988 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgydama teisininkės
specialybę. Baigusi studijas dirbo Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute,
vėliau – Valstybinės teisinės informacijos departamente moksline bendradarbe.
1991 metais pradėjo tarnybą prokuratūros sistemoje. Dirbo Vilniaus miesto
prokuratūroje skyriaus prokurore, vėliau – Vilniaus apygardos prokuratūroje
skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotoja.
1997 metais paskirta apylinkės teismo teisėja. Apylinkės teismo teisėjos pareigas
ėjo iki 2002 metų: Vilniaus miesto 1-ame ir 2-ame apylinkės teismuose.
2002 metais paskirta į tarnybą Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje,
generalinio prokuroro pavaduotoja. Šias pareigas ėjo iki 2005 metų.
Nuo 2005 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2007 metų praktikos apžvalga
1. 1. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
2007 metais mokestiniai ginčai, taip pat ginčai, susiję su mokesčių,
kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimu, grąžinimu ar išieškojimu,
finansinių sankcijų taikymu sudarė nemažą dalį Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išnagrinėtų bylų pagal apeliacinius skundus dėl
apygardų administracinių teismų sprendimų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 metais dažniausiai
spręsdavo mokestinius ginčus dėl gyventojų pajamų mokesčio ir pridėtinės
vertės mokesčio apskaičiavimo. Nemažai ginčų buvo kilę dėl įmonių ir
organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio ir susiję su nekilnojamojo turto
mokestinės vertės patikslinimu. Rečiau pasitaikydavo ginčų dėl pelno mokesčio,
akcizų mokesčio, cukraus mokesčio ir kitų mokesčių. Tačiau Vyriausiajam
administraciniam teismui teko pasisakyti ir kitais svarbiais su mokesčių
apskaičiavimu, sumokėjimu ir išieškojimu susijusiais klausimais, pavyzdžiui,
dėl iš kitų užsienio valstybių mokamų pensijų apmokestinimo, dėl pareigos
registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju; dėl pagalbos Europos
Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, išieškant rinkliavas,
muitus, mokesčius ir kitas pinigų sumas Lietuvos Respublikoje ir kt.
2007 m. gegužės 28 d. išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje
Nr. A6-238/2007 R. B. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, spręsdama klausimą dėl nelegaliai pagaminto
alkoholio (naminės degtinės) apmokestinimo akcizo mokesčiu, aiškino
fiskalinio neutralumo principo turinį bei sprendė klausimą dėl galimybės
apmokestinti akcizo mokesčiu alkoholį, kuris yra sunaikintas įstatymų nustatyta
tvarka.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo, kuris priimtas
įgyvendinant atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, nuostatas būtina
aiškinti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytą teisinį
reguliavimą šioje srityje. Kadangi pagal Europos Bendrijų steigimo sutarties 234
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straipsnio 1 dalies b punktą, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai
priklauso priimti preliminarų nutarimą dėl Bendrijos institucijų aktų galiojimo
ir išaiškinimo, taikydamas Europos Sąjungos teisės normas, teismas taip pat
privalo vadovautis Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais ir
preliminariais nutarimais.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad nei aktuali nagrinėjamai bylai ES
teisė, nei Akcizų įstatymas, apibrėždami akcizų objektą, tiesiogiai neišskiria tik
teisėtai pagaminto alkoholio. Savo ruožtu, kaip matyti iš Teisingumo Teismo
praktikos, sprendžiant apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais klausimus,
fiskalinio neutralumo principas paprastai neleidžia daryti takoskyros tarp
teisėtų ir neteisėtų sandorių bei teisėtų (teisėtai įsigytų ar sukurtų) ir neteisėtų
(neteisėtai įsigytų ar sukurtų) prekių. Ši taisyklė netaikoma, kai prekės pasižymi
atitinkamais požymiais, dėl kurių jų civilinė apyvarta valstybėse narėse yra
absoliučiai draudžiama, ir šios prekės jokia forma ir niekada negalės teisėtai
dalyvauti civilinėje apyvartoje, kai tarp teisėto ir neteisėto ekonomikos sektorių
negalima jokia konkurencija. Tačiau etilo alkoholis nėra absoliučiai uždraustas
produktas. Jis yra civilinės apyvartos objektas, gali būti laikomas preke. Ūkio
subjektai ir kiti asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, gali etilo
alkoholį gaminti, perdirbti, laikyti, pirkti, parduoti, importuoti ir eksportuoti.
Egzistuojant teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai, neteisėtai pagamintas
alkoholis konkuruoja su teisėtai apyvartoje esančiu alkoholiu, gali daryti įtaką
teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai. Todėl fiskalinio neutralumo principas
šiuo atveju neleidžia mokestine prasme skirtingai vertinti teisėtai ir neteisėtai
pagaminto etilo alkoholio. Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatavo, kad etilo alkoholis, nors ir pagamintas neteisėtai
(pavyzdžiui, naminė degtinė), gali būti akcizo objektu.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat išaiškino, kad
pareiga mokėti mokesčius, atleidimo nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai
yra reguliuojami mokesčių teisės aktais, todėl baudžiamosios ar administracinės
atsakomybės klausimus reglamentuojantys įstatymai šiuo atveju netaikytini.
Pareiga mokėti mokesčius atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji
ar administracinė atsakomybė – pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su
atitinkama atsakomybės rūšimi susijusius klausimus, t. y. skiriasi šių teisinių
reiškinių pagrindai, skiriasi ir jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti
mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį
nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu,
kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato. Pastebėtina ir tai, kad Akcizų
įstatymas nenumato, kad sunaikintas neteisėtai pagamintas etilo alkoholis
33

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

yra atleidžiamas nuo akcizų. Nustatyti tokį atleidimo nuo akcizų pagrindą
neįpareigoja ir nagrinėjamoje byloje aktualios ES direktyvos. Ta aplinkybė, kad
pagal Akcizų įstatymo 31 straipsnį nuo akcizų atleidžiamas apdorotas tabakas,
jeigu jis sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai, neduoda pagrindo
daryti išvadą, kad pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Pirma, dar negalima
laikyti, kad pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, jei nevienodai reguliuojami
klausimai, susiję su skirtingais objektais (šiuo atveju alkoholiu ir tabaku).
Antra, Akcizų įstatymo 31 straipsnio pagrindu priimtų Apdoroto tabako
sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155, 5 punktas nustato, kad
nuo apmokestinimo akcizais gali būti atleidžiamas toks sunaikintas apdorotas
tabakas, kurį po naujo Lietuvos Respublikos teisės akto, reglamentuojančio
apdoroto tabako licencijavimo, gamybos, prekybos, gabenimo ar vartojimo
klausimus, įsigaliojimo draudžiama laikyti, gabenti ar parduoti arba kuris
dėl kitų priežasčių (pasibaigęs galiojimo terminas, bloga kokybė, pasibaigęs
kokybės sertifikato galiojimas ir pan.) yra išimtas iš apyvartos. Norėdamas
pasinaudoti atleidimu nuo akcizų, ūkio subjektas turi išimti iš apyvartos visus
sunaikintinus tabako gaminius ir pateikti apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai prašymą sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint apskrities Valstybinės
mokesčių inspekcijos atstovui (Taisyklių 7 punktas). Be to, pats ūkio subjektas
turi organizuoti tabako sunaikinimą (Taisyklių 11 punktas). Taigi Akcizų
įstatymo 31 straipsnyje bei Taisyklėse reglamentuojamas visiškai kitoks
akcizais apmokestinamo produkto sunaikinimas, nei buvo atliktas šioje byloje,
todėl negalima šių dviejų situacijų lyginti ir, remiantis jų palyginimu, įžvelgti
lygiateisiškumo principo pažeidimą.
[2007 m. gegužės 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A6-238/2007. R. B. prieš Valstybinę mokesčių
inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.4; 23.1]
2007 metais Vyriausiasis administracinis teismas atnaujino
administracinės bylos Nr. A8-24/2007 UAB „Profisa“ prieš Muitinės
departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nagrinėjimą
po to, kai Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2007 m. balandžio 19 d.
priėmė prejudicinį sprendimą byloje C-63/06, atsakydamas į Vyriausiojo
administracinio teismo klausimą dėl 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos
92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo
27 straipsnio 1 dalies f punkto išaiškinimo.
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Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT, Teisingumo
Teismas) byloje C-63/06 priimtame prejudiciniame sprendime nusprendė, kad
1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir
alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies f punktas turi
būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares atleisti nuo suderinto akcizo
į Europos Sąjungos muitų teritoriją įvežamą etilo alkoholį, esantį šokolado
gaminiuose, skirtuose tiesioginiam vartojimui, kai alkoholio kiekis šiuose
gaminiuose neviršija 8,5 litro šimte kilogramų produkto.
Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis Europos Bendrijų
Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime pateikti Bendrijos teisės
normos išaiškinimu, išnagrinėjo pagrindinę bylą ir konstatavo, kad Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostata, kuria
nustatyta, kad nuo akcizų atleidžiami etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai,
skirti šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kilogramų (neto) šokolado gaminių
sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio, turi būti aiškinama
bei taikoma analogiškai kaip yra išaiškinta minėtame ETT 2007 m. balandžio
19 d. sprendime, t. y. kad nuo akcizų atleidžiami etilo alkoholis ir alkoholiniai
gėrimai, esantys šokolado gaminiuose, skirtuose tiesioginiam vartojimui, jeigu
100 kilogramų (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro
gryno etilo alkoholio.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad šioje
byloje buvo nustatyta, jog UAB „Profisa“ importuoti šokolado gaminiai buvo
skirti tiesioginiam vartojimui bei kad juose esantis alkoholio kiekis neviršijo
nustatytų normų (100 kilogramų (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne
daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio). Teisėjų kolegija konstatavo, kad
UAB „Profisa“ importuoti šokolado gaminiai su juose esančiu alkoholiu buvo
apmokestinti akcizo mokesčiu be teisėto pagrindo.
[2007 m. lapkričio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A824/2007. UAB „Profisa“ prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.4]
Vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose Nr. A4666/2007 ir Nr. A17–846/2007 nagrinėjo klausimus, susijusius su gyventojų
pajamų mokesčiu, pasisakydamas dėl pajamų mokesčio sumos, darbdavio
sumokėtos už darbuotojo sveikatos draudimą, vertinimo kaip pajamų mokesčio
permokos ir dėl iš kitų užsienio valstybių mokamų pensijų apmokestinimo.
Administracinėje byloje Nr. A17–846/2007 teisėjų kolegija nurodė, kad
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pajamų mokesčio permokos grąžinimo teisės atsiradimo prielaida – mokesčių
mokėtojo pajamų gavimas bei tų pajamų apmokestinimas. Apmokestinamųjų
pajamų apskaičiavimo tvarka reglamentuota Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 16 straipsnyje, kur šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad apskaičiuojant
apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų, šio Įstatymo nustatyta tvarka atimama
tai, kas įtvirtinta šio Įstatymo 16 straipsnio 1–6 punktuose, taip pat ir nuolatinio
Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos (apskaičiuojant mokestinio laikotarpio
apmokestinamąsias pajamas) – šio Įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.
Vadinasi, apmokestinamųjų pajamų dydis kis, jei bus iš pajamų atimamos
per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos: 1)
sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis; 2)
sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus; 3) palūkanos už paimtą kreditą
gyvenamajam būstui statyti; 4) už studijas sumokėtos sumos; 4) už vieną per
trejus metus įsigytą asmeninio kompiuterio vienetą su programine įranga ir
(arba) interneto prieigos įrengimą kartu su šiai prieigai reikalingos įrangos
įsigijimo išlaidomis, neviršijančiomis 4 000 Lt.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad apmokestinamųjų pajamų dydžio
kitimas bus galimas, jei minėtos išlaidos bus atimamos tik iš nuolatinio
Lietuvos gyventojo gautų pajamų. Tai reiškia, kad gyventojas realiai turi gauti
atitinkamas pajamas ir realiai patirti atitinkamas išlaidas. Jei jis realiai negauna
iš kitų asmenų tam tikro pobūdžio atitinkamo dydžio pajamų, tai ta apimtimi
apmokestinamųjų pajamų dydžio korekcija paneigiama, ir teisė į mokesčio
permoką išlieka tik toje apimtyje, kurioje gyventojas realiai gavo pajamas ir
realiai patyrė išlaidas.
[2007 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–846/2007.
D. K. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.5]
Administracinėje byloje Nr. A4-666/2007 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinasis įstatymas reglamentavo fizinių asmenų apmokestinimą
pajamų mokesčiu (1998 m. rugsėjo 29 d. įstatymo Nr. VIII –865 redakcija,
įsigaliojusi nuo 1998 m. spalio 14 d.). Šio įstatymo 1 straipsnyje apibrėžti
šiuo mokesčiu apmokestinami asmenys ir jų apmokestinamos pajamos, o
2 straipsnyje – šio mokesčio nemokantys asmenys ir jų neapmokestinamos
pajamos. Pagal 2 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pajamų mokestis neišskaitomas
pensininkams iš pensijų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybių socialinio
draudimo fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat iš kitų užsienio
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valstybių mokamų pensijų, kurios apmokestintos tose valstybėse. Teisėjų kolegija
pažymėjo, jog iš minėtos įstatymo nuostatos matyti, kad įstatymo leidėjas kelia
sąlygą pensininkams, gaunantiems pensiją iš užsienio valstybių: neapmokestina
fizinių asmenų pajamų mokesčio tik tų pensijų, kurios apmokestintos užsienio
valstybėse. Kadangi šioje byloje nustatyta, kad apelianto gauta pensija iš
Rusijos Federacijos socialinio draudimo fondo Rusijos Federacijoje ginčijamu
laikotarpiu buvo neapmokestinama, todėl remiantis Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 33 straipsniu ir 37
straipsnio 2 punktu, Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškėjo pensiją pagrįstai
apmokestino fizinių asmenų pajamų mokesčiu.
Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėdamas šį ginčą Vyriausiasis
administracinis teismas buvo suabejojęs ginčui taikytinos normos
konstitucingumu, todėl, sustabdęs bylą, kreipėsi į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos fizinių asmenų
pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto (1998 m.
rugsėjo 29 d. įstatymo Nr. VIII –865 redakcija, įsigaliojusi nuo 1998 m. spalio
14 d.) ta dalimi, kad ,,pajamų mokestis neišskaitomas: pensininkams <…> iš
kitų užsienio valstybių mokamų pensijų, kurios apmokestintos tose valstybėse”
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.
Konstitucinis Teismas 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu pripažino, kad minėtos
teisės normos nuostata atitiko Lietuvos Respublikos Konstituciją.
[2007 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-666/2007.
G. J. M. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 metais taip pat
nagrinėjo administracines bylas, kuriose buvo kilęs klausimas dėl pagalbos
Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms išieškoti
rinkliavas, muitus, mokesčius ir kitas pinigų sumas Lietuvos Respublikoje.
Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos
pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas
skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų
sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių
institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas (2003 m. spalio
16 d. įstatymas Nr. IX-1781 (toliau – ir Įstatymas)) 1 straipsnyje nustatyta, jog
šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų
pagalbos teikimą Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms
institucijoms dėl rinkliavų, muitų mokesčių ir kitų pinigų sumų, nurodytų šio
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įstatymo 2 straipsnyje, išieškojimo, taip pat naudojimąsi kitų Europos Sąjungos
valstybių narių institucijų teikiama pagalba dėl minėtų sumų išieškojimo.
Vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį, kad Įstatymo 10
straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog pareiškėjo (t. y. atitinkamos Europos Sąjungos
valstybės narės kompetentingos institucijos) prašymas suteikti pagalbą dėl
pinigų sumų išieškojimo turi būti pateikiamas kartu su pareiškėjo valstybėje
išduotu ir išieškojimo vykdymą pareiškėjo valstybėje leidžiančiu dokumentu ar
jo patvirtinta kopija.
Pagal Įstatymo 10 straipsnio 2 bei 3 dalis, pareiškėjas gali kreiptis į
Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją prašydamas suteikti pagalbą,
kai: 1) reikalavimas ir (arba) vykdomasis dokumentas nėra užginčyti pareiškėjo
valstybėje, išskyrus atvejus, kuriais pagal pareiškėjo valstybėje galiojančius teisės
aktus išieškojimas dėl tokio pobūdžio reikalavimų neturi būti stabdomas; 2)
buvo išnaudotos visos pareiškėjo valstybės teisės aktų nustatytos išieškojimo
procedūros bei priemonės, tačiau pinigų suma nebuvo išieškota arba buvo
išieškota ne visa pinigų suma. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė,
kad minėtų aplinkybių buvimą pareiškėjas privalo patvirtinti savo prašyme.
Įstatymo 18 straipsnio nuostata reikalauja, kad prie prašymo suteikti pagalbą
ir dokumento, kuriuo leidžiama išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje, bei kitų
susijusių dokumentų būtų pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą.
Šioje byloje nepakako duomenų, ar Vokietijos mokesčių institucijų
pateiktas prašymas išieškoti mokesčių skolas iš Lietuvos Respublikos piliečio
atitiko minėtuosius reikalavimus, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą
pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti.
[2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A16-787/2007.
K. A. prieš Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Procesinio
sprendimo kategorija 8.2; 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A17–557/2007. E. P. prieš Kauno apskrities valstybinę mokesčių
inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 9.3]
1. 2. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
Konkurencijos taryba, būdama viešojo administravimo subjektu,
yra įpareigota laikytis tiek bendrųjų viešojo administravimo principų
(teisėtumo, objektyvumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos), tiek ir
specialiųjų viešojo administravimo procedūrų, nustatytų Lietuvos Respublikos
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konkurencijos įstatyme. Procedūrinių normų taikymo teisėtumo kontrolė
yra labai svarbi, nes neužtikrinus Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo
teisėtumo, kiltų abejonė ir pačių priimamų nutarimų teisėtumu.
2007 m. Vyriausiasis administracinis teismas, toliau plėtodamas praktiką
dėl Konkurencijos įstatyme įtvirtintų procedūrinių normų aiškinimo ir taikymo,
pasisakė dėl Konkurencijos tarybos teisės atsisakyti pradėti tyrimą, remiantis
tuo, jog pareiškėjo pateiktų duomenų nepakanka konkurencijos pažeidimui
įtarti, bei dėl sudarytos taikos sutarties įtakos galimybei pradėti Konkurencijos
tarybos tyrimą. Šioje byloje Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą
pagal pareiškėjo AB „flyLAL–Lithuanian Airines“ pareiškimą dėl valstybės
įmonės ,,Tarptautinis Vilniaus oro uostas“ veiksmų atitikties Konkurencijos
įstatymo nuostatoms vienu iš argumentų nurodydama, kad pareiškėjo
nurodytos aplinkybės dėl galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto
pažeidimo yra tik prielaidos, nepateikta duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti
Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad
nei Konkurencijos įstatymas, nei Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio
14 nutarimu Nr. 129 patvirtintas Konkurencijos tarybos darbo reglamentas
nereikalauja iš pareiškėjo pateikti visų konkurenciją ribojančių veiksmų
tyrimui reikalingų duomenų ir dokumentų, o tik tuos, kurie leistų atsakovui
įtarti galimą pažeidimą ir pradėti tyrimą, t. y. preliminariai įvertinti pareiškime
nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, nevertinant, ar pareiškime
nurodytų aplinkybių pakanka konstatuoti esant Konkurencijos įstatymo
pažeidimą. Pareiškėjo pareiškime nurodytos galimos trečiojo suinteresuoto
asmens dominuojančios padėties, kaip ir tikslios atitinkamos rinkos nustatymas,
priskirtinas Konkurencijos tarybos kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo
metu. Teisėjų kolegija nurodė, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai teigia,
jog dėl pareiškėjo siūlomo netinkamo prekės rinkos apibrėžimo trečiojo
suinteresuoto asmens dominavimas net negali būti vertinamas ir atsisakoma
pradėti tyrimą duomenų nepakankamumo pagrindu, nes tokia išvada galėjo
būti padaryta tik pradėjus tyrimą ir įvertinus jo metu gautus duomenis.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog Konkurencijos
taryba, jos atliekamo tyrimo metu remdamasi pradine prieinama informacija ar
tiriamų ūkio subjektų pateikta informacija, tik apytiksliai apibrėžia atitinkamas
rinkas, kuriose gali būti nagrinėjama konkurencinė problema, vėliau tyrimo
metu rinkos apibrėžimai gali kisti. Todėl Konkurencijos tarybos reikalavimas,
kad pareiškėjas pateikiamame pareiškime nurodytų tikslų atitinkamos
rinkos apibrėžimą, pripažintas nepagrįstu. Be to, Konkurencijos įstatymo 30
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straipsnio, reglamentuojančio tyrimo pabaigimą, 2 dalies 1 punktas suteikia
teisę Konkurencijos tarybai nutraukti tyrimą, kai tyrimo metu paaiškėja, jog
nėra teisės pažeidimo sudėties.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat akcentavo,
jog tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens kilęs civilinės teisės
normomis reguliuojamas ginčas ir sudaryta taikos sutartis nedaro negalimą
Konkurencijos tarybos tyrimą, kadangi iš civilinių teisinių santykių kilusių
ginčo nagrinėjimas nereiškia, jog šio ginčo aplinkybės negali būti pripažintos
Konkurencijos įstatymo pažeidimu. Galimai neteisėti trečiojo suinteresuoto
asmens piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi veiksmai gali būti konstatuoti
net ir sudarius taikos sutartį, jei būtų nustatyti visi būtini pažeidimo požymiai.
Konkurencijos taryba, būdama viešojo administravimo subjektu, be kitų jos
veiklą reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujasi ir Viešojo administravimo
įstatymu, pagal kurį savo veikloje taiko objektyvumo principą, reiškiantį, kad
administracinio sprendimo priėmimas ir kiti viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Viešojo administravimo įstatymo 3 str.
2 p.). Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejonėmis, o jį priimant
turi būti įvertinti visi pareiškime pateikti argumentai, negali būti nutylėtų
argumentų. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone,
Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo atsisakyta pradėti tyrimą pagal
pareiškėjo pareiškimą, nebuvo išsamus, jame nebuvo įvertinti visi pareiškime
nurodyti duomenys ir pateikti įrodymai, o Konkurencijos tarybos išvada,
jog pareiškime nepakanka duomenų, leidžiančių įtarti galimą Konkurencijos
įstatymo pažeidimą, nepakankamai motyvuota.
[2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-993/2007.
AB „flyLAL–Lithuanian Airlines“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.5.2.]
1. 3. Bylos dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių
Aplinkos apsaugai daugelyje valstybių, taip pat ir Lietuvoje, tampant
prioritetu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje pastebimai
daugėja bylų dėl aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo. 2007
m. Vyriausiojo administracinio teismo kolegija sprendė administracinius ginčus
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo srityje, pasisakė dėl privalomųjų
nurodymų davimo reikšmės sprendžiant klausimą dėl licencijos sustabdymo
ir kt. Pastebėtina, kad daugiausia ginčų kyla dėl atliekų tvarkymo bei ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi
administracinį ginčą poveikio aplinkai pasekmių vertinimo srityje dėl Trakų
rajono savivaldybės tarybos sprendimo nepritarti planuojamos ūkinės veiklos
– žvyro gavybos (kasybos) laisvos valstybinės žemės plote Trakų rajone
galimybėms panaikinimo bei įpareigojimo suderinti pareiškėjo planuojamos
veiklos Trakų rajono Margio žvyro telkinio I sklype poveikio aplinkai vertinimo
programą, konstatavo, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalis suteikia teisę savivaldybės, kurios
teritorijoje planuojama ūkinė veikla, tarybai priimti sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių ne pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo rezultatus, o remiantis kitais motyvais. Todėl pareiškėjo teiginiai,
jog nagrinėjamu atveju Trakų rajono savivaldybės taryba negalėjo priimti
neigiamo sprendimo dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kol
nebuvo baigtas poveikio aplinkai vertinimas, pripažinti nepagrįstais. Teisėjų
kolegija nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo argumentai
buvo susiję su Trakų rajono teritorijos aplinkos bei kraštovaizdžio, gyventojų ir
svečių teisės į sveiką ir švarią aplinką apsauga. Trakai priskirti labai didelio ir
didelio potencialo rekreaciniams arealams, sudarantiems nacionalinės svarbos
rekreacines sistemas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano nuostatos, akcentuojančios išskirtinę Trakų
aplinkosauginę bei rekreacinę reikšmę, sudarė pagrindą atsakovui, Trakų
rajono savivaldybės tarybai, atsižvelgiant į vietinius planavimo dokumentus
(Trakų rajono subalansuotos plėtros strategiją) bei vietovės, kurioje pareiškėjas
nori vykdyti savo planuojamą veiklą, ir pareiškėjo planuojamos veiklos
pobūdį (numatoma vykdyti žvyro kasybą ekologiškai jautrios vandens telkinių
hidrosistemos zonoje) priimti neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos
veiklos galimybių.
[2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2 1021/2007. UAB „Artimiausias talkininkas“ prieš Trakų rajono savivaldybės
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 2.3.1.].
2007 m. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai teko spręsti
klausimą dėl santykio tarp aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio
pareigūno duotų privalomųjų nurodymų neįvykdymo bei pavojingų atliekų
tvarkymo licencijos sustabdymo bei panaikinimo.
Teisėjų kolegija akcentavo, kad jei pasibaigus privalomojo nurodymo
terminui jame nustatyti reikalavimai neįvykdomi, aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį,
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neįvykdžiusį privalomojo nurodymo. Reikalavimai, kurie taikomi išduodant
licencijas, o taip pat licencijų sustabdymo ir panaikinimo pagrindai nustatyti
Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu NR. 684 patvirtintų
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog
privalomieji nurodymai gali būti duodami bet kokiam asmeniui: tiek fiziniam,
tiek juridiniam, tiek vykdančiam licencijuojamą veiklą, tiek ir tokios veiklos
nevykdančiam. Privalomų nurodymų davimas ar jų nevykdymas nėra pagrindas
sustabdyti licenciją (jei subjektas, kuriam duotas privalomas nurodymas, vykdo
licencijuojamą veiklą), t. y. licencijos sustabdymas nėra privalomų nurodymų
davimo ar jų nevykdymo pasekmė. Todėl privalomieji nurodymai ir jų turinys
neturi būti nagrinėjami byloje sprendžiant klausimą dėl pavojingų atliekų
tvarkymo licencijos sustabdymo ir panaikinimo.
[2007 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-890/2007.
UAB „Dormeka“ prieš Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją. Procesinio
sprendimo kategorija 2.3.5.].
1. 4. Bylos dėl žemės teisinių santykių
2007 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo
išnagrinėta daugiau kaip dvidešimt bylų, kylančių iš žemės teisinių santykių.
Žemės teisinių santykių srityje Vyriausiasis administracinis teismas sprendė
ginčus dėl žemės sklypų suformavimo, dėl žemės sklypų ribų nustatymo, dėl
žemės sklypų suteikimo, dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir kt.
Vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą,
kurioje pareiškėja prašė įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybę ir Vilniaus
apskrities viršininko administraciją pradėti jai priklausančio žemės sklypo
paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, kadangi šis sklypas de facto
yra naudojamas greta esančioms kapinėms aptarnauti (sklypas paverstas
privažiavimo keliu prie Krikštėnų kaimo kapinių, Pivonijos seniūnijoje,
Ukmergės rajone, ir automobilių stovėjimo aikštele iš kapinių šiaurinės bei
vakarinės pusių).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 45 straipsniu, nurodė, kad žemė visuomenės
poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama arba tam tikslui
valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos tik
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išimtiniais atvejais apskrities viršininko sprendimu pagal valstybės institucijos
ar savivaldybės tarybos prašymą, kai ši žemė pagal specialiuosius ar detaliuosius
planus, parengtus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta
tvarka, reikalinga inter alia kapinėms ir jų priežiūrai užtikrinti reikalingų
objektų statybai ir eksploatacijai.
Žemės įstatymo 46 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybės institucija ar
savivaldybės taryba, pateikdama apskrities viršininkui prašymą paimti žemę
visuomenės poreikiams, kartu raštu praneša žemės savininkui apie tokio
prašymo pateikimą ir nurodo konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti
žemę, paimamą visuomenės poreikiams. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pažymėjo, jog nurodytos Žemės įstatymo nuostatos detalizuotos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924
patvirtintose ,,Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir
nagrinėjimo taisyklėse“ (toliau – ir Taisyklės), kurių 2 punkte nustatyta, kad
suinteresuota institucija, pateikdama apskrities viršininkui prašymą paimti
žemę visuomenės poreikiams, kartu turi pateikti inter alia aiškinamąjį raštą su
nurodytais konkrečiais visuomenės poreikiais, kuriems numatoma panaudoti
paimamus žemės sklypus ar jų dalis. Ukmergės rajono savivaldybės taryba
nepateikė Vilniaus apskrities viršininkui prašymo dėl pareiškėjos žemės
paėmimo visuomenės poreikiams, todėl Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pažymėjo, jog nėra pagrindo pripažinti, kad Vilniaus apskrities
viršininko administracija yra kalta dėl neteisėto neveikimo sprendžiant šį
klausimą bei kad šiuo atveju būtina išsiaiškinti, ar Ukmergės rajono savivaldybė,
neteikdama tokio prašymo, elgėsi teisėtai.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į
tai, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos komisijos 2005 m.
liepos 22d. aktas negali būti laikomas savivaldybės tarybos prašymu paimti
žemę visuomenės poreikiams dėl kelių priežasčių: tai nėra Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos aktas, kadangi administracijos direktorius neturi įgaliojimų
veikti tarybos vardu, jame nėra išreikštas savivaldybės tarybos prašymas
apskrities viršininkui paimti žemę visuomenės reikalams; jis neatitinka Žemės
įstatyme ir Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, nustatytų prašymo paimti žemės
visuomenės reikalams formai ir turiniui.
Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu buvo konstatavęs, kad žemės
paėmimas visuomenės poreikiams yra savivaldybės diskrecija, todėl privatus
asmuo neturi teisės nuspręsti, ar turi būti inicijuota žemės paėmimo visuomenės
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poreikiams procedūra. Įvertinusi šį skundžiamo sprendimo motyvą, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad valstybės ir savivaldybės
institucijų diskrecijos teisė, sprendžiant jų kompetencijai priskirtus klausimus,
nėra absoliuti, valstybės ar savivaldybės institucija, pasirinkdama sprendimo
variantą, visais atvejais yra saistoma jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų ir negali peržengti jais nustatytų sprendimo laisvės ribų. Nagrinėtu
atveju Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė šias Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. redakcija) aktualias
nuostatas, reglamentuojančias savivaldybės institucijų, kaip bendruomenės
savivaldos formos, veiklos tikslus bei principus: 3 straipsnio 3 punktą,
kuriame įtvirtinama, kad savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija,
tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės
administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo
teises bei pareigas, ir kad savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos
teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais; 4 straipsnį,
įtvirtinantį bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;
7 straipsnio 24 punktą, nurodantį, kad kapinių priežiūros organizavimas yra
viena iš priskirtųjų (ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų.
Iš administracinės bylos medžiagos Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija nustatė, kad tarp pareiškėjos ir kitų bendruomenės narių
jau daugelį metų egzistuoja konfliktinė situacija dėl to, kad dalis pareiškėjai
priklausančio žemės sklypo, besiribojančio su Krikštynų kaimo kapinėmis,
faktiškai yra naudojama kapinių priežiūros ir lankymo tikslais: sklypas
naudojamas kaip privažiavimas prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelė,
jame pilamos šiukšlės ir pan. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymėjo, kad esant tokiai faktinei padėčiai, Ukmergės rajono savivaldybė, kaip
vietos savivaldos institucija, turėjo imtis įstatymo numatytų priemonių vietos
bendruomenės intereso tinkamai naudotis kaimo kapinėmis užtikrinimui,
tuo pačiu – pareiškėjos, kaip savivaldybės gyventojos, ir vietos bendruomenės
interesų suderinimui, tačiau to nepadarė. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija konstatavo, kad tai vertintina kaip neteisėtas Ukmergės rajono
savivaldybės neveikimas, ir dėl to ji įpareigotina pateikti Vilniaus apskrities
viršininko administracijai įstatymo nustatytos formos prašymą dėl pareiškėjai
priklausančio sklypo dalies paėmimo kapinių tvarkymo reikmėms.
[2007 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–470/2007.
I. M. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Ukmergės rajono
savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 4; 15.2.]
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2007 m. gegužės 17 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS6-225/2007 UAB „Kabelių žuvis“ prieš Alytaus
apskrities viršininko administraciją buvo akcentuota, jog asmuo, kuris yra
žemės, paimtinos visuomenės poreikiams, savininkas ar kitas žemės naudotojas,
turi būti informuojamas apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus visuose
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros etapuose bei kad toks
asmuo turi pagrįstą teisėtą lūkestį, kad apskrities viršininkas per teisės aktuose
nustatytus terminus priims jo kompetencijai priklausančius sprendimus žemės
paėmimo visuomenės poreikiams klausimu.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo
taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, 3, 5, 16 punktai įpareigoja apie
prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimą, apskrities viršininko
priimtą sprendimą nepradėti arba pradėti žemės paėmimo visuomenės
poreikiams procedūrą informuoti tokios žemės savininką ar kitą žemės
naudotoją. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad iš
Taisyklių turinio matyti, kad jose yra nustatyti tam tikri terminai, per kuriuos
apskrities viršininkas turi atlikti atitinkamus veiksmus, priimti atitinkamus
sprendimus bei pranešti apie juos žemės sklypo savininkui arba kitam žemės
naudotojui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, kad gavęs
kompetentingos institucijos pranešimą apie prašymo paimti jo naudojamą
žemę visuomenės poreikiams pateikimą apskrities viršininkui, asmuo įgyja
teisėtą lūkestį, kad apskrities viršininkas atliks atitinkamus veiksmus ir priims
atitinkamus sprendimus, tiesiogiai susijusius su jo naudojamu žemės sklypu,
per teisės aktuose nustatytus terminus. Per nustatytus terminus to neatlikdamas,
apskrities viršininkas šį teisėtą lūkestį gali pažeisti, be to, sukurti teisinio
neapibrėžtumo situaciją, kas iš esmės nesiderintų su konstituciniais teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo principais. Taigi apskrities viršininko neveikimas
gali sukelti neigiamų pasekmių žemės sklypo naudotojui, pažeisti jo teises ir
teisėtus interesus.
[2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-225/2007.
UAB „Kabelių žuvis“ prieš Alytaus apskrities viršininko administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 50.2; 50.3.7.]
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1. 5. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisinių santykių
Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalis, prašymai
atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateikti iki 2001
m. gruodžio 31 d., o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku
patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. Taip
pat minėtame įstatyme nustatyta, kad asmenims, praleidusiems terminus
atlikti minėtus veiksmus, šie terminai teismo sprendimu gali būti atnaujinti.
Kadangi terminai prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei reikalingiems
dokumentams paduoti 2007 m. jau buvo pasibaigę, daugiausia administracinių
ginčų nuosavybės teisių atkūrimo srityje kilo dėl terminų atnaujinimo
klausimų. Vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu ir toliau
buvo formuojama ta linkme, jog minėti terminai yra atnaujinami tik esant
ypatingoms aplinkybėms.
Pavyzdžiui, 2007 m. spalio 19 d. Vyriausiojo administracinio teismo
sprendime administracinėje byloje Nr. A18-908/2007 S. B. prieš trečiąjį
suinteresuotą asmenį Vilniaus apskrities viršininko administraciją buvo
konstatuota, jog ta aplinkybė, kad asmuo, pretenduojantis atkurti nuosavybės
teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, užaugo vaikų namuose ir apie tokią teisę
nežinojo, yra pakankamas pagrindas atnaujinti praleistą terminą prašymo
atkurti nuosavybės teises ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų pateikimui.
Pareiškėja nurodė, kad apie senelio P. J. iki nacionalizacijos valdytą
žemę ji sužinojo 2006 m. iš S. D. pasakojimų. Šią aplinkybę patvirtino ir S. D.
Administracinėje byloje taip pat buvo įrodyta, kad pareiškėjos giminystės ryšių
nustatymas buvo apsunkintas, nes ji augo vaikų namuose. Pareiškėjos gimimo
liudijimas, kuriame nurodyti jos tėvai, buvo išduotas 2006 m. balandžio 21 d.
Pareiškėjos motina mirė 1951 m. Žemę, į kurią pretenduoja pareiškėja, valdė
motinos tėvas P. J., miręs 1944 m. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pažymėjo, jog tokiu atveju yra reikšmingas vertinimas, ar nurodytos
aplinkybės yra pakankamos pripažinti, kad pareiškėja terminą prašymui paduoti
praleido dėl svarbių priežasčių.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.
1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir
Atkūrimo tvarka) 9 punktu nustatyta, kad piliečio, turinčio teisę į nuosavybės
teisių atkūrimą, prašyme atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį
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turtą nurodoma: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, išlikusio
nekilnojamojo turto savininko vardas ir pavardė, turto rūšis, dydis ir buvimo
vieta, nuosavybės teisių į turtą pagrindas, dabartinis turto valdytojas,
nuosavybės teisių netekimo laikas ir būdas. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad dėl šių priežasčių teikdamas prašymą
atkurti nuosavybės teises, pretendentas turi žinoti buvusio savininko asmens
duomenis ir nacionalizuotos žemės buvimo vietą, kadangi šie duomenys būtini
grąžintinos žemės nustatymui. Todėl sprendžiant termino atnaujinimo klausimą
yra reikšminga aplinkybė, kada asmeniui tapo žinoma, kad jis turi teisę į
nuosavybės atkūrimą. Ši aplinkybė yra individuali, priklausanti nuo asmens
gebėjimų įvertinti situaciją ir pasirinkti tinkamą elgesio modelį. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos nurodytos
aplinkybės patvirtino, jog ji neturėjo duomenų apie savo giminystę su buvusiu
savininku, ir giminystės ryšių nustatymas dėl to buvo apsunkintas, todėl ji
negalėjo realizuoti savo teisės į nuosavybės teisių atkūrimą visa apimtimi.
Sužinojimo apie savininką ir jo valdytą žemę data yra 2006 metai, kada terminas
prašymui paduoti jau buvo pasibaigęs. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pripažino, kad terminas pateikti prašymą atkurti nuosavybės
teises ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus buvo praleistas dėl svarbių
priežasčių, todėl jį atnaujino.
[2007 m. spalio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A18908/2007. S. B. prieš trečiąjį suinteresuotą asmenį Vilniaus apskrities viršininko
administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 11.2.]
2007 m. rugsėjo 6 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
administracinėje byloje Nr. A1-835/2007 A. Ž. prieš Kauno apskrities
viršininko administraciją buvo suformuluota svarbi įrodinėjimo naštos
paskirstymo taisyklė, įrodinėjant dokumentų pateikimo (nepateikimo) viešojo
administravimo subjektui faktą, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo bylose.
Esminę byloje įrodinėtiną aplinkybę sudarė klausimas, ar pareiškėja
1996 m. kreipėsi į Kauno rajono Raudondvario apylinkės agrarinės reformos
tarnybą dėl nuosavybės teisės atkūrimo į jos senelio J. P. žemę. Pirmosios
instancijos teismas pareiškėjos reikalavimą pripažino nepagrįstu, pritaikęs
bendrąją proceso teisės doktrinoje žinomą įrodinėjimo naštos paskirstymo
taisyklę, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus
bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso 178 str., Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d.). Kitaip tariant,
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įrodinėja tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia (lot. onus probandi incumbi ei,
qui affirmat, non ei, qui negat). Ši bendroji įrodinėjimo naštos taisyklė taikoma
ir administraciniame procese. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pažymėjo, jog administracinės bylos yra itin įvairios, todėl įrodinėjimo
našta skirtingose bylose gali būti paskirstoma skirtingai, atsižvelgiant į bylos
aplinkybes, materialinių teisinių santykių specifiką bei šalių tarpusavio santykių
pobūdį.
Nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl prašymo atkurti nuosavybės teises
padavimo 1996 m. rugsėjo 19 d. fakto. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad įrodinėjimo naštos paskirstymo ir
įrodymų vertinimo specifiką tokio pobūdžio bylose lemia tai, kad už prašymų
atkurti nuosavybės teises tvarkymą bei jų nagrinėjimą yra atsakingas išimtinai
viešojo administravimo subjektas. Šiuo atveju privatus asmuo, pateikęs prašymą
atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, neturėjo galimybių
kontroliuoti tokio prašymo registravimo ir nagrinėjimo eigos. Reikalavimas, kad
privatus asmuo įrodytų prašymo viešojo administravimo subjektui pateikimo
faktą, jeigu jam neišduodamas rašytinis patvirtinimas apie prašymo gavimą,
reikštų probatio diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinkybes, nes neturėdamas
įgaliojimų kontroliuoti viešojo administravimo subjekto veiklą, asmuo turėtų
itin ribotas galimybes įrodyti, kad tam tiktas prašymas viešojo administravimo
subjektui buvo pateiktas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš
konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiantys teisėtumo, objektyvumo,
efektyvumo ir kiti viešojo administravimo principai reikalauja, kad visi viešojo
administravimo subjekto atliekami veiksmai, net ir nesant detalizuojančių
nuostatų įstatymo ar poįstatyminio lygio teisės aktuose, būtų tinkamai
fiksuojami. Nesant konkrečios tvarkos teisės aktuose, nustatančios prašymų
registravimo tvarką, tai paliekama viešojo administravimo subjekto diskrecijai.
Tačiau bet kokiu atveju viešojo administravimo subjektas negali sukurti tokios
situacijos, kai kilus ginčui jis negalėtų pateikti teismui objektyvių įrodymų,
patvirtinančių, kad tam tikros viešojo administravimo procedūros buvo ar
nebuvo atliekamos, taip pat – ir buvo ar nebuvo gautas asmens prašymas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad
įrodinėjimo našta apie tai, kad prašymas atkurti nuosavybės teises nebuvo
gautas, tokio pobūdžio bylose tenka už šių prašymų registravimą ir tvarkymą
atsakingam viešojo administravimo subjektui. Įrodymai, neginčijamai
patvirtinantys prašymo padavimą (nepadavimą), ypač galėtų būti gautų
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prašymų registravimo žurnalai, kuriuose tinkamai eilės tvarka registruojami
visi gautieji prašymai, ir kurie nesudarytų pagrindo abejoti dėl registracijų
teisingumo ir išsamumo. Tačiau bet kokiu atveju pateikti įrodymus, kad tam
tikras prašymas buvo pateiktas, turi ir šias aplinkybes teigiantis pareiškėjas. Jei
nepakanka įrodymų nei patvirtinti, nei paneigti tokio pobūdžio aplinkybių,
sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų
aplinkybių įrodinėjimo našta.
[2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A1835/2007. A. Ž. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 1.3; 11.2.]
1. 6. Bylos dėl statybos teisinių santykių
Gausėjant bylų statybos srityje, toliau formuojama Vyriausiojo
administracinio teismo praktika dėl statybos leidimų teisinio statuso ir dėl kitų
statybos teisinių santykių.
2007 m. lapkričio 23 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
administracinėje byloje Nr. A14–910/2007 A. B. prieš Vilniaus apskrities
viršininko administraciją buvo konstatuota, jog pratęstas gali būti tik
nepasibaigęs statybos leidimas, o pasibaigęs – tik atnaujintas.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002
„Statybos leidimas“ (toliau – ir Reglamentas) 26 punkte įtvirtinta norma,
reglamentuojanti statybos leidimų galiojimo terminus tose faktinėse situacijose,
kai nepasibaigus pagal senąjį reglamentą nustatytam statybos leidimo galiojimo
laikui, pasikeitė šiuos teisinius santykius reglamentuojančios materialinės teisės
normos: ,,statybos leidimas, išduotas iki Reglamento įsigaliojimo trumpesniam
nei 10 metų laikui, gali būti pratęstas iki 10 metų nuo leidimo išdavimo
dienos“. Įvertinusi šios teisės normos turinį visumos Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo ir Reglamento normų kontekste, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad ji nėra skirta ir negali būti taikoma
iki jos įsigaliojimo pasibaigusių statybos leidimų atnaujinimui. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija tokią išvadą grindė bendrosiomis
įstatyminėmis terminų reguliavimo taisyklėmis, pagal kurias pratęstas gali būti
tik nepasibaigęs terminas, o pasibaigus terminui jo galiojimas gali būti atstatytas
tik terminą įstatymų nustatyta tvarka atnaujinant.
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[2007 m. lapkričio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14–
910/2007. A. B. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 13.2.]
2007 m. spalio 25 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje
administracinėje byloje Nr. A14–894/2007 G. Z. prieš Aukštadvario regioninio
parko direkciją ir Trakų rajono savivaldybės administraciją spręstas klausimas
dėl statybų saugomose teritorijose galimybės bei dėl buvusios sodybos buvimo
fakto įrodinėjimo būdų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, kad
Saugomų teritorijų (nagrinėjamu atveju – draustinių) teisinį režimą nustatantys
teisės aktai iš esmės skirtingai reglamentuoja faktines situacijas, kai asmenys
siekia statyti naujas sodybas, ir atvejus, kai yra siekiama statyti buvusių sodybų
vietose. Šį klausimą detaliai reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymo 9
straipsnio 2 dalies 8 punktas, kuriame yra nustatyta, kad gamtiniuose ir
kompleksiniuose draustiniuose yra draudžiama: ,,statyti su draustinio steigimo
tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai
yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos
vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas,
nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo
dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis
didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės
bei apatinės briaunos.“.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu, nurodė,
kad buvusios sodybos faktas gali būti įrodomas trimis skirtingais būdais: pirma,
fizinių statinių ar sodų liekanų buvimu; antra, tos teritorijos planais, žemėlapiais
ar panašiais dokumentais, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; trečia, nustatant
sodybos buvimo tam tikroje vietoje juridinį faktą, jeigu nėra išlikę nei fizinių,
nei grafinių sodybos buvimo įrodymų.
Be to, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo,
jog pirmosios instancijos teismo argumentas, kad pareiškėjai negali būti
leista statyti statinius buvusioje sodyboje, kadangi toks leidimas jau duotas
gretimo sklypo savininkui, nepagrįstas. Vieno asmens subjektinės teisės
negali būti įgyvendinamos kito asmens subjektinių teisių sąskaita. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog jeigu nagrinėjant bylą
būtų nustatyta, kad pareiškėja turi įstatymo garantuotą teisę statyti statinius
buvusios sodybos vietoje, jos reikalavimas turėtų būti patenkintas.
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[2007 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–894/2007.
G. Z. prieš Aukštadvario regioninio parko direkciją ir Trakų rajono savivaldybės
administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.4.]
Vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A5-803/2007. V. G., N. R.
ir V. R. prieš Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją suformulavo reikšmingą
taisyklę, jog remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 dalimi,
pradėtos vykdyti statybos negalima prilyginti statybos leidimo išdavimo faktui.
Statybos leidimo išdavimo sąlygas, tvarką, jo galiojimo ypatumus nustato
Statybos įstatymo 23 straipsnis, kurio 16 dalyje numatyta, jog statybos leidimo
per nustatytą terminą neišdavus ir statytojui (užsakovui) nepranešus apie
neišdavimo priežastis, šis turi teisę, ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešęs
statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui, vykdyti
statybą be leidimo. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė,
jog leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui nustatyta pareiga
šį raštą įregistruoti kaip leidimą. Tokiu reguliavimu įstatymų leidėjas nustato
papildomą išimtinį statytojo (užsakovo) teisių bei interesų gynimo būdą, nors
numato ir šio teisę skųsti atsisakymą išduoti leidimą Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog dėl viešojoje teisėje
dominuojančio imperatyvaus (subordinacinio) reguliavimo metodo, teisės ir
pareigos teisės normose nustatomos itin tiksliai ir nesukuriama prielaidų jas
aiškinti plečiamai. Administravimo subjektui nustatyta tvarka ir terminais
neišdavus statybos leidimo ir nepranešus apie neišdavimo priežastis, atsiranda
tik viena pasekmė – statytojas (užsakovas), prieš 5 dienas raštu pranešęs apie tai
atitinkamam viešojo administravimo subjektui, turi teisę pradėti statyti, tačiau
jokios kitos pasekmės teisės normomis nenumatytos. Remdamasi pirmiau
išdėstytu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad
tokiu būdu pradėtą statybą teisine prasme plečiamai aiškinant prilyginti statybos
leidimo išdavimo faktui pagrindo nėra.
[2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-803/2007.
V. G., N. R. ir V. R. prieš Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją. Procesinio
sprendimo kategorija 13.4.]
2007 m. rugsėjo 14 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
administracinėje byloje Nr. A10-809/2007 K. V. prieš Vilniaus miesto savivaldybės
administraciją buvo konstatuota, kad ta aplinkybė, jog naujas pastatas statomas
buvusio pastato vietoje, nepaneigia pareigos laikytis teisės aktų nustatyto
reikalavimo dėl atitinkamo atstumo iki kaimyninio sklypo ribos laikymosi.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.
705 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji
pastatai“ (toliau – ir Reglamentas) 192.1 punktas ir Reglamento 1 priedo 4
punktas įsakmiai reikalauja gauti kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimą
raštu, jeigu numatomas statyti pastatas bus arčiau kaip 3 m nuo kaimyninio
žemės sklypo ribos. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė,
jog tokio sutikimo pareiškėjas nedavė. Tiek prašyme išduoti statybos leidimą,
tiek statybos leidime nurodyta nauja statyba, todėl paminėti teisės normų
reikalavimai dėl atstumo laikymosi yra privalomi išduodant statybos leidimą.
Ta aplinkybė, kad naujas pastatas statomas buvusio pastato vietoje, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu, atstumo laikymosi nuo
kaimyninio sklypo ribų reikalavimų nepaneigia, jei yra numatyta nauja statyba,
o ne esamo pastato rekonstrukcija.
[2007 m. rugsėjo 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A10809/2007. K. V. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 14.3.]
Administracinėje byloje Nr. A3-64/2007. A. S., B. S. ir T. Z. prieš Vilniaus
miesto savivaldybės tarybą ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją,
aiškindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 705 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004
„Gyvenamieji pastatai“ nuostatas, Vyriausiasis administracinis teismas atkreipė
dėmesį į tai, kad užstatymo intensyvumas ir daugiabučio gyvenamojo pastato
sklypo privalomas minimalus plotas nėra tapačios sąvokos.
Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtinto
Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 11
punktu nurodyta formulė, pagal kurią apskaičiuojamas daugiabučio gyvenamojo
pastato sklypo privalomas minimalus plotas. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino
įrodymus – pareiškėjos nurodyti apskaičiavimai patvirtina, jog gyvenamasis
namas suprojektuotas tokios apimties, kuri neatitinka daugiabučio gyvenamojo
pastato sklypo privalomojo minimalaus ploto – t. y. statomas per didelis namas.
Kad nagrinėjamame žemės sklype suprojektuotas pastato naudingas plotas yra
didesnis už leistiną, patvirtino ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliantų nuorodos į analogiją su užstatymo
intensyvumu yra nepagrįstos, nes užstatymo intensyvumas ir daugiabučio
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gyvenamojo pastato sklypo privalomas minimalus plotas yra dydžiai, nustatomi
pagal skirtingus apskaičiavimus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo 2 str. 44 p.).
[2007 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-64/2007.
A. S., B. S. ir T. Z. prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ir Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.2; 14.3.]
1. 7. Bylos, kylančios iš registrų veiklos
2007 m. pastebimai padaugėjo ginčų dėl valstybinių registrų tvarkytojų
veiklos bei iš esmės išsiskyrė savarankiška administracinių ginčų registrų
srityje grupė, glaudžiai susijusi su mokesčių teise – administraciniai ginčai
dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo ir tikslinimo. Šiais
metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo išnagrinėti 35
administraciniai ginčai, kilę registrų veiklos srityje: didžioji dalis iš jų – net 31
ginčas – susijęs su nekilnojamojo turto registro veikla, iš kurių 12 – specifinės
bylos dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo ir tikslinimo.
Įstatymų leidėjas, siekdamas, kad nekilnojamojo turto mokestis
būtų mokamas nuo kaip įmanoma tikslesnės turto vidutinės rinkos vertės,
greta masinio nekilnojamojo turto vertinimo numatė nekilnojamojo turto
individualaus vertinimo galimybę. Nagrinėjant administracines bylas ir toliau
nuosekliai buvo plėtojama ankstesnė Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika, susijusi su nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymu,
o daugiausia klausimų kilo būtent dėl nekilnojamojo turto individualaus
vertinimo pripažinimo.
Pavyzdžiui, vienoje iš bylų Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pažymėjo, kad turto vertintojui – turtą vertinančiai įmonei, tvarkančiai
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, yra suteikta teisė,
bet ne pareiga nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto
vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą.
[2007 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-971/2007.
N.M. prieš Valstybės įmonę Registrų centras. Procesinio sprendimo kategorija
12.3.].
Kitoje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė,
kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio, reglamentuojančio
nekilnojamojo turto vertinimą, 2 dalis, kuri nustato, koks nekilnojamasis turtas
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ir kokiais metodais turi būti vertinamas, iki 2006 m. gegužės 25 d. įstatymo
Nr.X-618 įsigaliojimo buvo taikoma atliekant masinį nekilnojamojo turto
vertinimą, o ne vertinant turtą individualiai, ir buvo skirta turto vertintojui,
kuris yra turtą vertinanti įmonė, tvarkanti Nekilnojamojo turto kadastrą ir
Nekilnojamojo turto registrą. Tokį aiškinimą patvirtina ir Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2006 m. gegužės 25 d. įstatymo
Nr.X-618 redakcija: „Nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma
nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų
vertinimą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymą, jeigu individualus vertinimas, nepaisant to, kokiam vertinimo atvejui
buvo parengta vertinimo ataskaita, buvo atliktas taikant nekilnojamajam turtui
šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus vertės nustatymo metodus ir šioje
vertinimo ataskaitoje nustatyta rinkos vertė atitinka panašaus turto vidutinę
rinkos kainą, šioje ataskaitoje nurodytos sąlygos leidžia ją naudoti mokestinei
vertei patikslinti, o vertinimo data įeina į šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje
nurodytą prašymų pateikimo laikotarpį. <...>“ Taigi šiuo įstatymu įvesta nauja
norma, nustatanti, kad individualus vertinimas turi būti atliekamas taikant
metodus, numatytus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio
2 dalyje. Tai patvirtina, kad iki 2006 m. gegužės 25 d. įstatymo Nr.X-618
priėmimo, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas nereglamentavo, kokie
metodai turi būti taikomi, atliekant individualų turto vertinimą, o tai reiškia,
kad šie metodai turėjo būti pasirenkami pagal Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo nuostatas (7 str., 22 str.). Be to, remdamasi Mokesčių
administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija akcentavo, jog visi Lietuvos Respublikos mokesčių
teisės aktų (kuriems priklauso ir Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas)
prieštaravimai ar neaiškumai turi būti aiškinami mokesčių mokėtojo naudai.
[2007 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-839/2007.
UAB „ABP German Invest“ prieš Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo
turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisiją. Procesinio
sprendimo kategorija 12.4.].
2007 m. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija ne kartą
konstatavo, kad Valstybės įmonės Registrų centras sprendimai netikslinti
masinio vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto vertės turi atitikti
Viešojo administravimo įstatyme išdėstytus reikalavimus, t. y. būtina sprendimą
pagrįsti nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Vienoje iš bylų Vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, kad valstybės įmonės Registrų centras aktas
neatitinka Viešojo administravimo įstatymo individualiam administraciniam
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sprendimui keliamų reikalavimų, nes jame apsiribota bendrais pastebėjimais, jog
pateikta nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita nėra pakankama,
tačiau kokiems teisės aktams ir jų nuostatoms ji prieštarauja, nepatikslinta.
Registrų centras buvo įpareigotas peržiūrėti prašymą dėl nekilnojamojo turto
mokestinės vertės nustatymo.
[2007 m. vasario 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17195/2007. V. K. prieš Valstybės įmonę Registrų centras. Procesinio sprendimo
kategorija 12.4.].
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 2007 metais
išliko aktualūs klausimai dėl registro tvarkytojo kompetencijos ribų. Vienoje
iš bylų teisėjų kolegija konstatavo, kad teisės aktai nesuteikia nekilnojamojo
turto kadastro tvarkytojui teisės vertinti Kadastro įstatymo 12 straipsnyje
nurodytų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo
turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinių pagrindų (valstybės valdžios ar
valdymo institucijos sprendimų; teismo sprendimų, nutarčių, ir t.t.) teisėtumo.
Žemės sklypo formavimo teisėtumas turi būti tikrinamas šiuos klausimus
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir tam įgaliotų institucijų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad vertinimas,
ar žemės sklypas suformuotas pažeidžiant įstatymo reikalavimus, neįeina į
kadastro tvarkytojo kompetenciją.
[2007 m. rugsėjo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14–
800/2007. Vilniaus apskrities viršininko administracija prieš Valstybės įmonę
Registrų centras. Procesinio sprendimo kategorija 12.3.].
1. 8. Bylos dėl teritorijų planavimo teisinių santykių
Gausėjant bylų teritorijų planavimo srityje, toliau formuojama Vyriausiojo
administracinio teismo praktika dėl specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo
ir kitų teritorijų planavimo teisinių santykių. 2007 metais Vyriausiajame
administraciniame teisme išnagrinėta daugiau nei penkiasdešimt bylų, susijusių
su teritorijų planavimu.
2007 m. gruodžio 22 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje
administracinėje byloje Nr. A16-1188/2007 Vyriausybės atstovas Vilniaus
apskrityje prieš Vilniaus rajono savivaldybės tarybą ir A. P., UAB „Vestmeda“ ir
UAB „Statybos ir nekilnojamojo turto centras“ prieš Vilniaus rajono savivaldybės
tarybą ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių buvo patvirtinta
Vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika dėl privačių juridinių
55

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

asmenų teisės būti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriais bei pateiktas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 18 straipsnio 4 dalies aiškinimas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad nei
planavimo sąlygų išdavimo metu galiojusi, nei dabar galiojanti Teritorijų
planavimo įstatymo redakcija nenumato, jog specialiojo planavimo
organizatoriaus teisės ir pareigos sutartimi galėtų būti perduotos privačiam
asmeniui. Toks sutartinis perdavimas numatytas tik detaliojo teritorijų
planavimo atveju (Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d.). Teismų praktikoje
pripažįstama, kad privatūs juridiniai asmenys gali būti specialiojo teritorijų
planavimo organizatoriai (Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-1024/2006). Tuo tarpu fiziniai
asmenys specialiojo teritorijų planavimo organizatoriais gali būti tik tais
atvejais, kai tai numatyta kituose įstatymuose (Teritorijų planavimo įstatymo 14
str. 4 p.).
Pareiškėjas A. P. nebuvo sudaręs su Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriumi sutarties dėl planavimo organizatoriaus teisių ir
pareigų perdavimo 95 ha teritorijai Žalesos kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus
rajone, planuoti. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nusprendė,
kad nors A. P. faktiškai ir atliko veiksmus, susijusius su specialiojo plano
rengimu, tačiau teisiškai teritorijų planavimo organizatoriumi išliko Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalis nustato: „Rajono
ir vietovės lygmens specialusis planas patvirtinamas arba motyvuotai
nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo specialiojo teritorijų planavimo
organizatoriaus prašymo specialųjį planą tvirtinančiai institucijai pateikimo
dienos. Jei specialiojo teritorijų planavimo organizatorius yra savivaldybės
institucija, specialusis planas patvirtinamas per 20 darbo dienų nuo valstybinės
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos specialiojo plano
patikrinimo akto gavimo dienos.“ Ši įstatymo formuluotė suponuoja išvadą,
kad vien specialiojo plano parengimas ir patikrinimas valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje nėra pakankamas tam, kad
specialusis planas būtų tvirtinamas. Tam visais atvejais būtina teritorijų
planavimo organizatoriaus iniciatyva, t. y. teritorijų planavimo organizatoriaus
prašymas specialųjį planą tvirtinančiai institucijai. Už teritorijų planavimo
procedūrų tinkamą vykdymą yra atsakingas teritorijų planavimo organizatorius.
Pradėjęs teritorijų planavimo procedūras ir net suderinęs specialųjį planą su
įgaliotomis institucijomis, specialiojo planavimo organizatorius negali būti
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įpareigojamas šias procedūras tęsti. Pasikeitus planavimo organizatoriaus
pozicijai dėl specialiojo plano tvirtinimo, planavimo organizatorius neprivalo
teikti šio plano tvirtinti savivaldybės tarybai. Tai taikytina tiek tais atvejais, kai
planavimo organizatoriumi yra privatus subjektas, tiek kai juo yra savivaldybės
institucija. Teritorijų planavimo įstatymas nenumato, kad teritorijų planavimo
dokumentas galėtų būti tvirtinamas nesant planavimo organizatoriaus prašymo
ar net šiam organizatoriui prieštaraujant dėl teritorijų planavimo dokumento
tvirtinimo.
[2007 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A161188/2007. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus rajono
savivaldybės tarybą ir A. P., UAB „Vestmeda“ ir UAB „Statybos ir nekilnojamojo
turto centras“ prieš Vilniaus rajono savivaldybės tarybą ir Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos direktorių. Procesinio sprendimo kategorija 14.2;
25.]
Nagrinėdamas administracinę bylą, kurioje buvo sprendžiamas klausimas
dėl savivaldybės elgesio modelio tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas
dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo
žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui, Vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo, jog savivaldybė tokioje situacijoje turi diskrecijos teisę.
Aiškindama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20
straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d.
nutarimu Nr. 635 patvirtinto Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus
teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 3 bei 7 punktų
nuostatas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo,
kad jose nurodytas savivaldybei, atstovaujamai savivaldybės administracijos
direktoriaus, elgesio modelis nėra nustatytas imperatyvo būdu, o yra pateiktas
kaip galimas. Tai matyti ir iš Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies
nuorodos apie tai, kad detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir
pareigų perdavimas yra galimas, kai prašymuose nurodyti planavimo tikslai
neprieštarauja savivaldybės lygmens bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniams.
Pastaroji nuostata reiškia, kad gavusi tokį prašymą savivaldybės administracija
gali (turi) atlikti atitinkamą prašyme nurodytų planavimo tikslų įvertinimą
ir tik po to nuspręsti, ar perduoti teritorijų planavimo organizatoriaus teises
ir pareigas prašančiam tai padaryti asmeniui. Tai reiškia, kad ši teisės norma
(Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d.) numato alternatyvų (atsižvelgiant į
savivaldybės administracijos subjektyvų esamos situacijos įvertinimą) elgesio
modelį.
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[2007 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11 –
1034/2007. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktorių. Procesinio sprendimo kategorija 14.3.]
2007 m. gruodžio 1 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje
administracinėje byloje Nr. A11–1121/2007 Vyriausybės atstovas Vilniaus
apskrityje prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją buvo pateiktas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 15 straipsnio 3 dalies nuostatų,
taikytinų situacijai, kai nėra parengti savivaldybės teritorijos ar jos dalių
bendrieji planai ir kai aukštybinių pastatų statyba nenumatoma, lingvistinis ir
sisteminis aiškinimas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
normoje nustatytas elgesio modelis (suformuluotas imperatyviu būdu) yra
privalomas subjektams, kuriems ši norma yra adresuota be jokių išlygų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Teritorijų
planavimo įstatymo 14 straipsnio 3 punktą (pagal kurį specialiojo teritorijų
planavimo organizatoriais nurodyti savivaldybių administracijų direktoriai)
ir į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktą
(pagal kurį savivaldybių teritorijų planavimas yra priskirtoji savivaldybių
funkcija), pažymėjo, kad ši teisės norma (nurodytas imperatyvas) taikytina
atsakovui. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat
pažymėjo, kad aptariamoje normoje yra nustatytas bendrojo pobūdžio
imperatyvas (privalomumas rengti joje nurodytus specialiuosius teritorijų
planavimo dokumentus), bet nėra nustatytas jo įgyvendinimo laikas bei
būdas. Todėl, sprendžiant šiuos klausimus, taip pat yra būtina vadovautis
poįstatyminiais teisės aktais – Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-240/D1-330
patvirtintomis Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo
tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklėmis (toliau – ir Infrastruktūros plėtros
taisyklės) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. D1-246 patvirtintomis Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų
rengimo taisyklėmis (toliau – ir Kraštovaizdžio taisyklės).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad nei
Infrastruktūros plėtros taisyklės, nei Kraštovaizdžio taisyklės nereglamentuoja
terminų, per kuriuos turi būti parengti atitinkamai kraštovaizdžio
tvarkymo ir infrastruktūros plėtros planai. Atsižvelgusi į aukščiau nurodytą
imperatyvų Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies pobūdį,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
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nurodytas savivaldybės teritorijos planavimas turi būti atliktas (savivaldybės
administracijos organizuotas) per protingus ir pakankamus šiems darbams
atlikti terminus, juos skaičiuojant nuo minėtos pareigos atsiradimo dienos,
t. y. nuo Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies įsigaliojimo
dienos. Atsakydama į atsakovo pateiktus argumentus dėl dalinio (savivaldybės
teritorijos atskirų dalių) infrastruktūros plėtros specialiųjų planų organizavimo
pradėjimo, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad, skirtingai nuo kraštovaizdžio tvarkymo planų parengimo (Kraštovaizdžio
taisyklių 6.4 p.), infrastruktūros plėtros planų parengimas pagal teritorijos dydį
negali būti skaidomas į atskiras savivaldybės teritorijos dalis (Infrastruktūros
plėtros taisyklių 5 p.).
[2007 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–
1121/2007. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus rajono
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 14.2.]
Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 patvirtinto Statybų
privačioje žemėje reglamento (toliau – ir Reglamentas) nuostatas, pasisakė, jog
nereikia keisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties tais atvejais,
kai siekiama įkurti naują ūkininko ūkio sodybą iš ūkininko ūkio atidalintame
žemės sklype.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.
1608 patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento (toliau – ir Reglamentas)
1.5 punkte numatyta bendra taisyklė, kad vykdyti statybą privačios žemės ūkio
paskirties žemės sklypuose galima tik pagal patvirtintus detaliuosius planus
ir nustatyta tvarka pakeitus pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, tačiau šio
reglamento 1.1-1.4 punktai numato išimtis, kada minėtos taisyklės galima
nesilaikyti: tos išimtys susijusios su nustatyta tvarka įregistruoto ūkininko ūkio
sodybų statybomis. Reglamento 1.4 punkte nurodyta, kad privačios žemės
ūkininkų ūkiai gali būti skaidomi į du ar daugiau sklypų, o kai atidalytas žemės
sklypas nustatytąja tvarka įregistruojamas kaip ūkininko ūkio žemėnauda, jame
nustatytąja tvarka gali būti kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad tokiu atveju, siekiant
įkurti naują ūkininko ūkio sodybą iš ūkininko ūkio atidalintame žemės sklype,
nereikia keisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Nei Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas, nei Reglamentas
neįtvirtina aiškaus draudimo ūkininkui kurti ne vieną naują ūkininko ūkio
sodybą skirtinguose žemės sklypuose. Reglamento 1.4 punkte įtvirtinta teisė
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kurti naują ūkininko ūkio sodybą atidalytame sklype, tačiau nenumatyta, jog
tokią teisę turėtų tik naujai ūkininkauti pradedantis asmuo, kuriam atidalytas
žemės sklypas perleidžiamas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pažymėjo, kad teisę ūkininko ūkio žemėje statyti ne vieną naują sodybą
netiesiogiai patvirtina ir Reglamento 1.1 punkto antroji pastraipa, pagal kurią
tokia pat tvarka sodybą gali statyti nuomininkas išnuomotoje ūkininko žemėje.
[2007 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-685/2007.
M. O. prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 4; 13.1.; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A5-964/2007. T. O. prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 14.3.]
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama ir tais atvejais,
kai mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai nuosavybes teise valdomame sodo
sklype nori statyti ar rekonstruoti vieną gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį.
Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 punktą, mėgėjiško
sodo teritorijoje sodininkai, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties, nuosavybės teise valdomame sodo sklype gali statyti ar rekonstruoti
statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą –
vieną gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį. 2007 m. birželio 28 d. Vyriausiojo
administracinio teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A17-658/2007 B. Z.
ir V. Z. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, patvirtinant ankstesnę
praktiką, buvo konstatuota, jog tokiais atvejais teritorijos detaliojo plano
nebuvimas nepaneigia teisės į statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimą.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3
dalyje (2006 m. rugpjūčio 8 d. redakcija) numatyta, kad detalieji planai
nerengiami, kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas
nekeičiamas. Administracinėje byloje duomenų apie galimą žemės sklypo
tvarkymo ir naudojimo režimo pakeitimą iš žemės ūkio (sodų) paskirties į
kitos paskirties nebuvo. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nurodė, kad tai reiškia, jog tokiu atveju, jei nėra aplinkybių, išvardintų Teritorijų
planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose, kai detalieji planai
turi būti rengiami, detaliojo plano nebuvimas nepaneigia teisės į statinio
projektavimo sąlygų sąvado išdavimą. Net ir tuo atveju, kai detalieji planai turi
būti rengiami, minėto dokumento nebuvimas, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos nuomone, netrukdo pradėti procedūrą dėl statinio
projektavimo sąlygų sąvado išdavimo ir jį išduoti. Tokia nuostata grįstina
Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią savivaldybė
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Vyriausybės nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo
žemės sklypų valdytojui ir naudotojui, t. y. detalaus planavimo organizatoriumi
nebūtinai gali būti savivaldybė. Juo turi teisę būti ir pats sklypo savininkas,
kuris norėdamas realizuoti teisę į statinio statybą atitinkamos žemės paskirties
sklype, laikydamasis įstatymų keliamų reikalavimų, turėtų paruošti detalųjį
planą. Teritorijų planavimo įstatyme draudimo rengti detaliuosius planus, kol
nėra parengtas ir patvirtintas teritorijos bendrasis planas, nėra. Antra vertus,
toks planas jau ir patvirtintas (Bendrojo plano iki 2015 m. pagrindinio brėžinio
ištrauka pateikta apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu).
[2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-658/2007.
B. Z. ir V. Z. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 14.4.]
2007 m. gegužės 2 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje
administracinėje byloje Nr. A4-446/2007 J. K. L. prieš Šiaulių miesto savivaldybės
tarybą buvo akcentuota, jog detaliajam planui teikiama didelė svarba, todėl
detaliojo plano tvirtinimas negali būti tik formalus veiksmas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, reglamentuojantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimą, taip pat fizinių ir juridinių asmenų ir valstybės
institucijų tarpusavio santykius šiame procese, įpareigoja savivaldybės tarybą ar
jos įgaliotą savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti detaliuosius planus
(26 str. 4 d.). Tai, kad patvirtinus detalųjį planą, jis įgyja teisinę galią, o teritorija
– tam tikrą teisinį statusą, rodo tokio proceso (plano tvirtinimo) svarbą,
todėl detaliojo plano tvirtinimas nėra tik formalus veiksmas. Jo metu privalu
išsamiai ir objektyviai patikrinti bei įvertinti visą detaliojo planavimo procesą,
t. y. ar detaliojo planavimo organizatorius įvykdė visus teisės aktų nustatytus
reikalavimus, ar teikiamas tvirtinti detalusis planas nustatyta tvarka suderintas,
viešai apsvarstytas ir pan.
[2007 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-446/2007. J.
K. L. prieš Šiaulių miesto savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija
14.3.]
Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. formavo praktiką, aktualią
saugomų teritorijų planavimui ir jų teisiniam statusui.
Administracinėje byloje Nr. A14–86/2007. UAB „Linos namai“ prieš
Mažeikių rajono savivaldybės tarybą buvo sprendžiamas klausimas dėl galimybės
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patvirtinti Plinkšių durpių telkinio naudojimo detalųjį planą, neįvertinus
planuojamos ūkinės veiklos poveikio Plinkšių miško (saugomos teritorijos)
biosferos poligono būklei.
Plinkšių durpynas patenka į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629 įsteigto Plinkšių miško biosferos
poligono teritoriją. Tuo pačiu įsakymu patvirtintuose Plinkšių miško biosferos
poligono nuostatuose (toliau – ir Nuostatai) yra nustatyta, kad pagrindinė
šio biosferos poligono paskirtis – būti sudėtine nacionalinės kompleksinės
ekologinės bei specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami
bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai, išsaugoti Plinkšių miškų ir jų
apylinkių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir
pilkosios meletos (Picus canus) populiacijas teritorijoje, kuri atitinka Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakyme Nr. 22 „Dėl paukščių
apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-364; 2003,
Nr. 108- 4849) nustatytus kriterijus.
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų statymo 24 straipsnis nustato
imperatyvius reikalavimus ūkinės veiklos tarptautinės svarbos saugomose
teritorijose kontrolei: šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad paukščių apsaugai
svarbiose teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti
saugomoms paukščių rūšims, jų buveinėms, perėjimo, mitybos, šėrimosi, poilsio
ir migracijų susitelkimo vietose. Jose statyti bei rekonstruoti statinius, tiesti ir
rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas bei įgyvendinti
kitus planus ir projektus, galinčius turėti poveikį paukščių apsaugai svarbioms
teritorijoms, galima tik šiame Įstatyme nustatyta tvarka įvertinus jų poveikį
paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus
leidimą, o 8 dalyje įtvirtinta, kad projektai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų tvarkymu, bet gali turėti neigiamą
poveikį natūralioms buveinėms ir saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims,
turi būti įvertinti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo nustatyta tvarka. Veiklos planų ir projektų, kurių poveikio saugomoms
teritorijoms vertinimo Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymas nenumato, poveikis buveinių ir paukščių apsaugai svarbioms
teritorijoms vertinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Vyriausybės įgaliotos institucijos gali pritarti projektams tik nustačiusios, kad jie
neturės neigiamos įtakos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
ir, jei reikia, išsiaiškinusios visuomenės nuomonę. Jeigu projektų įgyvendinimas
susijęs su socialiniais ar ekonominiais visuomenės interesais, o alternatyvių
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sprendimų nėra, privaloma taikyti kompensacines priemones, būtinas bendram
Europos ekologinio tinklo vientisumui bei natūralioms buveinėms ir saugomų
augalų bei gyvūnų rūšių būklei apsaugoti. Aiškindama nurodytas teisės normas,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Plinkšių
durpių telkinio naudojimo detalusis planas galėjo būti patvirtintas tik įvertinus
planuojamos ūkinės veiklos poveikį Plinkšių miško biosferos poligono būklei
ir kompetentingoms institucijoms konstatavus, kad durpių gavyba neturės
neigiamos įtakos saugomiems paukščiams.
Administracinėje byloje pateikta ,,Telšių apskrities Mažeikių rajono
Plinkšių durpyne planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įvertinimo
ataskaita“ buvo paruošta 2002 metais, ginčo sklypui dar neturint saugomos
teritorijos statuso. Dėl to šioje ataskaitoje nebuvo vertintas galimas durpių
gavybos poveikis Plinkšių miško biosferos poligonui ir jame saugomiems
paukščiams. Ataskaitos 4.5.2 poskyryje ,,Plinkšių durpių telkinio gyvūnų
įvairovės bei planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio faunai įvertinimas“
vapsvaėdis (Pernis apivorus) ir pilkoji meleta (Picus canus) apskritai neminimi.
Ginčijamojo detaliojo plano tekstinės dalies 4.1 punkte buvo teigiama,
kad saugomų paukščių lizdavietės yra toli nuo durpių karjero, todėl planuojama
veikla gali būti vykdoma. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymėjo, jog šį teiginį pagrindžiančio durpių gavybos poveikio saugomiems
paukščiams vertinimo detaliojo plano medžiagoje nebuvo, todėl konstatuota,
kad ginčijamas detalusis planas patvirtintas pažeidžiant imperatyvias
Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas dėl būtino planuojamos veiklos
poveikio tarptautinės reikšmės saugomai teritorijai – Plinkšių miško biosferos
poligonui – vertinimo. Tai sudarė pagrindą pripažinti, kad Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimas, kuriuo patvirtintas
Plinkšių durpyno sklypo detalusis planas, kaip prieštaraujantis aukštesnės
galios teisės aktams, yra neteisėtas. Tuo pačiu Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pripažino, jog tai buvo pakankamas pagrindas panaikinti
šį administracinį aktą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.).
[2007 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–86/2007.
UAB „Linos namai“ prieš Mažeikių rajono savivaldybės tarybą. Procesinio
sprendimo kategorija 13.2; 14.3.]
Saugomų teritorijų planavimo srityje Vyriausiasis administracinis teismas
nagrinėjo bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, kurioje buvo
prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio
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2 d. įsakymu Nr.D1-282 patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata „gyvenamieji namai
statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane
nurodytose vietose“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktui.
Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymo struktūra, pažymėjo, kad įstatymų leidėjas,
atsižvelgdamas į saugomų teritorijų kategorijų skirtingumus, veiklą jose
reglamentavo skirtinguose įstatymo skirsniuose – šio įstatymo trečiajame
skirsnyje yra nustatyti konservacinės apsaugos prioriteto teritorijų steigimo
tikslai, veiklos jose taisyklės, o šio įstatymo ketvirtajame skirsnyje yra nustatyti
kompleksinių saugomų teritorijų steigimo tikslai, veiklos jose taisyklės.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, sistemiškai vertindama
šiuos skirsnius, padarė išvadą, kad draustinių ir regioninių parkų teisiniai
režimai yra skirtingi.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.
D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ (toliau
– ir Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-282) patvirtintų Pajūrio regioninio
parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkte inter
alia nustatyta, kad gyvenamųjų namų statymas (perstatymas, rekonstravimas),
naujų sodybų kūrimas galimas tik tvarkymo plane nurodytose vietose. Paminėtu
įsakymu yra patvirtintas regioninio parko tvarkymo planas, iš Pajūrio regioninio
parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 3 punkto seka,
kad Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas nustato teritorijos naudojimo
pobūdį ir apsaugos reglamentą. Taigi, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegijos teigimu, Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto
pagrindiniai teiginiai yra dokumentas, numatytas Saugomų teritorijų įstatymo 9
straipsnio 7 dalyje ir galintis nustatyti draustiniams, patenkantiems į regioninio
parko teritoriją, papildomus apribojimus. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata, kad „gyvenamieji
namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo
plane nurodytose vietose“ neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 9
straipsnio 2 dalies 8 punktui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo,
kad Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-282 yra nustatytas regioninio parko,
o ne draustinio teisinis režimas. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai į regioninio
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parko teritoriją patenka draustinio teritorija, šiam draustiniui yra taikomos
ne tik draustinio, bet ir regioninio parko režimą nustatančios nuostatos.
Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnyje inter alia reglamentuojama
veikla regioniniuose parkuose. Šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punkte
yra numatyta, kad regioniniuose parkuose yra draudžiama statyti statinius
valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo
planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata, kad „gyvenamieji
namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo
plane nurodytose vietose“ atitinka Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2
dalies 4 punktą.
[2007 m. vasario 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I3-7/2007.
Procesinio sprendimo kategorija 17.1; 2.5.]
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat suformulavo svarbią
taisyklę, jog teritorijų planavimo klausimų ikiteisminis nagrinėjimas dėl dviejų
pakopų ypatybės yra aiškiai išskirtas iš bendros ikiteisminės skundų (prašymų)
nagrinėjimo tvarkos, kuria vadovaujasi administracinių ginčų komisijos.
1. 9. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą,
atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
2007 metais Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme buvo
išnagrinėti 153 administraciniai ginčai, susiję su civiline atsakomybe už žalą,
atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų.
Nagrinėdamas administracines bylas dėl žalos atlyginimo, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas toliau plėtoja neteisėtų veiksmų sampratą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje
byloje Nr. A17-499/2007 I. P. V. prieš Vilniaus miesto savivaldybę pabrėžė, kad
valdžios institucijų veiksmų neteisėtumas galėtų pasireikšti tik tada, kai būtų
nustatoma, jog valdžios institucijų darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktais
priskirtų funkcijų arba, nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai
aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai
ir rūpestingai. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas neturtinės žalos atlyginimą
siejo su Vilniaus miesto savivaldybės mero 2005 m. gegužės 4 d. atsakymu
„Dėl sklypo (duomenys neskelbtini) dydžio ir ribų nustatymo“ ir jame pateikta
informacija, t. y. šį atsakymą laikė neteisėtu veiksmu. Apeliacinis skundas buvo
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grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, kurios, pareiškėjo nuomone, paneigia
2005 m. gegužės 4 d. rašte išdėstytus duomenis dėl žemės sklypo ribų. Tačiau
teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjo prašymas išnagrinėtas ir atsakymas
pateiktas laikantis prašymo nagrinėjimo terminų, taip pat kitų reikalavimų,
įtvirtintų Viešojo administravimo įstatyme ir keliamų viešojo administravimo
subjektui, nagrinėjant suinteresuoto asmens prašymą. Apeliantas nenurodė ir
teismas nenustatė, kad valdžios institucijų darbuotojai pažeidė konkrečius teisės
aktus, reglamentavusius jų veiklą viešojo administravimo srityje. Savivaldybės
vadovas veikė taip, kaip pagal įstatymus ir privalėjo veikti, todėl šiuo aspektu
nebuvo pagrindo teigti, kad veiksmai neteisėti.
[2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-499/2007.
I. P. V. prieš Vilniaus miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 15.2]
Sprendžiant neteisėtų veiksmų nustatymo klausimą, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad tam tikrų profesijų atstovams
taikomi didesni reikalavimai.
Administracinėje byloje Nr. A15-45/2007 V. S. prieš Lietuvos valstybę,
atstovaujamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos, Marijampolės pataisos namų, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, teisėjų kolegija
nagrinėjo gydytojų, teikiančių medicinos paslaugas įkalinimo įstaigoje esantiems
asmenis, veiksmų neteisėtumo klausimą. Teisėjų kolegija pripažino, kad
paprastai gydytojas negali garantuoti, kad bus pasiektas konkretus rezultatas,
pavyzdžiui, kad ligonis bus išgydytas, tačiau pacientą ir gydytoją sieja prievolė
– gydytojo pareiga užtikrinti, kad gydant būtų maksimaliai stengiamasi, tai
yra užtikrinamas maksimalus atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir tinkamos
kvalifikacijos laipsnis. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmenims,
teikusiems gydymo paslaugas pareiškėjui, kaip profesionalams, turi būti
taikomi didesni atidumo, rūpestingumo, atsargumo standartai, o profesionalo
veiksmų neteisėtumą gali lemti bet koks neatidumas, nerūpestingumas,
nedėmesingumas, nepakankamas profesinės pareigos atlikimas ar profesinės
etikos taisyklių pažeidimas. Pareiškėjas teigė, esą valdžios institucijų
darbuotojai neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal teisės aktus, kad bausmės
atlikimo metu būtų išsaugota jo sveikata: laisvės atėmimo vietose jam nebuvo
skiriamas tinkamas gydymas, buvo gydomas netinkamais pigiais vaistais, kalėjo
antisanitarinėmis sąlygomis. Šios netinkamos sąlygos sugriovė pareiškėjo
organizmo imuninę sistemą ir dėl to jam teko amputuoti koją. Teisėjų kolegija
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pabrėžė, kad pareiškėjas atsakovų gydytojų veiksmų neteisėtumą turi teisę
įrodinėti visomis įstatymo numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, įskaitant ir
prašymą teismui skirti atitinkamą ekspertizę, siekiant nustatyti, ar pareiškėjui
medicininę pagalba teikusių gydytojų veiksmai – nustatant diagnozę, įvertinant
ligonio būklę, taikant gydymo taktiką bei skiriant vaistus – buvo tinkami ir
teisingi. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas ne
visiškai išaiškino reikšmingas bylos aplinkybes, todėl byla grąžinta nagrinėti iš
naujo.
[2007 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-45/2007.
V. S. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Marijampolės
pataisos namų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės
skyriaus. Procesinio sprendimo kategorija 15.2]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika vystosi ir
neapsiriboja konstatavimu, kad valdžios institucijų veiksmai yra teisėti
vien dėl to, jog pareiškėjas įstatymų tvarka nesikreipė į kompetentingą
instituciją. Veiksmų teisėtumas kiekvienu atveju turi būti vertinamas iš esmės.
Administracinėje byloje Nr. A5-943/2007 J. Z. prieš Kauno miesto savivaldybę
teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
konstatavo, jog nėra nustatyti Kauno miesto savivaldybės pareigūnų neteisėti
veiksmai, todėl priteisti pareiškėjui neturtinę žalą nėra teisinio pagrindo.
Vienintelis teismo nurodytas argumentas, kuriuo remdamasis jis padarė
šią išvadą, buvo tai, kad pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į
kompetentingą ginčų nagrinėjimo instituciją ir nereikalavo pripažinti atsakovo
neveikimą neteisėtu bei nereikalavo įpareigoti tinkamai atsakyti į jo prašymą.
Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tik ta aplinkybė, jog pareiškėjas
įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė dėl viešojo administravimo institucijos
neveikimo pripažinimo ir įpareigojimo tinkamai atsakyti į jo prašymą, nėra
pakankamas pagrindas pripažinti, kad pareiškėjo nurodomi ir, jo nuomone,
neteisėti viešojo administravimo institucijos veiksmai ir neveikimas yra teisėti.
Institucijai neveikiant ar vilkinant atitinkamų veiksmų atlikimą, netinkamai
(pažeidžiant teisės normų reikalavimus) atliekant tam tikrus veiksmus,
nesikreipimas į kompetentingą instituciją su reikalavimu įpareigoti atlikti
veiksmus, pašalinančius tiesiogines tokio neveikimo, vilkinimo ar netinkamai
atlikto veiksmo pasekmes, teisėjų kolegijos nuomone, savaime paties vilkinimo,
neveikimo ar netinkamai atlikto veiksmo nepadaro teisėtu. Pagrindas kreiptis
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su tokiu reikalavimu (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus) gali išnykti institucijai
pačiai, nors ir pavėluotai, atlikus atitinkamus veiksmus. Todėl reikalavimas,
kad viešojo administravimo institucijos neteisėtas neveikimas, vilkinimas ar
netinkamas veiksmo atlikimas būtinai būtų nustatytas, sprendžiant ginčą dėl
neveikimo ar vilkinimo pripažinimo ir (arba) įpareigojimo atlikti veiksmus,
asmeniui neteisėtu neveikimu, vilkinimu ar neteisėtu veiksmu padarytos žalos
atlyginimą gali padaryti iš esmės neįmanomu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovo veiksmų teisėtumo nevertino
iš esmės, todėl apeliacinis skundas buvo tenkinamas iš dalies.
[2007 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-943/2007. J.
Z. prieš Kauno miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 15.2]
1. 10. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
Didžiausią dalį Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
nagrinėtų bylų 2007 metais sudarė tarnybiniai ginčai. Nagrinėdamas valstybės
tarnybos teisinių santykių srityje kilusius ginčus, Vyriausiasis administracinis
teismas sprendė klausimus, susijusius su priėmimu į valstybės tarnybą,
valstybės tarnautojų teisėmis ir pareigomis, valstybės tarnautojams skiriamomis
tarnybinėmis nuobaudomis, valstybės tarnautojų socialinėmis garantijomis,
valstybės tarnautojų atleidimu iš valstybės tarnybos ir kt.
2007 m. gruodžio 3 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje
Nr. A5-33/2007 T. M. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinę, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, remdamasis Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos vidaus reikalų ministerijos
vado 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl pareigūnų tarnybos drausmės
stiprinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas), nagrinėjo klausimą dėl Valstybės
sienos apsaugos tarnybos pareigūnams nustatytos pareigos, planuojant išvykti į
užsienį (išskyrus atvejus, kai vykstama į tarnybinę komandiruotę), apie tai raštu
informuoti tiesioginį vadovą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje
nustatė, kad kasmetinių atostogų metu, prieš išvykdamas į Egiptą ir į Rusijos
Federaciją, pareiškėjas nepranešė apie tai savo vadovui, o tai padarė grįžęs ir
parašęs tarnybinį pranešimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, šioje byloje nagrinėdamas
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pareigūnui nustatytos pareigos informuoti apie išvykas į užsienį teisėtumo
klausimą, rėmėsi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškintomis Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija)
nuostatomis. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje yra nurodęs,
kad Konvencijoje nėra nuostatų, pagal kurias teisės į privataus gyvenimo
gerbimą neturi valstybės tarnautojai ar šios teisės garantijos būtų skirtingos
valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims priklausomai nuo jų profesinės
veiklos. Šioje byloje teismas pažymėjo, jog Konvencijos 8 straipsnio garantijos,
užtikrinančios asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą, yra taikomos
valstybės tarnautojams, jie turi teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Kaip matyti
iš Konvencijos 8 straipsnio turinio, valstybės institucijos turi teisę apriboti
asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą esant trims būtinoms sąlygoms:
pirma, tai turi būti nustatyta įstatymu; antra, tai turi būti būtina demokratinėje
visuomenėje; trečia, tuo turi būti siekiama Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje
nustatytų tikslų. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė,
kad Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Konvencijos 8 straipsnį, yra
suformulavęs keletą esminių nuostatų, susijusių su žmogaus teise į privataus
gyvenimo gerbimą. Teismas, aiškindamas Konvencijos 8 straipsnyje vartojamos
sąvokos turinį „nustatyta įstatymu“, yra nurodęs, kad sąvoka „nustatyta
įstatymu“ reiškia ne tik tai, kad valstybės institucijų veiklą, kuria apribojama
asmens teisė į privataus gyvenimo gerbimą, būtų nustatyta nacionalinės
teisės normomis, bet ir tai, kad valstybės institucijų veikla teisės normomis
būtų nustatyta kokybiškai, t. y. teisės normos būtų prieinamos asmeniui, kurį
valstybės institucijų veikla paliečia, taip pat asmeniui būtų iš anksto numatomi
šių normų taikymo padariniai.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo,
kad pareiškėjas yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas. Valstybės
sienos apsaugos tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Valstybės
sienos apsaugos tarnyba yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti
valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu – ginkluotųjų
pajėgų sudėtyje ginti valstybę. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad
Tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms,
pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo, nuolatinės
parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. Vidaus tarnybos
statuto 4 straipsnio 1 punktas Valstybės sienos apsaugos tarnybą priskiria prie
vidaus reikalų įstaigų, todėl joje tarnaujančių pareigūnų tarnybos santykius
reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos
įstatymas ir kiti teisės aktai.
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Teisėjų kolegija nurodė, kad įpareigojimas informuoti apie išvykas į
užsienį neriboja pareigūno konstitucinės teisės laisvai išvykti iš Lietuvos,
tačiau nagrinėjamos bylos atveju apribojo pareiškėjo ir jo šeimos gyvenimo
neliečiamumą. Pareiškėjas vidaus teisės aktuose nustatytos pareigos neįvykdė
būdamas ne tarnyboje, o kasmetinių atostogų metu, kurios yra skirtos
tarnautojui pailsėti, ir šios teisės realizavimas negali būti ribojamas, jei nėra
pagrįsto būtinumo. Valstybės institucijos turi teisę apriboti asmens teisę į
privataus gyvenimo neliečiamumą tik tais atvejais, kai tai numatyta įstatymu ir
kai tai būtina valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar šalies ekonominės gerovės
interesams, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat
gyventojų sveikatai ar dorovei, arba kitų žmonių teisėms ir laisvėms apsaugoti.
[2007 m. gruodžio 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A533/2007. T. M. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinę. Procesinio sprendimo kategorija
16.4, 17]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 metais toliau plėtojo
savo praktiką bylose, kuriose buvo sprendžiami klausimai, susiję su valstybės
tarnautojų socialinėmis ir kitomis garantijomis, pavyzdžiui, dėl teisės į nėštumo
ir gimdymo atostogas, dėl priemokų už viršvalandinį darbą, dėl tam tikras
pareigas einančių pareigūnų teisės į nemokamą maitinimą valstybės lėšomis ir
pan.
2007 m. lapkričio 10 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A141027/2007 G.M. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinę Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, jog teisė į nėštumo ir
gimdymo atostogas yra konstitucinė dirbančios moters teisių apsaugos garantija,
įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio 2 dalyje.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog tiesiogiai pareiškėjos tarnybos
teisinius santykius reglamentuojantis įstatymas Lietuvos Respublikos 2003
m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtintas Vidaus tarnybos statutas
(toliau – ir Statutas) teisės į nėštumo ir gimdymo atostogas realizavimo sąlygų
išsamiai nereguliuoja. Statuto 41 straipsnyje yra nustatyta, kad nėščioms
ir gimdyvėms pareigūnėms išduodamas nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
pareigūnių nėštumo ir gimdymo atostogų trukmę, tėvystės atostogų trukmę,
apmokėjimo sąlygas (išskyrus išimtis, nustatytas šio straipsnio 3 dalyje), taip
pat laikinojo nedarbingumo pažymėjimo išdavimo tvarką reglamentuoja
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valstybinio socialinio draudimo santykius reglamentuojantys teisės aktai.
Statuto 41 straipsnio 3 dalyje nustatytos apmokėjimo už nėštumo ir gimdymo
atostogas vidaus tarnybos pareigūnėms taisyklės.
Valstybės tarnybos įstatymo 35 straipsnio 2 dalis garantuoja valstybės
tarnautojų teisę į Darbo kodekso nustatytas nėštumo ir gimdymo atostogas,
tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai.
Darbo kodekso 179 straipsnis nustato, kad ,,moterims suteikiamos
nėštumo ir gimdymo atostogos – septyniasdešimt kalendorinių dienų
iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo
(komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų –
septyniasdešimt kalendorinių dienų). Šios atostogos apskaičiuojamos bendrai ir
suteikiamos moteriai visos, nepaisant faktiškai iki gimdymo panaudotų dienų
skaičiaus“.
Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančią medžiagą, konstatavo, kad buvo
nustatytos būtinos įstatyminės teisės į mokamas nėštumo ir gimdymo atostogas
atsiradimo sąlygos: pareiškėja yra dirbanti moteris, turinti nėštumo ir gimdymo
atostogų pažymėjimą.
Statuto 28 straipsnyje įtvirtintas nušalinimo nuo pareigų institutas savo
turiniu ir teisinėmis pasekmėmis nėra tapatus vidaus tarnybos pareigūno
atleidimui iš tarnybos – tai yra laikinas pareigūno tarnybos teisių apribojimas,
kuris taikomas, jei yra pagrindas manyti, kad vykdydamas savo tarnybos
pareigas pareigūnas gali pakenkti tarnybos interesams. Nušalinimo nuo tarnybos
metu pareigūnui taikomi teisių apribojimai yra išsamiai išdėstyti Statuto 28
straipsnyje. Kadangi nušalinimo nuo tarnybos metu pareigūnas nevykdo
tarnybinių pareigų, pagal Statuto 28 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą taisyklę, jam
darbo užmokestis nemokamas. Pažymėtina, kad Statuto 28 straipsnio 2 dalyje
yra nustatyta, kad į tarnybinio nušalinimo terminą neįskaitomas pareigūno
ligos ar atostogų laikas, t. y. pagal įstatymą nušalinimo nuo tarnybos faktas
besąlygiškai nepaneigia visų pareigūno teisių ir socialinių garantijų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
Statutas nenustato taisyklės, pagal kurią nušalinta nuo tarnybos pareigūnė
netektų teisės į motinystės atostogas, tokios normos nėra ir kituose dirbančių
motinų socialines garantijas reglamentuojančiuose įstatymuose. Viešosios
teisės normomis nustatyti asmens teisių suvaržymai pagal bendruosius teisinio
apibrėžtumo ir asmens teisių apsaugos principus negali būti aiškinami ir taikomi
plečiamai.
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[2007 m. lapkričio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A141027/2007. G.M. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinę. Procesinio sprendimo
kategorija 16.5]
Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl priemokų
už viršvalandinį darbą Vidaus tarnybos sistemos institucijoje. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad darbo laikas
negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog dėl tam tikrų atliekamų
nepertraukiamų funkcijų vidaus reikalų sistemos įstaigose tam tikras pareigas
einantiems pareigūnams gali būti nustatytas darbas pamainomis. Tokių
pareigūnų pareigybių sąrašas bei šių pareigūnų darbo ir poilsio laiko apskaitos
ypatumai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo
9 d. nutarimu Nr. 1150 patvirtintą Nustatytas funkcijas nepertraukiamai
vykdančių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis,
pareigybių sąrašą (toliau – ir Nutarimas). Pagal šių pareigūnų darbo ir poilsio
laiko apskaitos ypatumų nuostatas pareiškėjas patenka į pareigūnų, dirbančių
pamainomis, ratą. Teisėjų kolegija nurodė, jog pamaininio darbo laiko
apskaičiavimas neatsiejamas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo,
jog Nutarimo 8 punkte nurodyta, kad sprendžiant kitus klausimus,
nereglamentuotus Vidaus tarnybos statuto ir darbo ir poilsio laiko apskaitos
ypatumų, turi būti vadovaujamasi Darbo kodeksu. Suminę darbo laiko apskaitą
apsprendžia Darbo kodekso 149 straipsnis, kurio pagrindu yra priimtas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 587
„Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per
parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės
veiklos srityse, darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo
laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose,
organizacijose tvarkos patvirtinimo“, kurio 13 punkte buvo nustatyta, kad esant
suminei darbo laiko apskaitai, privalo būti garantuota Darbo kodekso 160 ir
161 straipsniuose nustatyta paros ir savaitės nepertraukiamojo poilsio trukmė
(išskyrus ekonominės veiklos sričių įmones, kurių darbo ir poilsio ypatumus
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė).
Darbuotojų darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį (nagrinėjamos
bylos atveju pagal Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymą
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nustatytas vienas mėnuo) neturi viršyti darbuotojams nustatyto darbo valandų
skaičiaus, apskaičiuoto pagal savaitės darbo laiko trukmę 40 darbo valandų
(Darbo kodekso 144 str. 1 d.). Tais atvejais, kai per apskaitinį laikotarpį
viršijamas darbuotojams nustatytas darbo valandų skaičius, apskaičiuotas
pagal savaitės darbo laiko trukmę 40 darbo valandų, viršytas darbo laikas
kompensuojamas Darbo kodekso 149 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:
darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama
poilsio diena (dienos) darbo, kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse
nustatyta tvarka, arba papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą.
Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad suminės darbo laiko apskaitos
atveju bendro darbo laiko trukmė apskaitiniu laikotarpiu (vieno mėnesio)
apskaičiuojama 40 darbo valandų (darbo laiko trukmė per savaitę) dauginant
iš apskaitinio laikotarpio savaičių skaičiaus, taip nustatant bendrą darbo laiko
trukmę per vieno mėnesio apskaitinį laikotarpį. Laikas, dirbtas viršijant šią
normą – viršvalandinis darbas. Teisės aktais nėra draudžiama per savaitę dirbti
48 valandas ir toks darbas nėra laikomas viršvalandiniu, bet dirbant visą mėnesį
(apskaitinį laikotarpį) darbo laikas turi išsilyginti taip, kad jis neviršytų bendro
darbo laiko trukmės.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog
išvardintos teisės valstybės tarnautojams turi būti garantuojamos ne mažesniu
mastu, negu kitiems darbuotojams. Dėl valstybės institucijų specifinės
veiklos, minėtų teisių įgyvendinimas gali būti išskirtinai reguliuojamas, bet
nepriklausomai nuo to, kokie juridiniai instrumentai naudojami tų teisių
įgyvendinimui, jų (instrumentų) pagalba negali būti sukuriama tokia teisinė
situacija, kuri prieštarautų jau priimtiems bei galiojantiems teisės aktams,
nustatantiems darbuotojams bendrą darbo laiko normą apskaitiniu laikotarpiu,
teisėtų lūkesčių apsaugos principui. Kiekvienas valstybės tarnautojas, atlikęs jam
pavestą darbą, turi gauti atlyginimą nustatytu laiku, ir tokį, koks yra nustatytas
teisės aktais. Jei buvo dirbtas viršvalandinis darbas, už jį ir turi būti apmokama
arba kitaip teisingai kompensuojama.
[2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–737/2007.
R. P. prieš Vadovybės apsaugos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 16.2, 16.5]
2007 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr.
A17-167/2007 L. V. prieš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių miesto priešgaisrinę
gelbėjimo tarnybą, Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl tam tikras
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pareigas einančių pareigūnų teisės į nemokamą maitinimą valstybės lėšomis.
Teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
sausio 19 d. nutarimas Nr. 28 (redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 m. sausio 23 d.
ir galiojusi iki 2006 m. gruodžio 22 d.) vidaus tarnybos sistemos pareigūnams
numatė maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydį – 12 Lt vienai parai.
Tačiau nustatyto dydžio kompensacijos gavimas, apeliacinės instancijos teismo
teisėjų kolegijos nuomone, turėjo būti siejamas su tam tikromis sąlygomis, t.
y. vidaus tarnybos sistemos pareigūnas privalėjo vykdyti specialią tarnybinę
užduotį, kurios vykdymo metu ribota teisė palikti užduoties vykdymo vietą arba
vidaus tarnybos sistemos pareigūnas turėjo vykdyti tarnybą lauko sąlygomis.
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 48 straipsnyje ir minėtame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarime išreikšta teisės
aktų leidėjų valia užtikrinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisę į poilsį
tarnybos atlikimo metu bei tinkamas tarnybos sąlygas. Vienos iš išvardintų
sąlygų (specialios tarnybinės užduoties, kurios vykdymo metu apribota teisė
palikti užduoties vykdymo vietą ar tarnybos lauko sąlygomis) nebuvimas
paneigia teisę gauti maitinimosi išlaidų kompensaciją.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog
darbuotojų teisę į pertrauką pailsėti ir pavalgyti taip pat reglamentuoja
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 158 straipsnis, kuriame yra nustatyta,
kad darbuotojams turi būti suteikiama ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir ne
trumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Ši pertrauka
paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos) laiko, bet ne
vėliau kaip po keturių darbo valandų; tuose darbuose, kur dėl gamybos sąlygų
negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, darbuotojui turi būti suteikiama
galimybė pavalgyti darbo laiku; pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžią, pabaigą
ir kitas sąlygas nustato darbo tvarkos taisyklės, darbo grafikas, kolektyvinė ir
darbo sutartis.
Nurodytų teisės normų visumos pagrindu teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad įprastinėmis sąlygomis darbuotojų teisę į tinkamą maitinimąsi darbo laiku
darbdavys privalo užtikrinti suteikdamas tam skirtą pertrauką ne ilgesniu negu
nustatyta Darbo kodekse intervalu. Tuo atveju, kai dėl ypatingų darbo sąlygų
darbuotojas negali pasinaudoti teise į pertrauką, darbdavys privalo jo teisę į
tinkamą maitinimąsi garantuoti suteikdamas galimybę pavalgyti darbo laiku.
Vidaus tarnybos statuto 48 straipsnyje yra nustatyta papildoma garantija,
kad pareigūnas, kuris dėl specialios užduoties pobūdžio negali jos vykdymo
nutraukti ir pasinaudoti pertrauka maitinimuisi, turi būti arba aprūpinamas
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maistu, arba jam turi būti mokama Vyriausybės nustatyto dydžio piniginė
kompensacija.
2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-167/2007.
L. V. prieš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių miesto priešgaisrinę gelbėjimo
tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 16.5. Taip pat žr. 2007 m. vasario 15
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-166/2007. V. P. prieš Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Šiaulių miesto priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 2005 m. gruodžio 2
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2-1762/2005. S. D. prieš Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus miesto priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą].
Administracinėje byloje Nr. A8-883/2007 Č. M. prieš Valstybės sienos
apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl karjeros valstybės tarnautojo
statuso atkūrimo, pasibaigus jo sutuoktinio darbo užsienyje laikui.
Teisėjų kolegija byloje nustatė, kad pareiškėjas buvo atleistas iš pareigų
pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies
1 punktą – pačiam prašant. Prašyme dėl atleidimo pareiškėjas nurodė, kad
pageidauja būti atleistas laikinai iš vidaus tarnybos, iki jo sutuoktinė atliks
tarnybą Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje. Šį savo prašymą
grindė ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio
1 ir 2 dalies nuostatomis. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tuo metu galiojusios
redakcijos Vidaus tarnybos statutas nereglamentavo bei nereglamentuoja ir
šiuo metu minėtų vidaus tarnybos pareigūnų teisių apimties, tvarkos ir sąlygų
sugrįžti į vidaus tarnybą, pasibaigus jų sutuoktinių darbo užsienyje laikui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
kad nors Diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje buvo
reglamentuotos tokių pareigūnų socialinės garantijos, kiek tai susiję su jų
teise sugrįžti į savo ankstesnę darbovietę valstybės įstaigoje, tačiau ši socialinė
garantija buvo taikoma tik diplomato sutuoktinio atžvilgiu. Byloje nustatyta, kad
pareiškėjo sutuoktinė neturėjo jai suteikto diplomatinio rango, kuris yra būtinas,
kad asmuo atitiktų diplomato sąvoką (Diplomatinės tarnybos įstatymo 3 str.).
Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog pareiškėjo atžvilgiu negalėjo būti taikomos
ir socialinės garantijos, kurios numatytos Diplomatinės tarnybos įstatymo 28
straipsnio 1 dalyje. Byloje aptariamų teisinių santykių nereglamentavimas nei
Vidaus tarnybos statute, nei Diplomatinės tarnybos įstatyme, teisėjų kolegijos
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nuomone, sąlygoja, kad atsiranda įstatyminės (Valstybės tarnybos įstatymo 4
str. 2 d.) prielaidos šiems teisiniams santykiams reguliuoti, pritaikyti Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.
Byloje aptariamų teisinių santykių atsiradimo metu galiojusi Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 5 dalies redakcija
numatė, „kad karjeros valstybės tarnautojų sutuoktiniams, kurie išvyksta kartu
su perkeltais į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse,
konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat į kitų
valstybių arba tarptautines institucijas valstybės tarnautojais, garantuojamos
einamos pareigos, jeigu iki išvykimo jie buvo karjeros valstybės tarnautojai“.
Nuo 2006 m. liepos 1 d. Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis
nustatė, kad „teisę atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės
ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės,
kitas statutinio valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje arba kitoje valstybės
institucijoje ar įstaigoje, kurioje pareigas einančių statutinių valstybės tarnautojų
statusą reglamentuoja atitinkamas statutas arba Diplomatinės tarnybos
įstatymas, – turi buvę statutiniai valstybės tarnautojai, statuto arba Diplomatinės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atsistatydinę savo noru ir paskirti dirbti
tarptautinėje institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, taip pat buvę
statutiniai valstybės tarnautojai, atsistatydinę savo noru iš pareigų ir išvykę
kartu su sutuoktiniais, perkeltais, paskirtais arba išrinktais darbui užsienyje. Jei
statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas nenustato kitaip, šie asmenys turi
teisę atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą per 3 mėnesius nuo darbo
tarptautinėje institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje pabaigos arba
per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo laikotarpio pabaigos, arba per 3
mėnesius nuo prašymo atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą pateikimo
dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo
laikotarpiui“.
Teisėjų kolegija, remdamasi minėtomis teisės normomis, nurodė, kad
byloje aptariamos socialinės garantijos apimtis kito pagal savo turinį laiko
požiūriu. Pirmuoju atveju buvo „garantuojamos einamos pareigos“, antruoju
atveju – numatyta galimybė „Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta
tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas statutinio valstybės
tarnautojo pareigas toje pačioje arba kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje“,
t. y. buvusi garantija sugrįžti į buvusias pareigas, buvo pakeista į garantiją būti
sugrąžintam ne tik į buvusias pareigas, bet ir būti sugrąžintam į kitas pareigas
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toje pačioje arba kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu nėra galimybės
būti sugrąžintam į buvusias pareigas.
Minėtus pakitimus vertindama didesnio palankumo, didesnio jo
socialinių garantijų užtikrinimo valstybės tarnautojui ar pareigūnui prasme,
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad iki 2006 m. liepos 1 d. galiojusi minėta
socialinė garantija buvo palankesnė, ją lyginant su šiuo metu galiojančia, nes
jei pirmuoju atveju buvo nustatytas besąlyginis grąžinimas į eitas pareigas, tai
antruoju atveju numatyta galimybė grąžinti ir į kitas pareigas toje pačioje arba
kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, tai darant Vyriausybės ar jos įgaliotų
institucijų nustatyta tvarka.
Remdamasi principu dėl teisės aktų galiojimo laike bei draudimu taikyti
teisės aktus, kurie blogina ankstesnę asmenų teisinę padėtį, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjo atžvilgiu
turi būti taikoma Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 5 dalies redakcija,
galiojusi ginčijamų teisinių santykių atsiradimo metu, kuri numatė, „kad
karjeros valstybės tarnautojų sutuoktiniams, kurie išvyksta kartu su perkeltais
į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse
įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat į kitų valstybių
arba tarptautines institucijas valstybės tarnautojais, garantuojamos einamos
pareigos, jeigu iki išvykimo jie buvo karjeros valstybės tarnautojai“.
[2007 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-883/2007.
Č. M. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 16.5, 16.6]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 metais plėtojo savo
praktiką bylose dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, dėl
valstybės tarnautojams skiriamų tarnybinių nuobaudų, dėl valstybės tarnautojų
ginčyti paskirtąsias tarnybines nuobaudas, dėl valstybės tarnautojų atleidimo iš
pareigų.
2007 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr.
AS -223/2007 O. V. ir kt. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Panevėžio skyrių, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pasisakė
dėl teisės skųsti valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadas, kuriomis
tarnybinė veikla įvertinta gerai.
2

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, taip pat
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintų Valstybės
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tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo
taisyklių 20 punktą, tais atvejais, kai valstybės tarnautojų vertinimo komisija
valstybės tarnautoją įvertina gerai, ji neteikia pasiūlymų valstybės tarnautoją į
pareigas priėmusiam asmeniui ir šis asmuo atitinkamų sprendimų nepriima.
Minėtais atvejais galutinai dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos yra
pasisakoma būtent vertinimo komisijos išvadoje ir būtent ši išvada sukelia
teisines pasekmes valstybės tarnautojui.
Teisėjų kolegija nurodė, kad neleidžiant valstybės tarnautojui skųsti
teismui vertinimo komisijos išvados, kuria valstybės tarnautojas įvertintas
gerai, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti, kad teismas patikrintų, ar valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu nebuvo pažeistos jo
teisės. Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą. Todėl tais atvejais, kai
valstybės tarnautojas skundžia teismui valstybės tarnautojų vertinimo komisijos
išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta gerai, negali būti nusprendžiama, jog
toks skundas yra nenagrinėtinas teismų.
[2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-223/2007.
O. V. ir kt. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrių.
Procesinio sprendimo kategorija 50.3.1]
Išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A8-281/2007 F. Š. prieš Klaipėdos apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją pasisakė dėl šiurkštaus tarnybinio nusižengimo
sąvokos. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio
12 dalį, tarnybinis nusižengimas apibrėžiamas kaip valstybės tarnautojo pareigų
neatlikimas arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės. Išplėstinė
teisėjų kolegija pabrėžė, kad sąvoka „tarnybinis nusižengimas“ pati savaime
sudaro pagrindą manyti, kad nusižengimas, už kurį valstybės tarnautojas gali
būti patrauktas tarnybinėn atsakomybėn, turėtų būti susijęs su jo tarnyba.
Priešingas aiškinimas iškreiptų šios teisinės definicijos prasmę. Be to, Valstybės
tarnybos įstatyme nėra aiškiai nurodyta, kad tarnybiniu nusižengimu gali būti
laikomas ir valstybės tarnautojo elgesys, nesusijęs su tarnyba, jo elgesys už
valstybės tarnautojo tarnybinių pareigų ir funkcijų vykdymo sferos.
Šiurkštaus tarnybinio nusižengimo definicija pateikta Valstybės
tarnybos įstatymo 29 įstatymo 5 dalyje. Šiurkštus tarnybinis nusižengimas
– tai nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos valstybės tarnybos bei
kitų valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių
teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo
pareigoms ar valstybės tarnautojo veiklos etikos principams. Valstybės tarnybos
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įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje pateiktas sąrašas atvejų, kai nusižengimas
laikomas šiurkščiu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrasis tarnybinio
nusižengimo apibrėžimas yra pateiktas Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio
12 dalyje, Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 ir 6 dalys negali išplėsti
tarnybinio nusižengimo sampratos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog
sisteminis Valstybės tarnybos įstatymo aiškinimas sudaro pagrindą manyti,
kad valstybės tarnautojo veikla šio įstatymo kontekste gali būti suprantama
kaip jo veikla, kuri yra betarpiškai susijusi su jo tarnyba, jo tarnybinių pareigų
ir funkcijų atlikimu, viešojo administravimo vykdymu, o jo veiklos etikos
principai, įtvirtinti įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, orientuoti būtent į šios veiklos
reguliavimą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo,
kad Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnyje, nustatančiame valstybės
tarnautojų atleidimo iš pareigų pagrindus, kaip savarankiškas atleidimo iš
pareigų pagrindas nėra nurodytas valstybės tarnautojo vardo pažeminimas, jo
diskreditavimas elgesiu, nesusijusiu su tarnybinių pareigų atlikimu, nors toks
pagrindas paprastai yra nustatomas statutinių valstybės tarnautojų statusą
reglamentuojančiuose statutuose. Todėl nėra pakankamo pagrindo daryti
vienareikšmę išvadą, jog valstybės tarnautojas gali būti laikomas padariusiu
tarnybinį nusižengimą, jei atitinkamoms teisės, etikos ar moralės normoms
nusižengiama elgesiu, nesusijusiu su valstybės tarnyba, veikomis ar neveikimu
už valstybės tarnautojo elgesio sferos, kuri yra susijusi su jo tarnybinių pareigų
ir funkcijų atlikimu, ribų.
[2007 m. spalio 26 d. išplėstinė teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A8-281/2007. F. Š. prieš Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių
inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 16.4; 16.6]
2007 m. kovo 13 d. nutartyje Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A7-35/2007 Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė
prieš M. T. pasisakė dėl žalos, padarytos apgadinus statutiniams valstybės
tarnautojui patikėtą turtą tarnybos metu, atlyginimui taikytinos teisės.
Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojas atlygina
visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus
administravimo veiklą, tačiau atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių
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valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. Valstybės tarnybos įstatymo 32
straipsnio 2 dalyje numatytas žalos atlyginimo teisinis reguliavimas taikytinas tik
tais atvejais, kai reikalaujama žalos atlyginimo iš specialių subjektų – valstybės
tarnautojų, padariusių žalą, jiems atliekant vidaus administravimo veiklą. Kas
yra vidaus administravimas, apibrėžiama Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje. Vidaus administravimas –
administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos
konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas
(struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių–finansinių
išteklių tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo
administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius. Valstybės tarnybos
įstatymo 32 straipsnio 2 dalis taikytina tik asmenims, kurių veikla užtikrinamas
valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar
organizacijos funkcionavimas.
Pareigūnai, atliekantys valstybės sienos apsaugos funkciją ir šiems tikslams
naudojantys valstybės turtą, nėra asmenys, atliekantys vidaus administravimo
veiklą, kaip tai apibrėžiama Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio
2 dalyje, todėl tokių statutinių valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės
teisinis pagrindas yra ne Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis, o to
paties straipsnio 1 dalis. Be to, tiek, kiek šios atsakomybės nereguliuoja Vidaus
tarnybos statutas bei Valstybės tarnybos įstatymas, taikytinas Darbo kodeksas
(Valstybės tarnybos įstatymo 5 str.). Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1
dalyje nenustatytos atlygintinos žalos ribos, todėl būtent šia apimtimi taikytinas
Darbo kodeksas, kurio 254 straipsnyje numatyta, jog darbuotojas privalo
atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių
darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio Darbo kodekso 255
straipsnyje.
[2007 m. kovo 13 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A7-35/2007. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė prieš M. T. Procesinio
sprendimo kategorija 25]
1. 11. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
2007 metais toliau plėtota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo sąvokų, dėl teisės į
valstybinę pensiją atsiradimo momento, dėl reikiamo stažo pensijai gauti ir dėl
kitų su socialinės apsaugos teisinių santykių sritimi susijusių klausimų.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. lapkričio 29 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A17-1082/2007 J. N. prieš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrių nagrinėjo ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažo sąvokų klausimą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažas – laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba
pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis
asmuo gavo šio įstatymo nustatytas ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės,
tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe
arba profesinės ligos pašalpas, mokamas vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, nedarbo draudimo
išmokas, mokamas vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu (Ligos
ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 str. 4 d.). Taigi įstatymų leidėjas,
teisėjų kolegijos nuomone, pakankamai aiškiai apibrėžė laikotarpius, kurie
pripažintini ligos ir motinystės socialinio draudimo stažu bei suponuojančius
ligos pašalpos mokėjimą.
Toks laikotarpis, kai pareiškėja atliko tarnybą vidaus tarnybos sistemoje,
per kurį buvo gautos arba galėjo būti gautos Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymu nustatytos ligos išmokos, suprantamas kaip asmens
privalomųjų išmokų gavimo laiko tarpas patenkantis į „ligos ir motinystės
socialinio draudimo stažo“ sąvoką. Apdraustojo asmens definicija, teisėjų
kolegijos nuomone, neatsietina nuo paminėtos „ligos ir motinystės socialinio
draudimo stažo“ sąvokos. Tai ne tik fizinis asmuo, kuris pats moka ir už jį
mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka,
bet ir tas asmuo, kuris dirbdamas išskirtinėje valstybės valdymo sistemos
dalyje (vidaus tarnybos sistemoje) neturėjo pareigos mokėti ligos ir motinystės
socialinio draudimo įmokų, bet dėl darbinės veiklos specifikos turėjo teisę gauti
ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokas. Nutrūkus vidaus tarnybos
teisiniams santykiams ir susiformavus nestatutinio pobūdžio darbiniams
santykiams, teisė į ligos išmokas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymą išlieka, ir ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas nepradedamas
skaičiuoti iš naujo. Tokia pozicija, kai siekiama paneigti buvusio vidaus
tarnybos sistemos pareigūno teisę į ligos išmoką, iki sueis įstatymų nustatytas
ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas, neatsižvelgiant į laikotarpį
vidaus tarnybos sistemoje, netoleruotina ne tik teisės taikymo požiūriu, bet ir
teisingumo aspektu.
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[2007 m. lapkričio 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A171082/2007. J. N. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio
skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1]
2007 m. gegužės 18 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr.
A8-518/2007 M. V. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Visagino skyrių
Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl termino, per kurį galima skųsti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių sprendimus. Šioje
administracinėje byloje pareiškėja ginčijo jai 1996 m. spalio 23 d. Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Visagino skyriaus
potvarkiu apskaičiuotą invalidumo pensijos dydį.
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
43 straipsnis (1995 m. sausio 1 d. redakcija) nustatė, kad Valstybinio socialinio
draudimo valdybos teritorinių skyrių sprendimai dėl asmenų teisės gauti
pensijas gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo valdybai.
Apskundimo bei skundo nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių
socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Valstybinio
socialinio draudimo valdybos ir jos skyrių sprendimai gali būti apskųsti teismui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog
ši Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 straipsnio nuostata dėl
Valstybinio socialinio draudimo valdybos teritorinių skyrių sprendimų dėl
asmenų teisės gauti pensijas apskundimo išliko nepakitusi iki 2004 m. kovo 1
d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 straipsnio (2004 m.
vasario 12 d. įstatymo Nr. IX-2017 redakcija, įsigaliojusi nuo 2004 m. kovo 1
d.) nustatė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių
skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo
sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių
socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui.
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog nurodytas teisinis reglamentavimas, dėl
galimybės VSDFV teritorinių skyrių sprendimus pensijų klausimais apskųsti
VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 3 metus nuo tos
dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą,
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išliko nepakitęs iki šiol (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45
str.). Minėtų teisės normų analizė, teisėjų kolegijos nuomone, leidžia daryti
išvadą, kad iki 2004 m. kovo 1 d. galiojęs teisinis reglamentavimas, numatė
neterminuotą VSDFV teritorinių skyrių sprendimų pensijų klausimais
apskundimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, o nuo 2004 m. kovo 1 d. šių sprendimų
apskundimui nustatė 3 metų terminą.
Kadangi VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
tais atvejais, kai į ją su skundu kreipiasi asmuo, nesutikdamas su VSDFV
teritorinių skyrių sprendimais pensijų klausimais, veikia kaip išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, todėl jos sprendimas, remiantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio
1 dalimi, teismui gali būti skundžiamas per dvidešimt dienų nuo sprendimo
gavimo dienos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies bendroji nuostata
dėl vieno mėnesio termino kreiptis į teismą, netaikytina tais atvejais, kai yra
ginčijamas VSDFV teritorinių skyrių sprendimas pensijų klausimais, kuris
buvo išnagrinėtas ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka. VSDFV teritorinių
skyrių sprendimai pensijų klausimais, kurie buvo priimti iki 2004 m. kovo
1 d. gali būti neterminuotai skundžiami VSDFV prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, o minėti sprendimai priimti po 2004 m. kovo 1 d., gali būti
skundžiami per trejus metus nuo ginčijamo sprendimo gavimo dienos.
[2007 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-518/2007.
M. V. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Visagino skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.3.1]
Pagal Lietuvos Respublikos pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies 7
punktą (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) asmens valstybinio
socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės
ar tarnybos pagrindu, prilyginamas reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių
kalinimo ir tremties faktinis laikas, jei šis laikas neįskaitytas pagal 1 punktą.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d.
nutarimo Nr. 1437 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio
18 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo
ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Nuostatai) 1.3
punktą (atitinkamai šio nutarimo redakcijos Nuostatų 14 p.), Pensijų įstatymo
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52 straipsnio antrosios dalies 7 punkte nurodytų asmenų faktiniu tremties laiku
laikomas laikotarpis nuo asmens ištrėmimo dienos (gimusiems tremtyje – nuo
gimimo dienos, savo noru nuvykusiems pas savo šeimas į tremtį – nuo Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros ar Vidaus reikalų ministerijos išduotame
pažymėjime nurodytos datos) iki tremties pabaigos, o asmenims, kuriems
pasibaigus kalinimo ar tremties laikui buvo apribota gyvenamosios vietos
pasirinkimo teisė (uždrausta grįžti ir gyventi Lietuvoje), – iki leidimo grįžti
ir gyventi Lietuvoje dienos; tais atvejais, kai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo,
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ar Vidaus reikalų ministerijos
išduotuose pažymėjimuose nurodyta, kad nėra duomenų apie šio apribojimo
panaikinimo datą, leidimo grįžti ir gyventi Lietuvoje data laikoma faktinio
grįžimo į Lietuvą data, bet ne vėlesnė kaip 1990 m. kovo 11 diena.
Aiškindama išvardintas teisės aktų nuostatas administracinėje byloje
Nr. A11-1003/2007 P. V. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno
skyrių, teisėjų kolegija pažymėjo, kad jos yra skirtos esant tai situacijai, kai
asmuo faktiškai išbuvo tremtyje ir faktiškai (pagal jam pritaikytą atitinkamą
apribojimą) negyveno Lietuvoje. Tai rodo Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies
7 punkto nuoroda į „tremties faktinį laiką“; Nuostatų 14 punkto (aptariamos
redakcijos) konstrukcija, kurios aiškinimas lingvistiniu, teleologiniu (įstatymo
tikslo) bei loginiu teisės aiškinimo metodais leidžia daryti tokią išvadą; taip pat
šiam punktui reikšmingos aplinkybės įvardinimas – „faktinio grįžimo į Lietuvą
data“. Teisėjų kolegija konstatavo, kad aptariamos teisės normos taikymui
yra reikšmingas fakto klausimas, t. y. fakto, kai ištremtas asmuo buvo grįžęs į
Lietuvą, nustatymo klausimas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
pareiškėjas buvo sugrįžęs į Lietuvą 1947 m. rugsėjo 30 d., todėl, atsižvelgiant į
nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo
Nr. 1437 1.3 punkto aiškinimą, pareiškėjo skundo reikalavimas negali būti
pripažintas pagrįstu.
[2007 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1003/2007.
P. V. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.3.1]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. A11340/2007 J. A. prieš Nacionalinę teismų administraciją buvo sprendžiamas
klausimas dėl darbo stažo nustatymo apskaičiuojant teisėjo pensijos dydį.
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Pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. galiojančio Lietuvos Respublikos teisėjų
valstybinių pensijų įstatymo 5 straipsnį, teisėjų darbo stažą teisėjų valstybinei
pensijai gauti sudaro laikas nuo 1990 m. kovo 11 d., kurį asmuo dirbo teisėju
Lietuvos teritorijoje veikiančiuose teismuose (Konstituciniame Teisme,
bendrosios kompetencijos ar specializuotuose teismuose) arba nuo Lietuvos
paskirtu ar išrinktu bet kokio tarptautinio teismo teisėju. Vyriausiasis
administracinis teismas atkreipė dėmesį, kad šioje teisės normoje nėra nuorodų
apie galimybę įskaičiuoti į teisėjo darbo stažą teisėjų valstybinei pensijai gauti
darbo advokatu laiko.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2002 m. kovo 14 d.
įstatymas Nr. IX-788) 8 straipsnio 3 dalis skirta Teismų įstatymo 97 straipsnio 2
dalies (2002-01-24 įstatymo Nr. IX-732 redakcija, kurioje buvo nurodytos teisėjo
darbo stažo teisėjo pensijai nustatyti apskaičiavimo taisyklės) įgyvendinimui.
Pagal Teismų įstatymo 97 straipsnio 1 dalį (įstatymo redakcija, galiojanti iki
šiol), teisėjo darbo stažas skaičiuojamas nuo asmens paskyrimo į bet kurio
teismo teisėjo pareigas dienos. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsižvelgiant į
minėto straipsnio vientisumą, šioje straipsnio dalyje nustatyta taisyklė buvo ir
yra taikytina teisėjo darbo stažo pensijai nustatyti pradžios nustatymui, t. y. ji
negalėjo ir negali būti aiškinama atskirai nuo šio straipsnio 2 dalies. Pareiškėjo
teisėjo darbo stažas prasidėjo tik nuo 1997 m. gruodžio 2 d. O tai reiškia, kad
pagal Teismų įstatymo 97 straipsnio 1 dalį, iki tol dirbtas advokatūroje laikas
visais atvejais negalėjo būti įskaičiuotas į teisėjo darbo stažą teisėjo pensijai
nustatyti.
[2007 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-340/2007.
J. A. prieš Nacionalinę teismų administraciją. Procesinio sprendimo kategorija
6.6.1]
Administracinėje byloje Nr. A16-1117/2007 M. Š. prieš Valstybinę ligonių
kasą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiasis
administracinis teismas pasisakė dėl pažymų apie sveikatos draudimo
laikotarpius Lietuvoje išdavimo tvarkos ir institucijų, turinčių pareigą išduoti
minėtas pažymas.
Migruojančių tarp Europos Sąjungos valstybių narių asmenų socialinę
apsaugą koordinuoja Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims,
savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems
Bendrijoje (toliau – ir Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71) ir Europos Tarybos
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Reglamentas Nr. 574/72 (EEB) dėl Reglamento EEB Nr. 1408/71 įgyvendinimo
tvarkos nustatymo (toliau – ir Įgyvendinimo reglamentas).
Pagal Europos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III antraštinės
dalies 1 skyriaus 18 straipsnio 1 dalies nuostatas, kai pagal valstybės narės
teisės aktus teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas ar atgavimas priklauso
nuo draudimo laikotarpių įgijimo, tos šalies kompetentinga įstaiga sumuoja
reikiamo dydžio draudimo laikotarpius, įgytus pagal bet kurios kitos valstybės
narės teisės aktus, tartum jie būtų įgyti pagal jos šalies teisės aktus.
Įgyvendinimo reglamento Nr. 574/72 (EEB) 2 skyriaus ,,Liga ir motinystė“
(Reglamento (EEB) Nr. 1407/71 18 str. įgyvendinimas) 16 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad norėdamas, jog būtų taikomos reglamento 18 straipsnio
nuostatos, darbuotojas kompetentingai įstaigai pateikia patvirtinančią pažymą,
kurioje tiksliai nurodomi draudimo laikotarpiai, įgyti pagal paskutiniu metu jam
taikomus teisės aktus. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad patvirtinančią
pažymą darbuotojui jo prašymu išduoda valstybės narės, kurios teisės aktai
paskutiniu metu jam buvo taikomi, įstaiga arba įstaigos. Pagal Įgyvendinimo
reglamento 2 priedą ,,Kompetentingos įstaigos“ išmokų natūra ligos (ir
motinystės) atveju kompetentinga įstaiga Lietuvoje yra Valstybinė ligonių kasa.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
draudžiamuosius privalomuoju sveikatos draudimu registruoja ir jų įskaitą
tvarko teritorinės ligonių kasos, o draudžiamųjų privalomuoju sveikatos
draudimu registrą tvarko Valstybinė ligonių kasa įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka. Valstybinės ligonių kasos nuostatuose, patvirtintuose Sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35, taip pat nustatyta, kad
Valstybinė ligonių kasa yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti institucija,
kuri tvarko draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą, ir kuri
vykdydama jai pavestas funkcijas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
turi teisę nemokamai gauti iš ministerijų, kitų valstybės įstaigų <...>, valstybinio
socialinio draudimo įstaigų bei organizacijų informaciją, būtiną Valstybinės
ligonių kasos funkcijoms atlikti; gyventojų ir kitų registrų ar įmonių, įstaigų,
organizacijų duomenų bazių turimus asmens identifikavimo ir kitus duomenis,
reikalingus privalomajam sveikatos draudimui organizuoti ir vykdyti.
Minėtų teisės aktų analizės pagrindu Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija konstatavo, kad Valstybinė ligonių kasa yra ta institucija,
kuri privalo išduoti E 104 formos pažymas apie asmens sveikatos draudimo
laikotarpius Lietuvoje, kadangi tokius duomenis būtent šią instituciją
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Įgyvendinimo reglamentas imperatyviai įpareigoja pateikti, ir būtent ši
institucija tais duomenimis disponuoja. Tuo tarpu tais atvejais, kai iškyla
būtinybė pateikti papildomus duomenis, kurių Valstybinė ligonių kasa neturi,
ji pati turi bendradarbiauti su kitomis institucijomis, tarp jų ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba, nepersiunčiant
prašymo. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad asmeniui informacija pagal jo
prašymą turi būti suteikiama vienoje darbo vietoje.
[2007 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A161117/2007. M. Š. prieš Valstybinę ligonių kasą prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 23.1; 25]
1. 12. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl
užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje išliko aktualus užsieniečių
sulaikymo pagrindų taikymo klausimas. 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. N16– 2423/2007 Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė prieš T. N.
teisėjų kolegija akcentavo administracinių teismų pareigą užtikrinti, kad asmens
laisvės ribojimas būtų pagrįstas tik įstatyme numatytais pagrindais. Teisėjų
kolegija atkreipė dėmesį, kad Konstitucijos 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas
asmens sulaikymo teisėtumo principas išaiškintas Konstitucinio Teismo 1999
m. vasario 5 d. nutarime. Asmens laisvė – viena pagrindinių prigimtinių asmens
teisių, ir jos apribojimas galimas tik tuomet, kai tai yra būtina ir neišvengiama,
griežtai laikantis įstatymo reikalavimų. Asmeniui neturi būti atimta laisvė kitaip,
kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokios nustatytos įstatyme.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyrius, kreipdamasis
dėl T. N. sulaikymo, kol bus išspręstas klausimas dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos
Respublikos, nepateikė jokių faktinių duomenų, kad šio asmens sulaikymas
būtinas. Teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 113 straipsnyje pateiktas
išsamus užsieniečio sulaikymo pagrindų sąrašas. Įstatymo 112 straipsnyje
įtvirtinta, jog užsieniečio judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje gali būti
apribota, jei tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių
sveikatai ar dorovei apsaugoti, nusikalstamumui sustabdyti arba kitų asmenų
teisėms ir laisvėms apsaugoti. Nesant nei vienos iš šiame straipsnyje išvardintų
aplinkybių, patvirtintų faktiniais bylos duomenimis, užsieniečio laisvės
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apribojimas Įstatymo 113 straipsnio kontekste nebūtų pagrįstas. Teisėjų kolegija
nustatė, kad T. N. yra Baltarusijos Respublikos pilietis, nekeliantis grėsmės
Lietuvos valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, nėra duomenų, kad pirmosios
instancijos teismo paskirta alternatyvi sulaikymui priemonė, numatyta Įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 4 punkte, – patikėjimas prižiūrėti T. N. jo seseriai,
Lietuvos Respublikos pilietei M. J., būtų pažeidinėjama, todėl jokios būtinybės
apriboti užsieniečio judėjimo laisvę nebuvo nustatyta.
[2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N16–
2423/2007. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė prieš T. N. Procesinio sprendimo kategorija
3.3]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė ir naujus klausimus,
susijusius su užsieniečių teisine padėtimi. 2007 m. kovo 19 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A4-296/2007 A. V. prieš Migracijos departamentą
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginčas kilo dėl pavardės
įrašymo Leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – ir Leidimas)
formos. Leidime pareiškėjos (Rusijos Federacijos pilietės) pavardė buvo
įrašyta lotyniškomis raidėmis, o pareiškėjos įsitikinimu, pavardė turėtų būti
rašoma lietuviškomis raidėmis. Teisėjų kolegija, aiškindama teisės aktus,
reglamentuojančius Leidimų išrašymą, darė išvadą, kad teisės aktų, nustatančių
asmens vardų ir pavardžių rašymo užsieniečiams išduodamuose Leidimuose
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, nėra. Esant tokiai situacijai, turi būti
vadovaujamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 5 dalies
nuostata, nustatančia, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį,
teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamo Leidimo
išdavimo metu panašius santykius reglamentavo 2002 m. birželio 10 d. Vidaus
reikalų ministro įsakymas Nr. 294 ,,Dėl užsieniečių prašymų išduoti leidimą
laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų
priėmimo ir leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje įforminimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės), todėl jis (įsakymas), sprendžiant šį
ginčą, turi būti taikomas. Taisyklėse nustatyta, kad prašymas įforminti laikinąjį
leidimą pildomas aiškia rašysena, užpildant visas eilutes. Prašymo eilutės
pildomos taip: vardas ir pavardė rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais
rašmenimis pagal užsieniečio pateikto kelionės dokumento, kuriuo remiantis
išduodamas laikinasis leidimas, lotyniškus įrašus (36, 36.1 p.). Įvertinusi šios
normos turinį, teisėjų kolegija nusprendė, kad įrašų formos Leidime pagrindas –
užsieniečio kelionės dokumentas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad teisės norma
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imperatyvi, jokių alternatyvų, leidžiančių valstybės institucijai, išduodančiai
Leidimą, pasielgti kitaip, nenumato, todėl įrašai Leidime turi būti atliekami
tiktai tokia forma, kokią ši teisės norma nustato. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad tik tuo atveju, jei būtų pakeista pavardės
užrašymo forma pareiškėjos pase, atsakovas turėtų pagrindą pakeisti pavardės
įrašą ir Leidime. Byloje nustatyta, kad pareiškėja pateikė Rusijos Federacijos
pilietės pasą, kuriame jos pavardė (greta rusiškomis raidėmis) įrašyta lotyniškais
rašmenimis, todėl atsakovas neturėjo pagrindo įrašyti pareiškėjos pavardę kitaip
nei ji įrašyta kelionės dokumente – pase.
[2007 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-296/2007.
A. V. prieš Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 3.5]
1. 13. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
2007 m. Vyriausiasis administracinis teismas suformavo gausią praktiką
įvairiais Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo taikymo
aspektais, taip pat pateikė „šiurkštaus Lietuvos Respublikos politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimo“
sąvokos aiškinimą bei apibrėžė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos įgaliojimų ribas, vertinant politinės partijos finansinės veiklos
deklaracijos duomenų teisingumą.
2007 m. vasario 9 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
administracinėje byloje Nr. R14-14/2007 J. G. prieš Lietuvos Respublikos
vyriausiąją rinkimų komisiją buvo išaiškintas Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo nuostatos, reikalaujančios, kad asmuo, pretenduojantis
tapti kandidatu į savivaldybės tarybos narius, būtų nuolatinis atitinkamos
savivaldybės gyventojas, turinys, taip pat atskleistas jos santykis su asmens
prievole deklaruoti gyvenamąją vietą.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 2 sakinyje
įtvirtinta nuostata – ,,savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas asmuo,
kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo
šios savivaldybės teritorijoje ne vėliau kaip iki pareiškinių dokumentų pateikimo
apygardos rinkimų komisijai dienos“, vertintina kaip imperatyvus reikalavimas
kandidatams. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo,
jog šis reikalavimas neprieštarauja nei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2
straipsnio 2 dalies nuostatai, jog savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas
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nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, nei 2 straipsnio 3 dalies 1 sakiniui,
nustatančiam, kas laikytini nuolatiniais savivaldybės gyventojais. Kitaip tariant,
tam, kad asmuo būtų įregistruotas kandidatu, jis turi atitikti ne tik nuolatinio
savivaldybės gyventojo sąvoką pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2
straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje įtvirtintus kriterijus, bet ir šio įstatymo
2 straipsnio 2 bei 3 dalyse nurodytus kriterijus, taigi – ir būti deklaravęs
gyvenamąją vietą atitinkamos savivaldybės teritorijoje.
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas pateikia
gyvenamosios vietos deklaravimo sąvoką – juo laikytinas gyvenamosios vietos
adresą sudarančių duomenų pateikimas deklaravimo įstaigai. „Gyvenamoji vieta
– pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis
yra labiausiai susijęs“ (Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3 str. 2 d.).
Kadangi pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalį
Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją
vietą, net jei gyventų keliose vietose, preziumuojama, jog deklaruojama ta vieta,
kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis labiausiai yra susijęs.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad papildomų
reikalavimų asmenims, siekiantiems būti išrinktais (tarp jų – ir reikalavimo
būti deklaravusiam gyvenamąją vietą) nustatymas yra suprantamas ir gali būti
pagrindžiamas siekiu užtikrinti kandidato sąsają su atstovaujama savivaldybės
bendruomene, taip pat ypatingu suinteresuotumu, jog renkami asmenys atitiktų
aukštus moralinius ir etinius kriterijus, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų
(tarp jų – ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo).
Kandidatas į savivaldybės tarybos narius neabejotinai turi būti labiausiai
susijęs su teritorija ir gyvenamąja bendruomene, kuriai jis siekia atstovauti
savivaldybės taryboje, išmanyti ir žinoti jos problemas bei specifinius poreikius.
Tokią savo sąsaja kandidatas patvirtina deklaruodamas gyvenamąją vietą
(Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3 str. 2 d.). Tokios sąsajos negali
patvirtinti kiti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies
pirmame sakinyje nurodyti nuolatinio savivaldybės gyventojo kriterijai,
pavyzdžiui, paskutinio žinomo gyvenamosios vietos adreso buvimas tos
savivaldybės teritorijoje, nes per ilgą laiko tarpą kandidatas gali būti praradęs
bet kokius ryšius su atitinkama savivaldybe. Taigi kandidatas ne tik turi atitikti
nuolatinio atitinkamos savivaldybės gyventojo kriterijus, bet ir deklaruodamas
gyvenamąją vietą pareikšti apie savo sąsają su ta savivaldybe, kurios tarybos
nariu jis siekia tapti.
Papildomas reikalavimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo nekeliamas
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asmenims, siekiantiems pasinaudoti aktyviąja rinkimų teise. Jei jų nuolatinė
gyvenamoji vieta gali būti nustatoma pagal vieną iš Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje nurodytų kriterijų,
šie asmenys yra sukakę 18 metų ir nėra teismo pripažinti neveiksniais, jie gali
rinkti savivaldybių tarybų narius. Tai pagrindžiama siekiu suteikti kuo platesnę
aktyviąją rinkimų teisę ir užtikrinti, kad kuo didesnis asmenų ratas galėtų
išsakyti savo valią bei turėti atstovus savivaldybių tarybose.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 2 sakinio
„Savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas asmuo, kuris savo gyvenamąją
vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje ne vėliau kaip iki pareiškinių dokumentų pateikimo apygardos
rinkimų komisijai dienos“ formuluotė imperatyvi. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog priešingas jos aiškinimas, kad kandidatui
pakanka atitikti bent vieną iš nuolatinio savivaldybės gyventojų kriterijų, o
gyvenamosios vietos atitinkamos savivaldybės teritorijoje deklaruoti neprivalu,
paneigtų šios teisės normos prasmę ir reikštų, kad įstatymų leidėjas kuria
beprasmes normas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį
į tai, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas nesieja reikalavimo būti
deklaravusiam gyvenamąją vietą su pretendento į kandidatus kalte ir nenustato
jokių išlygų, kurios leistų pripažinti, kad nedeklaravęs gyvenamosios vietos
asmuo gali būti registruojamas kandidatu. Pažymėtina, kad asmuo, siekiantis
tapti kandidatu į savivaldybės tarybos narius, tam, kad tinkamai realizuotų
savo pasyviąją rinkimų teisę, turi elgtis pakankamai rūpestingai ir apdairiai, t. y.
susipažinti su įstatyminiais reikalavimais, keliamais kandidatams, bei įsitikinti,
kad faktiškai šiuos reikalavimus atitinka.
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3
straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos teisė (ir
pareiga) nagrinėti skundus ir priimti sprendimus dėl apygardų, miestų, rajonų
rinkimų, referendumo komisijų sprendimų, o prireikus – ir dėl apylinkių
rinkimų, referendumo komisijų sprendimų, panaikinti įstatymų ar kitų teisės
aktų reikalavimų neatitinkančius sprendimus. To paties straipsnio 2 dalies
11 punkto nuostatos įpareigoja Vyriausiąją rinkimų komisiją prižiūrėti, kaip
vykdomi rinkimų bei Lietuvos Respublikos referendumo įstatymai. Šių teisės
normų lingvistinis ir sisteminis aiškinimas suponuoja išvadą, kad Vyriausioji
rinkimų komisija yra kompetentinga panaikinti apygardos rinkimų komisijos
sprendimą dėl asmens įregistravimo kandidatu, jei nustato, kad toks sprendimas
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neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, ir savo iniciatyva, t. y.
negavusi jokio skundo. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
atmetė pareiškėjo argumentą, jog Vyriausioji rinkimų komisija, panaikinusi
Vilniaus miesto apygardos rinkimų komisijos sprendimą dėl J. E. įregistravimo
kandidatu, peržengė savo kompetencijos ribas.
[2007 m. vasario 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R14-14/2007.
J. G. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio
sprendimo kategorija 18.1.; 2007 m. vasario 6 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. R16-5/2007. J. E. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų
komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.1.; 2007 m. vasario 6 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. R3-4/2007. G. S. prieš Lietuvos Respublikos
vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.1.]
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat formavo praktiką dėl
asmenų, kurie kandidatuoja į savivaldybės tarybos narius, prievolės kandidato į
savivaldybės tarybos narius anketoje nurodyti teistumo (iki 1990 m. kovo 11 d.
ir po 1990 m. kovo 11 d.) faktą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog tam, kad
asmuo taptų oficialiu kandidatu į savivaldybės tarybos narius ir pasinaudotų
pasyviąja rinkimų teise, jis turi įvykdyti įstatymų leidėjo keliamus atitinkamus
reikalavimus, tarp kurių yra kandidato į savivaldybės tarybos narius anketos
užpildymas, kada atsakoma į anketos klausimus. Anketos devintajame
klausime kandidatas turi įrašyti informaciją apie teismo nuosprendžiu
paskirtąją bausmę. Kad būtų išvengta galimos klaidos, neaiškumų ar abejonių,
anketoje ties šia grafa išspausdinta Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies norma: „Kiekvienas kandidatas į
savivaldybės tarybos narius turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11
d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu
(sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu
Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu)
bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo.“
Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nepaisant
to, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas, ar nusikalstama veika vėliau buvo
dekriminalizuota. Rinkimų komisijos leidžiamame plakate su kandidatų į
savivaldybės tarybos narius sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta
„Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. To
pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas
kaltu dėl nusikaltimo valstybei.
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Taigi kiekvienas kandidatas į savivaldybės tarybos narius turi viešai
paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl bet
kokios nusikalstamos veikos arba iki 1990 m. kovo 11 d. įsiteisėjusiu Lietuvos
Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) buvo
pripažintas kaltas padaręs tik sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Pastaroji išvada
darytina po sakinio pirmosios dalies prasmės įvertinimo dėl būtinumo viešai
paskelbti apie padarytą nusikalstamą veiką, nes Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo 89 straipsnio 1 dalies pirmojo sakinio antroje dalyje vartojamas žodžių
junginys „bet kada“. Remdamasi šiais argumentais, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog kandidatas į savivaldybės narius,
būdamas teistas iki 1990 m. kovo 11 d., privalo teistumo aplinkybę nurodyti tik
tokiu atveju, jei jis buvo pripažintas kaltas įsiteisėjusius nuosprendžiu ne už bet
kokią nusikalstamą veiką, o tik tokią, kuri pagal galiojusį Baudžiamąjį kodeksą
laikyta sunkia ar labai sunkia. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pažymėjo, kad teistumo pasibaigimas ar panaikinimas neatleidžia
kandidato į savivaldybės tarybos narius nuo pareigos pažymėti apie teistumą.
To reikalauja Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalis.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, reglamentuojantis rinkimų santykius į
savivaldybių tarybų narius, nedraudžia kandidatuoti ir nuteistiems asmenims,
tačiau tokiu atveju jie įpareigojami suteikti informaciją apie teistumą, kuri būtų
pateikta rinkėjams, nes kandidatas nori ateityje atstovauti jų interesus. Rinkėjai,
naudodamiesi aktyviąja rinkimų teise, turi turėti visą informaciją apie asmenis,
siekiančius tapti savivaldybių tarybų nariais, t. y. žinoti ne tik pozityviąją
informaciją, bet ir rinkiminės teisės požiūriu negatyviąją, galimai silpninančią
kandidato galimybes būti išrinktam ir tuo pačiu atstovauti atitinkamos
savivaldybės visuomenės interesus.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo,
kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta pareiga
anketoje deklaruoti buvusį teistumą ir šios pareigos nevykdymo teisinės
pasekmės nesietinos su pakartotiniu persekiojimu už padarytą nusikaltimą.
Tokios informacijos sąmoningas ar nesąmoningas nuslėpimas, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu, vertintinas kaip rinkėjo teisių
turėti įstatyme nustatytos apimties informaciją apie kandidatą į savivaldybių
tarybų narius suvaržymas, turintis įtakos ar galintis turėti įtakos jo valiai,
todėl dėl tokio informacijos nepateikimo kylančios teisinės pasekmės –
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kandidato registracijos į savivaldybės tarybos narius panaikinimas atitinka
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės principus, ir
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nematė teisinių pagrindų
abejoti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalių
konstitucingumu.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, kad
rūpestingai ir apdairiai įgyvendinanti savo teises ir vykdanti pareigas partija turi
organizacines galimybes sudaryti sąlygas kandidatams pateikti visus duomenis,
būtinus žinoti apie kandidatą į savivaldybių tarybas. Partija, keldama kandidatų
sąrašą, prisiima atsakomybę už keliamus kandidatus bei už Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatyme imperatyviai nustatytų reikalavimų nevykdymą.
[2007 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R919/2007. R. Ž. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją.
Procesinio sprendimo kategorija 18.1.; 2007 m. vasario 21 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. R3-25/2007. M. V. prieš Lietuvos Respublikos
vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.1.; 2007 m.
vasario 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R7-31/2007. Darbo partija
prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 18.1.]
2007 m. vasario 19 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
administracinėje byloje Nr. R9-7/2007 A. N. prieš Lietuvos Respublikos
vyriausiąją rinkimų komisiją, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarime suformuluota oficialia konstitucine
doktrina, buvo konstatuota, jog asmens reikalavimai jį vienasmeniškai
registruoti kandidatu į savivaldybės tarybos narius, yra nepagrįsti.
Konstitucinis Teismas nepripažino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijai
prieštarauja Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalis ta
apimtimi, kuria, įstatymų leidėjui pasirinkus vien proporcinę savivaldybių
tarybų rinkimų sistemą, nėra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų nuolatiniai gyventojai gali būti renkami į atitinkamų
savivaldybių tarybas nebūdami įrašyti į kandidatų į savivaldybių tarybų narius
sąrašus, t. y. kaip pavieniai asmenys. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo
nuostatos, kuriomis yra pagrįstas skundžiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimas ir kurių pagrindu atsisakyta pareiškėją įregistruoti kandidatu į
rajono savivaldybės tarybą, nėra pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai,
o tai reiškia, jog nėra pagrindo pripažinti, kad šioje byloje skundžiamas
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Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas atsisakyti įregistruoti A. N.
kandidatu į Telšių rajono savivaldybės tarybos narius nepagrįstas ir neteisėtas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad po
Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimo susidariusi teisinė situacija
negali būti vertinama kaip teisės spraga nagrinėjamų šioje byloje pareiškėjo
reikalavimų aspektu. Kaip minėta, įstatymų leidėjas Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymu yra nustatęs proporcinę rinkimų sistemą, kuri paneigia galimybę
pavieniam asmeniui kandidatuoti ir būti išrinktam į savivaldybių tarybas. Šis
teisinis reguliavimas nėra pripažintas nekonstituciniu, yra galiojantis, todėl turi
būti taikomas ginčo teisiniam santykiui.
[2007 m. vasario 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R9-7/2007.
A. N. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio
sprendimo kategorija 18.1.]
2007 m. vasario 23 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime Nr.
R -30/2007 Lietuvos tautininkų sąjunga prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją
rinkimų komisiją, aiškinant Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo 41 straipsnio 3 dalį, buvo suformuluota taisyklė, jog kandidato į
savivaldybės tarybos narius registravimo anuliavimas yra ribojamas laike, t. y.
gali būti atliktas iki dienos, kurią prasideda balsavimas.
11

Nurodytos faktinės situacijos reglamentavimas yra pateiktas Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje, pagal
kurią, jeigu, anuliavus kandidatų įregistravimą, kandidatų sąraše lieka mažiau
kaip 10 kandidatų, anuliuojamas visų šio sąrašo kandidatų į savivaldybės
tarybos narius registravimas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad
nurodyta Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalies nuostata
suformuluota imperatyvo būdu. Taip pat pažymėjo, kad nei joje, nei kitose
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo normose nėra nustatytas laikas, kada turi
ir gali būti atliktas minėtas (likusių mažiau negu 10) kandidatų registravimo
anuliavimas. Todėl registravimo anuliavimo laike klausimas turi būti siejamas
su kandidato registravimo fakto teisiniu reikšmingumu.
Kandidato į savivaldybės tarybos narius registravimas yra reikšminga ir
būtina sąlyga šiam (registruotam) kandidatui dalyvauti rinkimų kampanijoje,
turėti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 43–46 straipsniuose nustatytas
teises. Tačiau lemiama šio registravimo reikšmė yra galimybė šiam kandidatui
dalyvauti (pasyviu būdu) pačiuose (šiuo atveju) 2007 m. vasario 25 d.
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rinkimuose. Pažymėtina, kad pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo
65 straipsnio 2 dalį, balsavimas už kandidatus į savivaldybių tarybų narius
prasidėjo 2007 m. vasario 21 d. Kita vertus, nuo balsavimo pradžios
momento pasireiškia aktyviosios rinkimų teisės realizavimas, t. y. į rinkimų
procesą tiesiogiai įsitraukia aktyviosios rinkimų teisės turėtojai. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad nuo balsavimo pradžios
kandidato registravimas tampa ir rinkėjų (aktyviosios rinkimų teisės turėtojų)
interesų bei teisėtų lūkesčių dalimi, o tai (šiai bylai aktualiu aspektu) reiškia,
kad kandidato registravimo panaikinimas yra tuo pačiu tam tikros rinkėjų
(aktyviosios rinkimų teisės turėtojų) teisių apribojimas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalies taikymo prasme,
kandidato į savivaldybės tarybos narius registravimo anuliavimas gali būti
atliktas iki dienos, kai prasideda balsavimas.
[2007 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. R11-30/2007. Lietuvos tautininkų
sąjunga prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio
sprendimo kategorija 18.1.]
2007 m. taip pat buvo formuojama Vyriausiojo administracinio teismo
praktika dėl kandidatų į savivaldybės tarybos narius arba Seimo narius
„rinkiminio imuniteto“ suvaržymo.
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 46 straipsnyje
įtvirtinta kandidato į savivaldybių tarybų narius neliečiamybė, nustatyta,
jog kandidatas į savivaldybės tarybos narius rinkimų agitacijos kampanijos
metu, taip pat iki naujai išrinktos savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio be
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo negali būti
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržyta jo
laisvė. Nagrinėjamas įstatymo straipsnis yra šeštame jo skirsnyje „Kandidatų į
savivaldybių tarybų narius veiklos garantijos“, kuriame taip pat yra įtvirtintos
teisės normos, reglamentuojančios kandidatų į savivaldybių tarybų narius
teisę pasisakyti susirinkimuose, naudotis žiniasklaidos priemonėmis, teisę būti
atleistiems nuo darbo ar tarnybinių pareigų rinkimų agitacijos kampanijos
laiku, numatančios atsakomybę už trukdymus būti išrinktiems į savivaldybių
tarybas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
nustatydamas kandidato į savivaldybių tarybų narius neliečiamybę, įstatymų
leidėjas siekė sudaryti tinkamas sąlygas kandidatui dalyvauti rinkimuose į
savivaldybės tarybos narius, t. y. tinkamai įgyvendinti ir realizuoti pasyviąją
rinkimų teisę – teisę būti išrinktam. Teisė būti išrinktam į savivaldybės tarybos
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narius yra viena iš konstitucinių teisių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34
str. 2 d., 119 str. 2 d.).
Pareiškėjas V. U. teigė, kad jo atžvilgiu leisti padaryti suvaržymai faktiškai
prilygsta teisės dalyvauti rinkimuose – būti renkamam ir pasisakyti rinkėjų
susitikimuose ir kitokiuose susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, skelbti
savo ir juos iškėlusios partijos rinkimų programą, agituoti už tai – atėmimui.
Jis manė, kad tokiu būdu yra pažeidžiama Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalis,
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau
– ir Konvencija) Pirmojo protokolo 3 straipsnis. Pareiškėjas taip pat nurodė,
kad teisės aktuose nėra nustatyti kriterijai, kurie leistų apsaugoti asmenį nuo
nepagrįsto davimo sutikimo dėl kandidato į savivaldybės tarybos narius
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, suėmimo ar kitokio jo laisvės
suvaržymo.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 46 straipsnyje išties nėra nurodyti
konkretūs kriterijai, kuriais remiantis turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl
kandidato neliečiamybės panaikinimo (suvaržymo), tačiau tai nereiškia, kad
Vyriausioji rinkimų komisija turi nevaržomą diskrecijos teisę šiuo klausimu.
Vyriausioji rinkimų komisija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos, rinkimų, Lietuvos Respublikos
referendumo ir kitais įstatymais bei teisės aktais (Vyriausiosios rinkimų
komisijos įstatymo 4 str. 1 d.), todėl, priimdama sprendimą dėl kandidato
neliečiamybės panaikinimo (suvaržymo), Vyriausioji rinkimų komisija privalo
veikti jai suteiktos kompetencijos ribose, užtikrinti sprendimo teisėtumą,
pagrįstumą, nešališkumą ir objektyvumą, sprendimo proporcingumą juo
siekiamam tikslui bei laikytis kitų konstitucinių ir viešojo administravimo
principų. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį
į tai, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai neturi prieštarauti
tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone,
naikinti skundžiamo sprendimo vien tik tuo pagrindu, kad įstatyme nėra
įvardinti konkretūs kriterijai, kuriais remiantis turėtų būti sprendžiamas
klausimas dėl kandidato neliečiamybės panaikinimo (suvaržymo), nėra
pagrindo.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į
tai, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teisė balsuoti
ir teisė būti renkamam yra implicitiškai įtvirtintos Europos žmogaus teisių
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ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) Pirmojo
protokolo 3 straipsnyje. Tačiau šios teisės nėra absoliučios. Yra galimybė
nustatyti numanomus šių teisių apribojimus ir Susitariančiosioms Valstybėms
privalo būti suteiktos plačios vertinimo ribos šioje sferoje. Europos Žmogaus
Teisių Teismas, spręsdamas, ar buvo laikytasi Konvencijos Pirmojo protokolo
3 straipsnio reikalavimų, turi nustatyti, kad atitinkamos sąlygos nesuvaržo
nagrinėjamų teisių tokiu mastu, jog yra paneigiama pati šių teisių esmė,
jos tampa neefektyvios, kad šios sąlygos nustatomos siekiant teisėtų tikslų,
kad taikomos priemonės nėra neproporcingos (Europos Žmogaus Teisių
Teismo 2006 m. kovo 28 d. sprendimas byloje Sukhovetskyy prieš Ukrainą,
Nr. 13716/02). Pagal Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos
komisija), kuri yra patariamasis Europos Tarybos organas konstituciniais
klausimais, parengto Rinkimų geros praktikos kodekso II skyriaus 1 dalies
a ir b punktus, fundamentalias teises ir laisves (tarp jų – ir teisę laisvai judėti
valstybės viduje), be kurių laisvi ir demokratiniai rinkimai iš esmės neįmanomi,
galima apriboti pagal įstatymą, siekiant apsaugoti viešąjį interesą ir laikantis
proporcingumo principo.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone,
atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 46 straipsnyje
nėra įvardinti konkretūs kriterijai, kurių pagrindu sprendžiamas klausimas
dėl kandidato neliečiamybės panaikinimo (suvaržymo), aukščiau paminėti
ir visuotinai pripažinti teisių ir laisvių ribojimo principai mutatis mutandis
gali būti teisiniu orientyru šioje byloje. Todėl atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad Vyriausioji
rinkimų komisija, vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 46
straipsniu, turi teisę panaikinti (suvaržyti) kandidato į savivaldybės tarybos
narius teisę į neliečiamybę, jei konkrečiu atveju įvertinus prašymo panaikinti
neliečiamybę faktinį ir teisinį pagrindą tai yra būtina ir pateisinama, tai daroma
siekiant pagrįstų ir teisėtų tikslų, laikantis proporcingumo principo bei kitų
administraciniam aktui ir jo priėmimui keliamų reikalavimų. Kandidato
neliečiamybės panaikinimas tokiu atveju negali būti traktuojamas nei kaip
Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalies, nei kaip Konvencijos Pirmojo protokolo 3
straipsnio, nei kaip kitų teisės aktų pažeidimas. Pažymėtina, kad tokiu atveju
teisė būti išrinktam, jos esmė apskritai nėra paneigiama, nes asmuo ir toliau
lieka kandidatu bei gali būti išrinktas, o atitinkamas sprendimas priimamas
tik konkretaus asmens atžvilgiu, atsižvelgiant į konkrečias su juo susijusias
aplinkybes.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, kad
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekis suponuoja tai, kad privalu stengtis
užtikrinti, kad kiekvienas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo
nusikalstamų kėsinimųsi (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d.
nutarimas). Jeigu valstybė ir jos institucijos nesiimtų deramų veiksmų, kuriais
siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, būtų griaunamas pasitikėjimas valstybės
valdžia, įstatymais, didėtų nepagarba teisinei tvarkai, įvairiems socialiniams
institutams. Todėl pagal Konstituciją, valstybė – visos visuomenės organizacija,
privalanti garantuoti viešąjį interesą, turi ne tik teisę, bet ir priedermę imtis
įvairių teisėtų priemonių, užkertančių kelią nusikaltimams, ribojančių bei
mažinančių nusikalstamumą (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d.
nutarimas), o šios priemonės turi būti veiksmingos (Konstitucinio Teismo
2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). Viena iš priemonių, padedančių kovoti su
nusikalstamumu, yra tinkamai reglamentuoti su nusikalstamų veikų atskleidimu
bei tyrimu ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimu susijusius santykius (baudžiamojo
proceso santykius) bei sudaryti tinkamas sąlygas ginant žmogaus ir piliečio
teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti
nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką
padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas
(Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 1 str.).
Todėl niekas neturėtų toleruoti ir sudaryti prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų
tyrimą ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, baudžiamojo proceso dalyviams
piktnaudžiauti procesinėmis ar kitomis teisėmis. Kitaip pasunkėtų valstybės
konstitucinės priedermės teisėtomis priemonėmis užtikrinti kiekvieno asmens ir
visos visuomenės saugumą, įgyvendinti konstitucinėmis vertybėmis grindžiamą
teisinę tvarką.
Laisvi ir demokratiniai rinkimai iš esmės įmanomi tik tuo atveju, jei
yra užtikrinama pagarba fundamentalioms teisėms ir laisvėms – spaudos
laisvei, laisvei reikšti įsitikinimus, teisei laisvai judėti valstybės viduje ir t. t.
Tai pabrėžiama ir paminėtame Rinkimų geros praktikos kodekse (II skyriaus
1 dalies a punktas). Tačiau kiekvienas žmogus turi ne tik teises, bet ir pareigas
visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiškai vystytis jo asmenybė (Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos 29 str. 1 d.). Žmogus turi laikytis nustatytos
teisinės tvarkos, per kurią išreiškiamos pagrindinės visuomenės vertybės, o
jei šiai tvarkai nepaklūsta, jam gali (turi) būti taikomos atitinkamos poveikio
priemonės, gali būti suvaržomos ar panaikinamos atitinkamos jo teisės.
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2006 m. rugpjūčio 23 d. prokuroro nutarimu V. U. buvo pripažintas
įtariamuoju pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir
BK) 220 straipsnio l dalį, 222 straipsnio l dalį. Taigi įtarimai V. U. atžvilgiu
buvo pareikšti dėl apysunkio nusikaltimo padarymo (BK 11 str. 4 d., BK 222
str. 1 d.). Įsiteisėjusia teismo nutartimi jam paskirta kardomoji priemonė
– suėmimas. Bylos duomenys sudaro pagrindą manyti, kad pagrindinė
priežastis skirti šią kardomąją priemonę buvo pagrįstas manymas, kad V.
U. slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo, t. y. sąmoningai nepaklūsta valstybėje
nustatytai teisinei tvarkai. Iš bylos medžiagos yra pagrindo manyti, kad,
siekdamas išvengti ekstradicijos Lietuvos Respublikai, jis sąmoningai pateikė
prašymą suteikti jam politinį prieglobstį Rusijos Federacijoje. Todėl negali
būti vienareikšmiškai atmestas Vyriausiosios rinkimų komisijos atsiliepime į
pareiškėjų skundą nurodytas argumentas, kad V. U. siekia pasinaudoti įstatyme
numatyta kandidato neliečiamybe saviems tikslams, iš esmės nesusijusiems su
rinkimų teise. Atsižvelgiant į tai, kad V. U. jau ganėtinai ilgą laiką slapstosi nuo
ikiteisminio tyrimo, neatmestina tikimybė, jog jei V. U. Būtų palikta kandidato
į savivaldybės tarybos narius neliečiamybė, jis grįžtų į Lietuvos Respubliką, o
prieš baigiantis neliečiamybės terminui, netrukdomai galėtų iš jos išvykti ir
toliau slapstytis nuo ikiteisminio tyrimo. Toks elgesys iš esmės galėtų pakirsti
pasitikėjimą valstybe ir valdžia, jos galimybe veiksmingai tirti galimai padarytas
nusikalstamas veikas ir tokiu būdu vykdyti savo priedermę – saugoti visuomenę
nuo nusikalstamų kėsinimųsi. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo įtarti, kad pareikšti
įtarimai ir paskirta kardomoji priemonė bei prašymas panaikinti neliečiamybę
sietinas su V. U. dalyvavimu rinkimuose į savivaldybės tarybos narius ir tokiu
būdu bandoma jam sutrukdyti dalyvauti rinkimuose, nes baudžiamasis procesas
buvo pradėtas ir įtarimai V. U. pareikšti likus dar daug laiko iki savivaldybių
tarybų rinkimų. Be to, dar 2006 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu Nr. X-759 buvo paskirta savivaldybių tarybų rinkimų data, todėl V.
U., planuodamas dalyvauti šiuose rinkimuose ir norėdamas juose visapusiškai
dalyvauti, apskritai galėjo nesislėpti nuo tyrimo arba galėjo iš anksto grįžti į
Lietuvą ir duoti parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Tai būtų sudarę sąlygas
atlikti reikiamus tyrimo veiksmus bei nustačius, kad V. U. yra nekaltas, nutraukti
baudžiamąjį procesą jo atžvilgiu, taip pat svarstyti kardomosios priemonės
(suėmimo) jam pagrįstumą (BPK 123 str. 3 d.).
Atsižvelgusi į paminėtas aplinkybes, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija konstatavo, kad panaikinant V. U. neliečiamybę buvo siekiama
teisėtų ir pagrįstų tikslų, pritaikyta priemonė (neliečiamybės panaikinimas) yra
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proporcinga ir adekvati siekiamiems tikslams (sudaryti tinkamas sąlygas greitai
ir išsamiai ištirti galimai padarytas nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti
įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir
niekas nekaltas nebūtų nuteistas, veiksmingomis ir teisėtomis priemonėmis
įgyvendinti valstybės konstitucinę priedermę užtikrinti kiekvieno asmens ir
visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi, konstitucinėmis
vertybėmis grindžiamos teisinės tvarkos įgyvendinimą, užkirsti kelią
nusikalstamų veikų tyrimo vilkinimui ir proceso dalyvių piktnaudžiavimui
procesinėmis ar kitomis teisėmis) ir nustatytoms aplinkybėms.
[2007 m. vasario 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R611/2007. Darbo partija ir V. U. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų
komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.1.]
2007 m. vasario 9 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
administracinėje byloje Nr. R7-10/2007 J. S. prieš Lietuvos Respublikos
vyriausiąją rinkimų komisiją buvo plačiau aptartas kandidatų į savivaldybės
tarybos narius lygiateisiškumo principas.
Asmenų, kurie patvirtinti kandidatais į savivaldybių tarybų narius būdami
įtariamaisiais baudžiamojoje byloje, teisinė padėtis objektyviai skiriasi nuo
kandidatų, kuriems tokie įtarimai nėra pareikšti, teisinės padėties. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu, lygiateisiškumo principas
būtų pažeidžiamas tik tuo atveju, jeigu Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą
apriboti pareiškėjos teisinę neliečiamybę priimtų dėl asmenį diskriminuojančių
priežasčių, pavyzdžiui, motyvuodamas asmens lytimi, profesija, kalba, tautybe
ir pan.
[2007 m. vasario 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R7-10/2007.
J. S. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio
sprendimo kategorija 18.1]
2007 m. Vyriausiasis administracinis teismas toliau vystė teismų praktiką
dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais pagrindų ir Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų šioje srityje.
Vyriausiosios rinkimų komisijos teisė pripažinti rinkimų rezultatus
negaliojančiais ir tokio pripažinimo pagrindai įtvirtinti Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 85 straipsnyje, nustatančiame, kad Vyriausioji
rinkimų komisija gali pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje
negaliojančiais, jeigu nustato, kad šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai ar kiti
neteisėti veiksmai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rinkimų apygardoje,
101

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams. Analogiška nuostata yra ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 5 punkte.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog remiantis
minėtomis nuostatomis, Vyriausiajai rinkimų komisijai suteikti įgaliojimai
pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais tik esant
trims sąlygoms: nustačius Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimus,
juos įvertinus kaip šiurkščius ir nustačius, kad šiurkštūs Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo pažeidimai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams. O
tai reiškia, kad Vyriausioji rinkimų komisija, spręsdama dėl rinkimų rezultatų
rinkimų apygardoje pripažinimo negaliojančiais, privalo surinkti faktinius
duomenis apie konkrečius apygardoje padarytus Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo pažeidimus ir (ar) kitus neteisėtus veiksmus, įvertinti jų pobūdį,
kitas reikšmingas aplinkybes, nustatyti pažeidimus, neteisėtus veiksmus
padariusius asmenis, įvertinti pažeidimų pasekmes, tai, kaip jie paveikė rinkimų
rezultatus, ar toks poveikis gali būti įvertintas kaip turėjęs esminės įtakos
rinkimų rezultatams. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendime dėl rinkimų
pripažinimo negaliojančiais turi būti išdėstytos visos reikšmingos sprendimo
priėmimui teisinės ir faktinės aplinkybes: jame turi būti išsamiai apibūdinti
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyti konkretūs Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo pažeidimai, konkrečiais faktiniais duomenimis pagrindžiamas
jų įvertinimas kaip šiurkščių, išsamiai apibūdinti kiti neteisėti veiksmai, pateikti
pakankami ir išsamūs motyvai, kodėl Vyriausioji rinkimų komisija vertina,
kad šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai ar kiti neteisėti
veiksmai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams (kandidatų į savivaldybės
tarybos narius sąrašų, dalyvaujančių paskirstant mandatus, skaičiui, kandidatų
sąrašams tenkančių mandatų skaičiui ar kt.).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog
Vyriausiosios rinkimų komisijos priimamam spendimui dėl rinkimų
pripažinimo negaliojančiais, be aptartųjų, taikytini ir Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti bendrieji reikalavimai
individualiam administraciniam aktui, tarp jų – reikalavimas, kad sprendimas
būtų pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.
Įvertinusi ginčijamą Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad jis
neatitinka minėtų reikalavimų, kurie įstatymų keliami tokiam sprendimui. Jame
tik konstatuojama, kad aptariamoje rinkimų apygardoje organizuojant ir vykdant
savivaldybės tarybos rinkimus buvo padaryti šiurkštūs Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo pažeidimai, kurie turėjo esminės įtakos Švenčionių rajono
102

Metinis pranešimas 2007

savivaldybės tarybos rinkimų rezultatams, tačiau ši išvada nepagrindžiama
jokiais objektyviais duomenimis (faktais), teisės aktų normomis. Sprendime
visiškai neapibūdinti Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyti konkretūs
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai, niekaip nepagrindžiamas jų
įvertinimas kaip šiurkščių, nepateikti jokie motyvai, kaip Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatyti šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai
padarė esminę įtaką rinkimų rezultatams. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegijos teigimu, toks sprendimas negali būti laikomas teisiškai ir
faktiškai pagrįstu, tinkamai motyvuotu. Šie sprendimo trūkumai daro įtaką
ir apsunkina rinkimų proceso dalyvių teisei ginčyti šį sprendimą, nes, esant
neaiškiems jo priėmimo motyvams, nėra aiškūs ir jo ginčijimo pagrindai. Kartu
šie trūkumai kliudo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo teisminei kontrolei, nes
tampa neaiškios ginčo ribos: byloje įrodinėtinos aplinkybės, jų teisinė reikšmė
ginčo išsprendimui.
[2007 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R2-37/2007.
Politinė partija „Tvarka ir teisingumas“ (liberalai demokratai) prieš Lietuvos
Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.1.;
2007 m. kovo 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R5-35/2007. Politinė
partija „Naujoji sąjunga“ (socialliberalai), V. B., V. P. ir K. D. prieš Lietuvos
Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija
18.1.]
2007 m. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat suformavo praktiką
dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų vertinti
politinės partijos finansinės veiklos deklaracijos duomenų teisingumą bei
„Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo šiurkštaus pažeidimo“ sąvokos aiškinimo.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad viešojo
administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas
turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų (intra vires/ultra vires) kriterijų.
Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai
lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus,
kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, todėl plečiamas
valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas. Administracinis
aktas, priimtas viešojo administravimo (valstybės valdymo) subjektui viršijus
savo įstatyminės kompetencijos ribas (ultra vires), yra besąlygiškai neteisėtas ir
naikintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str.
2 d.). Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitų valstybės institucijų kompetencijos
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ribos, vertinant politinių partijų finansavimo klausimus yra apibrėžtos Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
(2004 m. rugpjūčio 23 d.) 22 straipsnyje ,,Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansinės veiklos kontrolė“.
Iš Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo 22 straipsnio nuostatų akivaizdu, kad vertinti politinės
partijos finansinės veiklos deklaracijos duomenų teisingumą (atitikimą
tikrovei) yra įgaliota Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija,
o ne Vyriausioji rinkimų komisija; iš šio teiginio nuosekliai išplaukia išvada,
kad būtent ši valstybės institucija yra kompetentinga spręsti ir tai, ar politinės
partijos vykdoma buhalterinė apskaita leidžia patikrinti jos duomenų tikrumą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo ir tai, kad
Vyriausioji rinkimų komisija, darydama išvadą dėl Darbo partijos finansinės
deklaracijos tikrumo patikrinimo negalimumo, rėmėsi duomenų šaltiniais, kurie
nėra pakankami tokiai išvadai padaryti. Nekaltumo prezumpcijos principas
neleidžia fakto, kad dėl Darbo partijos finansinės veiklos vyksta ikiteisminis
tyrimas, kurio metu yra pareikšti įtarimai, kad partija apgaulingai tvarkė
buhalterinę apskaitą, prilyginti įrodymui, kad partija savo veiksmais sudarė
situaciją, kurioje negalima patikrinti finansinės apskaitos teisingumo. Nurodytų
aplinkybių pagrindu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pripažino, kad Vyriausioji rinkimų komisija, priimdama sprendimą, kuriuo
konstatavo, kad Darbo partija savo veikla sudarė situaciją, dėl kurios negalima
nustatyti, ar jos pateikta metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę,
viršijo savo įstatyminę kompetenciją, todėl pirmosios instancijos teismas šią
skundžiamo atsakovo sprendimą dalį panaikino pagrįstai.
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymas 30 straipsnio 1 dalyje nustato taisyklę, pagal kurią šiurkštus
šio įstatymo pažeidimas yra pagrindas politinei partijai taikyti sankciją – neskirti
valstybės biudžeto dotacijos pusmetinio dydžio. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad baigtinio šiurkščių Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimų
sąrašo įstatymų leidėjas nėra įvardijęs, tačiau įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje yra
nustatyta, kad sprendžiant dalies išlaidų politinei kampanijai kompensavimo
klausimą ,,šiurkščiais įstatymo pažeidimais šio straipsnio 2 dalyje laikoma
netinkama veikla, nurodyta šio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje, kita veikla, dėl
kurios negalima nustatyti, ar politinės partijos finansinės veiklos deklaracija
atitinka tikrovę, ir privalomų pateikti dokumentų nepateikimas ar saugotinų
dokumentų praradimas, taip pat kita veikla, kurią Vyriausioji rinkimų komisija
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pripažįsta šiurkščiai pažeidžiančia šio įstatymo reikalavimus“. Politinių partijų
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 1
straipsnio 1 dalis apibrėžia šio įstatymo tikslą – ,,užtikrinti politinių kampanijų
demokratiškumą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisėtumą
bei viešumą, nustatyti, kaip finansuojamos politinės partijos bei politinės
kampanijos, ir sukurti veiksmingą bei skaidrią politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolę.“ Įvertinusi cituotų Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 3
dalies ir 1 straipsnio 1 dalies normų turinį visumos šio įstatymo nuostatų
kontekste, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad įstatymų leidėjas kaip šiurkščius kvalifikuoja tuos įstatymo pažeidimus,
kurie žymiai apsunkina ar daro negalimu įstatymo tikslų pasiekimą.
[2007 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A141052/2007. Darbo partija prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų
komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.3.]
1. 14. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus
ištirti norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio
administravimo subjektai, teisėtumą. 2007 metais Vyriausiasis administracinis
teismas išnagrinėjo 22 administracines bylas, kuriose sprendė norminių
administracinių aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams klausimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. vasario 19 d.
nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. I1-01/2007 dėl Lietuvos
Respublikos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr.
5-V-143 „Dėl policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
12 punkto 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio
2 dalies 2 punktui, dar kartą pasisakė dėl požymių, kuriais remiantis nustatoma,
ar aktas gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog
nepaskelbtas norminis administracinis aktas neįgyja visuotinio privalomumo
savybės. Tačiau norminio administracinio akto viešas paskelbimas laikytinas
šio akto galiojimo sąlyga, o ne požymiu, lemiančiu tam tikro akto priskyrimą ar
nepriskyrimą norminių administracinių aktų grupei. Tuo atveju, jei tam tikras
aktas atitinka norminio administracinio akto požymius, jį priėmusiam subjektui
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tenka pareiga šį aktą paskelbti įstatymų nustatyta tvarka, priešingu atveju toks
aktas būtų laikomas negaliojančiu, o ne įgytų individualaus administracinio
akto pobūdį.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau
– ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalies nuostatas, norminis administracinis aktas yra
viena iš norminių teisės aktų rūšių (greta įstatymų ir kitų teisės aktų). Norminis
teisės aktas yra teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais
požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija priminė, jog teismas jau anksčiau savo praktikoje ne kartą
pažymėjo, kad daugelis Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio
13 dalyje nurodytų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismui
nustatant, ar aktas, dėl kurio teisėtumo į teismą kreipėsi atitinkamas subjektas,
gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, būtina išsiaiškinti akte
įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį; subjektų ratą, kuriems taikomas aktas; aktą
priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes.
Vienas iš norminio administracinio akto požymių yra jį priėmusio
subjekto statusas. Tam, kad tam tikras aktas galėtų būti pripažintas norminiu
administraciniu aktu, jis turi būti priimtas viešojo administravimo subjekto.
Tačiau ne kiekvienas viešojo administravimo subjekto priimamas aktas yra
norminis administracinis aktas. Tam, kad viešojo administravimo subjekto
priimtas teisės aktas būtų pripažintas norminiu, jis turi įtvirtinti privalomas
elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei
(ABTĮ 2 str. 13 d.). Visuotinis privalomumas – kaip vienas pagrindinių teisės
aktų, tarp jų ir norminių administracinių aktų požymių – yra sietinas su šį
aktą priėmusiam subjektui suteiktais viešojo administravimo įgaliojimais, t. y.
įgaliojimais praktiškai įgyvendinti vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios
valdžios funkcijas (ABTĮ 2 str. 4 d.). Būtent tokių įgaliojimų turėjimas išskiria
viešojo administravimo subjektus iš kitų asmenų, sudarydamas prielaidas jiems
savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti teisės normas – elgesio taisykles,
privalomas neapibrėžtam asmenų ratui. Asmenys ar institucijos, kuriems tokie
įgaliojimai nėra suteikti, teisės normų savo priimamais aktais nustatyti negali.
Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad viešojo administravimo
subjektai gali veikti ir veikia ne tik tiesiogiai realizuodami jiems suteiktas
viešojo administravimo funkcijas, bet ir vykdydami kitą veiklą, pavyzdžiui,
veikdami kaip ūkio subjektai ūkinės komercinės veiklos srityje, darbo ar
tarnybos teisės subjektai darbo ar tarnybos teisinių santykių srityje ir pan. Šiuo
atveju viešojo administravimo subjektų veikla yra reglamentuojama atitinkamų
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teisės šakų normomis. Viešojo administravimo subjektų aktai, priimti vykdant
tokio pobūdžio veiklą, gali būti privalomi asmenims, kuriems jie skiriami, dėl
priežasčių, numatytų tų teisės šakų normomis, pavyzdžiui, būtinybės laikytis
tarp šalių sudarytos sutarties nuostatų arba darbuotojo pareigos paklusti
darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, tačiau jie neturi teisės aktui būdingo
visuotinio privalomumo požymio, kylančio iš viešojo administravimo subjektų
įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti privalomas elgesio
taisykles, taikytinas visiems atitinkamo visuomeninio santykio dalyviams.
Sprendžiant, ar tam tikras aktas gali būti pripažintas norminiu teisės
aktu, reikia nustatyti ne tik tai, ar šis aktas yra priimtas viešojo administravimo
subjekto, bet ir tai, ar šis aktas priimtas būtent įgyvendinant viešojo
administravimo įgaliojimus, t.y. jį priėmusiam subjektui tiesiogiai realizuojant
valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų
visuomeninių santykių dalyviams.
Administravimo subjektai gali atlikti ne tik viešojo, bet ir vidaus
administravimo funkcijas (ABTĮ 2 str. 3 d.) Pagal ABTĮ nuostatas, vidaus
administravimas – tai administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar
vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos
funkcionavimas (struktūros
tvarkymas, personalo valdymas, turimų
materialinių–finansinių išteklių tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų
tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės
veiklos uždavinius. Iš šio apibrėžimo akivaizdu, kad vidaus administravimas,
kitaip nei viešasis administravimas, visada yra nukreiptas į vidinį viešojo
administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus
administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais
sisteminiais, struktūriniais ir (ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą
priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus administravimo aktų privalomumą
asmenims, kuriems jie adresuojami, lemia ne šiuose aktuose įtvirtinta valstybės
valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus,
o šių asmenų organizacinis ir (ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam
subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos institucijos, įstaigos, tarnybos ar
organizacijos vidaus darbo tvarkai. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių
administracinių aktų požymius (pagal juos priėmusį subjektą, asmenų,
kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai nei norminiams
administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas
visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų
įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims
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(nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas
elgesio taisykles. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad vidaus administravimo
aktai nelaikytini norminiais administraciniais aktais Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo prasme.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi Policijos
įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 5-V-143, turinį, konstatavo, kad
minėtas aktas nustato darbo užmokesčio mokėjimo tvarką policijos įstaigų
valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir yra
skirtas asmenims, skaičiuojantiems bei mokantiems darbo užmokestį policijos
įstaigose. Nors šis aktas atitinka kai kuriuos norminio administracinio akto
požymius (tai daugkartinio taikymo aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas
individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei), pagal jį priėmusį
subjektą, akto pobūdį bei reglamentuojamus santykius šis aktas yra vidaus
administravimo aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo prasme. Pagal savo turinį Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos
aprašas yra skirtas ne sukurti naujas teisės normas, o techniškai įgyvendinti
atitinkamus santykius reglamentuojančias darbo ir tarnybos įstatymų nuostatas
(t. y. nustatyti konkrečias darbo užmokesčio mokėjimo datas, avanso dydį
ir pan.) ir gali būti vertinamas kaip tam tikra tarnybinė instrukcija darbo
užmokestį apskaičiuojantiems ir mokantiems policijos įstaigų tarnautojams,
netiesiogiai liečiantis ir kitus policijos įstaigų valstybės tarnautojus bei
darbuotojus, kuriems pagal šį aprašą mokamas darbo užmokestis. Visi subjektai,
kuriems skiriamas Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, yra darbo
ar tarnybos santykiais susiję su policijos įstaigomis, sudarančiomis vieningą
Lietuvos policijos sistemą, kuriai vadovauja ginčijamą aktą priėmęs Lietuvos
policijos generalinis komisaras (Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo
11-14 str.). Todėl, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatavo, kad nurodytas Policijos įstaigų valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo
tvarkos aprašas nėra norminis administracinis aktas.
[2007 m. vasario 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. I1-01/2007. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
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Nr. I17-11/2007 nagrinėdamas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 17
d. prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio
27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“
3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3
straipsnio 4 daliai, pasisakė dėl teisinių pasekmių, kai administracinis teismas
teisės aktą pripažįsta prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad
norminis administracinis aktas, kurį kompetentingas administracinis teismas
pripažino neteisėtu, nuo oficialaus atitinkamo administracinio teismo
sprendimo paskelbimo dienos pašalinamas iš teisės sistemos ir nebegali būti
taikomas. Ši taisyklė įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
3 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad norminis administracinis aktas (ar
jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos,
kurią oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas
dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 3 straipsnio 4 dalyje vartojama sąvoka „paprastai negali būti
taikomas“ negali būti aiškinama kaip suteikianti galimybę taikyti neteisėtu
pripažintą teisės aktą į ateitį. Ši nuostata aiškintina sistemiškai su Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 2 dalimi,
kuri nustato, kad administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos
aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu
gali nustatyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos, reiškia tai, kad norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo tos dienos, kurią
oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl
atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, išskyrus atvejus,
kai administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir
įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu nustato, jog
panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas
nuo jo priėmimo dienos. Taigi įstatymas suteikia administraciniam teismui teisę
uždrausti norminio administracinio akto taikymą nuo ankstesnės datos, nei
paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas, tačiau nesuteikia teisės
pratęsti pripažinto neteisėtu norminio akto taikymą ilgesniam terminui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė, kad įstatymas
nediferencijuoja norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinių
pasekmių priklausomai nuo tokio akto pripažinimo neteisėtu priežasties.
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Neteisėtu pripažintas norminis administracinis aktas nuo atitinkamo
administracinio teismo sprendimo oficialaus paskelbimo dienos nebegali būti
taikomas nepriklausomai nuo to, ar jis buvo administracinio teismo pripažintas
neteisėtu dėl turinio, ar dėl formos trūkumų. Ši taisyklė svarbi ir dėl to, kad
administracinis teismas, nustatęs norminio administracinio akto prieštaravimą
aukštesnės galios teisės aktams dėl įstatymuose numatytų norminio
administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų nesilaikymo, t.y. nustatęs,
kad ginčijamas norminis administracinis aktas yra neteisėtas visa apimtimi, gali
atsisakyti vertinti atskirų šio norminio administracinio akto nuostatų, dėl kurių
pareiškėjas kreipėsi į teismą konkrečioje byloje, teisėtumą.
Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ar nutartis yra privalomi visoms
valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, ir turi būti
vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo 9 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
14 str. 1 d.). Įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinė galia ir įstatyme nustatytas
draudimas taikyti norminį administracinį aktą, kompetentingo administracinio
teismo pripažintą neteisėtu, saisto ir viešojo administravimo subjektus, jiems
vykdant teisėkūros funkciją. Šis draudimas reiškia, kad viešojo administravimo
subjektams draudžiama vėliau priimtais norminiais administraciniais aktais
vėl nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu
aukštesnės galios teisės aktams, arba kitais norminiais administraciniais aktais
pratęsti teismo neteisėtu pripažinto norminio administracinio akto galiojimą.
Priešingas aiškinimas neatitiktų teisėtumo ir teisinio tikrumo principų
reikalavimų (nes atitinkamų teisinių santykių subjektams kiltų pagrįstų abejonių
dėl atitinkamo norminio administracinio akto galiojimo), pažeistų konstitucinį
valdžių padalijimo principą. Administracinio teismo sprendimo teisinė galia
pakartotinai priimtais norminiais administraciniais aktais negali būti įveikta.
Šioje administracinėje byloje Vyriausiasis administracinis teismas
akcentavo, kokios pareigos atsiranda atitinkamam teisėkūros subjektui,
kai administracinis teismas pripažįsta, kad norminis administracinis aktas
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
atitinkamam teisėkūros subjektui kyla pareiga pakeisti teisinį reguliavimą taip,
kad naujai nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarautų aukštesnės galios
teisės aktams, bei užpildyti dėl norminio administracinio akto pripažinimo
neteisėtu atsiradusias teisės spragas. Taigi dėl teisės aktų pripažinimo
neteisėtais atsiradusių teisės spragų užpildymas pirmiausia yra teisėkūros
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subjektų pareiga. Administracinis teismas, vykdydamas įstatymu jam pavestą
a posteriori norminių administracinių aktų teisėtumo kontrolę, negali duoti
teisėkūros subjektams privalomų nurodymų, kokiu konkrečiu būdu turėtų
būti pašalinamos dėl atitinkamo norminio administracinio akto pripažinimo
neteisėtu atsiradusios teisės spragos. Tai darydamas administracinis teismas
pažeistų konstitucinį valdžių padalijimo principą, viršytų įstatymu teismui
priskirtos kompetencijos ribas. Tačiau administraciniams teismams tenka
pareiga įvertinti, esant atitinkamam įstatyme numatytų subjektų kreipimuisi, ar
vykdydamas teisės spragų pašalinimo funkciją teisėkūros subjektas nenukrypo
nuo imperatyvių teisės normų reikalavimų.
[2007 m. rugsėjo 5 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. I17-11/2007. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
I -12/2007 atribojo norminio administracinio akto teisėtumą, kurį gali vertinti
administraciniai teismai, ir akto ekonominį ir politinį tikslingumą, kurio
vertinimas į administracinių teismų kompetenciją nepatenka.
1

Šioje administracinėje byloje Vyriausiasis administracinis teismas
nagrinėjo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu
Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių (toliau – ir Taisyklių) 73, 109 punktų, taip pat 143 punkto (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) ta apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas
(sistemos naudotojas) privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas pagal
šių taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų)
grupei nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą, atitiktį Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktams.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalis nustato administracinių teismų atliekamos viešojo
administravimo subjektų kontrolės ribas. Teismas nevertina ginčijamo akto
bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o
tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas,
ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika)
neprieštarauja tikslams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies
1, 4 ir 6 punktuose įtvirtinti Šilumos ūkio įstatymo tikslai gali būti pasiekti
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įvairiais teisinio reguliavimo būdais. Konkretaus būdo pasirinkimas priskiriamas
teisės aktą priimančio viešojo administravimo subjekto kompetencijai,
tačiau siekdamas įstatyme nurodytų tikslų viešojo administravimo subjektas
yra saistomas bendrųjų viešojo administravimo principų (teisėtumo,
proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kt.). Tarp įvairių teisės aktais
siekiamų tikslų turi egzistuoti pusiausvyra, vieno tikslo negalima nepagrįstai
iškelti paneigiant kitą. Jeigu susiduriama su konkrečių tikslų tarpusavio
konkurencija, kuriam tikslui suteikti prioritetą pasirenka teisės aktą priimantis
viešojo administravimo subjektas, tačiau tai turi būti daroma kuo mažiau
darant įtaką likusių tikslų įgyvendinimui. Šis prioritetų nustatymas patenka į
ekonominio ir politinio tikslingumo kategoriją, kurios administraciniai teismai
nevertina (ABTĮ 3 str. 2 d.). Politinis ar ekonominis tikslingumas reiškia viešojo
administravimo subjekto diskreciją pasirinkti visuomeninių santykių raidos
prioritetus, nustatyti raidos strategiją, nepažeidžiant aukštesnių teisės aktų
reikalavimų. Administracinių teismų kompetencija tokiu atveju apsiriboja
tikrinimu, ar įgyvendindamas ekonominę ir politinę diskreciją, viešojo
administravimo subjektas nepažeidė teisės principų ir normų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
nagrinėjamoje byloje pareiškėjas kelia klausimą dėl gamtinių dujų vartotojų
(sistemos naudotojų), padidinusių šilumos gamybos efektyvumą ir dėl to
sumažinusių dujų vartojimą priskyrimo vartotojų (sistemos naudotojų) grupei,
kuriai vartotojas (sistemos naudotojas) buvo priskiriamas iki efektyvumo
padidinimo. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklėse vartotojų (sistemos naudotojų) grupės sudarytos pagal suvartojamą
(perduodamą, paskirstomą) dujų kiekį (Taisyklių 73, 109 p.). Galimybė priskirti
gamtinių dujų vartotojus (sistemos naudotojus) vienai iš grupių, priklausomai
nuo šilumos gamybos efektyvumo padidinimo, taisyklėse nėra nustatyta.
Tokio kriterijaus nustatymas priklauso politinei ir ekonominei Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos (atsakovo) diskrecijai. Administraciniai teismai
neturi kompetencijos duoti nurodymus teisės akto leidėjui, koks kriterijus turi
būti pasirinktas reguliuojant dujų ir dujų paskirstymo (perdavimo) kainas, jei
nustatytieji kriterijai nepažeidžia bendrųjų viešojo administravimo principų ir
viešojo administravimo subjektui suteiktų diskrecijos ribų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad
pareiškėjas kelia ne Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių 73, 109 punktų, taip pat 143 punktų teisėtumo, bet jų ekonominio ir
politinio tikslingumo klausimą. Norminių administracinių aktų ekonominio
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ir politinio tikslingumo vertinimas nepriskirtinas administracinių teismų
kompetencijai (ABTĮ 3 str. 2 d., 37 str. 2 d. 1 p.), todėl byla nutraukta (ABTĮ 101
str. 1 p.).
[2007 m. rugpjūčio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-12/2007.
Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
I -17/2007 tyrė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 ir 30
punktų atitiktį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.161 straipsnio 2 daliai,
Lietuvos Respublikos elektros energijos įstatymo 25 straipsniui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos
Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už
šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines
paslaugas tvarkos 2 punktui.
18

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi civilinėje
byloje kilusį ginčą, nurodė, jog tikrins akto teisėtumą ta apimtimi, kuria yra
reguliuojami teisiniai santykiai tarp elektros energijos tiekėjo, buto savininko ir
nuomininko.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau –
ir Taisyklės) 29 punktas numato, kad Taisyklių 26 punkte nurodytas sutartis
operatoriai ar tiekėjai, esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti
ne tik su savininkais, bet ir su nuomininkais. Prieš sudarant sutartis su
nuomininku, operatoriui ar tiekėjui turi būti pateikti savininko nuosavybės
teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu
patvirtinantys dokumentai. Pagal šių Taisyklių 30 punktą operatorius ar tiekėjas
turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku.
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2004 m. liepos 1
d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) 25 straipsnis numato, kad visuomeninis
tiekėjas privalo sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visiems jam išduotoje
licencijoje nustatytoje teritorijoje esantiems ir to pareikalavusiems vartotojams,
nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo. Taikant lingvistinį teisės aiškinimo
metodą, būtina nustatyti vartotojo sąvokos ribas, t. y. kaip suprantamas
vartotojas Elektros energetikos įstatymo prasme. Šio įstatymo 2 straipsnio
35 punktas apibrėžia vartotoją kaip asmenį, kurio įrenginiai yra prijungti prie
perdavimo arba skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos, ir kuris perka elektros
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energiją vartojimo tikslams. Analogiško turinio vartotojo sąvoka pakartota
ir Taisyklių 6 punkte. Šių teisės normų aiškinimo analizė rodo, kad įstatymo
norma įpareigoja operatorių tiekėją sudaryti elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutartį ne su kiekvienu asmeniu, o tik su tuo, kuriam priklauso
įrenginiai, prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų. Taisyklių 9-13,
19 punktai reglamentuoja elektros įrenginių įteisinimą. Nurodytų procedūrų
turinys patvirtina (sutarčių sudarymas ir pan.), kad jas atlieka įrenginių
savininkas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.13, 4.14 ir
4.19 straipsnių prasme, įrenginiai yra buto priklausinys, t. y. antraeiliai daiktai,
kuriuos ištinka pagrindinio daikto likimas. Todėl prijungiant buto elektros
įrenginius prie operatoriaus ir tiekėjo elektros įrenginių, taip pat elektros
energijos tiekimui yra reikšminga, kam priklauso buto elektros įrenginiai. Tokia
nuostata kyla iš vartotojo sąvokos. Tokiu būdu buto elektros įrenginio valdymas
šiuo atveju nulemia Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties turinį.
Tokia pozicija turi būti aiškinama šia linkme, kadangi yra tiekiamas specialus
produktas – elektros energija, kurios tiekimas yra siejamas su atitinkamais
saugos reikalavimais, kuriuos gali užtikrinti tik įrenginius valdantis asmuo,
nagrinėjamu atveju – įrenginių savininkas. Taisyklių 29 ir 30 punktai numato,
kad operatorius ar tiekėjas turi teisę sudaryti elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutartį ir su buto nuomininku. Tokia pozicija yra pagrįsta, nes
tuo yra įgyvendinamas sutarties laisvės principas. Tačiau šiuo atveju pagrįstai
Taisyklių 30 punktu yra palikta teisė operatoriui ar tiekėjui nesudaryti sutarties
su nuomininku. Taisyklių 1 punktas numato (šalia kitų tikslų) ir aprūpinimo
elektros energija patikimumo ir saugumo bei atsiskaitymo laiku už suvartotą
elektros energiją tikslus. Šie tikslai gali būti visiškai užtikrinti tik teikiant
elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo prioritetą įrenginių
savininkui. Elektros įrenginių savininkas privalo visiškai užtikrinti aprūpinimo
elektros energija patikimumą ir saugumą bei savalaikį atsiskaitymą už suvartotą
elektros energiją. Reikia pripažinti, kad sutarties sudarymas su nuomininku gali
apsunkinti atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją. Be to, tokia sutartis gali
būti trumpalaikė, o jai pasibaigus reikėtų nutraukti elektros energijos tiekimą
arba tektų sudaryti sutartį su buto savininku, nes elektros energijos nutraukimas
gali savininkui apsunkinti buto priežiūrą. Priešingai vertinant, sutartiniai
santykiai būtų nestabilūs ir apsunkinti tam tikromis papildomomis sąnaudomis,
o tai neatitiktų sutarties šalių interesų. Teismo nuomone, esamas Taisyklių 29
ir 30 punktų reguliavimas yra tinkamas. Taisyklių nuostatos sudaro galimybę,
įvykdžius Taisyklių 29 punkto reikalavimus, sudaryti sutartį dėl elektros
energijos pirkimo ir su nuomininku, ir toks teisinis reguliavimas neprieštarauja
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įstatymo 2 straipsnio 35 punkte apibrėžtai vartotojo sąvokai, nes savininkas kaip
elektros įrenginių valdytojas turi teisę perleisti juos naudoti buto nuomininkui.
Tokia išvada yra grindžiama tuo, kad įrenginiai nuosavybės teise priklauso
patalpų, kuriuose jie yra instaliuoti, savininkui. Nuomos atveju nuomotojas
įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo (CK 6.477
str. 1 d.). Nuosavybės teisė pagal nuomos sutartį nuomininkui nepereina (CK
4.47 str.).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad
vartotoju teisiniuose santykiuose, kylančiuose iš elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutarties, laikytinas patalpų, į kurias bus tiekiama elektros energija,
savininkas. Su nuomininku elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis gali
būti sudaroma šalių susitarimu.
[2007 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1817/2007. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
2007 m. lapkričio 16 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr.
I -19/2007 Vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1015
„Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl
brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. ISAK-1015) ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymo
Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr.
ISAK-1116) atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo
Nr. VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams. Šiais Švietimo
ir mokslo ministro įsakymais, jau prasidėjus brandos egzaminų sesijai, buvo
sugriežtinta egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, todėl pareiškėjas
Lietuvos Respublikos Seimo narys byloje kėlė klausimą dėl galimo teisėtų
lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.
14

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo formuojama konstitucine doktrina,
nurodė, kad įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik Konstitucinis
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Teismas, todėl vertindama ginčijamų aktų atitiktį konstitucinėms nuostatoms,
vadovautasi oficialia konstitucine doktrina.
Teisėjų kolegija priminė, kad Konstitucinis Teismas savo nutarimuose
ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai
yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio
saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės
principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo
tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas
teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių
apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens
pasitikėjimas valstybe ir teise. Valstybė privalo vykdyti savo įsipareigojimus
asmeniui. Atsižvelgiant į konstitucinės jurisprudencijos suformuotą teisinės
valstybės sampratą, susidedančią iš visumos konstitucinių imperatyvų, tiriant
žemesnės galios norminių teisės aktų atitiktį šiam principui, turi būti vertinama
tų aktų atitiktis atitinkamiems teisinės valstybės principo elementams.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
nagrinėjamoje byloje abejonės dėl ginčijamų teisės aktų atitikties konstituciniam
teisinės valstybės principui siejamos su tų aktų atitiktimi šiems konstitucinį
teisinės valstybės principą sudarantiems konstituciniams imperatyvams:
teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo, proporcingumo, asmens teisių apsaugos ir
lygiateisiškumo principams.
Teisėjų kolegija nurodė, kad teisinis tikrumas apima reikalavimus
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti,
ko iš jų reikalauja teisė, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės
aktai turi būti oficialiai skelbiami, jie turi būti vieši ir prieinami. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad egzaminų tvarkos pakeitimas, jau vykstant egzaminams,
formaliai vertinant galėtų sudaryti teisinio tikrumo reikalavimo pažeidimą,
kadangi ginčijamas įsakymas nebuvo priimtas ir paskelbtas iš anksto (prieš
egzaminus). Tačiau teisėjų kolegija pažymėjo, kad reikalavimas teisės normas
paskelbti iš anksto nėra savitikslis. Šio reikalavimo tikslas yra sudaryti sąlygas
teisinių santykių subjektams susipažinti su atitinkamu reglamentavimu ir
turėti pakankamai laiko, objektyviai būtino pasirengti vykdyti teisės aktų
reikalavimus. Todėl taikant teisinio tikrumo principą svarbus yra ne ginčijamo
teisinio reglamentavimo priėmimo momentas (tikslus terminas), o objektyvios
galimybės atitinkamų teisinių santykių subjektams sužinoti apie pasikeitusį
teisinį reglamentavimą ir pasirengti naujų teisės normų taikymui.
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Ginčijamas Įsakymas Nr. ISAK-1015 buvo oficialiai paskelbtas „Valstybės
žiniose“, apie egzaminų tvarkos skubų sugriežtinimą buvo pranešama ir plačiai
diskutuojama žiniasklaidos priemonėse. Todėl teisinių santykių subjektams buvo
užtikrinta galimybė operatyviai sužinoti apie pakeistą teisinį reglamentavimą.
Antrasis svarbus aspektas, teisėjų kolegijos nuomone, yra galimybė
teisinių santykių subjektams, kuriems pasikeitęs teisinis reglamentavimas
sukuria teises ir pareigas, pasirengti teisės normų įgyvendinimui. Brandos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai tiesiogiai liečia
tik egzaminų vykdytojus. Jų pareigos buvo detalizuotos, nesukuriant naujų
esminių reikalavimų, kuriems įvykdyti reikėtų tam tikro laiko. Todėl iš esmės
nebuvo objektyvios būtinybės skirti tam tikrą terminą pasirengti naujam
pakeistam teisiniam reglamentavimui įgyvendinti. Teisėjų kolegija padarė
išvadą, kad teisinio tikrumo reikalavimas ginčijamu įsakymu pažeistas nebuvo.
Teisinių santykių subjektų, kurių teises ir pareigas tiesiogiai liečia
ginčijamas teisinis reglamentavimas, apibrėžimas svarbus ir teisėtų lūkesčių
principo prasme. Ginčijamas įsakymas patikslino tam tikras egzaminų
organizavimo, už kurį atsakingi administravimo subjektai, įskaitant egzaminų
vykdytojus, procedūras, ginčijamo įsakymo atitiktis teisėtų lūkesčių
reikalavimui vertintina būtent egzaminų vykdytojų teisėtų lūkesčių aspektu.
Administravimo subjektų teisėtų lūkesčių užtikrinimas turi būti vertinamas
kartu su administravimo subjektų veiklos tikslais. Egzaminų vykdytojų pareigos
yra susijusios su viešųjų paslaugų egzaminus laikantiems asmenims teikimu –
egzaminų tinkamos procedūros užtikrinimu, todėl šių subjektų teisėti lūkesčiai,
jiems atliekant pavestas pareigas, turi atitikti jų veiklos tikslą. Kitaip tariant,
egzaminų vykdytojų teisėti lūkesčiai negali prieštarauti jų pareigai užtikrinti
tinkamą egzaminų procedūrą ir tuo pačiu egzaminus laikančių asmenų teisių
apsaugą. Iš kitos pusės, egzaminus laikančių asmenų teisėtas lūkestis yra
tinkamas egzaminų organizavimas, sudarantis sąlygas objektyviai įvertinti
žinias. Šiuo aspektu egzamino procedūros sugriežtinimas jau vykstančių
egzaminų metu, siekiant tinkamo egzaminų administravimo ir juos laikančių
asmenų teisių į objektyvų žinių patikrinimą užtikrinimo, vertintinas kaip
egzaminus laikančiųjų asmenų teisėtų lūkesčių užtikrinimo garantas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į
tai, kad konstitucinio teisinės valstybės principo elementai sudaro vieningą
visumą, todėl negali būti interpretuojami atskirai, neatsižvelgiant į jų tarpusavio
ryšius ir sąveiką. Nagrinėjamos bylos atveju teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo
imperatyvų laikymasis turi būti vertinamas taip pat ir proporcingumo aspektu.
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Proporcingumo principas reikalauja, kad nustatytos teisinės priemonės būtų
būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei
visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra),
jos nevaržytų asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti.
Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje itin svarbūs ginčijamų aktų
priėmimo tikslai ir jų priėmimą sąlygojusios priežastys. Ginčijamas Įsakymas
Nr. ISAK-1015 buvo priimtas, atsižvelgus į įvykusį egzaminų užduočių
paviešinimą prieš egzaminą, ir siekiant sustiprinti egzaminų užduočių slaptumo
užtikrinimą. Šis tikslas susijęs su visų egzaminus laikančių asmenų teisių
užtikrinimu ir vienodų sąlygų, jiems laikant egzaminus, sudarymu. Kitaip
tariant, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai,
sugriežtinant egzaminų vykdymo tvarką, ir pakeitimų taikymas jau vykstantiems
egzaminams buvo sąlygotas būtinybės apsaugoti egzaminus laikančių asmenų
teisėtus interesus ir jų lygiateisiškumą – kad visi egzaminus laikantys asmenys
turėtų vienodas sąlygas ir galimybes (kad nebūtų asmenų, sužinančių egzaminų
užduotis prieš egzaminą ir galinčių pasirengti atlikti iš anksto žinomą konkrečią
egzamino užduotį).
Kadangi brandos egzaminus laikančių asmenų skaičius yra gausus,
jų lygiateisiškumo ir teisėtų interesų apsauga sudaro bendrą visuomenės
interesą, šiuo atveju turintį keletą svarbių aspektų. Viena vertus, visuomenės
interesą sąlygoja minėtas brandos egzaminų mastas – egzaminus laikančiųjų
ir suinteresuotų egzaminų rezultatais subjektų, įskaitant aukštųjų mokyklų,
skaičius. Kita vertus, visuomenės interesui turi įtakos brandos egzaminų svarba
– remiantis šių egzaminų rezultatais vyksta atranka į aukštąsias mokyklas.
Visuomenė yra suinteresuota, kad ši atranka vyktų pagal objektyvius kriterijus
– kandidatų gebėjimus, žinias ir pasirengimą studijuoti, o ne atsitiktinius,
gebėjimų neatspindinčius egzaminų rezultatus.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad ginčijamu įsakymu nustatytas teisinis reguliavimas (egzaminų tvarkos,
užduočių slaptumo užtikrinimo sugriežtinimas, galimybės atšaukti, nutraukti
egzamino vykdymą, jei paaiškėja faktas apie egzaminų užduočių paviešinimą
prieš egzaminą, numatymas) buvo objektyviai būtinas dėl susiklosčiusios
visuomeninės situacijos ir visuotinai svarbus. Be to, ginčijamas Įsakymas
Nr. ISAK-1015 nepažeidė sąžiningų abiturientų teisėtų lūkesčių – šis teisinis
reglamentavimas būtent ir skirtas užtikrinti visų brandos egzaminus laikančių
asmenų lygiateisiškumą, tuo pačiu ir sąžiningai egzaminus laikančių abiturientų
teisėtus interesus į objektyvų žinių įvertinimą.
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[2007 m. lapkričio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1419/2007. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
I -21/2007 nagrinėjo Kauno miesto apylinkės teismo prašymą ištirti Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 97.4
punkto, kuriame nurodytos taisyklės, taikomos atsiskaitant už elektros energiją
buitiniams vartotojams, teisėtumo klausimą.
16

Kauno miesto apylinkės teismui abejonių sukėlė nuostatos, pagal
kurias operatorius gali paskaičiuoti vartotojo neteisėtai sunaudotos elektros
energijos dydį net ir nenustatęs elektros energijos neteisėto naudojimo fakto,
apsiribodamas vien tik tokiomis aplinkybėmis, kad nustatytas matomas
elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento kuris nors iš
išvardintų gedimų arba pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
pagrindas elektros energijai tiekti yra tiekėjo ir vartotojo sudaryta elektros
energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Elektros energijos pirkimo–pardavimo
sutartis įpareigoja abonentą (vartotoją) ne tik sumokėti už jam patiektą
elektros energiją, bet ir užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų ir
naudojamų prietaisų bei įrenginių tvarkingumą.
Užtikrinti vartotojui priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo
saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą privalo pats
vartotojas. Naudojant elektros energiją, tačiau nepateikiant tiekėjui ir (ar)
operatoriui tikslių duomenų apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis dėl to,
kad energija naudojama be apskaitos prietaisų iš viso arba dėl jų netvarkingumo,
vartotojas nevykdo sutartyje ir teisės akte nustatytos pareigos. Neabejotina,
kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo atvejais tiekėjui padaroma žala.
Todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad naudodamas tiekiamą elektros energiją
be apskaitos prietaisų ar tuomet, kai apskaitos prietaisai yra netvarkingi
(nustatyti Taisyklių 97.4 p. išvardinti pažeidimai), nepriklausomai nuo to,
ar jo kaltė dėl pačių pažeidimų nustatyta, vartotojas elgiasi nepakankamai
atidžiai ir rūpestingai, taip sudarydamas sąlygas neapmokėti tiekėjui už
gaunamą elektros energiją ir atsirasti nuostoliams. Svarbu nustatyti ne tai,
kad pats vartotojas pažeidė elektros apskaitos prietaisą ar sugadino elektros
apskaitos schemos elementą, o tą aplinkybę, kad jo elgesys neatitiko tvarkingo
elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi
atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai tvarkingai funkcionuotų, standarto.
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Jeigu vartotojas pažeidžia jam nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių
energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi (Taisyklių 45.2
p.) ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros
apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros
apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros
apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus,
taip pat apie nepagrįstą pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos
suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą (Taisyklių 45.11.1 p.), pripažintina,
kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo
elgesio tiekėjui buvo padaryta žala. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad
Taisyklių 62 punkte taip pat yra nurodyta, kad už elektros apskaitos prietaisų,
elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų
apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba
nuomininkai, jei sutartyje nenustatyta kitaip.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad
galutiniam elektros energijos kainos dydžiui turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų
dalis, kuri patiriama dėl nesąžiningų elektros energijos vartotojų, apgaule
vengiančių tinkamai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, ir taip darančių
žalą ne tik operatoriams, bet ir visuomenei. Tad Taisyklių 97.4 punkte nustatytu
atsiskaitymo už elektros energiją teisiniu reguliavimu siekiama išvengti neteisėto
ir nesąžiningo elektros energijos vartojimo daromos žalos bei nepažeisti
sąžiningų vartotojų teisių ir teisėtų interesų. Rūpestingas, atidus ir sąžiningas
vartotojas negali atsidurti blogesnėje padėtyje, mokėdamas didesnę kainą
už gaunamą elektros energiją, nei tas, kuris elgiasi neatidžiai, nerūpestingai,
neapdairiai, nesąžiningai, arba kuris piktnaudžiauja savo teisėmis.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
Taisyklėse yra įtvirtinta operatoriaus pareiga padarytą jam neapskaitinio
elektros energijos vartojimo atveju žalą apskaičiuoti ne tik pagal Taisyklių 1
priede nurodytus dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo
valandų skaičius, bet ir įvertinus įrodymus, kuriuos operatoriaus sudarytai
specialiajai komisijai gali pateikti vartotojas.
Pagal Taisyklių 122 punktą, ginčai sprendžiami sutarties šalių susitarimu
arba teismo tvarka. Vadinasi, elektros energijos tiekėjas dėl priverstinio
padarytos žalos atlyginimo turi kreiptis į teismą. Tokiu būdu, neapskaitinio
elektros energijos vartojimo atveju, asmeniui yra suteikta galimybė ne tik
operatoriaus sudarytai specialiajai komisijai, bet ir teismui pateikti įrodymus,
galinčius patvirtinti, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis buvo
120

Metinis pranešimas 2007

mažesnis, nei apskaičiavo operatorius neapskaitinio elektros energijos vartojimo
vietos apžiūros akto pagrindu, ir kad padaryta žala yra mažesnė negu tiekėjo
apskaičiuotoji. Sistemiškai išaiškinusi Taisyklių 92, 93 ir 97.4 punktų nuostatas,
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Taisyklių 97.4 punkto antros pastraipos
nuostatos nesuteikia tiekėjui teisės neatsižvelgti į veiksnius ir aplinkybes,
realiai galėjusias turėti įtakos vartojamos elektros energijos kiekiui ir trukmei,
apskaičiuojant patirtą žalą neapskaitinio elektros energijos naudojimo atveju.
Tokiu būdu tiekėjui atlyginami tokio dydžio nuostoliai, kuriuos jis patyrė.
[2007 m. gruodžio 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1621/2007. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
1. 15. Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės taikymu
2007 m. Vyriausiajame administraciniame teisme toliau intensyviai buvo
taikoma Europos Sąjungos teisė. Be jau apžvelgtųjų sričių, kuriose tradiciškai
susiduriama su Europos Sąjungos teise (mokesčių, muitų, konkurencijos,
aplinkosaugos teisiniai santykiai), 2007 m. atsiskleidė naujos administracinės
jurisprudencijos sritys, susijusios su Europos Sąjungos teisės taikymu. Buvo
nagrinėtos bylos dėl 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento Nr.
838/2004 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų bananų importui
į Bendriją, taikymo, taip pat spręsti ginčai dėl Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramos skirstymo, teikimo bei kontrolės sąlygų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija nagrinėjo
administracinę bylą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA) sprendimo, kuriuo
nutarta iš bendrovės UAB „Augma“ nusavinti garantiją, panaikinimo bei
įpareigojimo NMA grąžinti nusavintą užstatą. Šioje byloje teisėjų kolegija
aiškino ir taikė Europos Sąjungos teisės normas, reglamentuojančias bananų
importo į Bendriją tvarką, asmens, kuris atliko faktinį bananų importą iš
trečiosios šalies importo licencijos pagrindu, atžvilgiu.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nesutiko su pareiškėjo
pateiktų teisės normų aiškinimu, pagal kurį negrąžinti užstato ar jo dalies
Nacionalinė mokėjimo agentūra gali tik tuo atveju, jei per licencijos galiojimo
laikotarpį Bendrovė būtų neatlikusi ar būtų tik iš dalies atlikusi importo
operaciją. Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos
reglamento Nr. 838/2004 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų
bananų importui į Bendriją, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos,
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Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo (toliau
– ir Reglamentas 838/04) 9 straipsnio 2 dalį, užstatai, pateikti netradicinių
ūkio subjektų paskyrimams, kaip numatyta 2001 m. gegužės 7 d. Komisijos
reglamento Nr. 896/2001, nustatančio Tarybos reglamento Nr. 404/93 taikymo
išsamias taisykles dėl bananų importavimo į Bendriją tvarkos (toliau – ir
Reglamentas 896/01) 8 straipsnio 2 dalyje, grąžinami proporcingai kiekiams,
faktiškai išleistiems į laisvą apyvartą kurioje nors naujoje valstybėje narėje
tame straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Taigi Reglamentas 838/04, pagal kurį
pareiškėjas iš esmės gavo licenciją importuoti, nurodo, kad užstatas grąžinamas
proporcingai kiekiams, faktiškai išleistiems į laisvą apyvartą kurioje nors
naujoje valstybėje narėje Reglamento 896/01 8 straipsnio 2 dalyje nustatytomis
sąlygomis. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad nors Reglamentas 896/01 buvo
panaikintas 2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentu Nr. 219/2006, dėl KN
08030019 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos
atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio
31 d., tačiau jo nuostatos taikytinos šioje byloje, atsižvelgiant į tai, kad jos galiojo
ginčo laikotarpiu.
Reglamento 896/01 preambulės 7 punkte, kuriame minimi netradiciniai
veiklos vykdytojai, buvo nurodyta, kad paduodant paraiškas metiniams
paskyrimams, taikomas reikalavimas pateikti užstatą vietoje importo licencijos
užstato. Veiklos vykdytojams (toliau – ir operatoriams) faktiškai išnaudojus savo
metinius paskyrimus ir pateikus įrodymus apie prekių išsiuntimą, iškrovimą
Bendrijoje ir išleidimą į laisvą apyvartą jų pačių sąskaita, šis užstatas turėtų būti
nedelsiant grąžintas. Reglamento 8 straipsnio 2 dalis nustatė, kad šio straipsnio
1 dalies b punkte paminėtas užstatas grąžinamas dalimis, proporcingai
faktiškai importuotam kiekiui, jei veiklos vykdytojai pateikia įrodymus, kad
jie savo sąskaita išsiuntė prekes į Bendrijos muitų teritoriją ir jas iškrovė.
Force majeure atvejais užstatas nenusavinamas. Prekių išsiuntimas įrodomas
pateikiant važtaraščio ir laivo krovinio deklaracijos kopijas arba tam tikrais
atvejais – sausumos ar oro transporto dokumentą, nurodantį jų išsiuntimą
iš kilmės šalies ir sudarytą operatoriaus vardu faktiškai importuojamiems
kiekiams. Koks yra faktiškai importuotas kiekis, įrodoma pateikiant panaudotų
importo licencijų kopiją ir muitinės vertės apmokėjimo dokumentą. Taigi,
teisėjų kolegijos vertinimu, tam, kad būtų grąžintas užstatas pagal Reglamento
896/01 8 straipsnio 2 dalį, būtina, kad operatorius savo sąskaita išsiųstų prekes,
iškrautų jas Bendrijos teritorijoje ir faktiškai jas importuotų. Vien tik faktinio
importo šiuo atveju nepakanka, kad būtų galima grąžinti visą ar dalį užstato,
nes turi būti įvykdytos visos paminėtos sąlygos. Teisėjų kolegijos nuomone,
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tokiais griežtais reikalavimais iš esmės užtikrinami tikslai, nurodyti Reglamento
896/01 preambulės 7 punkte, tarp jų – ir siekis, kad nebūtų registruojami
grynai fiktyvūs tarpininkai, o paskyrimai nebūtų suteikiami pateikus netikras
arba spekuliatyvias paraiškas, kad ūkio subjektai turėtų minimalios patirties
importuojant šviežius bananus.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat atkreipė
dėmesį, kad Reglamento 896/01 25 straipsnio 1 pastraipoje buvo nurodyta, kad
Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, išskyrus jo 5 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio
4 bei 5 dalis, taikomas atsižvelgiant į šiame reglamente (turima omenyje
Reglamentas 896/01) nurodytas išlygas. Kadangi Reglamentas 896/01 aiškiai
nustatė kaip privalomas tris aukščiau paminėtas sąlygas, kurioms esant šio
reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatytas užstatas yra grąžinamas, bei nė
vienos iš jų neišskyrė kaip pagrindinio reikalavimo, tai laikyti, kad užstatas
gali būti grąžinamas įvykdžius tik Reglamento 1291/00 8 straipsnio 1 dalyje
numatytą reikalavimą, nėra pagrindo, nes tai, pažeidžiant Reglamento 896/01
25 straipsnio nuostatas, reikštų Reglamento 1291/00 nuostatų taikymą
neatsižvelgiant į Reglamente 896/01 numatytas išlygas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog tam,
kad būtų grąžintas užstatas pagal Reglamento 896/01 8 straipsnio 2 dalį, būtina,
kad operatorius savo sąskaita išsiųstų prekes, jas iškrautų Bendrijos teritorijoje
ir faktiškai jas importuotų, o bent vienos iš šių sąlygų nesilaikymas suteikia
pagrindą negrąžinti užstato.
[2007 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6422/2007. UAB „Augma“ prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 23.1.].
2007 metais Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjo
administracinį ginčą tarp pareiškėjo ir atsakovo, Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, dėl pareiškėjo teisės gauti Europos
Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal pateiktą projektą „Ekologinio
juodųjų serbentų ūkio įkūrimas“ (projektas pateiktas vadovaujantis Lietuvos
2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir
žuvininkystės prioriteto priemone „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“). Nacionalinė
mokėjimo agentūra atsisakė suteikti šią paramą pareiškėjui motyvuodama tuo,
kad įgyvendinant projektą pareiškėjo planuojamos išlaidos įsigyti komerciniam
automobiliui ,,Mitsubishi L200“ bei aukšto slėgio plovimo įrenginiui nepatenka
į tinkamų kompensuoti išlaidų sąrašą.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad šiuos
teisinius santykius, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos
skyrimu pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento
(BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Jaunųjų ūkininkų
įsikūrimas“ reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos
16 d. įsakymas Nr. 3D-442. Šiuo įsakymu buvo patvirtintos Gairės pareiškėjams,
teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo
programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto
priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (toliau – ir Gairės). Šių Gairių 18–20
punktuose yra apibrėžta, kokios išlaidos, numatytos projektuose, teikiamuose
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, pripažįstamos tinkamomis
finansuoti.
Teisėjų kolegija, išaiškinusi minėtas Gairių nuostatas sistemiškai, logiškai
bei lingvistiškai, atkreipė dėmesį, jog nei žemės ūkio technikos, nei žemės ūkio
įrangos, nei įrangos, tiesiogiai susijusios su vykdoma veikla, sąvokos Gairėse
nepateiktos, tačiau matyti, jog Gairės skiria dvi stambias kompensuojamų išlaidų
grupes: 1) išlaidas žemės ūkio technikai įsigyti; 2) išlaidas įrangai įsigyti. Šiuo
atveju žodžių junginys „žemės ūkio“ yra priskiriamas tik žodžiui „technika“,
bet ne žodžiui „įranga“, nes 20.1 punkte, kuris atskleidžia, kas konkrečiai gali
būti priskiriama grupei „įranga“, žodžiai „žemės ūkio“ nebevartojami, o žodis
„technika“ (automobilis) vartojamas ir kaip „žemės ūkio technika“, ir kaip
įrangos objektas. Be to, iš Gairių 20.1 punkto formuluočių akivaizdu, kad kai
kuri iš šiame punkte išvardintosios įrangos nėra ir negali būti „žemės ūkio“ ar
„ne žemės ūkio“ (pavyzdžiui, „programinė įranga“, „įtaisas informacijai priimti“
ir t.t.). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nurodė, kad universaliu principu,
kuriuo dera vadovautis sprendžiant, ar konkrečios įrangos įsigijimas gali būti
kompensuojamas, laikytinas principas, jog įranga turi būti tiesiogiai naudojama
vykdant veiklą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog
Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimas, kad prašoma kompensuoti
transporto priemonė ,,Mitsubishi L200“ turi būti žemės ūkio technika, buvo
nepagrįstas, nes šiuo atveju laikytina, kad ji atitinka Gairėse vartojamą sąvoką
„įranga, konkrečiai – nauja technika“. Be to, įvertinusi Nacionalinės mokėjimo
agentūros argumentus dėl transporto priemonės ,,Mitsubishi L200“ ir aukšto
slėgio plovimo įrenginio neatitikimo Gairių 20.1.1.1 punkto reikalavimui, teisėjų
kolegija pažymėjo, kad šie argumentai nėra pakankami paneigti faktą, jog,
įvertinus pareiškėjo ekologinio ūkio pobūdį ir jame atliekamų darbų specifiką,
minėta transporto priemonė bei įrenginys bus naudojami tiesiogiai ūkio veiklai
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– vežioti mažomis partijomis nupjautus serbentų ūglius, serbentams tręšti
reikalingas ir leidžiamas trąšas, leidžiamas priemones prieš kenkėjus, įrankius
mechaniškai (rankomis) atliekamiems darbams, tai pačiai transporto priemonei
plauti, dezinfekuoti, serbentams apipurkšti leidžiamomis priemonėmis prieš
kenkėjus bei plauti ir t.t.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija priėmė šioje byloje
naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
informaciniame laiške išdėstytą pakartotinio projekto „Ekologinio juodųjų
serbentų ūkio įkūrimas“ vertinimo metu priimtą sprendimą nesuteikti
pareiškėjui paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
[2007 m. lapkričio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–
954/2007. V. J. prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 16.5.].
1. 16. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
Itin didelę Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 metais
nagrinėtų bylų dalį sudarė administracinių teisės pažeidimų bylos. Šios
bylos iš esmės skiriasi nuo ginčų dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo
srityje. Kadangi administracinių teisės pažeidimų bylose sprendžiamas
asmens patraukimo atsakomybėn klausimas, tokiose bylose vadovaujamasi
specifiniais teisinei atsakomybei būdingais principais, iš esmės sutampančiais su
baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso principais. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2007 metais daugiausiai nagrinėjo bylas dėl pažeidimų
transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje. Šios bylos sudarė beveik pusę visų
Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų administracinių teisės pažeidimų
bylų. Nagrinėjant visas be išimties administracinių teisės pažeidimų bylas,
aktualūs išlieka klausimai dėl administracinių teisės pažeidimų įforminimo ir
nuobaudų skyrimo procedūrų. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
taip pat didelis dėmesys skiriamas atsakomybėn traukiamo asmens teisę į
gynybą reglamentuojančių teisės normų aiškinimui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo administracinių
teismų pareigą užtikrinti asmens teisę asmeniškai arba per atstovą dalyvauti
teisme, sprendžiant nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į administracinį areštą
klausimą. Administracinėje byloje Nr. N3-1442/2007 teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, jog
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galimybė asmeniui asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teisme, sprendžiant jo
laisvės apribojimo klausimą, yra viena iš fundamentalių garantijų.
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau
– ir ATPK) nereglamentuoja teismo proceso tvarkos, kai teismas ATPK 334
straipsnio tvarka nagrinėja nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į areštą
klausimą. Tačiau tai neatleidžia teismo nuo pareigos laikytis taisyklių, nustatytų
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, bei
taisyklių, pripažįstamų susiklosčiusios teismų praktikos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad
nagrinėjant baudos pakeitimo į areštą klausimą, pažeidėjui yra būtina pranešti
apie bylos nagrinėjimą teismo šaukimu, kuris turi būti įteiktas pagal bendras
šaukimų įteikimo taisykles. Administraciniu areštu apribojama asmens laisvė.
Tokio klausimo sprendimo nepranešus asmeniui, pažeidžiama asmens teisė
į teisingą teismo procesą, numatytą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.
[2007 m. rugpjūčio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N31442/2007. Procesinio sprendimo kategorija 40]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. N18-1669/2007 taip pat atkreipė dėmesį, kad
paskiriant administracinę nuobaudą – viešuosius darbus, teismas privalo
nustatyti terminą, per kurį asmuo privalo juos atlikti. ATPK 333 straipsnio
3 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo
paskirtą laiką neatliko nemokamų viešųjų darbų, teismas, įstaigos, kuri
kontroliuoja nemokamų viešųjų darbų vykdymą, teikimu gali pratęsti jų
atlikimą, kol pažeidėjas atidirbs visas nustatytas valandas, bet ne ilgiau kaip
pusei paskirto termino. Tokio termino nepaskyrus, įstaigai, kontroliuojančiai
viešųjų nemokamų darbų atlikimą, yra sudėtinga nustatyti, ar asmenys, ilgą
laiką neatliekantys viešųjų darbų, tokiu būdu vilkina darbų atlikimą, ar ne.
Pirmosios instancijos teismo nutarimas, kuris nenustatė termino viešiesiems
darbams atlikti, buvo panaikintas ir byla grąžinta teismui nagrinėti iš naujo.
[2007 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N181669/2007. Procesinio sprendimo kategorija 40.]
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nustatyti
asmens teisių standartai buvo aktualūs ir sprendžiant klausimus dėl teisės
į teisingą teismo procesą įgyvendinimo. 2007 m. kovo 5 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. N3-764/2007 Lietuvos vyriausiasis administracinis
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teismas, spręsdamas dėl teismo pareigos įvertinti įrodymų gavimo būdo
teisėtumą, konstatavo, kad Lietuvos Respublikos Seimui 1995 m. ratifikavus
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei
šios Konvencijos protokolus, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas,
galiojantis nuo 1985 metų balandžio 1 dienos, nebuvo išsamiai papildytas
procesinėmis teisės normomis, įtvirtinančiomis Konvencijos garantuojamą
teisę į teisingą teismo procesą. Nepaisant to, teismas, vykdantis teisingumą,
bei institucijos, rengiančios administracinio teisės pažeidimo bylą teisminiam
nagrinėjimui, renkančios įrodymus, privalo užtikrinti asmenims, traukiamiems
administracinėn atsakomybėn, teisę į teisingą teismo procesą pagal tuos
standartus, kurie yra pripažįstami Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nesant duomenų, jog pažeidimas,
kuriuo asmuo kaltinamas, galėjo būti padarytas be policijos įsikišimo,
pareigūnams neapsiribojus vien tik pasyviu asmens galimai neteisėtos veiklos
tyrimu, bet darant tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų pareiškėją įvykdyti
teisės pažeidimą, darytina išvada, kad pažeidimo asmuo savo valia nepadarė, o
buvo išprovokuotas pareigūno. Duomenys, gauti pažeidžiant Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, yra
neteisėti ir jais asmens kaltė negali būti grindžiama.
[2007 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-764/2007.
Procesinio sprendimo kategorija 37.]
2007 m. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išliko
aktualus klausimas dėl netinkamai surašytų administracinio teisės pažeidimų
protokolų, kuris itin glaudžiai susijęs su asmens teisės į gynybą įgyvendinimu.
2007 m. lapkričio 15 d. nutartyje, priimtoje administracinio teisės pažeidimo
byloje Nr. N3-1867/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija dar kartą akcentavo būtinybę tinkamai užtikrinti administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens teisės į gynybą įgyvendinimą ir nurodė, kad dėl
netinkamai surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo, kuriame nėra
nurodyta pažeidimo esmė, pažeidžiama viena iš pagrindinių administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens teisių – teisė gintis nuo pareikšto kaltinimo.
Gintis nuo pareikšto kaltinimo yra įmanoma, kai iš administracinio
teisės pažeidimo protokolo galima suvokti, už kokią veiką norima taikyti
administracinę atsakomybę. Nagrinėjamoje byloje iš administracinio teisės
pažeidimo protokolo bei nutarimo turinio matyti, kad pareiškėja L. B. buvo
kaltinama ir patraukta administracinėn atsakomybėn už dviejų administracinių
teisės pažeidimų padarymą (ATPK 41 str. 1 d. ir ATPK 415 str. 1 d.) Tačiau nei
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protokole, nei nutarime nebuvo individualizuota, už kokias konkrečias veikas
L. B. taikyta administracinė atsakomybė pagal ATPK 41 straipsnio 1 dalį
ir už kokias – pagal ATPK 415 straipsnio 1 dalį. Tokiu būdu administracinio
teisės pažeidimo protokole nebuvo atskleista kiekvieno iš šių pažeidimų esmė.
Teisėjų kolegija priminė, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas
administracinio teisės pažeidimo byloje yra ypatingą svarbą turintis procesinis
dokumentas. Šiuo dokumentu pradedamas procesas dėl galimai padaryto
pažeidimo bei suformuluojamas kaltinimas administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniui. Kaltinimas gali būti suformuluotas tik aiškiai nurodant,
kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis
teisės pažeidimas. Priešingu atveju negali būti laikoma, kad administracinio
teisės pažeidimo protokole yra nurodyta pažeidimo esmė (ATPK 260 str. 1
d.). Teisėjų kolegija nusprendė panaikinti byloje priimtus sprendimus ir bylą
grąžinti tinkamam protokolo surašymui.
[2007 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N31867/2007. Procesinio sprendimo kategorija 27; 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N1-1818/2007. Procesinio sprendimo kategorija
39.2.; 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N1-1887/2007.
Procesinio sprendimo kategorija 39.2; 32.]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad tinkamo ir
sąžiningo teismo proceso garantas yra ne tik administracinių teisės pažeidimų
protokolas, bet ir teismo posėdžio protokolas. 2007 m. liepos 12 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. N1-1333/2007 teisėjų kolegija pabrėžė, kad
teismo posėdžio protokolas ypač svarbus apeliacinio proceso metu. Nors
ATPK 285 straipsnyje numatyta, kad nagrinėdamas administracinio teisės
pažeidimo bylą, kolegialus organas rašo protokolą, tačiau tai nereiškia, jog
bylą nagrinėjant apylinkės teisme (kai tai daro teisėjas vienasmeniškai) teismo
posėdžio protokolas neturi būti rašomas. Teismo posėdžio protokole fiksuojami
esminiai bylos nagrinėjimo momentai, asmenų atvykimas į teismo posėdį,
įrodymų tyrimas ir kt. Toks fiksavimas užtikrina, jog teismas savo procesinį
sprendimą grįs tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje. Kadangi
administracinio teisės pažeidimo bylos apeliacine tvarka nagrinėjamos rašytinio
proceso tvarka, jeigu teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 137 str. 2 d.), byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai,
liudytojų parodymai paprastai vertinami pagal byloje esančią medžiagą. Nesant
byloje teismo posėdžio protokolo, apeliacinės instancijos teismas turi labai
ribotas galimybes įvertinti byloje pirmosios instancijos teisme atliktą įrodymų
tyrimą, ypač liudytojų duotus parodymus ir kitų asmenų žodinius paaiškinimus.
128

Metinis pranešimas 2007

[2007 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N1 -1333/2007.
Procesinio sprendimo kategorija 27.]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. liepos 19 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A2-718/2007 toliau vystė suformuotą
teisės aiškinimo praktiką dėl galimybės paimti vairuotojo pažymėjimą arba
transporto priemonės registravimo dokumentus. Teisėjų kolegija pripažino,
kad paimti vairuotojo pažymėjimą dėl konflikto su asmeniu, pažeidusiu Kelių
eismo taisykles, nėra teisinio pagrindo. Dokumentų paėmimo atvejus ir tvarką
nustato ATPK 269 straipsnis. Galimybę paimti vairuotojo pažymėjimą arba
transporto priemonės registracijos dokumentus ir išduoti laikiną leidimą
vairuoti transporto priemonę arba laikiną transporto priemonės registracijos
dokumentą, apie tai įrašant administracinio teisės pažeidimo protokole, numato
šio straipsnio 4 dalis, tačiau toks paėmimas galimas tik tokiu atveju, jei už
padarytą pažeidimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonę
atėmimas. ATPK straipsnio, pagal kurį pareiškėjui skirtos administracinės
nuobaudos (ATPK 1241 str. 2 d.), sankcija nenumatė teisės vairuoti transporto
priemones atėmimo, todėl šiuo pagrindu pareiškėjo dokumentai negalėjo būti
paimti. Netaikytinas ir ATPK 326 straipsnis, kadangi jis numato vairuotojo
pažymėjimo paėmimą vykdant nutarimą atimti teisę vairuoti transporto
priemones. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad kitų atvejų, kai gali būti paimamas
vairuotojo pažymėjimas ar transporto priemonės registracijos dokumentai,
ATPK nenumato.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
jog Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1
punkte nurodyti policijos pareigūnų veiksmai yra jų teisė, o ne pareiga, šia
teise jie gali naudotis tik tada, jei tai būtina administracinio teisės pažeidimo
ar nusikalstamos veikos išaiškinimui, o ne visais atvejais, kai įtariama, kad
tokios veikos padarytos. Esant sąlygoms, numatytoms šiame punkte, policijos
pareigūnas turi spręsti, ar pagal konkrečią situaciją reikalingas dokumentų
paėmimas ir vengti šia teise naudotis nesant būtinumo. Poveikio priemonės
asmenims, padariusiems teisės pažeidimus, neturi asmens varžyti labiau nei
būtina (Konstitucinio Teismo 2001 m. spalio 2 d. nutarimas).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pagrindu
paimti automobilio registracijos liudijimą negali būti nei ta aplinkybė, kad
pareiškėjas neturėjo vairuotojo pažymėjimo, nei tai, kad jis neturėjo kito
dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, nes transporto priemonės
registravimo dokumentai negali padėti identifikuoti asmenį. Teisėjų kolegija
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pripažino, kad šiuo atveju pareiškėjo automobilio registracijos liudijimo
paėmimas buvo neteisėtas.
[2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007. R.
Č. prieš valstybę, atstovaujamą Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato.
Procesinio sprendimo kategorija 15.2]
1. 17. Administracinių bylų teisena
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas,
nagrinėdamas
administracines bylas, taiko ir aiškina ne tik materialinės teisės, bet ir proceso
teisės normas. 2007 metais Vyriausiasis administracinis teismas formavo teismų
praktiką dėl teisės aktų, reglamentuojančių išankstinę ginčų nagrinėjimo ne
teisme tvarką, taikymo, pasisakė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo
bei kitais svarbiais administracinio proceso klausimais.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendė
klausimą, ar privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, kai skundžiamas
institucijų neveikimas nuosavybės teisių atkūrimo procese. Teisėjų kolegija
pabrėžė, kad siekiant nustatyti, ar įstatymuose yra nustatyta ikiteisminė
administracinių ginčų sprendimo tvarka ir ar ši tvarka yra privaloma pareiškėjui,
svarbu atsižvelgti į Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį,
pagal kurią, esant abejonei ar galiojančių įstatymų kolizijai dėl konkretaus
ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme. Tuo išreiškiamas teisminės
gynybos prioriteto principas, kuris reiškia, kad ginčas gali būti priskiriamas
spręsti kitų institucijų, o ne teismo kompetencijai tik tais atvejais, kai tai aiškiai
ir nedviprasmiškai nustatyta įstatymuose. Be to, kiekviena ikiteisminė ginčo
sprendimo tvarka neturi būti pernelyg biurokratiška, o ja sukurtas asmens
teisių gynimo mechanizmas turi būti efektyvus. Tik tokiu atveju ikiteisminė
ginčo sprendimo tvarka yra privaloma. Teisės į teisminę gynybą ribojimai, kurie
sukuria neproporcingas ir biurokratines kliūtis kreiptis į teismą, negalintys
padėti realiai ir efektyviai išspręsti ginčo, yra neleistini. Įstatymų nuostatos,
nustatančios privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti
aiškinamos plečiamai. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija nurodė, kad ginčams dėl neveikimo, susijusiems su nuosavybės teisių
į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko
sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, privaloma išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka įstatymuose nėra nustatyta. Iš Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies matyti, kad joje kalbama tik apie
sprendimus, priimamus žemės reformos metu. Tuo tarpu privalomo nurodymo
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ikiteismine tvarka skųsti institucijų neveikimą nuosavybės teisių atkūrimo
procese nėra. Be to, privalomas neveikimo skundimas ikiteismine tvarka
neatitiktų efektyvaus teisių gynimo mechanizmo požymių. Net jei apskrities
viršininko administracija ar Nacionalinė žemės tarnyba, nagrinėjančios
ikiteismine tvarka skundus iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo
priėmimo, įpareigotų atsakovą atlikti atitinkamus veiksmus, tokio sprendimo
vykdymas negalėtų būti užtikrinamas, nes atsakovui neįvykdžius jo geruoju,
nėra nustatytas apskrities viršininko ar Nacionalinės žemės tarnybos sprendimų
priverstinio vykdymo mechanizmas.
[2007 m. spalio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. AS11-296/2007. T.N.G. ir kt. prieš Kauno apskrities viršininko
administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 50.3.3.; 50.3.1.].
Užtikrinant asmenų teisę į teisminę gynybą labai reikšmingas reikalavimo
užtikrinimo priemonių institutas, kuris tarnauja tam, kad teisingumo vykdymas
būtų ne tik formalus teisinio ginčo išsprendimo aktas, bet kad procesinėmis
priemonėmis būtų sudarytos sąlygos teismo priimtam sprendimui realiai
įvykdyti.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, spręsdama klausimą,
ar yra pagrindas laikinai sustabdyti Teisingumo ministro įsakymo dėl antstolio
įgaliojimų pasibaigimo galiojimą, nurodė, kad teismas, spręsdamas reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti
reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas
teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip
pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas
aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo
principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.
Teisėjų kolegijos nuomone, pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl antstolio atleidimo
sustabdymas, yra proporcinga siekiamam tikslui – užtikrinti realią ir veiksmingą
asmens teisių gynybą teisme, išvengti neatitaisomos (sunkiai atitaisomos) žalos,
kuri gali atsirasti, jei skundžiamas aktas ginčo metu galiotų, o vėliau teismo
sprendimu būtų panaikintas. Sustabdžius ginčijamų įsakymų galiojimą, galima
išvengti didesnės žalos privatiems ir visuomenės interesams, nei jos galėtų
atsirasti netaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės.
[2007 m. lapkričio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. AS-646-2007. R.A.G. prieš Lietuvos Respublikos
teisingumo ministeriją. Procesinio sprendimo kategorija 54.].
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Teismų praktikos administracinių teisės pažeidimų bylose,
iškeltose pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1, 2 ir 3 dalį,
apibendrinimas (santrauka)
Įžanga
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau –
ir ATPK, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas) 126 straipsnio 1–3 dalyse
(2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX-1702 redakcija) nustatyta atsakomybė už
transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems, taip pat
už neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimą ir alkoholio vartojimą po
eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Transporto priemonių vairavimas,
esant vairuotojams neblaiviems, yra pavojingas ir dažnas administracinis
teisės pažeidimas. Per pirmuosius aštuonis 2007 metų mėnesius dėl neblaivių
vairuotojų kaltės Lietuvoje žuvo 49, o buvo sužeista 815 žmonių10. 2006
metais už paminėtus administracinius teisės pažeidimus buvo nubausti 13 138
vairuotojai11.
Atsižvelgiant į administracinių teisės pažeidimų, numatytų
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse,
gausą, šių pažeidimų reikšmę visuomenės gyvenime, sukeliamas pasekmes,
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo atlikta teismų praktikos
administracinių teisės pažeidimų bylose, iškeltose pagal Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalis, analizė ir, ja remiantis,
parengtas šis apibendrinimas. Apibendrinime pateikiamos ne naujos teisės aktų
aiškinimo taisyklės, o aktualios administracinių teismų praktikos sisteminė
analizė. Apibendrinimo tikslas yra ne nurodyti teismams, kaip jie turėtų spręsti
vienokias ar kitokias bylas, o pateikti susistemintą medžiagą, kuri parodytų,
kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ir apygardos administraciniai teismai, supažindintų su aukštesnės
instancijos teismo pozicija, apžvelgtų vyraujančias teismų praktikos tendencijas.
10 Šaltinis: Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viešai skelbiama informacija //http://www.lpept.lt/
lt/statistika/2007/200708.pdf
11 Šaltinis: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007 m. rugsėjo
14 d. raštas Nr. 39-S-6987.
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1. Bendra statistinė informacija
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dažniausiai nagrinėjami
ginčai dėl paskirtos nuobaudos griežtumo ir švelnumo (61 procentas). Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme apeliaciniai skundai dažniausiai
pripažįstami nepagrįstais, o paskirtos nuobaudos paliekamos nepakeistomis (88
procentai). Kitokia situacija pastebima apygardos administraciniuose teismuose.
Iš apibendrintų apygardos administraciniuose teismuose išnagrinėtų ir
apeliacine tvarka neperžiūrėtų bylų matyti, kad skundai gana dažnai yra visiškai
(35 procentai) ar iš dalies tenkinami (41 procentas), o paskirtos nuobaudos
sušvelninamos.
2. Taikytini teisės aktai
Pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis su administracinių teisių
pažeidimų bylomis, iškeltomis pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1–3 dalis, susijusius materialinius teisinius klausimus
yra Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas yra reikšmingas ne tik dėl to, kad
jame nustatyta atsakomybė už nagrinėjamus pažeidimus. Administracinių teisės
pažeidimų kodekse taip pat yra reglamentuojami bendrieji su administracinės
atsakomybės taikymu susiję klausimai (administracinio teisės pažeidimo sąvoka,
kaltė, amžius, kurio sulaukę asmenys gali būti traukiami administracinėn
atsakomybėn, ir t. t.), administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo,
administracinių nuobaudų vykdymo tvarka. Todėl, nagrinėjant administracinių
teisės pažeidimų bylas, būtina sistemiškai taikyti šį teisės aktą.
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nėra vienintelis teisės šaltinis,
reikšmingas nagrinėjant bylas dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse. Kiti
su administracinės atsakomybės už nagrinėjamus administracinius teisės
pažeidimus taikymu susiję teisės aktai:
i. 1999 m. sausio 14 d. Administracinių bylų teisenos įstatymas Nr.
VIII-1029 (Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566). Šis
įstatymas reguliuoja kai kuriuos su administracinių teisės pažeidimų
bylų nagrinėjimo procesu susijusius klausimus.
ii. 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymas Nr. VIII-2043 (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2883;
toliau – ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
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iii. Kelių eismo taisyklės (toliau – ir KET), patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Valstybės
žinios, 2003, Nr. 7-263), nustatančios eismo keliais tvarką visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
iv. Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo
(girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (toliau – ir Neblaivumo
nustatymo taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 56-2000).
v. Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo
psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. V-505 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 71-2641).
vi. Bendros asmens būklės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. V-505 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 71-2641).
vii. Policijos patrulių veiklos instrukcija (toliau – ir Policijos patrulių
veiklos instrukcija), patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 23985).
viii. Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
instrukcija, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m.
liepos 25 d. įsakymu Nr. 5-V-462 (Valstybės žinios, 2005, Nr. 94-3524).
ix. kiti su metrologija ir matavimo priemonių naudojimu susiję teisės aktai.
3. Administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse, subjektyviųjų požymių
taikymo ir aiškinimo klausimai
Įstatymų leidėjas atsakomybę už ATPK 126 straipsnio pažeidimus
numatė specialiajam subjektui – vairuotojui, todėl privalu nustatyti, kad būtent
administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vairavo transporto priemonę.
Vairuotojo sąvokos apibrėžimas yra pateiktas Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 47 punkte.
Šios teisės normos vairuotoją apibrėžia kaip asmenį, kuris vairuoja ar moko
vairuoti transporto priemonę, varo keliu gyvulius ar paukščius, taip pat raitelis,
vadeliotojas.
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Vien tik specialaus administracinio teisės pažeidimo subjekto (vairuotojo)
nustatymas byloje dar nėra pagrindas taikyti administracinę atsakomybę
už transporto priemonės vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam. Siekiant
asmenį patraukti atsakomybėn už transporto priemonės vairavimą esant
neblaiviam, turi būti nustatytas specialus administracinio teisės pažeidimo
subjekto požymis, t. y. jo neblaivumas bei konkretus neblaivumo laipsnis. Pagal
Neblaivumo nustatymo taisyklių 2 punkto 4 pastraipą, neblaivumas (girtumas)
– asmens, apsvaigusio nuo alkoholio, būsena, kai alkoholio koncentracija
biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar
kituose organizmo skysčiuose viršija įstatymuose, Europos Sąjungos teisės
aktuose ar šių Taisyklių 3 punkte nustatytą maksimalią leistiną normą.
Pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 4 punktą transporto priemones
vairuojančių asmenų neblaivumas (girtumas) gali būti nustatomas dviem
būdais: tikrinimo arba medicininės apžiūros pagalba. Tikrinimas – tai policijos
pareigūnų veiksmai, kai specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių
metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka, nustatoma, ar transporto
priemonės vairuotojas yra neblaivus (girtas). Medicininė apžiūra – specialių
žinių ir reikiamą kvalifikaciją turinčių visų rūšių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų, kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka suteikta teisė atlikti medicininę apžiūrą, atliekami veiksmai, kuriais
nustatoma, ar asmuo yra neblaivus (girtas) (Neblaivumo nustatymo taisyklių 2
punktas; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje
byloje Nr. N3-899/2007).
Pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 5 punktą, policijos pareigūnai į
asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato transporto priemonės vairuotoją,
įtariamą esant neblaivų (girtą), jeigu objektyviai neįmanoma atlikti įtariamo
neblaivumu (girtumu) transporto priemonės vairuotojo tikrinimo arba
transporto priemonės vairuotojas įtariamas nusikalstamos veikos padarymu.
Svarbu pažymėti, kad pagal nuo 2006 m. liepos 1 d. galiojančią Neblaivumo
nustatymo tvarką, policijos pareigūnai neprivalo pristatyti į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą įtariamą esant neblaiviu vairuotoją medicininei apžiūrai atlikti,
jei vairuotojas be jokio pagrindo atsisako tikrintis specialiąją technine priemone
(alkotesteriu) ir jis nėra įtariamas nusikalstamos veikos padarymu.
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4. Administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse, objektyviųjų požymių
taikymo ir aiškinimo klausimai
Analizuojant Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1,
2 ir 3 dalis, atskirai aptartini šie administraciniai teisės pažeidimai, numatyti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse:
1. Transporto priemonės vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems
Lingvistinės analizės metodu galima išskirti šiuos transporto priemonės
vairavimo, esant vairuotojui neblaiviam, pažeidimo objektyviuosius požymius:
i. veika, kuria pasireiškia pažeidimas, yra vairavimas;
Vairavimo sąvokos apibrėžimas nėra pateikiamas nei Administracinių
teisės pažeidimų kodekse, nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme,
nei Kelių eismo taisyklėse. Tačiau teismai ne kartą buvo susidūrę ir sprendė
klausimą, kas yra (gali būti) laikoma vairavimu. Transporto priemonės
vairavimas nėra privalomai sietinas su automobilio vidaus variklio užvedimu,
kurio pagalba ir varoma transporto priemonė. Be to, vairavimo, esant
vairuotojui neblaiviam, veika nesiejama su nuvažiuotu atstumu, o šios normos
taikymui pakanka konstatuoti, kad transporto priemonė judėjo valdoma
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens.
ii. pažeidimas padaromas vairuojant transporto priemonę.
Kad vairuotojas būtų patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalis už vairavimą
neblaiviam, taip pat būtina nustatyti, kad vairuojama buvo būtent transporto
priemonė. Transporto priemonės apibrėžimas yra pateiktas Saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje. Šiuo įstatymu nustatyta, kad
transporto priemonė – įrenginys, skirtas žmonėms ir (arba) kroviniams vežti; ši
sąvoka apima taip pat traktorius ir savaeiges mašinas bei mechanizmus.
2. Patikrinimo vengimas
Patikrinimo vengimo sąvoka teisės aktuose konkrečiai neapibrėžta. Tačiau
teismų praktikoje ji buvo analizuojama. Neblaivumo (girtumo) patikrinimo
vengimu pirmiausia laikytini bet kokie veiksmai ar neveikimas, kuriais
vairuotojas išreiškia savo valią (apsisprendimą) nesitikrinti. Vien tik atsisakymas
policijos patikrinimo metu tikrintis neblaivumą specialiosiomis techninėmis
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priemonėmis (alkotesteriu) gali būti kvalifikuojamas kaip patikrinimo
vengimas.
3. Alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
Apibendrintoje teismų praktikoje reikšmingų teisės taikymo taisyklių,
susijusių su šiuo teisės pažeidimu, nebuvo suformuluota. Tačiau atkreiptinas
dėmesys, kad pagal Kelių eismo taisyklių 12 punktą, eismo įvykis – kelyje,
viešose arba privačiose teritorijose įvykis, kurio metu, dalyvaujant judančiai
transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta
bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas
įvykio vietoje buvęs turtas. Eismo įvykio aplinkybių nustatymą, atvykę į eismo
įvykio vietą, paprastai vykdo policijos pareigūnai. Tačiau pagal Kelių eismo
taisyklių 271 punktą, jeigu eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, o visi su
eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria vertindami jo aplinkybes, leidžiama
palikti įvykio vietą ir nedelsiant vykti į policiją, prieš tai nubraižius eismo įvykio
schemą (nurodžius joje šių taisyklių pažeidimą, jį padariusio asmens vardą ir
pavardę) ir po ja pasirašius.
5. Administracinių teisės pažeidimų, numatytų
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse,
atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų
Administraciniai teisės pažeidimai, numatyti Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse, nėra vieninteliai teisės
pažeidimai, kurie gali būti padaromi, kai vairuojama esant neblaiviam, vengiama
neblaivumo patikrinimo ar po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
vartojamas alkoholis. Todėl svarbu atriboti Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse numatytus teisės pažeidimus nuo kitų teisės
pažeidimų.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalis
negali būti taikoma, jei nustatoma, kad asmuo yra neblaivus, t. y. apsvaigęs
nuo alkoholio, o ne nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalis negali būti
taikoma ir tuo atveju, jei nustatoma, kad asmuo vengė neblaivumo (apsvaigimo
nuo alkoholio), o ne apsvaigimo (apsvaigimo nuo kitų medžiagų) patikrinimo,
arba po teisės pažeidimo vartojo alkoholį, o ne kitas svaigiąsias medžiagas.
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Jei veika, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127
straipsnio 2 dalyje, t. y. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems
asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų
įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), padaroma neblaivaus
arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų
asmens, taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio
3 dalis, kaip specialioji teisės norma, o ne atitinkama Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio dalis. Jei padaromas pažeidimas, numatytas
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalyje, ir vengiama
tikrintis neblaivumą ar alkoholis vartojamas po eismo įvykio iki jo aplinkybių
nustatymo, šios veikos atitinkamai kvalifikuojamos pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalį bei Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 3 dalį, nes Administracinių teisės pažeidimų kodekso
127 straipsnio 3 dalis neapima vengimo tikrintis neblaivumą ir alkoholio
vartojimo po eismo įvykio.
Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotikų
arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti ar
neturinčių teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių, arba neblaivumo ar
apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotikų arba vaistų ar
kitų svaigiųjų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
yra baudžiamas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 129 straipsnį.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 129 straipsnio taikymas nuo
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalių atribojamas
pagal specialų subjektą – asmenį, neturintį teisės vairuoti ar neturintį teisės
vairuoti šios rūšies transporto priemones.
Atkreiptinas dėmesys, kad veikos, padarytos vairuojant kelių transporto
priemonę apsvaigus nuo alkoholio, gali būti pagrindu ir baudžiamajai
atsakomybei atsirasti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
(Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741) 281 straipsnį.
6. Bendrosios pastabos dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1–3 dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylų
proceso ne teisme
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259 straipsnio l dalyje nustatyta,
kad dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas
surašo protokolą. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 ir 2591
straipsnį, administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl administracinių
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teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 1-3 dalyse, turi teisę surašyti tam įgalioti policijos pareigūnai. Teismų
praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam
asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, turi būti pateikti visi galimi
įrodymai ir kaltinimo pateikimo metu turi būti užtikrinamas traukiamojo
administracinėn atsakomybėn asmens teisių, numatytų Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 272 straipsnyje (administracinėn atsakomybėn
traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus,
pateikti įrodymus, pareikšti prašymus), įgyvendinimas (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N16-1673/2007).
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnyje nustatyta, kad
administracinių teisės pažeidimų bylas dėl Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1–3 dalyse numatytų pažeidimų nagrinėja policija.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnyje taip pat numatyta,
kad policijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti
administracines nuobaudas už šio kodekso 123–129 straipsniuose numatytus
administracinius teisės pažeidimus turi teisę policijos pareigūnai, kuriems
pavesta atitinkamų taisyklių priežiūra, – policijos vyriausiasis komisaras,
vyresnysis komisaras, komisarai, komisarai-inspektoriai, vyresnieji inspektoriai
– baudą, teisės vairuoti transporto priemones atėmimą ir daiktų, kurie buvo
administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas,
konfiskavimą; kiti tam įgalioti policijos pareigūnai – baudą iki dviejų šimtų litų.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato,
kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo
bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar
šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn,
ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas
turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės
bylai teisingai išspręsti. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą,
organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą
visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu,
vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 257 str.).
Pastebėtina, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi
teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus,
pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą naudotis teisine advokato ar kito
įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą
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išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir
naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą
byloje. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant
administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla
gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta
apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti
bylos nagrinėjimą.
Nagrinėjamo pobūdžio administracinių teisės pažeidimų bylose neretai
pasitaiko prieštaringų, neišsamių duomenų dėl asmens neblaivumo fakto, o šių
duomenų įvertinimas būna susijęs su specialiomis žiniomis ir įgūdžiais. Tokiais
atvejais institucija, nagrinėjanti bylą, pagrįstai ir teisėtai imasi iniciatyvos
surinkti papildomus įrodymus – gauna byloje eksperto išvadą, specialisto
paaiškinimus. Tai padeda pašalinti prieštaravimus tarp byloje esančių įrodymų
ir priimti teisingą sprendimą.
7. Bendrosios pastabos dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1–3 dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylų
proceso teisme
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 297 straipsnis nustato, kad
teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo
byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas,
nagrinėjantis skundą, turi patikrinti, ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar
ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip
pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.
Administracinių teisės pažeidimų bylos yra susijusios su teisinių
sankcijų (nuobaudų) taikymu. Šios nuobaudos neretai prilygsta net bausmei,
skiriamai teismo nuosprendžiu už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą.
Tad, nagrinėdamas administracinių teisės pažeidimų bylas, teismas negali
likti vien tik pasyvus stebėtojas. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 81 straipsniu, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus,
nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti.
Iš apibendrintų bylų matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiami
asmenys dažnai įrodinėja, kad jie nevairavo transporto priemonės, o tai darė
jų draugai, pažįstami ar pan. Teismų praktika patvirtina, kad tokiu atveju ypač
svarbu visapusiškai ir objektyviai įvertinti byloje surinktus faktinius duomenis,
ištirti galimus jų prieštaravimus, nuoseklumą, logiškumą, atitinkamų duomenų
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nurodymo aplinkybes, įvertinti įrodymų šaltinių patikimumą. Tik atlikus
šiuos veiksmus galima tinkamai įvertinti, ar byloje surinktų įrodymų pakanka
teisiškai reikšmingiems faktams konstatuoti.
Pastebėtina, kad nei galiojantis Administracinių teisės pažeidimų
kodeksas, nei Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato specialių
eksperto išvados, specialisto paaiškinimų (ATPK 256 str. 2 d.) vertinimo
taisyklių. Tad įrodymai, surinkti šiomis priemonėmis, turėtų būti įvertinami
pagal bendrąsias taisykles. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad eksperto išvada,
specialisto paaiškinimai paprastai grindžiami specialiomis žiniomis, teismas,
nesutikdamas su eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, savo nesutikimo
motyvavimui turėtų skirti ypatingą dėmesį.
Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,
administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių principų,
kurių laikomasi baudžiamajame procese. Nagrinėjant administracinių teisės
pažeidimų bylas, kuriose gali būti skiriama administracinė nuobauda, savo
griežtumu prilygstanti kriminalinei bausmei, administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniui turi būti suteikiamos iš esmės tokios pačios teisės kaip ir
kaltinamajam baudžiamojoje byloje.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnis nustato, kad
teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Priimdamas sprendimą,
administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja,
kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios
nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas
(prašymas) yra tenkintinas. Taigi teismas negali pagrįsti savo sprendimo
įvairiomis prielaidomis, spėliojimais, kitokio pobūdžio išvedžiojimais apie bylos
aplinkybes.
Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1
dalies 4 punktas suteikia teisę pirmosios instancijos teismui panaikinti nutarimą
ir grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.
Tačiau bylos grąžinimas institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolą, turėtų būti išimtinis procesinis veiksmas, galimas
tuomet, kai proceso ne teisme metu buvo padaryti esminiai pažeidimai, yra
esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kurių teismas, nagrinėjantis
administracinio teisės pažeidimo bylą, pats ištaisyti negali.
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8. Veikos perkvalifikavimas. Non reformatio in peius
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 straipsnio 1 dalis
reikalauja, kad administracinio teisės pažeidimo protokole būtų nurodomas
šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį
pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Taigi administracinio
teisės pažeidimo protokole turi būti teisiškai kvalifikuota administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens veika. Tai svarbu tiek užtikrinant
administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisę žinoti, kuo jis yra
kaltinamas, tiek administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo proceso
tikslų įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į siekį, kad administracinių teisės pažeidimų bylos būtų
išnagrinėtos kiek įmanoma operatyviau, įstatyme yra nustatyta galimybė
įstatymų nustatyta tvarka pakeisti teisinę veikos kvalifikaciją. Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 284 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad organas
(pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, turi teisę
pakeisti nuorodą į šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą,
numatantį atsakomybę už šį pažeidimą, jeigu administracinio teisės pažeidimo
protokole nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau
suklysta nurodant šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą,
numatantį atsakomybę už padarytą administracinį teisės pažeidimą. Institucija
gali perkvalifikuoti veiką, jei nėra tikslinga atlikti papildomą tyrimą. Ta
aplinkybė, kad bylą nagrinėjant institucijoje pakeičiama veikos kvalifikacija,
kartu ir iš lengvesnio pažeidimo į sunkesnį, nėra principo non reformatio in
peius (draudimo bloginti skundą padavusio asmens padėtį) pažeidimas.
Pakeisti nustatytos veikos teisinę kvalifikaciją ir paskirti administracinę
nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės
pažeidimą gali ne tik administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti
institucija, bet ir teismas, nagrinėjantis bylą pagal suinteresuotų asmenų
skundus. Toks sprendimas priimamas tais atvejais, kai teisės pažeidimo įvykis
nekelia abejonių, teisės pažeidimo veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad
buvo netinkamai pritaikytas įstatymas.
Non reformatio in peius (draudimo keisti į blogąją pusę) principas
reiškia, kad skundą padavusio asmens padėtis negali būti bloginama, jei kiti
suinteresuoti asmenys skundo nepateikė. Procesas turi vykti garantuojant
atsakomybėn traukiamam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose
numatytas teises. Viena iš tokio asmens teisių skųsti jo manymu neteisėtus ir
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nepagrįstus sprendimus. Dėl skundo padavimo skundą padavusiam asmeniui
negali kilti jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo paties paduoto
skundo negali būti pabloginama. Priešingu atveju asmens atžvilgiu vykstantis
procesas negalėtų būti laikomas teisingu (sąžiningu) ir būtų pažeidžiamas
kiekvienoje demokratinėje valstybėje draudimo reformatio in peius (keitimo
į blogąją pusę) principas. Traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens
padėtis, priimant Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1
dalies 3 punkte numatytą sprendimą, bet kokiu aspektu gali būti bloginama
tik tuo atveju, jei to yra prašoma institucijos, surašiusios administracinio teisės
pažeidimo protokolą, ar nukentėjusiojo skunde. Iškilus būtinybei perkvalifikuoti
veiką, teismo proceso metu proceso dalyviams turi būti pranešama apie veikos
perkvalifikavimo galimybę bei sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę dėl veikos
perkvalifikavimo pagrįstumo.
9. Nuobaudos už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, skyrimas
9.1. Bendrosios pastabos
Didelė dalis administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų yra susijusios
su skundais dėl paskirtų nuobaudų griežtumo (švelnumo). Todėl tinkamas
teisės normų, reguliuojančių administracinių nuobaudų parinkimą ir skyrimą,
taikymas itin reikšmingas.
Nuobaudos sąvoka ir jos taikymo bendrieji tikslai yra apibrėžti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje: administracinė
nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės
pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie
laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats
teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Taigi
administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Tokiu
būdu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines
priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti saugų eismą, visuomenės
saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti
neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr.
N18-1406/2007, N9-1626/2006, N6-1199/2006). Nagrinėjamo pobūdžio teisės
pažeidimai, t. y. transporto priemonės vairavimas vairuotojui esant neblaiviam,
yra vieni iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, sukeliantys pavojų
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ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai. Todėl
nuobaudos taikymo prevenciniai tikslai, skiriant nuobaudas už nagrinėjamus
pažeidimus, negali būti ignoruojami. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika liudija, kad teismas šiam nuobaudų taikymo tikslų aspektui
teikia didelę reikšmę.
Už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnyje, yra skiriamos dvi nuobaudos – bauda ir teisės vairuoti transporto
priemones atėmimas. Bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas
yra alternatyvios nuobaudos už pažeidimą, numatytą Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje. Bauda ir teisės vairuoti transporto
priemones atėmimas yra kumuliatyvios (privalomos skirti) nuobaudos už
pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 2 ir 3 dalyse.
Bendrosios nuobaudų skyrimo taisyklės yra nustatytos Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 30 straipsnyje. Nuobauda už administracinį teisės
pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės
pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl
administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto
teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir
sunkinančias aplinkybes.
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato konkrečių
specialiosios teisės atėmimo, kaip administracinės nuobaudos, skyrimo
taisyklių. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 27 straipsnyje nustatyta,
kad asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones
ir kt.) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą
naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali
būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos
įstatymai. Atėmimas teisės vairuoti transporto priemones negali būti skiriamas
asmenims, kurie naudojasi šiomis priemonėmis dėl invalidumo, išskyrus
atvejus, kai jas vairuoja neblaivūs.
9.2. Alternatyvių nuobaudų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1 dalyje, parinkimo kriterijai
Teismams ne kartą teko spręsti klausimą, ar tinkamai buvo parinkta ir
paskirta nuobauda už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
1 dalies pažeidimą. Apibendrinta teismų praktika patvirtina, kad kai sankcijoje
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yra numatytos alternatyvios nuobaudos, turi būti parenkama tokia nuobauda,
kuri būtų efektyviausia, siekiant Administracinių teisės pažeidimų kodekso
20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Spręsdamas dėl
konkrečios nuobaudos parinkimo teismas atsižvelgia į:
i. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens anksčiau padarytus
pažeidimus ir jam paskirtas nuobaudas;
ii. kiekybinį ir kokybinį padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį;
iii. pažeidimo padarymo aplinkybes;
iv. visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių.
9.3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio taikymas
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad
konstitucinis teisingumo principas reikalauja nustatomas sankcijas už
teisės pažeidimus (taigi ir skiriamas administracines nuobaudas, pinigines
baudas) diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės
pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, kad
atsižvelgiant į tai būtų galima skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje
numatytoji minimali (Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas).
Ši konstitucinė maksima atsispindi Administracinių teisės pažeidimų kodekse.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalis nustato, kad
organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas,
atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip
pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas
įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir
protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta
minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai
neskirti administracinės nuobaudos.
Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso
30 straipsnis reikalauja motyvuoti sprendimą paskirti mažesnę nuobaudą nei
sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta
sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.
1

Skirdamas nuobaudas už nagrinėjamus pažeidimus taikyti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį turi teisę ir
organas (pareigūnas), įgaliotas nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas,
t. y. policija. Tačiau šiuo atveju policijos sprendimą turi sankcionuoti apylinkės
teismo teisėjas. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato, kaip
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turėtų elgtis ir kokį procesinį dokumentą turėtų priimti apylinkės teismas,
nusprendęs nesankcionuoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso
301 straipsnio taikymo. Tačiau apibendrintos bylos rodo, kad tokiu atveju
apylinkės teismai priima motyvuotą nutartį.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl
nuobaudos sušvelninimo ar pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, yra
ne kartą konstatavęs, kad mažesnės nuobaudos, nei sankcijoje numatyta
minimali, ar švelnesnės nuobaudos, nei numatyta sankcijoje, skyrimas arba
administracinės nuobaudos neskyrimas yra sietini tik su tam tikrų išskirtinių
aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai
švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu (pavyzdžiui, administracinė byla
Nr. N5-1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006). Sprendžiant
dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalies taikymo,
turi būti atsižvelgta į visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, visapusiškai,
išsamiai ir objektyviai įvertintos ne tik pažeidėjo atsakomybę švelninančios,
bet ir sunkinančios aplinkybės. Kompleksiškai su paminėtomis aplinkybėmis
turėtų būti vertinamas ir pats pažeidimo pobūdis, jo pavojingumas, pažeidimo
padarymo aplinkybės, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
asmenybę teigiamai ar neigiamai apibūdinančios aplinkybės, kitų visuomenės
narių interesas, kad eismas keliuose vyktų saugiai, tikimybė, kad paskirta
nuobauda pasieks ja keliamus tikslus ir t. t.
Iš apibendrintos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos
matyti, kad teismas konkrečiose bylose yra nepripažinęs šio pobūdžio
aplinkybių išskirtinėmis, pakankamomis Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 301 straipsnio 1 dalies taikymui:
i. asmuo darbe charakterizuojamas teigiamai;
ii. asmuo nėra priklausomybės ligų centro įskaitoje;
iii. asmuo išklausė paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai kursą;
iv. asmuo sumokėjo anksčiau už pažeidimus paskirtas baudas;
v. asmuo sumokėjo paskirtą baudą;
vi. asmuo Kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė pirmą kartą;
vii. asmuo nuoširdžiai gailisi;
viii. transporto priemonė reikalinga nuvažiuoti į darbą;
ix. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens gyvenamosios vietos
geografinė padėtis;
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x. tam tikras šeiminio-asmeninio pobūdžio aplinkybes (rūpinimasis vaikais
ir artimaisiais, jų išlaikymas, bloga šeimos ar asmeninė materialinė
padėtis ir pan.);
xi. su darbo pobūdžiu susijusios aplinkybes.
Atsakomybėn traukiamų asmenų nurodomos aplinkybės, kuriomis jie
grindžia prašymą taikyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį,
paprastai nebūna išskirtinės ir gali būti įvertinamos individualizuojant nuobaudą
sankcijos, numatytos atitinkamoje Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio dalyje, ribose. Taigi tik konkrečioje byloje įvertinus visą bylos
medžiagą, atsižvelgiant į administracinių nuobaudų taikymo tikslus, padaryto
teisės pažeidimo pavojingumą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje suformuluotas teisės normų taikymo ir aiškinimo taisykles, būtinybę
užtikrinti teisės pažeidimo ir skiriamos už jį nuobaudos proporcingumą ir
adekvatumą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą,
galima nustatyti, ar yra pagrindas skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje
numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje,
arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Kiekvienas toks sprendimas
privalo būti tinkamai motyvuotas.
10. Administracinių nuobaudų, paskirtų pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1–3 dalis, aktualūs vykdymo klausimai
Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 330 straipsnio 1
dalį, transporto priemonių, laivų vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, skrydžių
vadovai ir asmenys, pažeidę medžioklės ar žvejybos taisykles bei atliekantys
orlaivių techninę priežiūrą, apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių
ar psichotropinių medžiagų, laikomi netekę specialiosios teisės nuo
nutarimo atimti šią teisę priėmimo dienos. Aiškindamas šią teisės normą
kitų Administracinių teisės pažeidimų kodekso normų kontekste, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad asmenys laikomi
netekę specialiosios teisės nuo nutarimo atimti šią teisę priėmimo dienos
nepriklausomai nuo to, ar jie apskundė šį nutarimą, ir jiems negali būti
taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 269 straipsnio nuostatos
dėl laikinojo leidimo naudotis atimta teise išdavimo (administracinė byla
Nr. N3-1136/2005; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. kovo 27
d. konsultacija, Administracinių teismų praktika Nr. 3, 257 p.).
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Administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje nustatyta,
kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus
vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės
atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas
(pareigūnas) gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal
visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia teisė atimta
už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs
nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, – ir pagal Vyriausybės įgaliotų
atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti
nurodytos teisės atėmimo terminą.
Tačiau apibendrinta teismų praktika patvirtina, kad teismai, spręsdami
dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo, tiria
ne tik tai, ar egzistuoja paminėtos formalios sąlygos, bet vertina visumą byloje
nustatytų aplinkybių ir tuo remdamiesi sprendžia, ar yra pagrindas konstatuoti,
kad buvo pasiekti paskirtos nuobaudos tikslai. Būtent įvertinimas, ar paskirtos
nuobaudos tikslai jau gali būti laikomi pasiektais, paprastai yra pagrindinis
materialusis kriterijus, sprendžiant dėl teisės vairuoti transporto priemones
atėmimo termino sutrumpinimo. Galimybė sutrumpinti specialiosios teisės
atėmimo terminą yra nuobaudą paskyrusio organo (pareigūno) teisė, bet ne
pareiga.
Atsižvelgiant į tai, kad Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
nenustato administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminų, išskyrus
atvejį, kai buvo paskirtas administracinis areštas, administracinių teisės
pažeidimų bylose pagal analogiją gali būti vadovaujamasi Baudžiamajame
kodekse numatytomis taisyklėmis.
Verta priminti, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 314
straipsnis, kuris reglamentuoja priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymą,
tiesiogiai nenustato terminų, per kuriuos būtų galima kreiptis dėl baudos
pakeitimo kitų bausmių rūšimis, tačiau taikant įstatymų analogiją, darytina
išvada, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 308 straipsnio
1 dalyje nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo
terminas yra taikomas ir pakeičiant baudą nemokamais viešaisiais darbais
arba administraciniu areštu. Kreipimasis dėl baudos pakeitimo nemokamais
viešaisiais darbais ar administraciniu areštu galimas, jei nuo antstolių akto apie
baudos išieškojimo negalimumą pateikimo dienos nepraėjo trys mėnesiai.
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Statistinė informacija apie 2007 metais Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme gautas bei išnagrinėtas bylas
2007 metais teisme išnagrinėta, įskaitant praėjusių metų likutį, 4 690
administracinių bylų, tarp jų:

Išnagrinėta12
Bylos pagal apeliacinius skundus dėl apygardų
administracinių teismų sprendimų (ABTĮ 20 str. 1 d. 1 p.)
Bylos pagal atskiruosius skundus dėl apygardų
administracinių teismų nutarčių (ABTĮ 20 str. 1 d. 1 p.)

1 353
772

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo (ABTĮ 20 str. 1 d. 3 p.)

20

Bylos pagal skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų ar neveikimo (ABTĮ 20 str. 1 d. 4 p.)

41

Bylos dėl proceso atnaujinimo (ABTĮ 20 str. 2 d.)

269

Prašymai atnaujinti terminą administracinėse bylose (ABTĮ 127 str. 2 d.)

480

Administracinių teisės pažeidimų bylos (ABTĮ 20 str. 1 d. 1, 2 p.)

1 755

Kiekvienas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas 2007
metais vidutiniškai dalyvavo nagrinėjant 1 108 bylas, iš jų, kaip teisėjų kolegijos
pranešėjas, nagrinėjo 369 administracines bylas13.

12 Apima ir tuos atvejus, kai išnagrinėjus bylą apeliacinis procesas buvo nutrauktas, skundas paliktas
nenagrinėtas, ir kitus atvejus, kai administracinė byla proceso įstatymų nustatyta tvarka buvo užbaigta be
teismo sprendimo.
13 Pastebėtina, kad 2007 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme keitėsi teisėjai, o dėl
užsitęsusių teisėjų skyrimo procedūrų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui beveik pusmetį
teko dirbti ne visa sudėtimi. Dėl šios priežasties, siekiant tikslumo, skaičiuojant teisėjų darbo krūvį
įtrauktas tik visus metus dirbusių teisėjų darbo krūvis.
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Bylų pagal apeliacinius skundus
dėl apygardų administracinių teismų sprendimų nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2007 metais
1% 3%

Sprendimas paliktas nepakeistas

8%

Sprendimas pakeistas

10 %

Priimtas naujas sprendimas
71 %

7%

Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo
Byla nutraukta arba pareiškimas
paliktas nenagrinėtas
Apeliacinis procesas nutrauktas

Bylų pagal atskiruosius skundus
dėl apygardų administracinių teismų nutarčių nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2007 metais

2%

Nutartis palikta nepakeista
Nutartis pakeista

27 %

Nutartis panaikinta ir klausimas
išspręstas iš esmės
59 %
8%
4%
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Metinis pranešimas 2007

Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
rezultatai 2007 metais

4%

2%

Nutarimas paliktas nepakeistas
Nutarimas panaikintas ir byla nutraukta

25 %

Nutarimas panaikintas ir byla grąžinta
iš naujo tirti (nagrinėti)
62 %

Nutarimas pakeistas paskiriant
švelnesnę nuobaudą
Kita (apeliacinis procesas nutrauktas,
skundas paliktas nenagrinėtas ir kt.)

7%

Viso

Administracinių
teisės pažeidimų bylų

Administracinių bylų

Išnagrinėta

Vilniaus apygardos administracinis teismas 5 859 3 069 8 928
Kauno apygardos administracinis teismas

Apskųsta sprendimų
% nuo išnagrinėtų bylų
Pakeistų arba panaikintų
sprendimų skaičius
Pakeistų arba panaikintų sprendimų
% nuo apskųstų sprendimų skaičiaus
Pakeistų arba panaikintų sprendimų
% nuo išnagrinėtų bylų

Duomenys apie apskųstų ir panaikintų sprendimų skaičių
administraciniuose teismuose 2007 metais

22

2 013 1 803 3 816 10,6

139

7,1

1,6

46

11,4 1,2

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2 362 1 422 3 784

12

36

7,9

Šiaulių apygardos administracinis teismas

7,3

28

10,5 0,8

Panevėžio apygardos administracinis teismas 1 049 1 320 2 369 13,6

12

3,7

0,5

13 374 9 201 22 575 15,1 261

7,7

1,2

Viso

2 091 1 587 3 678

1
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2007 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų
pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų
pasiskirstymas pagal kategorijas

8%

Mokesčių bylos

23 %

Valstybės tarnyba
Sveikatos ir socialinė apsauga
38 %

7%

Nuosavybės teisių atkūrimas
Aplinkos apsauga

9%

Valstybės institucijų atsakomybė už žalą
12 %

3%

Kitos

2007 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gauta
5 415 naujų administracinių bylų. Didžiausią Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme gautų bylų dalį, kaip ir 2006 metais, sudarė bylos,
kylančios iš valstybės tarnybos teisinių santykių. 2007 metais Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme gautos 878 šios kategorijos bylos.
Lyginant su 2006 metais, bylų, kylančių iš valstybės tarnybos teisinių santykių,
kiek sumažėjo (2006 metais teisme buvo gautos 1 037 šios kategorijos bylos).
Kitos dažniausiai pasitaikančios bylų kategorijos išlieka tos pačios, kaip
ir ankstesniais metais. Tai mokesčių bylos (2007 metais teisme gautos 177 šios
kategorijos bylos); bylos, susijusios su nuosavybės teisių atkūrimu (2007 metais
teisme gauta 271 šios kategorijos byla); aplinkos apsauga (2007 metais teisme
gautos 193 šios kategorijos bylos); sveikatos ir socialine apsauga (2007 metais
teisme gauta 60 šios kategorijos bylų), bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą,
atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (2007 metais teisme gautos
152 šios kategorijos bylos).
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2007 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
gautų administracinių teisės pažeidimų bylų (pagal apeliacinius skundus)
pasiskirstymas pagal kategorijas
Pažeidimai transporte, kelių ūkio
bei ryšių srityje

17 %

Pažeidimai prekybos, finansų,
apskaitos ir statistikos srityje
11 %
49 %

Pažeidimai, kuriais kėsinamasi
į nustatytą valdymo tvarką
Pažeidimai, kuriais kėsinamasi
į nuosavybę

6%
8%
9%

Pažeidimai darbo ir gyventojų
sveikatos apsaugos srityje
Kitos

Kaip ir praėjusiais metais, didžiausią teisme gautų administracinių teisės
pažeidimų bylų dalį sudarė bylos dėl pažeidimų transporto, kelių ūkio bei ryšių
srityje (2007 metais teisme gautos 1 088 šios kategorijos bylos).
2007 metais taip pat gauta nemažai bylų dėl pažeidimų darbo ir gyventojų
sveikatos apsaugos srityje (247 bylos), bylų dėl pažeidimų prekybos, finansų,
apskaitos ir statistikos srityje (190 bylų), bylų dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi
į nustatytą valdymo tvarką (172 bylos).
Bylų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme terminai
•
•
•
•

2007 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme:
Bylos pagal atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių teismų
nutarčių nagrinėjimas vidutiniškai truko 1,8 mėnesio.
Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimas vidutiniškai truko
3,88 mėnesio.
Bylos pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų
sprendimų nagrinėjimas vidutiniškai truko 7,55 mėnesio.
Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimas
vidutiniškai truko 11,05 mėnesio.
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Summary of Annual Report
Introductory Word
The Supreme Administrative Court of Lithuania in an attempt to continue
the tradition of presenting accounts of its working results achieved in the previous
year has rendered this information in the e-version this year. We hope that this
format, being more convenient to users, will make our account available to a wider
circle of readers.
A survey of works accomplished by the Court over 2007 offers not only
essential data on the Supreme Administrative Court of Lithuania and its
competence, composition or structure. It also provides information on such issues
as the most prominent trends in the practice of investigation into administrative
disputes or on statistical data relating to the working load borne by the Supreme
Administrative Court and its judges, or on trial results in 2007.
We are pleased that the problems of administrative law and administrative
proceedings receive much attention from you. We believe that our present account
will be interesting and useful to you.

Composition and structure
of the Supreme Administrative Court of Lithuania
Established on the grounds of the Law of 19 September 2000 No VIII1928 the Supreme Administrative Court of Lithuania started its activities on 01
January 2001.
The number of 15 judges at the Supreme Administrative Court of
Lithuania was determined by the Lithuanian Republic President’s Decree of 22
November 2000 No 1097. However, structural changes in 2007 accounted for
the long-standing practice of trying of administrative disputes by 11 judges.
At the Supreme Administrative Court of Lithuania a Judicial Board
consisting of three judges usually investigates administrative cases. For the
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purpose of trying complex cases an extended board of five judges may be
created on the Court President’s initiative or the Judicial Board’s motion.
Otherwise, the case may be referred to a Court’s plenary session.
Court personnel help judges of the Supreme Administrative Court of
Lithuania to carry out their functions. In late 2007 the number of staff members
totalled to 44 employees, including 38 career public officers and 6 employees
working on a labour contract basis.
Judicial personnel are composed of advisors and assistants to the Court
President, assistants to judges, and Court Practice Department consultants. In
late 2007 there were 26 judicial staff members at the Court. All of them have a
degree of Master of Law, including two Doctors of Social Sciences (Law), and
five employees currently following their doctoral course of study in the area of
law.
Mean age of judicial staff members is 32 years. Women account for 79 per
cent and men – for 21 per cent of the total number of judicial workers.

Structure of the Supreme Administrative Court of Lithuania

Court Practice
Department

National
Court
Practice Unit

President
of the Court

Vice-president
of the Court

Judges

Office of the
President
of the Court

Chancellor
of the Court

Assistants
to judges

Management
Unit

Financial
Unit

Court
Office

International
Court
Practice Unit

Information and IT
Service Unit
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Judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania

Dr. Virgilijus Valančius
President of Court

Born on the 12th of June 1963 in the city of Plungė.
1986 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1986–1990 – worked in the public prosecutor’s office (as a trainee, later – as an
investigator, public prosecutor).
1991–1994 – judge of Vilnius 1st District Court, deputy president of the court.
1995–2002 – judge of the Court of Appeals of Lithuania, president of the Civil
cases division
From 2002 – president of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
Virgilijus Valančius is a Doctor of Social Sciences (Law), associated professor
at the Department of Civil procedure of Mykolas Romeris University. Author
of many scientific publications on constitutional law, civil and administrative
procedure. Head of the working groups for the preparation of the Draft Code of
Civil Procedure and Draft Code of Administrative Procedure of Lithuania.

Antanas Ablingis
Judge

Born on the 2nd of February 1947 in Sudėnai village, Šilutė region.
1972 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1972–1975 – judge of Kaišiadorys District Court.
1975–1990 – private law practice.
1990–1993 – judge of Kaunas City District Court, president of court.
1993–1995 – director of the Department of Courts at the Ministry of Justice.
In 1995–2000 – judge of the Court of Appeals of Lithuania.
From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
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Laimutis Alechnavičius
Judge

Born on the 18th of November 1966 in Upninkai village, Jonava region.
1989 – graduated Vilnius University, Law Faculty. Started to work at public
prosecutors’ office of Vilnius city as a trainee, later – as an investigator.
1992 – 1999 served at the Office of the Prosecutor General as an investigator
of Crime Investigation Department, investigator of most important cases,
prosecutor at the Division of Fight against Organized Crime and Corruption.
In 1999 was appointed a judge of Vilnius Regional Administrative Court. By
the Decree of the President of the State of 26th of August 1999 delegated to the
Department of Courts at the Ministry of Justice, where served as the deputy
director of the mentioned department. From January 2000 continued to serve
as a judge at Vilnius Regional Administrative Court.
From 2007 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
Laimė Baltrūnaitė
Judge

Born on the 20th of May 1952 in Ryliškiai village, Utena region.
1977 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1977 – 1993 Worked in Internal Affairs Division of Šiauliai city as an
investigator, deputy chief, chief of the Investigation sub-division, later – as a
chief of interregional Investigation division of Šiauliai and Joniškis, chief of the
Investigation division at the Police Commissariat of Šiauliai city.
1993–1999 Deputy director of the Investigation Department at the Ministry of
Interior of the Republic of Lithuania.
In 1999 was appointed a judge of Vilnius Regional Administrative Court, in
2007 – a judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
Anatolijus Baranovas
Judge

Born on the 19th of April 1952 in Vilnius.
1979 – graduated Vilnius University, Law Faculty. Started working as a trainee
in Vilnius 1 District Court, in 1980 was appointed as a judge of the latter court.
1984–1987 and 1990–1995 – judge of the Supreme Court of Lithuania (In 19921995 – member of the Presidium of the Supreme Court).
1995-2001 – advocate.
From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
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Artūras Drigotas
Judge

Born on the 9th of October 1965 in Joniškis.
1990 – graduated Vilnius University, Law Faculty. Started working as a trainee,
later – as a bailiff in Vilnius 1st District Court. In 1991 was appointed a judge of
Vilnius 4 District Court.
1991–1993 – judge of Vilnius 4th District Court, president of the court.
1993–1995 – private law practice.
1995–1997 – secretary at the Ministry of Justice, director of the Department of
Courts at the Ministry of Justice.
1997–2002 – judge of Vilnius Regional Court.
From 2002 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
Stasys Gagys
Judge

Born on the 25th of May 1957 in Molėtai.
1986 – graduated Vilnius University, Law Faculty. Already during studentship
started to work as an investigator in Vilnius city and continued in this position
until 1988.
1988–1990 – lecturer at the Center of Studies of the Ministry of Interior.
1990–1994 – Inspector, lecturer at the Police Academy of Lithuania.
In 1994 was appointed a judge of District Court of Vilnius cirquit, in 1999 – a
judge of Vilnius Regional Administrative court.
From 2007 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
Stasys Gudynas
Judge

Born on the 8th of April 1944 in Lazdijai region.
1970 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1970–1976 – judge of Kėdainiai District Court.
1976–1982 – judge of Utena District Court, president of the court.
1982–1987 – judge of Trakai District Court.
1987–1990 – judge of Vilnius 3rd District Court, president of court.
1990–1995 – judge of the Supreme Court of Lithuania.
1995–2001 – judge of Vilnius Regional Court.
From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
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Birutė Janavičiūtė
Judge

Born on the 11th of December 1956 in Mijaugoniai village, Kaišiadorys region.
1985 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1985–1988 – court secretary at the Supreme Court of Lithuania.
1988–1994 – private law practice.
1994–1995 – assistant of judge at the Supreme Court of Lithuania.
1995–1999 – judge of Vilnius 1st District Court.
1999–2001 – judge of the Higher Administrative Court.
From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.

Romanas Klišauskas
Judge

Born on the 14th of April 1963 in Vzmorje village, Kaliningrad region.
1986 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1986–1990 – private law practice.
1990–1992 – judge of Jurbarkas District Court.
1992–1996 – judge of Šilutė District Court.
1996–2001 – judge of the Court of Appeals of Lithuania.
From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.

Ričardas Piličiauskas
Judge

Born on the 8th of April 1969 in Alytus.
1993 – graduated Vilnius University, Law Faculty; remained to work there as a
lecturer till 2000.
1995–1999 – judge of Vilnius 2nd District Court.
1999–2001 – judge of the Higher Administrative Court.
From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
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Dainius Raižys
Judge

Born on the 12th of May 1963 in Jieznas town, Prienai region.
1986 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1986–1990 – investigator at the Internal Affairs Division of Kaunas City.
1990–1999 – private law practice.
In March 1999 was appointed a judge of District Court of Kaunas cirquit, in
December 1999 – a judge of Kaunas Regional Administrative Court.
From 2007 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.

Arūnas Sutkevičius
Judge

Born on the 22nd of December 1967 in Telšiai.
1994 – graduated Vilnius University, Law Faculty.
1991–1992 – investigator at the Police Headquarters of Telšiai.
1992–1994 – investigator at the District Prosecutor‘s Office of Telšiai.
1994–2001 – judge of Telšiai District Court.
2001–2005 – judge of Klaipėda Regional Administrative Court.
From 2005 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.

Vaida Urmonaitė
Judge

Born on the 18th of October 1958 in Šiauliai.
1988 graduated Vilnius University Law faculty.
1988– 991 – fellowship at the Court Expertise Research Institute, later – at the
Department of State Law Information.
1991–1997 – public prosecutor at the District Prosecutor‘s Office of Vilnius city,
later – deputy chief prosecutor at the Regional Prosecutor‘s Office of Vilnius.
1997–2000 – judge of Vilnius 1st District Court.
2000–2002 – judge of Vilnius 2nd District Court.
2002–2005 – deputy Prosecutor General.
From 2005 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.
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Statistical data
Including the backlog from previous year,14 in 2007 the Supreme
Administrative Court of Lithuania decided 4 690 administrative cases:

Decided
Appeals on final judgements of regional administrative courts (administrative cases)
Appeals on interim rulings of regional administrative courts (administrative cases)

1 353
772

Cases concerning the legality of normative administrative acts

20

Electoral cases

41

Requests for reopening of proceedings in administrative cases

269

Requests for renovation of procedural terms in administrative cases

480

Appeals on judgements and interim rulings in cases of administrative offences

1 755

In average, during the year 2007 each judge of the Supreme Administrative
Court of Lithuania had 369 cases as a reporting judge.

14 In 2007 the Supreme Administrative Court of Lithuania received 5 495 new cases.
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Administrative cases received in 2007
(by subject matter)

8%

Taxation

23 %

Public service
Health and social protection
38 %

7%

Restoration of property
Environmental protection
Non-contractual liability
of state institutions

9%
12 %

Other

3%

Cases of administrative offences received in 2007
(by subject matter)

Offences in the field of transport

17 %

Offences in the field of trade, finances,
accounting and statistics
11 %
49 %

Offences infringing proprietary rights

6%

Offences in the field of labour
and health protection

8%
9%
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Offences infringing the established
rules of governance

Other
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The number and results of appeals in administrative cases in 2007

Judgements abolished
or amended on appeal

% From the number
of judgements appealed

% From the number
of decided cases

22

139

7,1

1,6

Kaunas regional administrative court

2 013 1 803 3 816

10,6

46

11,4

1,2

Klaipėda regional administrative court

2 362 1 422 3 784

12

36

7,9

1

Šiauliai regional administrative court

2 091 1 587 3 678

7,3

28

10,5

0,8

Panevėžys regional administrative court 1 049 1 320 2 369

13,6

12

3,7

0,5

13 374 9 201 22 575 15,1

261

7,7

1,2

In total

In total

5 859 3 069 8 928

Cases of administrative
offences

Vilnius regional administrative court

Administrative
cases

% From the
decided cases

Decided

Outcome of decided cases in 2007
(appeals on judgements of regional administrative courts)

Judgement upheld

1% 3%
8%

Judgement amended
Judgement abolished
and the new judgement passed

10 %

7%

71 %

Judgement abolished and case referred
back to the regional administrative court
Judgement abolished
and proceedings discontinued
Appellate procedure discontinued
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Outcome of decided cases in 2007
(appeals on rulings of regional administrative courts)

2%

Ruling upheld
Ruling amended

27 %

Ruling abolished and procedural
question solved differently
59 %

8%

Ruling abolished and procedural
question referred back to the regional
administrative court for reconsideration
Appellate procedure discontinued

4%

Outcome of decided cases of administrative offences in 2007

4%

2%
Judgement upheld
Judgement abolished
and proceedings discontinued

25 %

62 %

Judgement abolished and case remitted
for reconsideration (new investigation)
Judgement amended (penalty mitigated)

7%
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Hearings of the cases at the Supreme Administrative Court of Lithuania
lasted approximately:
• Appeals on interim rulings of regional administrative courts – 1,8
months;
• Cases of administrative offences – 3,88 months;
• Appeals on judgements of regional administrative courts – 7,55 months;
• Cases on the legality of normative administrative acts – 11,05 months.
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