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Vyriausiojo administracinio teismo veiklos 2008 metais apžvalga
Tendencijos ir perspektyvos
Pristatome Jums Vyriausiojo administracinio teismo 2008 metų veiklos
apžvalgą.
Žvelgiant į 2008 metus, tenka paminėti, kad nuo 1999 metų, kai buvo
sukurta savarankiška administracinių teismų sistema Lietuvoje, tai buvo vieni
sudėtingiausių administracinei justicijai metų. Lietuvos administraciniams
teismams teko susidurti su vis sudėtingesniais iššūkiais. Juos lėmė išaugęs
administracinių bylų skaičius ir jose keliamos vis gilesnės teisinės problemos,
reikalaujančios ne tik nacionalinių, bet ir tarptautinių bei Europos Sąjungos
teisės aktų analizės.
2008 metais Vyriausiajame administraciniame teisme iš viso gautos
8 177 bylos, t. y. 37,5 procento daugiau, nei lyginant su 2007 metais. Itin
ženkliai padaugėjo administracinių teisės pažeidimų bylų. Vyriausiajame
administraciniame teisme 2008 metais gautos 5 349 administracinių teisės
pažeidimų bylos, o šis skaičius 100,6 procentais viršija 2007 metais gautų
administracinių teisės pažeidimų bylų skaičių. Administracinių teisės
pažeidimų bylų skaičiaus augimą pirmiausia lėmė tai, kad įstatymų leidėjas
nuosekliai plėtė apylinkių teismams priskirtinų nagrinėti administracinių
teisės pažeidimų bylų sąrašą1. Kadangi apylinkių teismų nutarimai yra
tiesiogiai skundžiami Vyriausiajam administraciniam teismui, skirtingai
nei vykdomosios valdžios institucijų nutarimai, kurie pirmiausia
skundžiami apygardų administraciniams teismams, o tik po to Vyriausiajam
administraciniam teismui, natūralu, kad po minėtų įstatymų pakeitimų bylų
skaičius Vyriausiajame administraciniame teisme ėmė sparčiai augti. 2008
metais Vyriausiajame administraciniame teisme gauta daugiau nei dvigubai
administracinių teisės pažeidimų bylų, lyginant su 2007 metais. Deja, šie
1 Žr. 2007 m. gruodžio 13 d. įstatymą Nr. X-1365, 2007 m. gruodžio 19 d. įstatymą Nr. X-1381, 2008 m.
liepos 3 d. įstatymą Nr. X-1675, 2008 m. lapkričio 6 d. įstatymą Nr. X-1766.

5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

įstatymų pakeitimai, ženkliai padidinę į Vyriausiąjį administracinį teismą
patenkančių bylų srautą, nebuvo paremti atitinkamu finansavimu, kuris
užtikrintų, kad šios bylos bus išnagrinėtos per įstatymų nustatytus terminus.
Pastebėjus šias bylų skaičiaus didėjimo tendencijas ir siekiant nepažeisti
asmenų teisės į bylos nagrinėjimą per protingą terminą, buvo nedelsiant imtasi
priemonių situacijai suvaldyti: maksimaliai padidintas teisėjų ir kitų teismo
darbuotojų (teisėjų padėjėjų, konsultantų, teismo posėdžių sekretorių) darbo
krūvis, imtasi kitų organizacinių priemonių (pvz., bylų skyrimas nagrinėti
pagal atitinkamas specializacijas), kreiptasi į valstybės valdžios institucijas,
atkreipiant dėmesį į susidariusią situaciją. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų ir kitų teismo darbuotojų darbo krūvis 2008 metais pasiekė maksimalų
lygį. Lyginant su 2007 metais, kai kiekvienas Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas, kaip teisėjas pranešėjas, išnagrinėjo 369 bylas, 2008 metais
vidutinis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjo darbo krūvis išaugo
iki 443 administracinių bylų3. Šis darbo krūvis, lyginant su kitais panašias
funkcijas vykdančiais Lietuvos teismais, yra labai didelis. Per 2008 metus
Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo 5 723 bylas, t. y. 22,2 proc.
daugiau nei 2007 metais, iš jų - administracinių teisės pažeidimų bylų
išnagrinėta 2 764, t. y. 19,9 proc. daugiau nei 2007 metais.
Nepaisant šių pastangų, administracinių bylų nagrinėjimo terminai
pailgėjo. Bylų pagal apeliacinius skundus dėl ginčų viešojo administravimo
srityje vidutiniai nagrinėjimo terminai Vyriausiajame administraciniame
teisme nuo 7,55 mėnesių 2007 metais išaugo iki 8,66 mėnesio 2008 metais.
Žymiai pailgėjo administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai.
Bylos pagal skundus dėl administracinio teisės pažeidimo byloje priimto
nutarimo nagrinėjamos apie 12 mėnesių. Tačiau kai kurios administracinių
teisės pažeidimų bylos, kurių pernelyg ilgas nagrinėjimas galėtų reikšmingai
pažeisti atsakomybėn traukiamo asmens teises arba, atvirkščiai, padarytų
administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną nebegalima (bylos, kuriose skirta
administracinė nuobauda – areštas; bylos, kuriose pasinaudota kito asmens
anketiniais duomenimis ir dėl to nubaustas ne pažeidimą padaręs asmuo; bylos,
kuriose nutarimas nėra priimtas todėl, kad jos grąžinamos institucijai pašalinti
administracinių teisės pažeidimų protokolo trūkumus), nagrinėjamos nedelsiant
po to, kai yra gaunamos. Siekiant apsaugoti itin svarbias vertybes (pvz., tokias
kaip asmens laisvė), šios administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos
nelaukiant, kol ateitų jų nagrinėjimo eilė. Dėl šios priežasties likusių
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjamo terminai tampa ilgesni.
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Vyriausiajame administraciniame teisme neišnagrinėtų bylų likutis 2009
m. sausio 1 d., lyginant su 2008 m. sausio 1 d., išaugo nuo 3 043 iki 5 462, iš jų
administracinių teisės pažeidimų bylų nuo 1 222 iki 3 854.
Šiame metiniame pranešime pateikiama statistinė Vyriausiojo
administracinio teismo nagrinėtų bylų analizė, atspindinti pagrindines teismo
nagrinėtų 2008 metais bylų rūšis, pirmosios instancijos teismo sprendimų
naikinimo dažnumą, bylų skaičiaus, jų nagrinėjimo trukmės bei teisėjų darbo
krūvio kitimo tendencijas ir kt.
2008 metai pasižymėjo intensyvia administracinių teismų praktikos
raida. Išskirtume keletą reikšmingų Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos raidos krypčių, išryškėjusių 2008 metais. Pirmiausia, pastebima bylų,
susijusių su viešojo intereso gynimu, gausėjimo tendencija, o tokio pobūdžio
bylos tampa vis sudėtingesnės. Vien Vyriausiajame administraciniame teisme
praėjusiais metais išnagrinėta daugiau nei 100 bylų pagal viešąjį interesą
ginančių subjektų pareiškimus. Dėl šios priežasties viešojo intereso gynimo
bylų nagrinėjimo praktika vystėsi itin intensyviai. Tokių bylų nagrinėjimui
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje skirtas itin didelis dėmesys,
ne sykį viešojo intereso gynimo bylas nagrinėjo Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos2. Vyriausiojo administracinio teismo
nutartyse atskleidžiami nauji administracinės jurisprudencijos aspektai,
susiję su viešojo intereso samprata, viešąjį interesą įgaliotais ginti subjektais,
terminais, per kuriuos galima kreiptis į teismą dėl viešojo intereso
gynimo, viešojo intereso gynimo būdais ir kt. Didelis dėmesys Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje skirtas tam, kad būtų subalansuoti
visuomenės ir atskirų individų interesai, atsižvelgiant į ginamų vertybių
reikšmę. Bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas
turi būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis
interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės.
Antra, 2008 metai reikšmingi administracinių teismų praktikos
administracinių teisės pažeidimų bylose raidai. Tai iš esmės lėmė įstatymų
leidėjo atlikti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, dėl kurių
atsirado poreikis aiškinti naujas teisės normas, formuoti vienodą jų taikymo
praktiką. Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais Administracinių teisės
pažeidimų kodekso pakeitimais sugriežtinta administracinė atsakomybė už
Kelių eismo taisyklių pažeidimus, todėl Vyriausiasis administracinis teismas
2 Viešojo intereso gynimo praktikai itin reikšmingos Vyriausiojo administracinio teismo nutartys
administracinėse bylose Nr. A146-335/2008, Nr. A575-1576/2008 ir kt.
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pasisakė reikšmingais klausimais, susijusiais su naujų atsakomybę nustatančių
normų taikymu: dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankio
(transporto priemonės) konfiskavimo už Kelių eismo taisyklių pažeidimus
ir transporto priemonės savininko teisių administraciniame procese3; dėl
administracinio arešto kaip administracinės nuobaudos skyrimo ir vykdymo4,
dėl baudos balų sistemos už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus
panaikinimo5 ir kt. Vyriausiajam administraciniam teismui 2008 metais
teko aiškinti ir visiškai naujai atsiradusias administracinių teisės pažeidimų
sudėtis, tokias kaip Administracinių teisės pažeidimų kodekso 18818 straipsnis,
numatantis atsakomybę už nacistinių ar komunistinių simbolių platinimą
ar demonstravimą6. Taikant kai kurias Administracinių teisės pažeidimų
kodekso nuostatas, Vyriausiajam administraciniam teismui kilo abejonių dėl
jų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Vyriausiasis administracinis
teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 269 straipsnio 7 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta,
kad nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti (išskyrus atvejus,
kai ji konfiskuojama) tik po to, kai sumokėta skirtoji bauda ar atliktas
administracinis areštas, neprieštaravo ir neprieštarauja konstituciniams teisinės
valstybės ir proporcingumo principams, o taip pat Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai. Pasak Vyriausiojo administracinio
teismo, galiojantis teisinis reguliavimas nepalieka teismui jokios diskrecijos,
t. y. teismas neturi teisės, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo,
proporcingumo, sąžiningumo principus, kitas reikšmingas aplinkybes,
nurodyti grąžinti transporto priemonę anksčiau nei numatyta įstatyme (dar
iki tol, kol bus sumokėta skirtoji bauda ar atliktas administracinis areštas), o
tai kelia abejonių tokios priemonės konstitucingumu.
Trečia, 2008 metai reikšmingi Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės taikymu,
raidai. Pastebimas bylų, kuriose pareiškėjai kelia sudėtingas Europos Sąjungos
teisės, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
taikymo problemas, gausėjimas. Naudodamasis EB sutarties 234 straipsnyje
numatyta prejudicinio sprendimo procedūra, Vyriausiasis administracinis
teismas 2008 metais kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą,
prašydamas išaiškinti, ar 1967 m. balandžio 11 d. Pirmosios Tarybos Direktyvos
3
4
5
6
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67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos
mokesčius, suderinimo ir (arba) 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos
Direktyvos Nr. 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų
derinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo
pagrindas – 33 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos kaip draudusios
valstybei narei išlaikyti ir rinkti tokius mokesčius, kaip atskaitymus nuo pajamų
pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
įstatymą7. Remdamasis 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.
1/2003 nustatyta bendradarbiavimo tarp Europos Komisijos ir nacionalinių
teismų procedūra, Vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Europos
Komisiją, prašydamas pateikti nuomonę dėl susitarimo keistis informacija
popieriaus rinkoje vertinimo ir sąlygų, kurioms esant gali būti konstatuotas
oligopolinės ir labai koncentruotos rinkos egzistavimo faktas8. Pažymėtina,
kad bylose, kylančiose iš konkurencijos teisinių santykių, Europos Sąjungos
teisės taikymo klausimai iškyla itin dažnai. Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje pasisakyta dėl ES ir nacionalinių procedūrinio pobūdžio normų
taikymo, tiriant piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi Bendrojoje rinkoje9,
dėl Europos Sąjungos konkurencijos teisės normų taikymo viešųjų pirkimų
srityje10 ir kt. Kita sritis, kurioje pastebima tendencija vis dažniau taikyti
Europos Sąjungos teisę, yra užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje.
Vyriausiasis administracinis teismas 2008 metais, remdamasis be kita ko ir
Teisingumo Teismo jurisprudencija, aiškino ir taikė laisvą asmenų judėjimą
ir užsieniečių statusą reglamentuojančias Europos Sąjungos teisės normas.
Paminėtina administracinė byla, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl
užsieniečio, kuris yra Europos Sąjungos valstybės piliečio sutuoktinis, teisės
laisvai judėti ES teritorijoje ir dėl jo keliamos grėsmės visuomenės saugumui11,
dėl užsieniečio, kuris perduotas remiantis Europos arešto orderiu, buvimo
Lietuvos Respublikoje teisėtumo12 ir kt. Greta Europos Sąjungos teisės,
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje vis dažniau taikoma Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, vadovaujamasi
Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuluotais žmogaus teisių apsaugos
standartais. Dėl Konvencijos vietos Lietuvos teisinėje sistemoje pasisakyta
Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. A5757 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A575-40/2008.
8 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A502-337/2008.
9 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A248-715/2008.
10 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008.
11 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N23-4726/2008.
12 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1465/2008.
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164/2008. Reikšmingi Konvencijos taikymo pavyzdžiai, susiję su Konvencijos
taikymu, sprendžiant žalos atlyginimo klausimus13 ir kt.
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.
Šioje metinėje apžvalgoje pateikiami susisteminti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos pavyzdžiai, kurie, mūsų manymu, 2008
metais darė didžiausią įtaką teismų praktikos raidai. Šie pavyzdžiai pateikiami
suskirstyti pagal pagrindines administracinių teismų praktikos sritis.
2008 metais Vyriausiasis administracinis teismas išleido tris savo
praktikos biuletenio „Administracinė jurisprudencija“ numerius. Kaip jau
tapo įprasta, šiuose biuleteniuose be aktualios Vyriausiojo administracinio
teismo praktikos, pateikiamos ir mokslinės publikacijos administracinės teisės
ir proceso klausimais14, publikuojama Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
ir užsienio valstybių administracinių teismų praktikos apžvalga.
Be tiesioginės veiklos, susijusios su administracinių bylų nagrinėjimu,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai ir kiti darbuotojai aktyviai
dalyvavo teisės aktų rengimo darbo grupėse, teismų savivaldos institucijų
veikloje, rengė pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų,
dalyvavo teisėjų ir kitų teisinių profesijų atstovų mokymuose.
Siekdamas gerinti administravimą teisme, užtikrinti aukštą suinteresuotų
asmenų aptarnavimo kokybę, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
plėtojo dialogą su gyventojais. Norint įsiklausyti į pastarųjų nuomonę, 2008
m. buvo atliktas tyrimas „Lietuvos gyventojų nuomonė apie administracinius
teismus“. Tyrimo metu, siekiant patikrinti gyventojų informuotumą bei sužinoti
jų nuomonę apie Lietuvoje jau beveik dešimtmetį veikiančius administracinius
13 Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A444– 619/2008.
14 2008 metų Vyriausiojo administracinio teismo biuleteniuose „Administracinė jurisprudencija“
paskelbtos šios publikacijos: Arntz J. Tyrimo principas ir advokatų procesinis aktyvumas
administraciniame procese; Brazdeikis A. Kai kurie administracinių teisės pažeidimų kodekso
taikymo klausimai; Hien E. Kreipimosi į teismą suvaržymai ir aukščiausiųjų teismų vaidmuo
daugiapakopėje teismų sistemoje: naujovės Vokietijoje; Prapiestytė D. Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo praktikos, aiškinant „teismo” sąvoką Europos Bendrijos sutarties 234 straipsnio kontekste,
apžvalga.
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teismus ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, buvo apklausta 1 020
Lietuvos gyventojų nuo 18 metų šimte Lietuvos vietovių. Paaiškėjo, jog beveik
40 procentų Lietuvos piliečių yra informuoti ir žino, ar yra ką nors girdėję
apie administracinius teismus bei Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.
Iš jų 60 proc. teigė, jog pritaria dabartinei administracinių teismų sandarai, t.
y. kuomet administracinius ginčus nagrinėja specializuoti teismai, atskirti nuo
bendrosios kompetencijos teismų. Taip pat siekiant suaktyvinti ir tobulinti
Vyriausiojo administracinio teismo dialogą su visuomene, nuo 2008 m. visi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo lankytojai savo nuomonę apie
teismo darbo kokybę bei pasiūlymus kaip ją tobulinti, gali išreikšti užpildydami
apklausos anketą. Lankytojų apklausa skirta ne tik išsiaiškinti teismo teikiamų
paslaugų trūkumus, bet ir turėtų padėti pagerinti jo darbą. Anketoje klausiama,
ar apsilankiusieji teisme jaučiasi jaukiai ir patogiai, ar gauna visą reikalingą
informaciją, ar teismo patalpos, skirtos piliečių priėmimui, posėdžiams ir jų
laukimui, yra įrengtos tinkamai. Gyventojai gali išsakyti savo nuomonę bei
pateikti pastabas apie teismo posėdžių sekretoriaus, vertėjo, raštinės tarnautojų
bei kitų teismo tarnautojų kultūrą.
Žvelgdami į 2009 metus, galime atsakingai pareikšti, kad aukštų
žmogaus teisių apsaugos standartų užtikrinimas išliks prioritetinis Vyriausiojo
administracinio teismo veiklos tikslas. Kartu bus siekiama toliau vienodinti
administracinių teismų praktiką, padarant ją kuo skaidresne ir labiau
nuspėjama, nes tik vienoda teismų praktika leidžia įgyvendinti asmenų lygybės
prieš įstatymą ir teismą principą, o tuo pačiu tobulinti viešojo administravimo
institucijų veiklą. Tuo pačiu norime atkreipti dėmesį, kad sunkumai, su kuriais
susiduria Vyriausiasis administracinis teismas, reikalauja neatidėliotinų
sprendimų. Ženkliai išaugęs administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius dar
labiau išryškina problemas, susijusias su šių bylų priskyrimu administracinių
teismų kompetencijai. Administracinių teisės pažeidimų bylos pagal savo esmę
yra baudžiamojo pobūdžio, baudžiamųjų nusižengimų bylos, kurių nagrinėjimas
susijęs su baudžiamuoju (kriminaliniu) kaltinimu. Šių bylų priskyrimas
administraciniams teismams neturi teorinio pagrindo, nes tokios bylos,
kaip ir įprastinės baudžiamosios bylos, turėtų būti nagrinėjamos bendrosios
kompetencijos teismuose. Dėl šios priežasties Vyriausiasis administracinis
teismas tikisi įstatymų leidėjo veiksmų, nukreiptų į administracinių teismų
kompetencijos išgryninimą, paliekant jam spręsti ginčus dėl teisės viešojo
administravimo srityje, o baudžiamojo pobūdžio administracinių teisės
pažeidimų bylas perduodant spręsti bendrosios kompetencijos teismams.
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Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Nors Europoje administracinė justicija ėmė sparčiai plisti antroje XIX a.
pusėje – administraciniai teismai buvo įsteigti Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje
ir Ispanijoje, vėliau – ir kitose Europos žemyno valstybėse, tačiau Lietuvoje
specializuoti administraciniai teismai veikia tik nuo 1999 metų. Konstitucinį
pagrindą asmens teisių teisminei gynybai nuo viešosios valdžios aktų ir jos
sutelkimui administracinių teismų rankose padėjo Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalies nuostata, kad administracinių, darbo,
šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti
specializuoti teismai. Iš konstitucinių imperatyvų išplaukiantį administracinės
justicijos būtinumą Lietuvos Respublikos Seimas pripažino dar 1998 m.
birželio 25 d., priimdamas teisinės sistemos reformos metmenis. Juose buvo
numatytas tikslas įsteigti dviejų instancijų administracinius teismus, kurių
kompetencijai perduodamos bylos dėl valdymo institucijų ir valdininkų
priimtų sprendimų teisėtumo bei kitos bylos, kylančios iš administracinių
teisinių santykių, pvz., mokesčių ir pan. Sudarius tinkamas ekonomines,
finansines ir organizacines prielaidas, 1999 m. buvo sukurta savarankiška
administracinių teismų sistema. Galutinai administracinės justicijos
institucinė reforma Lietuvoje užbaigta 2001 m., 2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymu
įsteigus Vyriausiąjį administracinį teismą.
Tačiau nors administraciniai teismai Lietuvoje yra tik pastarojo
dešimtmečio pasiekimas, apie administracinių teismų poreikį mūsų valstybėje
buvo plačiai diskutuojama dar tarpukario Lietuvoje. Daugiausia dėmesio
savo darbuose tam skyrė profesorius Mykolas Riomeris. Teigdamas, jog
„administracinis teismas – viena iš rimčiausių teisinės valstybės institucijų,
nes be administracinio teismo valstybė yra tik policinė, bet ne teisinė“15
arba kad „neteisė“ turėtų būti teismo „sudraudžiama“, neatsižvelgiant į tai,
ar toji „neteisė“ reiškiasi privačių asmenų, ar valstybės valdžios darbuose, M.
Riomeris apgailestavo, kad „Lietuva, iki šiol neturinti administracinio teismo,
drauge su SSSR’u sudaro Europos kontinente išimtį“16. Administracinio (beje,
15 Mykolo Riomerio mokslas apie valstybę: skiriama Vytauto Didžiojo universiteto 75-mečiui, Mykolo
Riomerio pirmojo išrinkimo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi 70-mečiui, Lietuvos filosofijos
ir sociologijos instituto 20-mečiui / Mokslinis redaktorius M. Maksimaitis. – Vilnius: Lietuvos
filosofijos ir sociologijos institutas, 1997.
16 Riomeris M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. – Vilnius: Pozicija, 1994.
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ir konstitucinio) teismo, kaip „teismo valdžios darbams“ egzistavimą M.
Riomeris laikė „kertinėmis institucijomis teisinės valstybės organizacijoje“.
Žvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių teismų sistemas,
galima teigti, kad specializuoti administraciniai teismai, o tuo pačiu ir
administracinės justicijos savarankiškumo pripažinimas, yra bendroji
taisyklė. Administraciniai teismai įsteigti devyniolikoje iš dvidešimt septynių
Europos Sąjungos valstybių narių – Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge,
Nyderlanduose, Vokietijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje,
Graikijoje, Suomijoje, Švedijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje,
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tarp Europos Sąjungos valstybių, neturinčių
administracinių teismų, pirmiausia minėtinos anglosaksų teisės tradicijos
valstybės – Jungtinė Karalystė, Airija, Malta bei Kipras. Administracinių
teismų taip pat neturi Danija, Vengrija, Slovakija bei Rumunija17.
Lietuvoje šiuo metu veikia Vyriausiasis administracinis teismas ir
penki apygardų administraciniai teismai. Pagrindinė administracinių teismų
funkcija yra ginti asmens teises nuo neteisėtų valdžios institucijų ir pareigūnų
veiksmų bei sprendimų. Įgyvendindami šią funkciją Lietuvos administraciniai
teismai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus):
» dėl valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų (pvz.,
ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų centrinių
ar teritorinių valstybės bei savivaldybių institucijų) priimtų individualių
administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl minėtų subjektų
atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus
teisėtumo ir pagrįstumo;
» dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, kada ji buvo
padaryta neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijų veiksmais
ar neveikimu viešojo administravimo srityje;
» dėl mokesčių, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, dėl
mokestinių ginčų (ginčai su mokesčių inspekcija);
» dėl tarnybinių ginčų (kai viena iš ginčo šalių yra valstybės tarnautojas);
» dėl Rinkimų ir Referendumo įstatymo pažeidimo;
» užsieniečių skundus dėl leidimo apsigyventi Lietuvoje ar pabėgėlio
statuso nesuteikimo ar panaikinimo;
17 G. Ambrasaitė-Balynienė. Administraciniai teismai Europos Sąjungos valstybėse narėse: lyginamieji
aspektai // Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis „Administracinė jurisprudencija“,
Nr. 3 (13), 2007, p. 276.
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» dėl nutarimo skirti administracinę nuobaudą administracinių teisės
pažeidimų bylose;
» kitus ginčus, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnyje.
Taigi skirtingai nuo bendrosios kompentencijos teismų, kuriuose
nagrinėjamos baudžiamosios bylos ir ginčai, kylantys iš civilinių teisinių
santykių, administraciniuose teismuose sprendžiami ginčai, kurie kyla vidaus
ir viešojo administravimo, valdymo srityje. Kitaip tariant, administraciniai
teismai nagrinėja ginčus, kuriuose bent viena iš šalių yra valstybė, savivaldybė
arba valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, ir kurie
kyla šiems subjektams įgyvendinant vykdomosios valdžios funkcijas.
Užtikrindami asmenų teises ir laisves, administraciniai teismai naudojasi
keletu priemonių, kurias galima būtų suskirstyti į šias pagrindines grupes:
» viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų,
sprendimų, pažeidžiančių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų
asmenims garantuojamas teises ir laisves, panaikinimas;
» įpareigojimas viešojo administravimo subjektams atlikti veiksmus,
kurie užtikrintų asmenų galimybę tinkamai pasinaudoti jiems
garantuojamomis teisėmis ir laisvėmis;
» turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo
subjektų neteisėtų veiksmų, kuriais pažeidžiamos garantuojamos teisės
bei laisvės, atlyginimas.
Lietuvoje yra įtvirtinta dvipakopė administracinių aktų teisminės
kontrolės sistema: pirmoji instancija – apeliacija. Panašų į Lietuvoje
esantį administracinės justicijos modelį pasirinko didelė dalis Europos
Sąjungos valstybių – Bulgarija, Suomija, Italija, Liuksemburgas, Lenkija,
Čekija, Slovėnija ir kt. Austrijoje bei Belgijoje iš esmės egzistuoja
vienintelė administracinių aktų teisminės kontrolės pakopa – aukščiausias
administracinis teismas, tačiau, iki patekimo į teismą, administraciniai ginčai
šiose valstybėse gali būti nagrinėjami nepriklausomose kvaziteisminėse
institucijose, atitinkančiose „nepriklausomo tribunolo“ sampratą pagal
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6
straipsnio 1 dalies nuostatas. Todėl, nepaisant to, kad nurodytos institucijos
formaliai nėra valstybės teismų sistemos sudedamoji dalis, aptariant Austrijos
ir Belgijos administracinių teismų sistemas, paprastai taip pat nurodoma jas
esant dvipakopėmis.
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Žvelgiant į Lietuvos administracinės justicijos modelį lyginamuoju
aspektu, galima teigti, kad institucinis jo sutvarkymas atitinka pažangias
europines tradicijas. Būtent taip Lietuvos administracinės justicijos modelis
buvo įvertintas ir užsienio ekspertų18.

Vyriausiojo administracinio teismo funkcijos ir kompetencija
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra įsikūręs Vilniuje ir
veikia visoje valstybės teritorijoje.
Efektyvios teisminės gynybos nuo viešosios valdžios aktų konstitucinis
imperatyvas yra administracinės justicijos pagrindas, o tuo pačiu – ir tikslas
bei jos veiklos vertinimo matas. Todėl remdamasis nacionaline ir Europos
Sąjungos teise Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas siekia užkirsti
kelią asmenų teisių pažeidimams viešajame sektoriuje. Tačiau 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. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijoje įtvirtinta teismų
sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis
vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) teismų praktikai – būtent tokiai, kuri
būtų grindžiama su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo,
asmenų lygybės teismui principais (bei kitais konstituciniais principais),
neatskiriamai susijusia ir iš jų kylančia maksima, kad tokios pat (analogiškos)
bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne
sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet
paisant jau įtvirtintų (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).
Vienodos administracinių teismų praktikos formavimas padeda užtikrinti
teisinės praktikos aiškumą ir nuspėjamumą. 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.
18 Žr. Administracinė justicija Lietuvoje. Vertinimas. Parengė Daniel. A. Bilak. JTVP, 2003.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetenciją ir funkcijas
apibrėžia Lietuvos Respublikos teismų įstatymas19 ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymas20. 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.
Remiantis Europos Bendrijos steigimo sutarties 234 straipsniu, Europos
Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti preliminarų nutarimą
dėl Bendrijos teisės galiojimo ir išaiškinimo. Tokiam klausimui iškilus valstybės
narės teisme, tas teismas gali prašyti Teisingumo Teismą priimti prejudicinį
sprendimą šiuo klausimu. Tačiau jei Europos Bendrijos teisės aiškinimo ar
galiojimo klausimas iškyla nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, kurio
sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas, tas teismas
privalo kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.
19 Valstybės Žinios // 1994. Nr.: 46-851; Valstybės Žinios // 2002. Nr.: 17-649.
20 Valstybės Žinios // 1999. Nr.: 13-308; Valstybės Žinios // 2000. Nr.: 85-2566.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinės instancijos
teismas, sprendžiantis administracinius ginčus ir formuojantis vieningą
teismų praktiką mokesčių, muitų, socialinės apsaugos, konkurencijos ir kitose
viešojo administravimo srityse. Todėl iškilus Europos Bendrijos institucijų
priimtų teisės aktų aiškinimo klausimui, jis privalo kreiptis į Europos
Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. 2008
m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Europos Bendrijų
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą vadinamojo
Kelių mokesčio klausimu. Kreipdamasis į Europos Bendrijų Teisingumo
Teismą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prašė išaiškinti, ar
Europos Sąjungos direktyvų nuostatos neturėtų būti interpretuojamos
kaip draudusios valstybei narei išlaikyti ir rinkti atskaitymus nuo pajamų
pagal Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą.
Tai jau antrasis Lietuvos vyriausio administracinio teismo kreipimasis dėl
prejudicinio sprendimo priėmimo.
Formuodamas vienodą teismų praktiką, Vyriausiasis administracinis
teismas 2008 metais išleido tris biuletenius „Administracinė jurisprudencija“,
kuriuose pristatoma aktualiausia 2008 metų Vyriausiojo administracinio
teismo praktika. Siekdamas prisidėti prie administracinės doktrinos
raidos, Vyriausiasis administracinis teismas šiuose biuletenių numeriuose
publikuodavo ir aktualius Lietuvos bei užsienio teisės mokslininkų ir praktikų
straipsnius administracinės teisės ir proceso klausimais.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sudėtis
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 Respublikos Prezidento 2000 m. lapkričio 22 d. dekretu Nr.
1097 Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nustatytas 15 teisėjų
skaičius. Tačiau dėl 2008 metais vykusios teisėjų kaitos administracinius
ginčus kurį laiką sprendė 13 teisėjų. Trys Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjai turi socialinių mokslų srities (teisės krypties) daktaro laipsnį.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjams jų funkcijas
įgyvendinti padeda teismo personalas. 2008 metų pabaigoje teisme dirbo 57
darbuotojai: 54 karjeros valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis. Teismo teisinį personalą sudaro teismo pirmininko patarėjai ir
padėjėjai, teisėjų padėjėjai bei Teismų praktikos departamento konsultantai.
2008 metų pabaigoje teisme dirbo 31 teisinio personalo nariai. Visi teisinio
personalo nariai turi teisės magistro, du – socialinių mokslų srities (teisės
krypties) daktaro laipsnį, šeši teismo darbuotojai šiuo metu studijuoja teisės
krypties doktorantūroje.
Teismo personalo darbuotojų amžiaus vidurkis – 32 metai. Moterys
sudaro 72 proc., vyrai – 28 proc. teismo darbuotojų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo struktūra
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Tarptautinis bendradarbiavimas
Nuo 2005 metų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
1983 m. įkurtos Tarptautinės Aukščiausiųjų Administracinių Jurisdikcijų
Asociacijos, kurios tikslas – skatinti aukščiausiųjų teisminių institucijų,
nagrinėjančių administracinius teisinius ginčus, bendradarbiavimą, tikrasis
narys. Ši asociacija šiandien vienija apie 100 aukščiausiųjų teisminių
institucijų visuose penkiuose kontinentuose, tarp jų – ir Europos Bendrijų
Teisingumo Teismą21.
2008 m. balandžio 13-14 dienomis pirmą kartą Lietuvoje ir visame
regione vyko pasaulio Aukščiausiųjų Administracinių Teismų ir jiems
prilyginamų institucijų vadovų susitikimas. Į Vilniaus Rotušę aptarti
teisminių ginčų su valdžios institucijomis spartos problematiką, teismų
praktikos reikšmę, jos vienodumo ir nuspėjamumo svarbą piliečiams bei
viešosios administracijos gebėjimų tobulinimui, teismų sprendimų aiškumą
bei globalioje erdvėje vis aktualėjančius ginčus aplinkosaugos srityje atvyko
27 pasaulio valstybių administracinių teismų vadovai iš visų 5 pasaulio
kontinentų: Austrijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Tailando, Australijos,
Indonezijos Aukščiausiųjų Administracinių Teismų pirmininkai, Dramblio
Kaulo Kranto, Nyderlandų, Belgijos, Kolumbijos, Italijos, Prancūzijos bei kt.
valstybių Tarybų vadovai. Lietuvai suteikta garbė organizuoti šį susitikimą
rodo ne tik pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje, bet ir aukščiausio lygio
teisinių institucijų pasitikėjimą Lietuvos valstybe bei jos teisingumo vykdymo
sistema.
Nuo 2004 metų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių Administracinių
Jurisdikcijų Asociacijos22 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.
21 http://www.iasaj.org
22 http://www.juradmin.eu/
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Praėjusiais metais ir toliau buvo dalijamasi patirtimi su kitų Europos
valstybių teismais. 2008 metais Lietuvos vyriausiame administraciniame
teisme lankėsi Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas
Peka Halbergas (Pekka Hallberg) bei Australijos Administracinio tribunolo
vadovas Garis Daunsas (Garry Downes). Lietuvoje viešėję teismų
vadovai domėjosi Lietuvos administracinių teismų teisėjų darbo krūviu,
administracinių ginčų ypatumais, teiravosi, ar pasiteisino specializuotų
teismų įsteigimas. Su Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
apsilankiusia Lenkijos Kielco vaivadijos administracinio teismo pirmininko
Andžejaus Jagėlos (Andrzej Jagiełło) vadovaujama delegacija, kuri susipažino
su Lietuvoje veikiančia administracinių teismų sistema, buvo diskutuojama
apie administracinio proceso Lietuvoje ir Lenkijoje ypatumus.
2008 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taip
pat lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Jungtinės Karalystės ambasadorius
Kolinas Robertsas (Colin Roberts), kuris pristatė savo šalies teisminės sistemos
ypatumus bei domėjosi administracinių teismų darbu Lietuvoje.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai Europos
Parlamento nario Aloyzo Sakalo kvietimu dalyvavo Strasbūre (Prancūzija)
vykusiame susitikime su Europos Parlamento nariais bei Europos Žmogaus
Teisių Teismo teisėjais.

Teisėjų ir teismo darbuotojų profesinių gebėjimų tobulinimas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai ir teismo
darbuotojai 2008 metais kėlė kvalifikaciją, dalyvavo Teisingumo ministerijos
mokymo centro organizuojamuose teisėjų kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose, Europos teisėjų mokymo tinklo 2008 m. apsikeitimo
programoje. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų ir kitų teismo
darbuotojų kvalifikacija buvo keliama šiuose renginiuose:
» „Nacionalinis teisėjas ir ES aplinkosaugos teisė“;
» „Atliekų tvarkymo ES koncepcijos modernizavimo reikalavimai“;
» „Mokestiniai ginčai: Europos mokesčių teisės aiškinimas ir taikymas“;
» „Keitimasis duomenimis ir duomenų apsauga Teisingumo, laisvės ir
saugumo srityje“;
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» „Europos Sąjungos Aukščiausiųjų administracinių teismų konvergencija
taikant Bendrijų teisę“;
» „EB sutarties 82 straipsnis bei piktnaudžiavimas kainomis: bylos,
tendencijos, ekonomika“;
» „Teisėjas Europoje ir Europos Bendrijų aplinkos teisė“;
» „Sprendimų dėl prieglobsčio teisminio vertinimo stiprinimas Baltijos
šalyse“.
Penki Vyriausiojo administracinio teismo tarnautojai baigė įvadinius
valstybės tarnautojų mokymo kursus.
Greta kvalifikacijos kėlimo, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai
ir kiti teisinio personalo darbuotojai patys skaitė paskaitas ir pranešimus
Teisingumo ministerijos mokymo centro organizuotuose kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose bei kituose renginiuose:
» „Europos Sąjunga: teisinės reformos keliu“;
» „Konstitucinė jurisprudencija – tarp suverenumo ir integracijos“;
» „Atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus aplinkosaugos
srityje“;
» „Procesinių dokumentų įteikimas: įveikiant nūdienos iššūkius“;
» „Civilinių ir komercinių bylų teismingumo klausimai Europos Sąjungos
civiliniame procese“;
» „Civilinio ir administracinio proceso aktualijos“;
» „Skirtingų teismų sistemų sambūvis ir konkurencija: kiek ir kokių
specializuotų teismų reikia Lietuvai“;
» „Visuomenės saugumo užtikrinimas: procesai ir tendencijos“.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 metų praktikos apžvalga
1.1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus
ištirti norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio
administravimo subjektai, teisėtumą.
Vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 8 d. sprendime,
priimtame administracinėje byloje Nr. I444-2/2008, pasisakė dėl
Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos
Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių
paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių
patvirtinimo“, 6 punkto nuostatos „Angliavandenilių išteklių bandomoji
gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo metu“ ir 7 punkto
nuostatos „Bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6
mėnesiai“ atitikties Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio
2 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti
naudojami racionaliai ir kompleksiškai.
Teisėjų kolegija nurodė, kad bandomoji gavyba yra Žemės gelmių
įstatyme numatyto žemės gelmių tyrimo proceso dalis, kurios pagrindinis
tikslas – išteklių gavybą vykdyti ne ūkinės-komercinės veiklos tikslais, bet
siekiant ištirti angliavandenilių telkinio ar jo dalies elgseną, nustatyti išteklių
gavybos sąlygas bei įvertinti, patikrinti ar patikslinti telkinio parametrus. Nors
įstatymų leidėjas Žemės gelmių įstatyme nėra aiškiai nustatęs žemės gelmių
tyrimo pabaigos momento, tačiau, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegijos nuomone, sistemiškai analizuojant Įstatymo nuostatas, darytina
išvada, kad konkretaus telkinio (žemės gelmių) tyrimas yra baigiamas
įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintu išžvalgytų išteklių aprobavimu. Iš
esmės analogiškas žemės gelmių tyrimo pabaigos momentas yra nustatytas ir
Taisyklėse. Žemės gelmių tyrimo užbaigimas ir telkinio išteklių aprobavimas
nesuteikia ir neužtikrina teisės vykdyti išteklių gavybą, o yra tik viena iš
prielaidų minėtai teisei atsirasti. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pasibaigus
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žemės gelmių tyrimui vykdoma (tęsiama) bandomoji gavyba iš esmės atitiktų
ne žemės gelmių tyrimą, bet žemės gelmių išteklių naudojimą, kuriam
įstatymų leidėjas nustatė griežtus reikalavimus ir apribojimus. Todėl, vykdant
bandomąją gavybą po to, kai kompetentinga institucija aprobavo telkinio
išteklius, būtų pažeidžiamos įstatyme įtvirtintos imperatyvios teisės normos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad Taisyklių
6 punkto nuostata, ta apimtimi, kuria nustatyta, jog angliavandenilių išteklių
bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo metu,
yra teisėta ir neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai.
Nors teisės aktuose tiesiogiai neįtvirtina teisė nustatyti žemės
gelmių tyrimo tvarkos, o tuo pačiu – bandomosios gavybos sąlygų, tačiau
teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi Žemės gelmių įstatyme bei Aplinkos
ministerijos nuostatuose Aplinkos ministrui pavestų uždavinių bei atliekamų
funkcijų visetą, konstatavo, kad Aplinkos ministras yra subjektas, turintis
bendrąją kompetenciją nustatyti angliavandenilių išteklių paieškos ir
žvalgybos tvarką bei sąlygas. Pripažinus, kad Lietuvos Respublikos aplinkos
ministras buvo kompetentingas nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarką ir
sąlygas, nuspręsta, jog jis taip pat turėjo teisę nustatyti ir bandomosios
gavybos sąlygas, kiek jos neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
Tačiau siekdamas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų tikslų bei
priimdamas sprendimus savo kompetencijos ribose, viešojo administravimo
subjektas yra saistomas bendrųjų viešojo administravimo principų (teisėtumo,
proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kt.). Jis taip pat saistomas ir
Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalies, įpareigojančios žemės gelmių
išteklius naudoti racionaliai ir kompleksiškai, t. y. atsakovo kuriamas teisinis
reguliavimas turi būti nukreiptas į racionalų ir kompleksišką žemės gelmių
išteklių panaudojimą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos
nuomone, galimybės piktnaudžiauti išgaunamu angliavandenilių kiekiu
ribojimas yra teisėtas tikslas, kurio turėtų siekti Aplinkos ministerija, būdama
atsakinga už racionalų žemės gelmių naudojimą. Neužtikrinus šio tikslo
įgyvendinimo, nebūtų užtikrintas ir racionalus bei kompleksinis žemės gelmių
išteklių panaudojimas (Žemės gelmių įstatymo 15 str. 2 d.).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino,
kad nustatytas 6 mėnesių bandomosios gavybos terminas yra proporcingas
siekiamiems tikslams. Tokio termino nustatymas Taisyklių 6 punkte neleidžia
teigti, kad jis užkerta kelią žemės gelmių išteklius naudoti racionaliai ir
kompleksiškai (Žemės gelmių įstatymo 15 str. 2 d.). Priešingai, maksimalaus
bandomosios gavybos termino nustatymas užtikrina, kad bandomoji gavyba
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atitiks jos tikslą ir netaps nepagrįstu žemės gelmių išteklių naudojimu.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo,
jog Taisyklių 7 punkto nuostata „Bandomosios gavybos trukmė telkinyje
negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai“ neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15
straipsnio 2 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi
būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai.
[2008 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-2/2008.
Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. I444-3/2008 nagrinėjo priemokų mokėjimo statutiniams valstybės
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių tam tikrų nuostatų atitikties
įstatymams klausimus. 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos
administracinis teismas sustabdė administracinę bylą ir kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 „Dėl priemokų
mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės
tarnautojams policijos įstaigose taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 6 punktas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr.
IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui,
Taisyklių 6.3 punktas – Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d.
įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai,
38 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktui, bei ar Taisyklių 9.7. punktas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.
Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas suabejojo
Taisyklių 6 punkto atitiktimi Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies
3 punktui: pagal Vidaus tarnybos statuto 6 punktą, priemokos pareigūnams
gali būti mokamos, tuo tarpu pagal Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio
1 dalies 3 punktą, tokios priemokos turi būti mokamos, esant šioje teisės
normoje numatytiems pagrindams. Išplėstinė teisėjų kolegija, sistemiškai
aiškindama Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies ir Vidaus
tarnybos statuto 38 straipsnio nuostatas, nusprendė, kad priemoka už įprastą
darbo krūvį viršijančią veiklą, taip pat kaip ir pareiginė alga bei priedai, yra
darbo užmokesčio, mokamo vidaus tarnybos pareigūnams, sudėtinė dalis.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime pateiktą išaiškinimą,
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jog „pagal Konstituciją negali būti tokios teisinės situacijos, kad valstybės
tarnautojui, kuris atliko pavestą darbą, už šį darbą nebūtų mokama, būtų
mokama ne nustatytu laiku arba mokama mažiau negu priklauso pagal
įstatymus ir jais remiantis išleistus kitus teisės aktus.“, konstatavo, kad
priemokų mokėjimas pareigūnams yra privalomas ir priemokos negali būti
nemokamos, jeigu egzistuoja teisės aktuose nustatyti šių priemokų mokėjimo
pagrindai.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Vidaus tarnybos statuto 38
straipsnio 4 dalimi šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų priemokų mokėjimo
tvarką nustatyti pavesta atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovui.
Šį įstatymų leidėjo pavedimą Policijos generalinis komisaras realizavo, 2003
m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 patvirtindamas Priemokų mokėjimo
statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisykles. Atsižvelgiant
į tai, kad pagrindus, kuriems esant vidaus tarnybos pareigūnams mokamos
priemokos, nustato Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto
nuostatos, Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 4 dalies pavedimas įstaigos
vadovui nustatyti priemokų mokėjimo tvarką reiškia pavedimą nustatyti
procedūrines taisykles, pagal kurias priemokos yra įforminamos ir mokamos,
o ne taisykles, kurios nustatytų tokių priemokų mokėjimo pagrindus ir
konkuruotų su įstatymų nuostatomis.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė,
kad esant Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytiems
pagrindams, priemokų mokėjimas yra privalomas. Be to, pažymėta, kad
Taisyklių 6 punkto formuluotė „Pareigūnams gali būti mokamos 2.5 punkte
nurodytos priemokos, kurių mokėjimas įforminamas šia tvarka“ aiškintina,
kaip leidžianti tokių priemokų mokėjimą, kai jų mokėjimas įforminamas
Taisyklių 6.1.-6.4. punktuose nustatyta tvarka, o ne kaip suteikianti įstaigos
vadovui diskrecijos teisę spręsti, ar skirti tokias priemokas, jei egzistuoja
Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti jų skyrimo
pagrindai.
Atsižvelgusi į paminėtą, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija nusprendė, kad Taisyklių 6 punktas neprieštarauja Vidaus
tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktui.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pasisakė dėl Taisyklių 6.3. punkto
formuluotės, leidžiančios pakeisti priemokos dydį ir mokėjimo terminą,
pasikeitus policijos įstaigos finansinei padėčiai. Teisėjų kolegija pirmiausia
pažymėjo, kad nei Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nei
kitose Vidaus tarnybos statuto ar Valstybės tarnybos įstatymo normose nėra
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numatyta galimybė mažinti vidaus tarnybos pareigūnui darbo užmokestį,
pasikeitus įstaigos finansinei padėčiai. Kadangi priemoka už įprastą darbo
krūvį viršijančią veiklą yra darbo užmokesčio dalis, jos nemokėjimas, kai
įprastą darbo krūvį viršijančius darbus pareigūnas atliko, reikštų darbo
užmokesčio mažinimą. Priemokos dydžio ar mokėjimo termino keitimas
galėtų būti siejamas tik su pagrindų tokiai priemokai skirti pasikeitimu, t. y. su
pareigūno atliekamos įprastą krūvį viršijančios veiklos pokyčiais. Vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, toks mažinimas
visais atvejais turi remtis aiškiu įstatyminiu pagrindu ir atitikti konstitucinį
proporcingumo principą. Tuo tarpu Taisyklių 6.3. punkte numatyta galimybė
keisti priemokos dydį ir mokėjimo terminą, pasikeitus policijos įstaigos
finansinei padėčiai, nesiremia įstatyminiu pagrindu. Šioje teisės normoje
nedetalizuojami priemokos mažinimo pagrindai ir nesiekiama užtikrinti
asmens ir visuomenės interesų pusiausvyros. Konstatuota, kad toks teisinis
reguliavimas prieštarauja Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3
punkto nuostatoms.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija šiame
sprendime taip pat nurodė, kad nustatant vidaus tarnybos pareigūnų priemokų
už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą dydį, Darbo kodekso 197 straipsnio
1 dalis netaikytina. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad Taisyklių 9.7
punktas galėtų prieštarauti Darbo kodekso 197 straipsnio 1 daliai.
[2008 m. gruodžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. I444-3/2008. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Administracinėje byloje Nr. I444-4/2008 Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjo aktualius Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4-238
redakcija), nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.3
straipsnio 4 daliai, 1.7 straipsnio 2 daliai, 4.83 straipsnio 4 daliai, 4.85
straipsnio 2 daliai, 6.384 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 12 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui,
principui lex non cogit ad impossibilia, aspektus.
Pareiškėjas Seimo narys Egidijus Klumbys suabejojo, ar Lietuvos
Respublikos ūkio ministras turėjo teisę nustatyti šilumos paskirstymo
metodus tiems šilumos vartotojams, kurie tokio metodo nėra pasirinkę. Iš
esmės savo abejonę pareiškėjas grindė Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio
2 dalimi, kurioje yra nustatyta vartotojo teisė pačiam pasirinkti šilumos
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paskirstymo metodą, o teisė parinkti šį metodą viešojo administravimo
subjekto sprendimais nebuvo numatyta. Po to, kai pareiškėjo prašymas buvo
priimtas nagrinėti Vyriausiajame administraciniame teisme, 2007 m. lapkričio
20 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo
įstatymas (Žin., 2007, Nr.: 130-5259). Pasikeitęs teisinis reguliavimas naujai
sureglamentavo teisinius santykius, susijusius su padėtimi, kai šilumos
vartotojai nėra pasirinkę šilumos kiekio dalies nustatymo metodo. Pagal
naująjį teisinį reguliavimą, kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas
pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius
apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario argumentai, susiję su
Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktų prieštaravimu Šilumos ūkio įstatymo 12
straipsnio 2 daliai (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija)
dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo nebeaktualūs. Kadangi į Vyriausiąjį
administracinį teismą kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas,
o Lietuvos Respublikos Seimo narys, inicijuodamas abstrakčią norminio
administracinio akto teisėtumo patikrą, teisės akto, kuriam galimai
prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) daro
norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalima. Pripažinimas,
kad norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam įstatymui
ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio
visuomeniniams santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų
nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu,
ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą
nagrinėjantis teismas.
Pareiškėjas taip pat teigė, kad Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai prieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui: atsakovas, pareiškėjo nuomone,
nurodydamas, koks metodas taikomas paskirstyti suvartotą šilumos kiekį
butų ir kitų patalpų savininkams, pažeidė teisės aktų hierarchiją, nes neturėjo
įgaliojimų vartotojams parinkti metodo. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia
pažymėjo, kad Taisyklių 59.2 ir 68.3 punktai nepaneigia įstatymų leidėjo
šilumos vartotojui suteiktos teisės pačiam pasirinkti šilumos paskirstymo
metodą (Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d.), o 59.2.1–59.2.6 ir 68.3.1–68.3.6
punktuose nurodyti metodai yra taikytini tik tiems vartotojams, kurie nėra
pasirinkę atitinkamo metodo. Teisėjų kolegija nusprendė, kad Energijos, taip
pat ir šilumos, paskirstymas vartotojams patenka į įstatymų leidėjo nustatytą
„energetikos veiklos“ sąvoką. Atsižvelgusi į tai bei į Energetikos įstatymo
12 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, jog „energetikos įmonė perduoda,
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skirsto, tiekia energiją vartotojams pagal energijos perdavimo, skirstymo,
tiekimo ir vartojimo taisykles“, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Ūkio
ministerija buvo kompetentinga nustatyti taisykles, reglamentuojančias su
šilumos paskirstymu vartotojams susijusius santykius, kiek tai neprieštarauja
aukštesnės galios teisės aktams.
Tai, kad įstatymų leidėjas Šilumos ūkio įstatyme (2003 m. gegužės 20
d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcija) nebuvo aptaręs situacijos, kaip turėtų būti
paskirstoma pastate sunaudota šiluma, kai vartotojas teisės aktų nustatyta
tvarka nepasirenka konkretaus šilumos paskirstymo metodo, nereiškia, kad
šilumos vartotojas atleidžiamas nuo Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1
dalyje ir 2 dalies pirmame sakinyje (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX1565 redakcija) nustatytos pareigos atsiskaityti su šilumos tiekėju už jam
patiektą šilumą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, siekiant sudaryti prielaidas efektyviai energetikos
veiklai (Energetikos įstatymo 4 str. 2 d. 2 p.) bei kartu užtikrinti šilumos
vartotojų teises ir teisėtus interesus (Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 2 d. 3 p.),
kompetentingi viešojo administravimo subjektai, nagrinėjamu atveju –
Ūkio ministerija, įstatymų leidėjui nenustačius, kaip paskirstomas patiektas
šilumos kiekis tiems šilumos vartotojams, kurie nepasinaudojo Šilumos ūkio
įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įstatyme (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo
Nr. IX-1565 redakcija) suteikta teise pasirinkti konkretų metodą, privalėjo
nustatyti taisykles, kokie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai tokiu atveju yra
taikytini.
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog Ūkio
ministerija turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą nustatyti taikytiną šilumos
paskirstymo metodą tiems šilumos vartotojams, kurie atitinkamo metodo
nėra pasirinkę.
Byloje taip pat nustatyta, jog atsakovas, numatęs, kad po 2007 m. liepos
1 d. buitiniams šilumos vartotojams nepasirašius šilumos vartojimo pirkimo–
pardavimo sutarties, buitiniams šilumos vartotojams ir šilumos tiekėjams
taikomos Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos
vartotojais standartinės sąlygos, neapriboja buitinių šilumos vartotojų teisės
bet kuriuo metu sudaryti minėtas sutartis bei pasirinkti šilumos paskirstymo
metodą, nes standartinės sąlygos taikytinos tik tiems su šilumos tiekimu ir
vartojimu susijusiems santykiams, dėl kurių nėra susitarta galiojančioje
šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad
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aptariama Taisyklių nuostata nekliudo šilumos vartotojams bet kuriuo metu
pasirinkti kitą sistemos prižiūrėtoją ar sudaryti minėtas sutartis individualiai
aptartomis sąlygomis.
[2008 m. lapkričio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008. Procesinio sprendimo kategorija
17.1; 25]
Bylas dėl teritorinių ar savivaldybių administravimo subjektų priimtų
norminių administravimo aktų teisėtumo kaip pirmosios instancijos
teismai nagrinėja apygardų administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nagrinėja bylas pagal apeliacinius skundus dėl
tokiose bylose priimtų sprendimų. 2008 m. liepos 18 d. teisėjų kolegija
priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008 dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl
automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“
2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo l punktu patvirtintų Automobilių
stovėjimo vietų nustatymo taisyklių nuostatų, kurios reglamentuoja
kompensacijų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas mokėjimą,
atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniui. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad nors Taisyklėse mokėjimas, kurį statytojas moka už
neįrengiamas automobilių stovėjimo vietas įvardijamas „kompensacijos“,
o ne „rinkliavos“ terminu, nagrinėjant klausimą dėl Taisyklėse numatytos
kompensacijos atitikties Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui, svarbu išsiaiškinti
šio mokėjimo teisinę prigimtį ir jo atitiktį Rinkliavų įstatyme įtvirtintiems
vietinės rinkliavos požymiams. Nustatyta, kad tokia kompensacija pagal
savo teisinę prigimtį yra mokėjimas už savivaldybės suteikiamą teisę (šiuo
atveju – teisę neatlikti tam tikrų veiksmų), todėl atitinka Rinkliavų įstatyme
nustatytą ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškintą vietinės
rinkliavos požymį. Tačiau mokėjimo paskirtis – atlyginti už suteikiamą teisę –
nėra vienintelis vietinės rinkliavos požymis. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
kad vietinės rinkliavos yra privalomi mokėjimai į savivaldybės biudžetą
(Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d.). Dėl rinkliavų nesitariama. Rinkliavas ir jų
dydį, rinkliavų lengvatas ir rinkliavų grąžinimo atvejus nustato savivaldybės
taryba, tvirtindama vietinės rinkliavos nuostatus (Rinkliavų įstatymo
12 – 13 str.). Taigi rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji
reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad Taisyklės numato, jog statytojas, nustatęs, kad projektuojamam
naujam statiniui ar kapitaliai remontuojamam statiniui trūksta reikalingų
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automobilių stovėjimo vietų, sudaro sutartį dėl kompensacijų už trūkstamas
automobilių stovėjimo vietas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nuomone, toks sutartinis
kompensacijos už neįrengiamas automobilių stovėjimo vietas pobūdis skiria
Tvarkoje numatytas kompensacijas nuo Rinkliavų įstatyme numatytų vietinių
rinkliavų. Šis skirtumas neleidžia kompensacijos kvalifikuoti kaip rinkliavos,
kuriai būtų taikomas Rinkliavų įstatymas. Kadangi Tvarka reglamentuoja
sutartinio pobūdžio mokėjimus, o Rinkliavų įstatymas – privalomojo
pobūdžio mokėjimus, šie teisės aktai reglamentuoja skirtingus teisinius
santykius, todėl tarp jų negali būti prieštaravimo.
[2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5561333/2008. Procesinio sprendimo kategorija 17.2]
1.2. Bylos dėl mokestinių teisinių santykių
Nemažą dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų
bylų 2008 metais sudarė mokestiniai ginčai. Dažniausiai šios kategorijos
bylose buvo sprendžiami klausimai, susiję su pridėtinės vertės bei gyventojų
pajamų mokesčius reglamentuojančių normų aiškinimu bei taikymu, nedidelę
dalį sudarė ir ginčai dėl akcizų, pelno bei kitų mokesčių. Ginčai tarp mokesčių
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl tam tikrų Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo taip pat
sudarė reikšmingą dalį šios kategorijos bylų.
2008 metais nagrinėtose bylose, susijusiose su pridėtinės vertės
mokesčiu, paprastai buvo nagrinėjami mokestiniai ginčai dėl mokesčių
mokėtojo teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, kuriuos spręsdamas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir toliau vystė per pastaruosius
keletą metų suformuota teismo praktika šios kategorijos bylose. Akcentuotini
teismo sprendimai administracinėse bylose Nr. A438-823/2008 ir Nr.
A442-1366/2008, kuriuose buvo sprendžiami klausimai dėl teisės normų,
reglamentuojančių mokesčių mokėtojo išregistravimą iš Pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva, taikymo.
Administracinėje byloje Nr. A438-823/2008 buvo nagrinėjamas ginčas
dėl atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo,
kuriuo uždarąją akcinę bendrovę „Harmonijos pasaulis“ nuspręsta išregistruoti
iš Pridėtinės vertės mokėtojų registro. Šis mokesčių administratoriaus
sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės
30

Metinis pranešimas 2008

vertės mokesčio įstatymo 75 straipsniu bei atsižvelgiant į tai, kad bendrovė
neteikia pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų.
2008 m. gegužės 20 d. sprendime šioje byloje teisėjų kolegija pažymėjo,
jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 75 straipsnio 3 dalimi ir Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojų registrą / Išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų
registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.
178 (Žin., 2002, Nr. 66-2744; 2008, Nr. 89-3594) 47.1 punktu, išregistravimui
iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro mokesčių administratoriaus
iniciatyva yra svarbus pats ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų
Europos Sąjungos valstybių narių nevykdymo faktas, kuriam patvirtinti
mokesčių administratorius privalo nustatyti atitinkamas aplinkybes. Tačiau
teisės aktai neįpareigoja mokesčių administratoriaus papildomai nustatyti
ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų Europos Sąjungos valstybių
narių nevykdymo priežastis, taip pat nenustato jokių kriterijų tokioms
priežastims ir jų juridinei reikšmei įvertinti. Todėl asmenys, kurie buvo
įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, tačiau dėl vienų ar kitų
priežasčių nebevykdo anksčiau pradėtos ekonominės veiklos (ją nutraukė,
sustabdė ir pan.) pagrįstai gali būti išregistruojami iš Pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva teisės aktų
nustatyta tvarka.
Esant šioms aplinkybėms, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija konstatavo, kad mokesčių administratorius, atsižvelgdamas būtent į
tai, jog bendrovė du mėnesius iš eilės nepateikė pridėtinės vertės mokesčio
deklaracijų, pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad ji nevykdo ekonominės veiklos ar
prekių įsigijimų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių.
[2008 m. gegužės 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438823/2008. UAB „Harmonijos pasaulis“ prieš Klaipėdos apskrities valstybinę
mokesčių inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 8.2; 9.3; 9.8]
Vis dėlto mokesčių administratorius, priimdamas sprendimą
išregistruoti mokesčių mokėtoją iš minėto registro, ne tik privalo konstatuoti
ekonominės veiklos nevykdymą, bet ir užtikrinti galimybę pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojui pateikti paaiškinimus šiuo klausimu. Administracinėje
byloje Nr. A442-1366/2008 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymėjo, kad reikalavimas, jog apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
savo iniciatyva išregistruodama mokesčių mokėtoją iš Pridėtinės vertės
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mokesčio mokėtojų registro privalo jam išsiųsti laisvos formos pranešimą,
informuojantį nuo kada bus priimtas sprendimas išregistruoti, nėra vien tik
formalaus pobūdžio, o skirtas garantuoti mokesčio mokėtojo teisę pateikti
paaiškinimą mokesčių administratoriui dėl šio sprendimo.
Šioje byloje buvo nustatyta, jog mokesčių mokėtojas neteikė pridėtinės
vertės mokesčio deklaracijų, nes jis įsigijo žemės sklypą, kuriame vykdė
pasiruošimo logistikos centro statybai darbus, taip patirdamas tik su minėtais
darbais susijusias išlaidas. Atsižvelgdama į tai, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad minėtos mokesčio mokėtojo teisės
užtikrinimas ypač svarbus šios administracinės bylos kontekste, nes Taisyklių
47.1.6 punkte yra numatyta, kad apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
iniciatyva negali būti išregistruojami pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai,
kuriantys (statantys) ilgalaikį materialųjį turtą ir apie tai laisvos formos raštu
informavę apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Rašte turi būti nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto kūrimo (statybos) pradžia, pabaiga, taip pat,
kokiai veiklai šis turtas bus skirtas.
Teisės aktuose nėra numatyta, kokia tvarka mokesčių administratorius
turi siųsti pranešimą mokesčio mokėtojui apie numatomą priimti sprendimą
dėl išregistravimo iš minėto registro, todėl Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija nurodė, jog šio pranešimo išsiuntimui turi būti taikomos
taisyklės, numatytos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 164 straipsnyje. Kadangi aptariamoje byloje atsakovas (mokesčių
administratorius) nepateikė įrodymų, kad įvykdė minėto Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo straipsnio reikalavimus, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog šis mokestinės procedūros
pažeidimas negarantavo mokesčių mokėtojo teisės pateikti paaiškinimą dėl
vykdomos ekonominės veiklos, todėl skundžiamas sprendimas buvo priimtas
objektyviai neįvertinus visų aplinkybių, t. y. pareiškėjo veiksmų kuriant
(statant) ilgalaikį materialųjį turtą (logistikos centrą), todėl šis procedūros
pažeidimas yra pagrindas panaikinti skundžiamą administracinį aktą.
[2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4421366/2008. UAB „Lazdėnų logistikos centras“ prieš Vilniaus apskrities valstybinę
mokesčių inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 9.3.4]
2008 metais Lietuvos vyriausias administracinis teismas išnagrinėjo
keliasdešimt buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų, kurie iš tarnybos
buvo atleisti dėl netinkamos sveikatos būklės, skundų dėl jiems išmokėtų
išeitinių kompensacijų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu.
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Pavyzdžiui, 2008 m. kovo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.
A556-346/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, jog, pagal Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą, prie
neapmokestinamų pajamų priskiriamos gyventojams išmokamos įstatymais
ir kitais teisės aktais nustatyto dydžio ir nenustatyto dydžio kompensacijos,
tačiau tokios kompensacijos, kaip pabrėžiama teisėkūros subjekto akte,
turi būti būtinai numatytos įstatymuose arba kituose teisės aktuose. Prie
neapmokestinamų kompensacijų, nepriklausomai nuo jų įtvirtinimo
įstatymuose ir kituose teisės aktuose, negali būti priskiriamos tos, kurios
išmokamos nutraukiant darbo sutartis arba jos esmę atitinkančias sutartis
darbdavio valia.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog
pareigūno atleidimas iš vidaus tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio
1 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. kai jis negali tarnauti dėl sveikatos būklės,
esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai,
priskiriamas prie teisinių pagrindų, nepriklausančių nuo šalių valios. Ši teisės
norma ne tik įpareigoja vidaus reikalų įstaigos vadovą atleisti pareigūną, bet
ir nustato konkretų atleidimo iš darbo šiuo pagrindu terminą, kurio jis negali
pakeisti, t. y. pareigūną atleidžiančio subjekto teisinė elgsena, pagal įstatymų
leidėjo apibrėžtas taisykles, egzistuojant sveikatos būklės sutrikimams,
patvirtintiems kompetentingos institucijos, – imperatyvi. Kadangi pareigūnas,
esant Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytoms
aplinkybėms, turi būti atleistas iš vidaus tarnybos nepriklausomai nuo
jo bei vidaus tarnybos įstaigos valinės išraiškos, pagal Vidaus tarnybos
statuto 57 straipsnio 1 dalį išmokama išeitinė kompensacija priskirtina
neapmokestinamosioms pajamoms, numatytoms Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte.
[2008 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-346/2008.
V. P. prieš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Šiaulių miesto priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Procesinio
sprendimo kategorija 16.5]
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2
dalies 3 punkto nuostatas, ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais laikytinos
komandiruočių sąnaudos. Komandiruotės samprata yra atskleista minėto
įstatymo 21 straipsnyje, kuriame nustatyta, jog komandiruote laikomas
teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės
darbo vietos vieneto administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, arba
33

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį
pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1
dalis nustato, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės
tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto
ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.
Administracinėje byloje Nr. A525-109/2008 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, aiškindama minėtas įstatymo nuostatas, konstatavo,
jog tam, kad komandiruočių išlaidas galima būtų priskirti ribojamų
dydžių leidžiamiems atskaitymams, būtina nustatyti, ar dėl nagrinėjamų
komandiruočių, pelno mokesčio mokėtojas gavo pajamų ar ekonominę
naudą.
Šioje administracinėje byloje ginčas kilo dėl įmonės direktoriaus
komandiruočių išlaidų priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems
atskaitymams. Mokesčių mokėtojas pripažino, jog jokių konkrečių pajamų iš
komandiruočių nebuvo gauta, tačiau nurodė, jog jų metu direktorius pakėlė
savo kvalifikaciją, išmoko derybų meno, įgijo patirties bendraujant su užsienio
partneriais, netiesiogiai reklamavo produkciją, o iš buvusių komandiruočių
pajamos bus uždirbtos vėliau. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad minėti pareiškėjos paaiškinimai
jokiais dokumentais nebuvo pagrįsti, juos atmetė kaip nepagrįstus. Teisėjų
kolegija taip pat pažymėjo, jog ginčo santykiams nėra aktualu, ar pareiškėjos
direktorius komandiruočių metu turėjo kontaktų su užsienio įmonėmis
(partneriais), nes ginčui aktualu ne pačių kontaktų buvimo faktas, o iš tokių
kontaktų gauta nauda.
[2008 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-109/2008.
UAB „Laisvoji didmena“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 25]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 metais toliau plėtojo
praktiką, susijusią su neteisėtai apyvartoje esančių alkoholio ir tabako
gaminių apmokestinimu akcizais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
A438-129/2008, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas dėl to, ar prievolė
mokėti akcizo mokestį gali išnykti, jei akcizo mokesčio objektas (neteisėtai
laikomos cigaretės) yra sunaikinamos.
Šioje byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus nurodymo
pareiškėjui sumokėti akcizą, akcizo delspinigius ir baudą, kurie buvo
apskaičiuoti nustačius, jog pastarasis nesumokėjo akcizo pradėjęs laikyti
banderolėmis nepaženklintas akcizais apmokestinamas prekes (cigaretes),
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kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 straipsnio 1
dalies 2 punktas bei 8 straipsnio 1 dalies 8 punktas. Su šiuo mokesčių
administratoriaus sprendimu pareiškėjas nesutiko, nurodydamas, jog
į Lietuvos Respublikos teritoriją nelegaliai įvežtos, teismo sprendimu
konfiskuotos ir sunaikintos cigaretės negali būti akcizo mokesčio objektu.
Anot pareiškėjo, Marijampolės rajono apylinkės teismo nutarimu cigaretės
buvo konfiskuotos ir teisės aktų nustatyta tvarka turėjo būti sunaikintos, o
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 31 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad
apdorotas tabakas atleidžiamas nuo akcizų, jei jis sunaikintas prižiūrint
kompetentingai institucijai.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, vertindama šiuos
apelianto argumentus, pažymėjo, kad atleidimas nuo akcizo mokesčio ar jo
grąžinimas, vadovaujantis Europos Tarybos 1992 m. vasario 25 d. direktyvos
92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais
produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole nuostatomis, yra išimtis iš
bendros apmokestinimo akcizo mokesčiu taisyklės. Kaip numato Akcizų
įstatymo 31 straipsnio l dalis, Lietuvos Respublikoje nuo akcizų atleidžiamas
apdorotas tabakas, jeigu jis sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai.
Įgyvendinant Akcizų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies nuostatas, atleidimo
nuo akcizų procedūros pagal šį įstatyminį pagrindą yra numatytos
poįstatyminiame teisės akte – Apdoroto tabako sunaikinimo prižiūrint
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir atleidimo nuo akcizų taisyklėse,
patvirtintose 2004 m. rugsėjo 2 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-155.
Šių Taisyklių 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 sertifikato galiojimas ir pan.) yra išimtas iš
apyvartos.
Vadovaudamasi
minėtų
taisyklių
nuostatomis,
Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad nuo akcizo mokesčio
gali būti atleidžiamas toks apdorotas tabakas, kuris Europos Bendrijų
teritorijoje yra patekęs į teisėtą apyvartą (t. y. apdorotas tabakas, kuris buvo
patekęs į teisėtą apvartą, tačiau dėl tam tikrų minėtose taisyklėse apibrėžtų
priežasčių privalo būti išimtas iš apyvartos). Kadangi apžvelgiamoje byloje
apeliantas tabako gaminius laikė neteisėtai, pažeisdamas fiziniams asmenims
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nustatytą akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tvarką, teisėjų kolegija
konstatavo, jog jam nurodytos minėtų Taisyklių nuostatos netaikytinos.
[2008 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-129/2008.
B. M. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.4]
Nemažą dalį administracinių bylų sudarė ginčai kilę tarp mokesčių
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl pastarojo atliekamų veiksmų
mokesčių administravimo srityje. 2008 metais Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas toliau vystė administracinių teismų praktiką taikant
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo bei jį lydinčiųjų
teisės aktų nuostatas.
2008 m. sausio 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556158/2008 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
išsprendė ginčą dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo Vilniaus
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, konstatavusi, kad buvo vykdoma
individuali veikla, pavedė pakartotinai patikrinti gyventojų pajamų mokesčio
ir delspinigių bei pridėtinės vertės mokesčio ir delspinigių apskaičiavimą. Šioje
administracinėje byloje, nesutikdamas su minėtu mokesčių administratoriaus
sprendimu, pareiškėjas, be kita ko, nurodė, jog skundžiamas sprendimas atlikti
pakartotinį mokestinį patikrinimą yra nemotyvuotas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo,
jog priimant sprendimą dėl mokestinio patikrinimo, būtina atsižvelgti į
keletą faktorių – turėti omenyje mokestinio patikrinimo esmę, paisyti pačios
mokestinio ginčo problematikos, reikalingus surinkti papildomus faktinius
duomenis, padėsiančius priimti objektyvų bei visapusišką sprendimą
mokestinėje byloje. Tačiau taip pat būtina laikytis ir viešojo administravimo
srityje taikomų viešojo administravimo principų, kaip antai, įstatymo
viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia.
Kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos bei teritorinės mokesčių inspekcijos – viešojo administravimo
sistemos dalis, t. y. viešojo administravimo institucijos, jų veiklą, be kitų
teisės aktų, reglamentuoja ir Viešojo administravimo įstatymas. Tai reiškia,
kad mokesčių administratorius savo veikloje privalo vadovautis bendraisiais
demokratinio valstybės administravimo principais, o tarp jų – ir Viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintu objektyvumo principu, reiškiančiu, kad
sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.
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Mokesčių administratoriaus atliekamo mokestinio patikrinimo esmė,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu, yra atskleista
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 21 punkte. Čia mokestinis
patikrinimas apibrėžiamas kaip mokesčių administratoriaus atliekamas
mokesčių mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių
mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo,
deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse.
Vykdydamas šias įstatymo nuostatas bei savo kaip valstybės institucijos
pareigas, tiek vietinis, tiek centrinis mokesčių administratorius privalo
nustatyti, ar mokesčio mokėtojas teisingai vykdo savo prievoles, tuo tikslu
privalu tirti visas aplinkybes, susijusias su mokesčio mokėtojo veikla, ir
atitinkamai rinkti įrodymus tiek patvirtinančius, tiek paneigiančius mokesčio
mokėtojo veiksmų teisėtumą. Toks tyrimas, administruojant mokesčius,
turi būti atliekamas vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais,
nepažeidžiant mokesčio mokėtojų teisių, mokesčių administratoriui atliekant
savo funkcijas, stengiantis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą.
Nagrinėtoje byloje mokesčių administratoriaus priimtame sprendime
buvo nurodoma, jog pakartotinis patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti
papildomas aplinkybes, ar pirkimo-pardavimo sutartimi pareiškėjo
parduotas nekilnojamasis turtas, įgytas dovanojimo sutartimi, priskirtinas
individualios veiklos turto pardavimui. Kadangi minėtų aplinkybių
mokesčių administratorius neįvardino, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad toks abstraktus teiginys negali
būti savarankiško pakartotino mokestinio patikrinimo pagrindu. Be to,
toks teiginys paneigia mokesčio mokėtojo teisę žinoti, kodėl mokesčių
administratorius negali ginčo mokesčių klausimo spręsti iš esmės.
[2008 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-158/2008.
V. P. prieš Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Procesinio
sprendimo kategorija 9.1]
Mokesčių mokėtojo teisės reikalauti atlikti jo veiklos mokestinį
patikrinimą ribas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apibrėžė 2008
m. birželio 2 d. administracinėje byloje Nr. A261-847/2008 priimtoje nutartyje.
Šioje nutartyje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio
21 punktą mokestinis patikrinimas – mokesčių administratoriaus atliekamas
mokesčių mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių
mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo,
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deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse.
Taigi tokį reikalavimą mokesčių mokėtojas turėtų teisę reikšti tuomet, jei
keltų mokestinį ginčą, t. y. ginčą, kilusį iš prievolės mokėti mokesčius.
Minėtą išvadą teisėjų kolegija padarė išnagrinėjusi mokesčių mokėtojo
prašymą įpareigoti mokesčių administratorių atlikti jo veiklos mokestinį
patikrinimą tikslu revizuoti jau atliktą pareiškėjo veiklos mokestinį tyrimą,
kuriuo pareiškėjas pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir vadovaujantis
Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo nuostatomis jam yra prievolė teikti
metinę pajamų deklaraciją. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija šioje nutartyje taip pat pažymėjo, jog mokestiniu patikrinimu nėra
revizuojamas atliktas pareiškėjo veiklos mokestinis tyrimas, todėl mokesčių
mokėtojo skundą atsisakė patenkinti.
[2008 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-847/2008.
D. M. prieš Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Procesinio
sprendimo kategorija 9.1; 9.8]
Administracinėje byloje Nr. A525-952/2008 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas sprendė ginčą tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių
administratoriaus dėl pastarojo sprendimo sustabdyti mokesčių mokėtojo
mokestinį patikrinimą iki informacijos gavimo iš teismo apie priimtą
sprendimą administracinėje byloje.
Spręsdama klausimą dėl mokesčių administratoriaus teisės sustabdyti
mokestinį patikrinimą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
2008 m. birželio 13 d. nutartimi šioje administracinėje byloje pirmiausia
pažymėjo, jog, vadovaujantis Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų
įforminimo ir patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87, 36 punktu, mokestinis patikrinimas gali būti
stabdomas tais atvejais, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos
Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių
valstybinių mokesčių inspekcijų ir tokiu laikotarpiu faktiškai mokestinis
patikrinimas nėra atliekamas. Teisėjų kolegija nurodė, jog ši nuostata reiškia,
jog mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas ne tuomet, kai mokesčių
administratoriui reikalinga informacija iš atitinkamų institucijų, bet tik tada,
kai neturėdamas tos konkrečios informacijos mokesčių administratorius
neturi galimybės faktiškai toliau to mokestinio patikrinimo tęsti (atlikinėti).
[2008 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525952/2008. UAB „Klaipėdos keliai“ prieš Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių
inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 9.9]
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Administracinėje byloje Nr. A556-1835/2008 J. V. prieš Kauno apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją buvo sprendžiamas ginčas dėl mokesčių
administratoriaus, sustabdžiusio priverstinį nepriemokos išieškojimą
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1
dalies pagrindu, sprendimo atnaujinti priverstinį mokestinės nepriemokos
išieškojimą išnykus sustabdymo pagrindams.
Sprendimą
sustabdyti
priverstinį
mokestinės
nepriemokos
išieškojimą pagal Vokietijos kompetentingos institucijos prašymą
mokesčių administratorius priėmė atsižvelgdamas į gautą informacija apie
mokesčių mokėtojo Vokietijos teismui pateiktą skundą dėl atleidimo nuo
mokestinės skolos. Vėliau, gavęs duomenis apie tai, jog mokesčių mokėtojo
prašymas atleisti jį nuo mokestinės skolos buvo atmestas, vietos mokesčių
administratorius priėmė sprendimą atnaujinti priverstinį mokestinės
nepriemokos išieškojimą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pastarąjį viešojo
administravimo subjekto sprendimą pripažino visiškai pagrįstu, nes
išnyko faktinis pagrindas, suponavęs mokestinės nepriemokos priverstinio
išieškojimo sustabdymą. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 110
straipsnį, egzistuojant tam tikroms aplinkybėms, mokesčių administratorius
įstatymų leidėjo yra įpareigojamas stabdyti mokestinės nepriemokos
išieškojimą, o atitinkamais atvejais, vadovaudamasis protingumo ar
ekonominio tikslingumo kriterijais, turi teisę savo iniciatyva nepradėti
arba stabdyti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras.
Išnykus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymo
pagrindui, laikantis Mokesčių administravimo įstatymo reikalavimų, paisant
teisinio aiškumo principo, turi būti priimtas sprendimas ir dėl mokestinės
nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūros atnaujinimo.
[2008 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5561835/2008. J. V. prieš Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.
Procesinio sprendimo kategorija 8.1.6]
Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2008 metais toliau plėtojo
ankstesniais metais suformuotą teismo praktiką, taikant turinio prieš
formą viršenybės principą. Pavyzdžiui, 2008 m. vasario 20 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. A556-250/2008 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog interpretuojant Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnį, matyti, kad jame kalbama
apie mokesčio mokėtojo tikslą gauti mokestinę naudą ateityje, t. y. po
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sandorio (ūkinės operacijos), kurie gali būti tiriami šios teisės normos
taikymo aspektu, sudarymo. Taikant šią teisės normą reikšmingomis gali
būti pripažintos aplinkybės, kurios laiko aspektu atsirado po tiriamo
(abejones keliančio) sandorio (ūkinės operacijos) sudarymo – atliekamas
retrospektyvus paties sandorio (ūkinės operacijos) ir jo teisinių pasekmių
vertinimas. Teisėjų kolegija nurodė, kad taikant minėtą įstatymo nuostatą, yra
būtina nustatyti joje nurodytą mokesčio mokėtojo tikslą (gauti šioje normoje
apibūdintą mokestinę naudą). Taigi ši teisės norma taikytina tik tuo atveju,
kai nustatoma, kad tiriamo (abejones keliančio) sandorio (ūkinės operacijos)
tikslas yra vienintelis – gauti minėtą mokestinę naudą. Kai nustatoma, kad
atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip
pagrįstus tikslus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu,
nurodyta norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas
turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą.
[2008 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556250/2008. I. I. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.5]
Paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008
metais ne tik rėmėsi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika
spręsdamas mokestinius ginčus, bet ir 2008 m. kovo 7 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A575-40/2008 kreipėsi į šį teismą, prašydamas
priimti prejudicinį sprendimą dėl to, ar 1967 m. balandžio 11 d.
Pirmosios Tarybos Direktyvos 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų,
reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo ir (arba) 1977 m.
gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos Direktyvos Nr. 77/388/EEB dėl valstybių
narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – bendra pridėtinės vertės
mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 33 straipsnio nuostatos
turi būti aiškinamos kaip draudusios valstybei narei išlaikyti ir rinkti tokius
mokesčius, kaip atskaitymus nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Šioje administracinėje
byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai būtinybė kreiptis
į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo iškilo
nagrinėjant uždarosios akcinės bendrovės ,,Mechel Nemunas“ skundą dėl
įpareigojimo Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos grąžinti nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. birželio 30
d. kaip atskaitymus nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo įstatymą sumokėtas įmokas.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, bylos nagrinėjimo
metu įvertinusi atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą teisinį reguliavimą,
konstatavo, jog yra pagrindo manyti, kad šie atskaitymai visą laikotarpį, kurį
jie buvo taikomi po Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, galėjo
iš esmės atitikti pagrindinius kaupiamojo daugiapakopio apyvartos mokesčio
požymius: 1) mokestis visada turėjo būti mokamas kiekviename gamybos,
paslaugų teikimo ar distribucijos (prekybos) etape (daugiapakopiškumo
požymis); 2) pagal bendrąją taisyklę (turėjusią išimčių) turėjo būti mokamas
nuo bendros apyvartos (iš prekių (turto) pardavimo ir paslaugų teikimo
gautos pajamų sumos) per atitinkamą laikotarpį; 3) mokestis buvo bendro
pobūdžio; 4) šis mokestis, įtraukiant jį į parduodamų prekių ar teikiamų
paslaugų kainą, galėjo būti faktiškai perkeltas galutiniam vartotojui; 5)
apskaičiuojant apmokestinamąją pajamų sumą, prekių ar paslaugų įsigijimo
kaina bei kitos sąnaudos iš gautų pajamų paprastai nebūdavo atimamos.
Įstatyme taip pat nebuvo numatyta galimybė iš apskaičiuoto mokėtino šio
mokesčio sumos atskaityti ankstesniame gamybos, paslaugų teikimo ar
distribucijos (prekybos) etape apskaičiuoto ir sumokėto šio mokesčio sumos
(mokesčio kaupimo požymis).
Tad, atsižvelgiant į paminėtą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegijai kilo abejonių, ar šie atskaitymai nuo pajamų neprieštaravo 1967 m.
balandžio 11 d. Pirmosios Tarybos Direktyvos 67/227/EEB dėl valstybių narių
teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo ir (arba) 1977
m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos Direktyvos Nr. 77/388/EEB dėl valstybių
narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – bendra pridėtinės vertės
mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 33 straipsnio nuostatoms,
kurios nuo bendrosios pridėtinės vertės mokesčio sistemos sukūrimo
uždraudė Europos Sąjungos valstybėms narėms visiškai ar iš dalies išlaikyti
arba iš naujo visiškai ar iš dalies įvesti bet kokius apyvartos mokesčius pagal
kaupiamojo daugiapakopio mokesčio sistemą.
[2008 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-40/2008.
UAB „Mechel Nemunas“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.4; 9.5; 23.1]
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1.3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
2008 metai buvo ypač reikšmingi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikos, susijusios su konkurencijos teisinius santykius
reglamentuojančių teisės aktų aiškinimu ir taikymu, formavimui.
Dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos procesinių normų
tarpusavio taikymo konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje, teisės neduoti
parodymų prieš save konkurencijos teisės pažeidimo tyrimo procedūroje
bei teismo atliekamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atlikto
tyrimo patikrinimo ribų Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė 2008
m. gruodžio 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A248-715/2008. Ši byla
aktuali ir sprendžiant procedūrinių normų taikymo Konkurencijos tarybos
veikloje klausimus.
Šioje byloje ginčas kilo tarp akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“
ir Konkurencijos tarybos dėl pastarosios
2005 m. gruodžio 22 d.
nutarimo, kuriuo buvo pripažinta, kad AB „Mažeikių nafta“ piktnaudžiavo
dominuojančia padėtimi ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 ir 9
straipsnius bei Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnį. Taip pat
byloje buvo ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo buvo
nuspręsta papildyti tyrimą dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi
dalimi dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ veiksmų atitikties Europos
Bendrijų steigimo sutarties 82 straipsniui ir nutarimą laikyti konfidencialiu
iki bus atlikti bendri tyrimo veiksmai su Latvijos ir Estijos konkurencijos
institucijomis. Pareiškėjas savo poziciją grindė tuo, kad pats tyrimas
Konkurencijos taryboje yra prasidėjęs neteisėtai, todėl neteisėtos ir jo
pagrindu padarytos išvados. Konkurencijos taryba, išplėsdama tyrimą dėl
AB „Mažeikių nafta“ veiksmų atitikties EB steigimo sutarties 82 straipsniui
ir laikydama šį nutarimą konfidencialiu, pasak pareiškėjo, pažeidė AB
„Mažeikių nafta“ teises, užkirto galimybę pasinaudoti Konkurencijos
įstatymo 27 straipsnyje numatyta teise apskųsti pareigūnų veiksmus,
pažeidė proporcingumo principą, pareiškėjo teisę į gynybą bei teisę neduoti
parodymų prieš save.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 28 d.
sprendimu yra pripažinęs Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatas,
suteikiančias Konkurencijos tarybai teisę priimti konfidencialius nutarimus,
prieštaraujančiomis Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 daliai. Pasak
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Vyriausiojo administracinio teismo, tokia Konkurencijos tarybos teisė turėtų
būti numatyta tik įstatymo, o ne poįstatyminio lygio teisės akte.
Spręsdamas klausimą dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“
skundžiamų Konkurencijos tarybos galimai padarytų procedūrinių
pažeidimų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pirmiausia pažymėjo, kad nors Europos Sąjungos valstybių narių procesinės
normos konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje nėra harmonizuotos,
tačiau, siekiant kiek galima labiau suderinti Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis) ir užtikrinti tinkamą
jų taikymą Lietuvos Respublikoje, reikia atsižvelgti ir į Europos Bendrijų
teisėje galiojančias procesines konkurencijos teisės taisykles. Šiuo atžvilgiu
teisėjų kolegija nurodė, jog, vadovaujantis EB sutarties 10 straipsniu, negalima
taikyti tokių nacionalinių procesinių normų, kurios EB sutarties 81 ir 82
straipsnių taikymą labai apsunkintų arba padarytų praktiškai neįmanomu
(veiksmingumo reikalavimas), ir taikyti mažiau palankias procesines
normas, nei taikomos nacionalinių konkurencijos normų pažeidimų atvejais
(lygiavertiškumo reikalavimas).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
atliekant tyrimą dėl galimo Europos Bendrijų konkurencijos teisės pažeidimo
ir nagrinėjant tokią bylą Konkurencijos taryboje, būtina laikytis bendrųjų šios
teisės principų, o taip pat ir Europos Bendrijų teisės sistemoje pripažįstamų
tiriamų ūkio subjektų pagrindinių teisių, ypač teisės būti išklausytam ir teisės
į gynybą.
Vertindamas pareiškėjo teiginius, jog skundžiamo Konkurencijos
tarybos nutarimo priėmimas dėl savo konfidencialaus pobūdžio ipso facto
laikytinas esminiu procedūriniu pažeidimu, dėl kurio visi minėto nutarimo
pagrindu Konkurencijos tarybos atlikti veiksmai ir surinkti įrodymai turėtų
būti pripažinti neteisėtais, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
pažymėjo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3
punkto nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas
yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas
tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Kriterijus, pagal
kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio
akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas
sprendimas. Atliekant šį vertinimą pirmiausiai būtina atsižvelgti į atitinkamas
teisines ir faktines aplinkybes, susijusias su asmens teisėmis ir pareigomis, bei
į pažeidimo poveikį galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo pagrįstumui.
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Šiuo atžvilgiu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
Konkurencijos tarybos sprendimą papildyti tyrimą dalimi dėl akcinės
bendrovės ,,Mažeikių nafta” veiksmų atitikties EB steigimo sutarties 82
straipsniui ir šį sprendimą laikyti konfidencialiu, iki bus atlikti bendri tyrimo
veiksmai su Latvijos ir Estijos konkurencijos institucijomis bei pratęsti tyrimo
terminą, pripažino formaliu pažeidimu, nes šiuo sprendimu nebuvo pradėtas
naujas tyrimas, o tik pakoreguotas pradėtas pirminis tyrimas. Tiek EB sutarties
82 straipsnio, tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio
pažeidimas savo objektyviaisiais požymiais iš esmės nesiskiria. Abiem atvejais
tiriamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Skiriasi tik tai, kad,
taikant EB sutarties 82 straipsnį, būtina konstatuoti, jog piktnaudžiavimas
dominuojančia padėtimi daro (gali daryti) reikšmingą poveikį prekybai tarp
valstybių narių. Tačiau procedūrine prasme pažeidimu įtariamo ūkio subjekto
padėtis nepasikeičia, nes tyrimas dėl EB sutarties 82 straipsnio atliekamas
pagal Konkurencijos įstatymo nustatytą tyrimo procedūrą. Nepriklausomai
nuo to, ar tiriamas ūkio subjektas žino apie tam tikro konkurencijos tarybos
tyrimo išplėtimą dalimi dėl jo veiksmų atitikties EB sutarties 82 straipsniui,
jis vis tiek yra įpareigotas glaudžiai bendradarbiauti su Konkurencijos taryba
ir pateikti atsakymus į faktinio pobūdžio klausimus, susijusius su vykdomu
tyrimu dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.
Vertindama teisės neduoti parodymų prieš save apimtį konkurencijos
teisės pažeidimo tyrimo procedūroje, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pastebėjo, jog ji yra siauresnė negu baudžiamajame procese.
Tiriamas ūkio subjektas negali atsisakyti suteikti informacijos motyvuodamas
tuo, jog ji yra kaltinanti, t. y. gali būti naudojama konstatuojant konkurencijos
teisės pažeidimą. Tačiau Konkurencijos taryba savo klausimais negali
piktybiškai versti tiriamų ūkio subjektų pripažinti pažeidimo padarymą. Šioje
byloje teisėjų kolegija nenustatė jokių aplinkybių, leidžiančių konstatuoti, kad
pareiškėjui ir jo darbuotojams konfidencialumo galiojimo laikotarpiu pateikti
klausimai buvo tokie, dėl kurių, pasinaudojant tyrimo konfidencialumu,
jie būtų piktybiškai verčiami pripažinti konkurencijos teisės pažeidimo
padarymą.
Aptariamoje nutartyje analizuodama Konkurencijos įstatymo 26
straipsnio 4 dalyje, nustatančioje, kad Konkurencijos tarybos įgalioti
pareigūnai, prieš atlikdami šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, turi pateikti
Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus,
tyrimo tikslus ir terminus, įtvirtintą informavimo pareigą, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija visų pirma pažymėjo, jog tokios
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pareigos įtvirtinimu įstatyme siekiama suteikti tiriamiems ūkio subjektams,
o taip pat kitiems tyrime dalyvaujantiems ūkio subjektams galimybę įsitikinti
konkrečių Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekamų tyrimo veiksmų
teisėtumu, sužinoti savo bendradarbiavimo su Konkurencijos taryba pareigos
apimtį bei Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų
įvykdymo terminus.
Vykdant tyrimą nepakanka remtis vien Konkurencijos įstatymo
19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, jog Konkurencijos taryba
duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp jų – komerciniams
bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei valstybės valdymo ir savivaldos
institucijoms, pateikti finansinius bei kitus dokumentus, taip pat ir turinčius
komercinių paslapčių, ir kitą informaciją, reikalingą rinkoms tirti ar kitiems
Konkurencijos tarybos uždaviniams vykdyti. Vyriausiojo administravimo
teismo teisėjų kolegija nurodė, kad to paties straipsnio 1 dalies 5 punkte
aiškiai išskirta atskira Konkurencijos tarybos įgaliojimų grupė – tirti ir
nagrinėti Konkurencijos įstatymo pažeidimus bei taikyti pažeidėjams
atitinkamas sankcijas. Tuo tarpu būtent Konkurencijos įstatymo 26
straipsnis apibrėžia Konkurencijos tarybos pareigūnų konkrečias teises
ir pareigas, atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų.
Sistemiškai aiškindama šias Konkurencijos įstatymo nuostatas, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog Konkurencijos
įstatymo 26 straipsnio 4 dalis taikytina ne tik pažeidimu įtariamo ūkio
subjekto, bet ir kitų su tyrimu susijusių ūkio subjektų atžvilgiu. Todėl šioje
nuostatoje nurodytos informacijos nepateikimas arba neišsamus pateikimas
gali pažeisti tik konkretaus ūkio subjekto, dėl kurio atliekami Konkurencijos
įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, teises.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog nors Konkurencijos įstatymo
26 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta Konkurencijos tarnybos pareigūnų pareiga
prieš atliekant tyrimo veiksmus, pateikti atitinkamą dokumentą, tačiau
tai jokiu būdu nereiškia, kad jie privalo kiekvieną kartą pateikti atitinkamą
Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo remiantis jos pareigūnai vykdys
atskirus tyrimo veiksmus. Šioje įstatymo nuostatoje aiškiai numatyta, jog
tam, kad ūkio subjektas galėtų įsitikinti Konkurencijos tarybos pareigūnų
atliekamų veiksmų teisėtumu, pakanka pateikti dokumentą, kuriame
išvardijami atitinkamų Konkurencijos tarybos pareigūnų įgaliojimai,
atliekamo tyrimo tikslai ir terminai. Konkurencijos tarybos pareigūnų
įgaliojimai pirmiausiai atskleidžiami, nurodant atitinkamą teisinį pagrindą,
kuriuo remiantis šie pareigūnai įgyja teisę vykdyti tyrimo veiksmus. Nurodant
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tyrimo tikslą, pakanka paminėti, kad vykdomas vieno ar kito ūkio subjekto
veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo ar EB sutarties nuostatoms
tyrimas.
Sisteminiu teisės aiškinimo metodu aiškindama Konkurencijos
įstatymo procesines nuostatas, susijusias su Konkurencijos tarybos pareigūnų
procesiniu statusu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
padarė išvadą, jog atitinkamą Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą
atlikęs Konkurencijos tarybos pareigūnas nelaikytinas bylų dėl konkurenciją
ribojančių veiksmų nagrinėjimo proceso Konkurencijos taryboje dalyviu.
Todėl proceso dalyviai neturi teisės užduoti jam klausimų bylos nagrinėjimo
metu. Tačiau posėdžio pirmininkas, kai jis mano, jog tai yra būtina, norint
pašalinti kilusius neaiškumus, gali leisti proceso dalyviams užduoti klausimus
tyrimą atlikusiam Konkurencijos tarybos pareigūnui.
Vertindama galimus skirtumus tarp pranešimo apie atliktą tyrimą ir
galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija nurodė, jog Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
36 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip reiškianti, jog Konkurencijos
tarybos pranešimas apie atliktą tyrimą savo turiniu neturi būti visais atvejais
identiškas galutiniam nutarimui ir gali būti pakeistas, pasikeitus vertinimui,
kurį atlieka Konkurencijos taryba, kaip kolegiali institucija, remdamasi
proceso dalyvių pateiktais paaiškinimais ir pastabomis. Atsižvelgdama į tai
teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamoje byloje Konkurencijos tarybos
pranešimas apie atliktą tyrimą dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“
veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 ir 9 straipsniams ir EB steigimo
sutarties 82 straipsniui savo turiniu neturėjo būti identiškas galutiniam
Konkurencijos tarybos nutarimui ir galėjo būti pakeistas, pasikeitus
vertinimui, kurį atliko Konkurencijos taryba, kaip kolegiali institucija,
remdamasi paaiškinimais ir pastabomis, kurias jai pateikė proceso dalyviai,
bei papildytas kitomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių
pareiškėjas galėjo duoti savo paaiškinimus. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pabrėžė, kad minėtą Konkurencijos įstatymo nuostatą
aiškinant priešingai, būtų pažeisti Konkurencijos tarybos kaip kolegialios
institucijos ir jos administracijos funkcijų atribojimo principai, o kartu
prarastų reikšmę konkurencijos teisės pažeidimų nagrinėjimo proceso
skirstymas į dvi savarankiškas tyrimo ir bylų nagrinėjimo stadijas.
Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija atmetė pareiškėjos akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ skundą dalyje
dėl neva padarytų Konkurencijos tarybos procedūrinių sprendimų
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Priimdamas sprendimą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo pripažinti,
kad akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 9 straipsnį ir EB sutarties 82 straipsnį, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia pažymėjo, jog tam, kad būtų
įrodyti minėti pažeidimai, būtina atlikti pažeidimo sudėties bei įrodymų
vertinimo analizę, susidedančią iš kelių susijusių, tačiau nuosekliai sekančių
etapų: pirma, turi būti nustatyta atitinkama rinka, kuri apibrėžiama pagal
prekės ir geografinę rinką; antra, turi būti įvertinta, ar ūkio subjektas užima
dominuojančią padėtį ir gali daryti vienpusę lemiamą įtaką toje atitinkamoje
rinkoje; trečia, turi būti įvertinta, ar tiriami veiksmai yra piktnaudžiavimas;
ketvirta, taikant EB steigimo sutarties 82 straipsnį, būtina įrodyti poveikį
prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Kadangi visi šie etapai
tarpusavyje yra glaudžiai susiję, todėl, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegijos teigimu, nors vieno iš jų neteisingas įvertinimas savaime
sąlygoja neteisingas galutines išvadas bei paskesnio etapo išvadas.
Šiuo atžvilgius Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką, pažymėjo,
jog nors teismas paprastai turi išsamiai įvertinti Konkurencijos įstatymo
9 straipsnio ir EB sutarties 82 straipsnio taikymo sąlygas, vertindamas
Konkurencijos tarybos atliktų sudėtingų ekonominio pobūdžio tyrimų
išvadas teismas turi patikrinti tik tai, ar Konkurencijos taryba laikėsi
procedūrinių taisyklių, ar visos išvados buvo motyvuotos, ar nebuvo
iškraipytos faktinės bylos aplinkybės, ar nebuvo padaryta akivaizdi vertinimo
klaida, ir ar nebuvo piktnaudžiauta įgaliojimais. Kadangi atitinkamos rinkos
apibrėžimas yra sudėtingas ekonominio pobūdžio tyrimas, todėl su tuo
susijusios Konkurencijos tarybos išvados turi būti tikrinamos iš esmės tik
pagal minėtus aspektus, giliau neanalizuojant su atitinkama rinka susijusių
konkrečių materialinio pobūdžio išvadų teisingumo ar pagrįstumo.
Kadangi Konkurencijos taryba neištyrė visų atitinkamos rinkos
apibrėžimui reikšmingų aplinkybių, nepašalino kai kurių faktinio pobūdžio
abejonių ir nepakankamai motyvavo savo pasirinktą rinkos apibrėžimą,
taip pažeisdama Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatytus
reikalavimus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo,
jog skundžiamame nutarime padarytos išvados negali būti laikomos
pagrįstomis ir objektyviomis. Šiems trūkumams pašalinti, teismas grąžino
bylą Konkurencijos tarybai atlikti papildomą tyrimą.
[2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248715/2008. UAB „Mažeikių nafta“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.3]
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Konkurencijos užtikrinimui viešųjų pirkimų srityje yra aktualios
Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008, kurioje teismas pasisakė dėl
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos konkurenciją viešųjų pirkimų
srityje reglamentuojančių normų santykio, kai nacionalinėje teisėje nustatytos
griežtesnės šiuos santykius reglamentuojančios taisyklės, bei 2008 m. gegužės
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-697/2008.
2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7561976/2008 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išsprendė
ginčą, kilusį tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir Konkurencijos tarybos,
dėl pastarosios nutarimo pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimus pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
reikalavimus. Šiais sprendimais, nevykdžius viešųjų pirkimo procedūrų,
Bendrojo plano rengėju buvo paskirta savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“,
ir savivaldybės administracijos padalinys buvo įpareigotas sudaryti su šia
įmone sutartį.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog valstybės
valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius,
susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, o šio straipsnio 2 dalis aiškiai
įtvirtina, kad minėtoms institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba
kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio
subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos
sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams,
išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti
vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Atsižvelgdama į šią
nuostatą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad
valstybės valdymo ar savivaldos institucijos veiksmai gali būti traktuojami
kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimas,
kai egzistuoja šių aplinkybių visuma: pirma, institucijos teisės aktas ar
sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar
jų grupes; antra, dėl tokio teisės akto ar sprendimo atsiranda ar gali atsirasti
konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems
ūkio subjektams; ir trečia, skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymu. Be to, teisėjų kolegija
taip pat nurodė, jog minėtos Konkurencijos įstatymo nuostatos laikytinos
bendrosiomis viešųjų pirkimų teisės aktų atžvilgiu. Jos įtvirtina bendrąjį
principą – pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę viešojo
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administravimo srityje. Ši pareiga gali būti detalizuojama atskiruose lex
specialis teisės aktuose, be kita ko, susijusiuose su viešaisiais pirkimais.
Nagrinėjamoje byloje nebuvo ginčo dėl to, jog pagal bendrą taisyklę
pareiškėjo vykdomiems pirkimams turėjo būti taikomos viešųjų pirkimų
procedūros, išskyrus, jei įstatymas leido tam tikras išimtis. Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnis (2003 m. gruodžio 16 d.
įstatymo Nr. IX-1894 redakcija) numatė atvejus, kada minėtame įstatyme
nustatyta viešųjų pirkimų tvarka nėra taikoma, kas tokiu atveju, Vyriausiojo
administracinio tesimo teisėjų kolegijos teigimu, sąlygoja ir tai, kad viešųjų
pirkimų teisės požiūriu nėra pažeidžiami Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
2 dalyje įtvirtinti reikalavimai. Tačiau vidiniai (angl. „in-house“) sandoriai,
kokiais laikytini ir nagrinėti sandoriai tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir
SĮ „Vilniaus planas“, nebuvo įvardinti kaip išimtiniai atvejai, suteikiantys
galimybę netaikyti viešųjų pirkimų bendros tvarkos, t. y. nerengti konkurso,
todėl teisėjų kolegija padarė išvadą, jog viešojo pirkimo procedūros turėjo
būti taikomos minėtiems vidaus sandoriams.
Paminėtina, jog šioje byloje pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė
prašė kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, kad šis priimtų
prejudicinį sprendimą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 patvirtintų Savivaldybės teritorijos
bendrojo plano rengimo taisyklių 15.5 punkto, nustatančio, jog planavimo
organizatorius parengiamojo etapo metu skelbia konkursą Bendrojo plano
rengėjui parinkti, atitikimo Teisingumo Teismo suformuotai 1992 m. birželio
18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių
sudarymo tvarkos koordinavimo aiškinimo ir taikymo praktikai.
Priimdama sprendimą dėl šio Vilniaus miesto savivaldybės prašymo,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Europos
Bendrijų Teisingumo Teismo praktika, pažymėjo, jog Europos Bendrijų
viešųjų pirkimų teisės aktai bei su jais susijusi Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo praktika nėra taikomi visais su Lietuvos Respublikoje vykstančiais
viešaisiais pirkimais ar jų vykdymu susijusiais atvejais. Išimtys galimos
tada, kai (nepaisant Europos Bendrijų teisėje nustatytos sandorių vertės
neviršijimo) viešieji pirkimai dėl specifinio viešosios sutarties objekto,
planuojamos sandorio vertės, atitinkamo sektoriaus ypatybių, tokių kaip
rinkos dydis, struktūra, jos lokalus pobūdis, daro poveikį vidaus rinkos
veikimui, todėl jų atžvilgiu taikomi tam tikri pagrindiniai vidaus rinkos ir
viešųjų pirkimų principai, kylantys iš pačios EB sutarties nuostatų (inter
alia skaidrumo, nešališkumo ir vienodo požiūrio bei nediskriminavimo dėl
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pilietybės principai). Tačiau teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, jog net ir tuo
atveju, kai dėl savo tęstinio, kumuliacinio pobūdžio ir didesnės sandorių
vertės arba dėl savo pobūdžio ir reikšmingumo vidaus rinkos veikimui
atitinkami sandoriai patenka į Europos Bendrijų viešųjų pirkimų teisės arba
tam tikrų jos principų taikymo sritį, ji jokiu būdu nedraudžia valstybėms
narėms nustatyti konkurencijos teisės požiūriu griežtesnes taisykles,
užtikrinančias didesnę apsaugą nuo antikonkurencinių veikų. Atsižvelgdama
į tai, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog
į Europos Bendrijų viešųjų pirkimų procedūrų taikymo išimtis vidiniams
sandoriams gali būti neatsižvelgiama siekiant užtikrinti dar efektyvesnį ir
skaidresnį viešųjų finansinių išteklių panaudojimą, didesnę konkurenciją tarp
paslaugų teikėjų ir aukštesnį vartotojų teisių apsaugos standartą.
[2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7561976/2008. Vilniaus miesto savivaldybė prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.1]
Antikonkurencinių veiksmų viešuosiuose pirkimuose klausimas
nagrinėtas ir administracinėje byloje Nr. A248-697/2008. 2008 m. gegužės
22 d. nutartis šioje administracinėje byloje buvo priimta išnagrinėjus
uždarosios akcinės bendrovės „Eurointegracijos projektai“ skundą dėl
Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo buvo pripažinta, jog pareiškėjas,
viešoji įstaiga „Perspektyvių inovacijų agentūra“ ir uždaroji akcinė bendrovė
„MAG Solution“ buvo susitarę nekonkuruoti viešųjų pirkimų konkursuose,
pateikiant tarpusavyje suderintus pasiūlymus, iš anksto susitariant dėl juose
siūlomų paslaugų kainų, taip pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
1 dalies 1 punkto reikalavimus.
Spręsdama kilusį ginčą ir atsižvelgdama į Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo praktiką, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė,
jog suderinti veiksmai turėtų būti suprantami kaip tam tikras ūkio subjektų,
kurie, nesudarydami konkretaus susitarimo, sąmoningai bendradarbiauja
tarpusavyje, taip keldami grėsmę konkurencijai, veiksmų koordinavimo būdas.
Kiekvienas ūkio subjektas, veikiantis rinkoje, turi nepriklausomai pasirinkti
savo elgesį joje, tačiau toks reikalavimas neeliminuoja galimybės ūkio
subjektui protingai prisiderinti prie esamų ar numanomų savo konkurentų
veiksmų, bet draudžia bet kokį tiesioginį ar netiesioginį bendravimą tarp ūkio
subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti konkurentų elgesį ar atskleisti
jautrią informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais
veiksmais rinkoje. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog draudžiamų suderintų
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veiksmų egzistavimo faktą kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti atskirai
tinkamai atsižvelgiant į nustatytas teisines ir faktines aplinkybes. Suderinti
veiksmai, jei jie nenustatomi kitu būdu, paprastai turi pasireikšti atitinkamoje
rinkoje, t. y. turi būti konstatuotas priežastinis ryšys tarp veiksmų derinimo ir
tokio derinimo pasireiškimo (ūkio subjektų elgesio) rinkoje. Šį priežastinį ryšį
turi paneigti patys antikonkurenciniais veiksmais kaltinami ūkio subjektai. Be
to, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog suderintų
veiksmų egzistavimo faktą, be kita ko, leidžia patvirtinti situacija, kada tam
tikras ūkio subjektų elgesys rinkoje, atsižvelgiant į įprastas atitinkamos rinkos
veikimo sąlygas ir kitus rinkos parametrus, negali būti paaiškinama kitaip nei
suderintų veiksmų egzistavimu.
Esant horizontalaus pobūdžio susitarimams viešųjų pirkimų srityje gali
egzistuoti viena arba keletas konkurenciją pažeidžiančių sąlygų. Šios sąlygos,
be kita ko, gali pasireikšti tiesioginiu arba netiesioginių kainų fiksavimu,
rinkos pasidalijimu pagal klientus (perkančiąsias organizacijas), prekių ar
paslaugų grupę, teritoriją ir veiklos specializaciją, o taip pat kitokio pobūdžio
antikonkurenciniais veiksmais ar neveikimu. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas su kitais
konkursuose dalyvaujančiais ūkio subjektais derindavo pasiūlymų kainas,
kas lemdavo konkurso laimėtoją (pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia
pasiūlyta kaina), pripažino šiuos veiksmus ribojančiais konkurenciją ir
atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą.
[2008 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248697/2008. UAB „Eurointegracijos projektai“ prieš Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.2]
Konkurencijos įstatymo ir jį lydinčiųjų teisės aktų nuostatų
taikymui taip pat aktuali 2008 metais Vyriausiojo administracinio teismo
priimta nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, kurioje buvo
nagrinėjamas Lietuvos auditorių rūmų skundas dėl Konkurencijos tarybos
nutarimo pripažinti pareiškėją pažeidusį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
1 dalies 1 punktą. Minėtas pažeidimas buvo konstatuotas nustačius,
jog Lietuvos auditorių rūmai, panaudodami narių grupės parengtomis
rekomendacijomis, ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdami nustatyti minimalias
audito paslaugų kainas.
Šioje byloje be kita ko kilo klausimas dėl Konkurencijos tarybos teisės
atnaujinti nutrauką tyrimą paaiškėjus naujoms aplinkybėms ribų. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog galimybė atnaujinti
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nutrauktą tyrimą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 4
dalies prasme siejama su aplinkybėmis, kurios leidžia spręsti apie ūkio subjekto
veiksmus, atliktus iki tyrimo nutraukimo. Kaip naujai paaiškėjusios vertinamos
tos aplinkybės, kurios siejamos su iki nutraukiant tyrimą padarytais
pažeidimais, bet kurios tuo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomos tyrimą
atlikusiai Konkurencijos tarybai ir negali būti vertinamos naujai atsiradusios
aplinkybės, t. y. po tyrimo nutraukimo padaryti nauji konkurencijos teisės
pažeidimai, kurie yra pagrindas pradėti naują tyrimą. Kartu teisėjų kolegija
pažymėjo, jog kai kurie Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
pažeidimai yra tęstiniai, jie gali būti pradedami iki tyrimo nutraukimo ir
tęsiami nutraukus tyrimą, jei pradėtu ir nutrauktu tyrimu nepavyko jų įrodyti.
Tokiu atveju kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės gali būti vertinamos ne
tik aplinkybės, kurios laiko atžvilgiu egzistavo iki nutraukiant tyrimą, bet ir
aplinkybės, kurios nors ir atsirado vėliau, bet yra neatskiriamai susijusios su iki
tyrimo nutraukimo atliktu antikonkurenciniu elgesiu ir gali būti laikomos šio
elgesio tąsa. Jeigu po tyrimo nutraukimo ūkio subjekto atlikti veiksmai leidžia
kitaip vertinti iki nutraukiant tyrimą padarytus ūkio subjekto veiksmus, tokios
aplinkybės, teisėjų kolegijos teigimu, laikytinos naujai paaiškėjusiomis minėto
įstatymo 30 straipsnio 4 dalies prasme.
Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį ūkio subjektu laikomos
ne tik įmonės, bet ir jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai
ir pan.), įstaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie
vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai
daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei
veiklai Lietuvos Respublikoje. Sistemiškai įvertinusi šias nuostatas, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Konkurencijos
įstatymas, be dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytų draudžiamų
susitarimų, draudžia ir konkurencijos teisę pažeidžiančius ūkio subjektų
asociacijų sprendimus. Atsižvelgdama į tai, nagrinėtos bylos kontekste teisėjų
kolegija konstatavo, kad nors patys Lietuvos auditorių rūmai tiesiogiai
nevykdo ūkinės veiklos (neteikia audito paslaugų), tačiau jie jungia tokia
veikla (audito paslaugų teikimu) užsiimančius subjektus – auditorius, todėl
jie yra laikytini ūkio subjektų asociacija, kurios atžvilgiu gali būti taikomos
atitinkamos Konkurencijos įstatymo nuostatos. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada,
kad Lietuvos auditorių rūmai gali būti laikomi ūkio subjektu ir dėl to, kad jos
veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką
ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje.
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Atsakydama į klausimą, ar už Konkurencijos įstatymą pažeidžiančio
sprendimo priėmimą tokia ūkio subjektų asociacija, kaip Lietuvos auditorių
rūmai, gali būti baudžiama, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, nustatančia,
jog inter alia už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė
bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais
metais, bei to paties įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje pateikta ūkio subjekto
sąvoka, nurodė, kad Lietuvos audito rūmai kaip ūkio subjektų asociacija
Konkurencijos įstatymo prasme gali būti baudžiami. Tačiau šiame kontekste
teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog ūkio subjektų asociacijos sprendimai
dėl savo pobūdžio tam tikrais atvejais gali būti prilyginti ją sudarančių ūkio
subjektų draudžiamiems susitarimams. Taip būtų ypač tais atvejais, jei
būtų nustatyta, kad asociacija naudojama tik kaip jos narių – atskirų ūkio
subjektų draudžiamų susitarimų sudarymą palengvinanti priemonė (slapto
bendradarbiavimo forma), o pati asociacija negalėtų būti pripažįstama atskirai
veikiančiu ir savarankišką nuo jos narių sprendimą priimančiu subjektu,
be kita ko, atsakingu ir už tokio sprendimo įgyvendinimą. Atskirais atvejais
už ūkio subjektų asociacijų sprendimus gali būti baudžiamos tiek pačios
asociacijos, tiek ir joms priklausantys ūkio subjektai.
[2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A391939/2008. Lietuvos auditorių rūmai prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.2; 7.6]
1.4. 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 atnaujinami. Kadangi terminai
prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei reikalingiems dokumentams
paduoti 2008 metais jau buvo pasibaigę, daugiausia administracinių ginčų
nuosavybės teisių atkūrimo srityje kilo dėl terminų atnaujinimo klausimų.
Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, kad minėti
terminai yra atnaujinami tik esant ypatingoms aplinkybėms.
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Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A261-603/2008 apeliantas teigė,
kad terminą atkurti nuosavybės teises praleido dėl svarbių priežasčių, nes
pažymą, patvirtinančią, kad jo senelis iki 1940 m. nuosavybės teise valdė
žemės sklypą, gavo tik 2006 metais, kai kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės
archyvą. Pažymėjo, kad 1998 metais kreipėsi į Kauno valstybinį archyvą, tačiau
duomenų apie senelio turėtą žemę, nerasta. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad,
remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimu
Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo
tvarkos 4 punktu, asmuo turi teisę pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises,
net ir neturėdamas konkrečių dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises į
šeimos valdytą žemę. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nežinojimas apie teisę
pretenduoti į išlikusį nekilnojamąjį turtą gali būti traktuojamas kaip pagrindas
atnaujinti terminą tik tokiu atveju, jei pretendentas savo valiniais veiksmais
siekė nuosavybės teisių atkūrimo ir ėmėsi visų priemonių gauti informacijos
apie išlikusį nekilnojamąjį turtą, tačiau pilnos ir teisingos informacijos negavo
dėl nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių. Teisėjų kolegijos manymu,
apeliantas nepakankamai rūpestingai siekė subjektinių teisių realizavimo, dėl
to jo apeliacinis skundas atmestas.
[2008 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-603/2008.
A. G. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 11.2]
Administracinėje byloje Nr. A438-237/2008 buvo sprendžiama
savininkų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės, ir kitų visuomenės narių,
inter alia, grąžinto namo nuomininkų, interesų pusiausvyros problema.
Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės
administraciją pripažinti ją valstybės garantijos turėtoja vietoje M. S., kuri
mirė nespėjusi pasirašyti valstybės teikiamos garantijos. Išplėstinė teisėjų
kolegija pažymėjo, kad garantijų išdavimas bei jų įvykdymas yra susijęs
tiek su grąžinto gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininko, tiek ir su
savininko teisių apsauga. Abi garantijos yra neatsiejamos, nes garantijos
nuomininkams įvykdymas kartu reiškia, kad bus sudarytos sąlygos įvykdyti
valstybės garantiją savininkui, perduodant pastarajam turtą, į kurį jam
atkurtos nuosavybės teisės. Atsižvelgiant į tai, kad išduodant garantijas
nuomininkui ir savininkui siekiama derinti abiejų šių subjektų interesus,
prisiimant atitinkamus valstybės įsipareigojimus jų atžvilgiu, garantijos
nuomininkui išdavimas negali būti priklausomas vien nuo jo valios. Įstatymas
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netoleruoja ir nenumato situacijų, kai valstybės garantija gyvenamojo namo,
jo dalies ar buto nuomininkui nebūtų išduodama, nes tuo pačiu negalėtų būti
išduodama ir garantija gyvenamojo namo, jo dalies ar buto savininkui, o tai
reikštų, kad valstybė, nors ir atkūrusi nuosavybės teises savininkui, negalėtų
įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su turto, į kurį atkurtos nuosavybės
teisės, realiu perdavimu. Šiuo tikslu Lietuvos Respublikos kompensacijų už
valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų
bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas
(toliau – ir Įstatymas) numato teisinį mechanizmą, pagal kurį išduodama
garantija gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkui. Pirmiausia, savo
valią dėl valstybės garantijos pasirinkimo raštu per mėnesį nuo savivaldybės
vykdomosios institucijos pranešimo gavimo dienos pareiškia pats
nuomininkas. Antra, jeigu nuomininkas per nustatytą terminą savo valios
nepareiškia, išduodama Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta
garantija, t. y. Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomojamos kitos valstybės ar
savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų
patalpų vertę.
Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad nuomininkui per nustatytą
terminą nepasirinkus garantijos rūšies, savivaldybės vykdomojo institucija
pati privalo išduoti Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytos rūšies
garantiją. Tokį aiškinimą, išplėstinės teisėjų kolegijos įsitikinimu, patvirtina
ir šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, pagal kurią savivaldybės vykdomoji
institucija savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui,
religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo
dalyje, bute, privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą. Taigi situacijos,
kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių garantija nuomininkui nėra apskritai
išduodama, įstatymas nenumato. Tokio aiškinimo nepaneigia ir šio Įstatymo
9 straipsnio 5 dalis, kurioje nurodoma, kad „garantiją pasirašo garantijos
turėtojai – nuomininkas ir jo šeimos nariai.“ Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatavo, jog teisės aiškinimas, kad nuomininkui nepasirašius garantijos, ji
neturi būti išduodama ar laikoma neišduota, paneigtų interesų pusiausvyros
principą nuosavybės teisių atkūrimo procese, neleistų išduoti garantinio
dokumento ir įgyvendinti garantijos savininkų atžvilgiu bei griautų
nuosavybės teisių atkūrimo sistemą.
[2008 m. gegužės 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A438-237/2008. V. B. prieš Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 11.5.3]
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1.5. Bylos dėl statybos ir teritorijų planavimo teisinių santykių
2008 metais toliau buvo plėtojama Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika, susijusi su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei jį
lydinčiųjų teisės aktų nuostatų aiškinimu ir taikymu sprendžiant su statybų
teisiniais santykiais susijusius administracinius ginčus. Iš statybos kylančių
santykių valstybinis teisinis reguliavimas yra gana platus – pradedant
statinio projektavimu, baigiant jo nugriovimu ir aplinkos sutvarkymu. Toks
reguliavimas yra ne atsitiktinis – statybos procesas gali pažeisti ne tik statytojo
(užsakovo), rangovo ir kitų betarpiškai statybos procese dalyvaujančių
asmenų teises, bet ir kitų visuomenės narių subjektines teises ar viešuosius
interesus bei padaryti didelę žalą aplinkai, saugomoms teritorijoms, kultūros
vertybėms ir kitiems visuomeninę reikšmė turintiems objektams. Todėl
statybos procese priimamų administracinių ir kitų teisinių aktų teisėtumas
yra viena iš prielaidų užtikrinti minėtų interesų apsaugą. Šiuo aspektu be kita
ko paminėtinas Lietuvos vyriausiojo administracinio tesimo 2008 m. liepos
17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A442-1336/2008.
Nagrinėjamoje byloje buvo nustatyta, jog tretiesiems suinteresuotiems
asmenims išduotame projektavimo sąlygų sąvade inžinerinių tinklų savininko
išduotose projektavimo sąlygose buvo reikalavimas gauti daugiabučio namo
savininkų bendrijos sutikimą prisijungti prie bendrijos eksploatuojamų
nuotekų tinklų. Šį sutikimą minėti asmenys gavo ir jiems buvo išduotas
statybos leidimas statybos darbams atlikti. Apeliacinės instancijos teismui
pareiškėja, pateikusi įsiteisėjusį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą,
kuriuo buvo pripažintas negaliojančiu minėtas savininkų bendrijos išduotas
sutikimas, prašė panaikinti minėtą statybos leidimą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas, konstatavo, jog statybos
projektavimo sąlygų, statinio projekto ir statybos leidimo santykio teisinis
reguliavimas suponuoja nuostatą, kad aplinkybė, jog statinio projektas, pagal
kurį statytojui išduotas statybos leidimas, neatitinka projektavimo sąlygų
sąvado reikalavimų, yra pagrindas panaikinti statybos leidimą. Atsižvelgdama
į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad apylinkės teismui pripažinus negaliojančiu
daugiabučio namo savininkų bendrijos išduotą sutikimą, kuris buvo įtrauktas į
projektavimo sąlygų sąvadą, trečiųjų suinteresuotų asmenų statybos projektas
dalyje dėl nuotekų išvadų prieštarauja projektavimo sąlygų sąvade nurodytiems
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reikalavimams, o tai yra pagrindas panaikinti tretiesiems suinteresuotiems
asmenims išduotą statybos leidimą dalyje dėl nuotekų išvadų į pastatą.
[2008 m. liepos 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4421336/2008. G. L. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 13.3.1]
Administracinėje byloje Nr. A556-206/2008 buvo nagrinėjamas Labanoro
regioninio parko direkcijos atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas buvusios
sodybos atstatymui saugomoje teritorijoje esančioje miškų ūkio paskirties
žemėje. Šioje byloje buvo nustatyta, kad žemės sklypas, kuriame norima
vykdyti statybas, atsižvelgiant į jo buvimo vietą, turėjo dvejopo pobūdžio
teisinį statusą – pirma, sklypas priskirtinas miško ūkio paskirties žemei,
kurioje statybos teisinius santykius, be kita ko, reglamentuoja Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas, o antra, sklypas patenka į saugomą teritoriją,
kurioje statybos teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymas.
Spręsdama šį ginčą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija 2008 m. vasario 12 d. nutartimi konstatavo, jog statybos miško ūkio
paskirties žemėje santykius reglamentuojantys Lietuvos Respublikos miškų
ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymai nenumato išimčių dėl statinių inter
alia sodybų statybos esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių
statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar
kituose planuose), todėl teisė į statybą miško ūkio paskirties žemėje negali
būti realizuota, t. y. sodybos statyba miško ūkio paskirties žemėje nėra
galima. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Galimybė atstatyti pastatus
buvusiose sodybose yra numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatyme, tačiau egzistuojantis draudimas atlikti tam tikrus veiksmus pagal
vieną teisinį reglamentavimą (t. y. Lietuvos Respublikos miškų įstatymą)
negali būti įveiktas kitu to paties objekto teisiniu reglamentavimu, suteikiančiu
teisę atlikti tuos pačius tam tikrus veiksmus, todėl sodybos statyba saugomoje
teritorijoje esančioje miško ūkio paskirties žemėje yra negalima.
[2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556206/2008. G. C. ir kiti prieš Labanoro regioninio parko direkciją. Procesinio
sprendimo kategorija 13.4]
Nemažą dalį 2008 metais Vyriausiajame administraciniame teisme
išnagrinėtų administracinių bylų sudarė ginčai, susiję su teritorijų planavimą
reglamentuojančių teisės aktų taikymu. Paminėtina, kad dalis šios kategorijos
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bylų buvo išnagrinėta pagal prokurorų, ginančių viešąjį interesą, pareiškimus
administraciniams teismams.
Spręsdama klausimą dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę nesant parengtų
bendrųjų ar specialiųjų planų, 2008 m. liepos 25 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. A146-335/2008 išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog įstatymų
leidėjas nedraudžia rengti detaliųjų planų, keičiančių pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, net jei toks keitimas
nėra numatytas bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose, tačiau tokiu atveju
planavimo organizatoriumi turi būti savivaldybės administracijos direktorius.
[2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-335/2006. Vilniaus apygardos vyriausiasis
prokuroras prieš Trakų rajono savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija
14.3.1; 14.3.3; 14.4; 14.7; 55.4]
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas garantuoja
visuomenės ar atskirų jos narių teisę tam tikrais atvejais asmenims skųsti
teritorijų planavimo procese priimamus sprendimus, galimai pažeidžiančius
jų teises bei teisėtus interesus. Tačiau dėl teritorijų planavimo proceso
sudėtingumo bei plataus teisinio reglamentavimo, nėra visada aišku ar
atitinkami viešojo administravimo subjekto šiame procese priimti sprendimai
gali būti skundžiami. Šiuo atžvilgiu reikšminga Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-1846/2008, kurioje pasisakyta dėl galimybės skųsti teigiamą
valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos detaliojo
plano patikrinimo išvadą ir šio skundo ribų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nutartyje nurodė,
jog Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos
teigiama patikrinimo išvada dėl teritorijos planavimo dokumento detalųjį
planą tvirtinančiai institucijai yra patariamojo (rekomendacinio) pobūdžio,
tačiau šios išvados statusas teritorijų planavimo procese yra itin reikšmingas,
nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26
straipsnio 5 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalimi, nuo jos priklauso, ar galima
kita procedūros stadija – detaliojo plano tvirtinimas. Asmenys detaliojo
teritorijų planavimo proceso procedūrinį dokumentą – teritorijos planavimo
dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada – gali apskųsti teismui tuo
atveju, jei jie turi faktinį ir teisinį pagrindą teigti, jog minėta institucija,
tikrindama teritorijos planavimo dokumentą, netinkamai atliko teisės
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aktuose įtvirtintas valstybinės teritorijų planavimo priežiūros funkcijas, ar
padarė esminius procedūrinius pažeidimus, dėl to buvo pateikta nepagrįsta
ir neteisėta išvada, pažeidžianti besikreipiančiojo į teismą asmens subjektines
teises (įstatymų saugomus interesus).
[2008 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461846/2008. V. S. ir P. K. prieš Šiaulių apskrities viršininko administraciją.
Procesinio sprendimo kategorija 14.3.3]
Sprendžiant klausimus dėl teritorijų planavimo dokumentų galiojimo
trukmės, paminėtina 2008 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1820/2008, kurioje buvo nagrinėjamas pareiškėjo reikalavimas
įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją organizuoti teritorijos,
kurioje yra ir pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų,
detaliojo plano pakeitimą. Poreikį keisti esamą detalųjį planą pareiškėjas
grindė tuo, kad pasikeitė teisės aktų reikalavimai ir esamas detalusis planas
nebeatitinka naujai šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Atmesdamas pareiškėjo skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas išaiškino, jog Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26
straipsnio 6 dalies nuostata „detaliojo plano sprendiniai galioja neterminuotai“,
be kita ko, reiškia, kad detaliojo plano sprendinių galiojimui nėra reikšmingi
po detaliojo plano patvirtinimo atsiradę teisės aktų, reglamentuojančių
detaliojo planavimo sprendinius, pasikeitimai, kurie yra aktualūs tik rengiant
naują detalųjį planą.
[2008 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5251820/2008. R. J. prieš Panevėžio miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 14.3.2; 14.3.3]
1.6. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą,
atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
Tinkamai ir veiksmingai saugant bei ginant žmogaus teises ir laisves,
ypatinga svarba tenka žalos atlyginimo institutui. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad bylos dėl
žalos, atsiradusios viešojo administravimo subjektams įvykdžius neteisėtus
veiksmus sprendžia administraciniai teismai. 2008 m. Lietuvos vyriausiame
administraciniame teisme buvo vystoma žalos atlyginimui būtinų elementų –
neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio ir žalos – samprata, taip pat sprendžiami
aktualūs klausimai, susiję su procesinių normų taikymu.
59

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Administracinėje byloje Nr. A442-330/2008 A. G. prieš Lietuvos valstybę,
atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjo aktualius teisės normų dėl
tinkamo valstybės atstovavimo žalos atlyginimo bylose taikymo aspektus.
Pabrėžta, kad valstybės, kaip ypatingo juridinio asmens, specifika lemia tai,
jog valstybė pati negali vesti bylos administraciniame teisme, o privalo būti
atstovaujama atitinkamų institucijų. Tačiau, būdama šalimi administraciniame
procese, valstybė išsaugo dispozityvumo principo suteikiamą galimybę
pasirinkti, kas bus jos atstovas byloje. Šią savo teisę valstybė įgyvendino
priimdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimą
Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“, kurio pirmu
punktu įgaliojo atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo valstybės
institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių
pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado
žala. Šis nutarimas neužkerta kelio valstybei, kaip bylos šaliai, atskirais atvejais
atstovavimo klausimą administracinėse bylose išspręsti atskirai, pavedant
valstybės atstovavimą kitiems subjektams. Administracinis teismas neturi
teisės prieš bylos šalies (tame tarpe ir valstybės) valią nurodyti, kas turi būti
šalies atstovu byloje, ir įsiterpti į vidinius atstovo ir atstovaujamojo teisinius
santykius. Svarbu tik tai, kad subjektas pagal įstatymą galėtų būti atstovu
procese ir kad jo įgalinimai atstovauti būtų tinkamai įforminami.
Minėta administracinė byla aktuali ir dėl sąlygų, būtinų neturtinės
žalos atlyginimui, aiškinimo. Pareiškėjas patirtą žalą kildino iš Šiaulių miesto
Vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros skyriaus pareigūnų
veiksmų. Pareigūnai pareiškėjui surašė administracinio teisės pažeidimo
protokolą už ATPK 124 straipsnio 5 dalies pažeidimą, t. y. už greičio viršijimą.
Nors pareiškėjas pareigūnus informavo, kad vyksta į Latvijos Respublikos
sostinę Rygą, į labai svarbią komandiruotę, ir su laikinu pažymėjimu jo gali
nepraleisti pasienio pareigūnai, kaip vėliau ir nutiko, pareigūnai sulaikė
pareiškėjo vairuotojo pažymėjimą ir išdavė laikinąjį. Dėl to, jog pareiškėjas
nenuvyko į labai svarbų kelių šalių atstovų susitikimą, kuriame turėjo būti
tariamasi dėl naujų parduotuvių tinklų atidarymo, jis patyrė neturtinę
žalą, dėl kurios atlyginimo kreipėsi į teismą. Išplėstinė teisėjų kolegija,
spręsdama neturtinės žalos atlyginimo klausimą, visų pirma pažymėjo, kad
vairuotojo pažymėjimo paėmimas yra administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenos užtikrinimo priemonė. Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje laikomasi pozicijos, jog administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenos užtikrinimo priemonių taikymas yra veiksmas. Išplėstinė teisėjų
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kolegija, remdamasi ankstesne praktika, nustatė, kad vykstant administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenai viešojo administravimo aktai nepriimami,
o administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių
taikymas nelaikytinas viešuoju administravimu. Administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių taikymas priskiriamas
administracinių teisės pažeidimų teisenai. Šios priemonės taikomos tik
siejant jas su administraciniais teisės pažeidimais (užkirsti kelią pažeidimams,
užtikrinti, kad laiku ir teisingai būtų nagrinėjamos bylos, vykdomi nutarimai
ir pan.). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors vidaus tarnybos sistemos
pareigūnas ir yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo
įgaliojimus (Vidaus tarnybos statuto 2 str. 4 d.), o vidaus tarnybos sistemos
tarnybos pareigūnų atliekamos eismo priežiūros saugumo funkcijos ir gali
būti laikomos viešuoju administravimu (pvz., eismo reguliavimas; Saugaus
eismo automobilių keliais įstatymo 6 str. 1 d., 6 str. 2 d. 1, 2 p.), tačiau kai
susiduriama su administraciniais teisės pažeidimais, jų tyrimas, nagrinėjimas,
užtikrinimo priemonių taikymas patenka į specialią administracinių teisės
pažeidimų teisenos sritį. Šiame kontekste paminėta, jog Civilinio kodekso
6.250 straipsnio 2 dalis nustato neturtinės žalos atlyginimą tik įstatymų
numatytais atvejais. Paprastai teisinį pagrindą neturtinei žalai, atsiradusiai
viešojo administravimo srityje, atlyginti sudaro Viešojo administravimo
įstatymo 42 straipsnis. Nors administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos
užtikrinimo priemonių taikymas nepatenka į viešojo administravimo sritį,
tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, ši išvada neduoda pagrindo teigti,
kad valstybės institucijų veiksmais padaryta neturtinė žala administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenoje neturi būti atlyginama.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies nuostatas, į tai, kad būtinumas atlyginti
žalą yra konstitucinis principas, o iš Konstitucijos neišplaukia, jog įstatymais
galima nustatyti kokias nors išimtis, pagal kurias asmeniui padaryta
materialinė ir (arba) moralinė žala neatlyginama, nusprendė, kad valstybės
institucijų veiksmais padaryta neturtinė žala administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenoje gali būti atlyginama, nepaisant to, jog įstatyme konkrečiai
nenustatytas specialius tokios žalos atlyginimo pagrindas.
[2008 m. balandžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-330/2008. A. G prieš Lietuvos valstybę,
atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo
kategorija 15.4]
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Neturtinės žalos specifika buvo analizuojama ir administracinėje byloje
Nr. A444-619/2008 G. G. prieš Šiaulių tardymo izoliatorių. Išplėstinė teisėjų
kolegija pažymėjo, kad neturtinė žala yra padaroma fizinio ar dvasinio
pobūdžio pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus, ji paprastai
pasireiškia tam tikrais žmogaus dvasinio, vidinio pasaulio patyrimais,
netektimis ar skausmais ir dažnai yra susijusi su žmogaus sąmonės lygmens
reiškiniais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais, kaip tai galėtų būti
padaryta, pavyzdžiui, dėl automobilio sugadinimo, dažnai yra neįmanoma.
Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad ginčo dėl neturtinės žalos padarymo
sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai
kaip nagrinėjant turtinės žalos padarymo klausimus, šiuo atveju didesnę
reikšmę turi visuotinai žinomų aplinkybių, tam tikrų reiškinių atitikimo
visuotinai priimtos moralės ir etikos normoms bei vertinimams kriterijai.
[2008 m. balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A444-619/2008. G. G. prieš Šiaulių tardymo
izoliatorių. Procesinio sprendimo kategorija 15.2]
Administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008 teisėjų kolegija taip pat
akcentavo, kad dėl neturtinės žalos prigimties neturtinė žala negali visada
būti pagrindžiama konkrečiais įrodymais. Apeliantas Pakrančių apsaugos
rinktinė ginčijo pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjui
buvo priteista 999 Lt turtinės ir 3 000 Lt neturtinės žalos dėl to, jog jis buvo
neteisėtai neįleistas į Lietuvos Respublikos teritoriją: pareigūnai nepagrįstai
atsisakė įleisti keltu iš Norvegijos atvykusį Irano tautybės asmenį, teisėtai
gyvenantį Norvegijoje, motyvuodami tuo, kad pareiškėjas neturi vizos ar
leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje. Teisėjų kolegija visų pirma nustatė,
kad atsakovo atstovo neteisėti veiksmai konstatuoti administracinėje
byloje Nr. I-2285-583/2007 ir turi prejudicinę galią nagrinėtoje byloje, todėl
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kitų viešosios atsakomybės būtinų
elementų – priežastinio ryšio ir žalos – nagrinėjimui. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad doktrinoje priežastinio ryšio nustatymas yra siejamas su
conditio sine qua non (lot. būtina, privaloma sąlyga) testu: siekiant konstatuoti,
kad atsakovo neteisėtas veikimas buvo pareiškėjo patirtos žalos faktinė
priežastis, būtina nustatyti, ar pareiškėjo patirta žala būtų kilusi, jei atsakovas
nebūtų veikęs neteisėtai. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos manymu,
pareiškėjas M. H. nebūtų patyręs finansinių nuostolių ir neigiamų išgyvenimų,
jei atsakovo atstovas Pakrančių apsaugos rinktinė būtų tinkamai taikęs teisės
aktus, reglamentuojančius užsieniečių įvažiavimą į Lietuvos Respublikos
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teritoriją. Paminėta, kad conditio sine qua non testo taikymas nėra absoliutus:
priežastinio ryšio grandinė gali būti suskaidyta dėl kitų subjektų veiksmų
(neveikimo) arba įvykių. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad išgyvenimai,
kilę dėl to, jog pareiškėjui nebuvo leista kirsti sienos, iš dalies buvo susiję su
patirtais nepatogumais dėl kelionės į uostą, iš kurio jis atvyko, būdo: vežėjas,
įgyvendindamas Transporto veiklos pagrindų įstatymo 19 straipsnio 2 dalies
1 punkte numatytą pareigą už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę,
iš kurios jis atvyko, negalėjo suteikti tiesioginio reiso atgal į Norvegiją, dėl ko
pareiškėjo kelionė nepagrįstai užsitęsė. Vis dėlto, teisėjų kolegijos manymu,
ryšys tarp neteisėtų veiksmų (sprendimo atsisakyti įleisti pareiškėją į Lietuvą)
ir išgyvenimų, kilusių dėl užsitęsusios kelionės, nebuvo nutolęs tokia apimtimi,
kuri leistų teigti, jog atsakovo atstovas nėra atsakingas už pareiškėjo patirtus
išgyvenimus, kilusius dėl to, jog jam nebuvo suteikta galimybė iškart plaukti į
uostą, iš kurio jis atvyko. Tačiau, teisėjų kolegijos teigimu, į šią aplinkybę gali
būti atsižvelgiama, vertinant žalos dydį.
Teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad asmuo, patyręs žalą, turi teisę
į visišką žalos atlyginimą, kuri sugrąžintų jį į tokią padėtį, kokia egzistuotų,
jei žala nebūtų atsiradusi. Neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs
su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias
sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai
atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę
žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei
ex ante. Priimtina manyti, kad asmenys, kurie susiduria su problemomis,
susijusiomis su jų asmeninio gyvenimo ribojimu, patiria neigiamus dvasinius
išgyvenimus. Konstatuota, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju patyrė
neigiamus dvasinius išgyvenimus: bejėgiškumo jausmą (pareigūnui nepavyko
įrodyti, kad jo atvykimas teisėtas ir jis buvo priverstas vykti atgal į Norvegiją);
pažeminimą (teisėtai gyvendamas ir judėdamas Europos Sąjungos teritorijoje,
jis nebuvo įleistas į Lietuvos Respubliką) ir pan. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad, siekiant nustatyti patirtos neturtinės žalos dydį pinigine išraiška, būtina
įvertinti neturtinės žalos atlyginimo tikslą ir teismų praktikoje suformuotus
bei įstatymo leidėjo įtvirtintus („Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį,
atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį,
padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes,
taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus“ (CK 6.250 str. 2
d.)) neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pažeidimo pripažinimas, kaip
tinkamas žalos atlyginimo būdas, turėtų būti taikomas išskirtiniais atvejais.
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Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas patyrė tokio pobūdžio neturtinę žalą,
kurios vien tik pažeidimo pripažinimas negalėtų atlyginti.
[2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461897/2008. M. H. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinę. Procesinio
sprendimo kategorija 15.4; 3.5]
Pažymėtina, kad 2008 m. Lietuvos vyriausiame administraciniame
teisme daugėjo skundų dėl kalinimo sąlygų. Administracinėje byloje Nr. A502341/2008 A. Š. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, teisėjų kolegija nusprendė,
kad asmeniui, neteisėtai ir nepagrįstai patalpintam į baudos izoliatorių, ypač
ilgesniam laikui, realiai sumažėja bendravimo su aplinka galimybės, kas yra
laikytina pakankamu pagrindu neturtinės žalos atsiradimo faktui konstatuoti
ir jai atlyginti.
Apeliantas žalos atsiradimą kildino iš, jo teigimu, neteisėto ir
nepagrįsto nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta drausminė nuobauda – 15
parų drausmės izoliatoriuje, priėmimo. Teisėjų kolegija priminė, jog tam,
kad pareiškėjo reikalavimas būtų pripažintas pagrįstu, turi būti konstatuotos
būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos: valstybės institucijų neteisėti
veiksmai, pareiškėjo patirta žala ir priežastinis ryšys tarp valstybės institucijų
neteisėtų veiksmų bei pareiškėjo patirtos žalos. Todėl, sprendžiant pareiškėjo
skundo pagrįstumo klausimą, nėra pakankama nustatyti, kad Institucija arba
jų pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo
prasme) neteisėtai veikė arba neveikė, bet taip pat yra būtina nustatyti, ar
toks veikimas arba neveikimas tiesiogiai sąlygojo pareiškėjo nurodytos žalos
atsiradimą. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad sprendžiant Institucijos
(jos pareigūnų) veikos neteisėtumo klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju
yra būtina nustatyti, kokios Institucijos veiklą reglamentuojančios teisės
normos buvo pažeistos ir kaip šie pažeidimai pasireiškė, t. y. neigiama
tokios veikos pasekmė savaime negali būti laikoma pakankamu pagrindu
konstatuoti šios veikos neteisėtumą. Teisėjų kolegija nustatė, kad skiriant
apeliantui drausminę nuobaudą, nebuvo tinkamai įvertintos visos tariamai jo
padaryto pažeidimo aplinkybės, be to, nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad Vilniaus
2–ųjų pataisos namų pareigūnų tarnybiniuose pranešimo ir nuteistųjų
paaiškinimuose pateikti faktai prieštarauja vieni kitiems ir neatitinka realių
įvykių, dėl ko nebuvo atliktas tarnybinis tyrimas, kuris tokiu atveju buvo
būtinas.
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Pagal Bausmių vykdymo kodekso nuostatas atitinkama pataisos įstaiga
turi pareigą užtikrinti, kad joje kalinčiam asmeniui, kuriam paskirta drausminė
nuobauda – patalpinimas į bausmės izoliatorių, būtų taikomas šios nuobaudos
suponuotas griežtesnis režimas. Priešingu atveju, paskirta drausminė nuobauda
nepasiektų jai keliamų tikslų. Teisėjų kolegija nusprendė, kad šiuo atveju galioja
prezumpcija dėl atitinkamo režimo taikymo nuteistajam, t. y. tokiu atveju
reikėtų įrodinėti ne tai, kad asmuo, patalpintas į drausmės izoliatorių, yra
atitinkamai suvaržomas, o tai, kad jam, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus,
nėra taikomas privalomas taikyti griežtesnis režimas. Byloje nenustatyta,
jog apeliantas drausmės izoliatoriuje būtų buvęs laikomas kitokiomis
(švelnesnėmis) sąlygomis, negu numatyta teisės aktuose. Įvertinusi apeliantui
padarytos žalos pobūdį, pasekmes, taip pat atsižvelgusi į sąžiningumo,
teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), teisėjų
kolegija nusprendė, kad apeliantas patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta.
[2008 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-341/2008.
A. Š. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 15.2]
Skundų dėl kalinimo sąlygų nagrinėjimas nėra vienintelė bylų dėl
žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų veiksmais arba neveikimu,
atlyginimo sritis, kurioje pastebimas ginčų pagausėjimas. Daugėjant bylų,
susijusių su teritorijų planavimu, 2008 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas sprendė ginčus, susijusius su žalos, kuri kyla dėl detaliojo plano,
priimto pažeidus nustatytas procedūras, patvirtinimo. Administracinėje
byloje Nr. A143-1796/2008 V. S., R. S. ir G. S. prieš Vilniaus miesto savivaldybės
tarybą teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors pareiškėjai nesiekė panaikinti
statybos leidimo, kuris buvo neteisėtai patvirtinto detaliojo plano padarinys, ir
pašalinti nurodytų pažeidimų natūra, o pareiškė teismui reikalavimą dėl žalos
atlyginimo, toks pareiškėjų pasirinktas savo teisių gynimo būdas yra įstatymo
leistinas, t. y. priklauso nuo pačių pareiškėjų apsisprendimo. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėjai teismine tvarka neginčijo minėtai
statybai vykdyti išduoto leidimo, nepanaikina (nepaneigia) jų teisės siekti savo
teisių apgynimo žalos atlyginimo būdu. Pažymėta, kad pareiškėjų nurodytas
žemės sklypo (tariamas) vertės sumažėjimas (jį įrodžius) CK 6.249 straipsnio
1 dalies taikymo požiūriu laikytinas turto (dalies jo vertės) netekimu, o
išgyvenimai, susiję su neteisėtu aktų priėmimo padariniais, – neturtine žala.
[2008 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1431796/2008. V. S., R. S. ir G. S. prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.1.1; 15.2.2; 15.2.3.1; 15.2.3.2]
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Kaip minėta, žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su žmogaus teisių ir
laisvių apsauga. Administracinėje byloje Nr. A575-164/2008 J. S. prieš Lietuvos
Respublikos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad tiek Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kaip tarptautinės kilmės
teisės akto, pobūdis, tiek šios Konvencijos paskirtis – žmogaus teisių apsauga
– lemia, kad ši Konvencija byloje ginčytiniems teisiniams santykiams Lietuvos
Respublikoje taikoma tiesiogiai, o esant kolizijai su nacionaliniais įstatymais,
turi taikymo prioritetą jų atžvilgiu. Esant kolizijai tarp nacionalinio Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB,
MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės
veiklos“ bei tarp Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos, taikymo prioritetas turi būti teikiamas Konvencijai (Vienos
konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 26–27 straipsniai; Tarptautinių
sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalis; Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14
d. nutarimas). Konstatuota, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų
tiesioginis taikymas gali būti pakankama priemone, užtikrinančia jo sprendimų
privalomumą ir vykdymą, o įstatymų leidybos priemonės nėra vienintelis
būdas, kuriuo gali būti įgyvendinamas priimtas Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimas. Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl
SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir
šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ nebuvo pakeistas,
Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo
pirmenybė neleidžia taikyti ribojimų dirbti privačiame sektoriuje, kurie yra
numatyti Įstatymo 2 straipsnyje. Teisėjų kolegijos nuomone, asmuo neturi
abstrakčios teisės reikalauti, kad būtų atlyginta nepakeičiant nacionalinių teisės
aktų, nesuderinamų su Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatomis, jam tariamai padaryta žala, kadangi vien nacionalinio
teisinio reguliavimo, kuris nebuvo taikomos, buvimas asmens teisių nepažeidžia.
Nors įstatymų leidėjas ir turi pareigą, siekdamas teisinio aiškumo ir teisinio
tikrumo, suderinti nacionalinį teisinį reguliavimą su Europos Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis, tačiau vien
prieštaravimų ir neaiškumų teisinėje sistemoje buvimas savaime nepagrindžia
asmens teisių pažeidimo ir žalos asmeniui padarymo.
[2008 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575164/2008 J. S. prieš Lietuvos Respublikos valstybę, atstovaujamą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo kategorija 15.4, 15.5]
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1.7. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
Kaip ir kiekvienais metais, didelę dalį 2008 metais Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtų bylų sudarė ginčai,
kylantys iš valstybės tarnybos teisinių santykių. Šiais metais pagrindinę dalį
šios kategorijos bylų sudarė ginčai dėl statutų pagrindu tarnaujančių asmenų
tarnybos organizavimo, nutraukimo bei jų socialinių garantijų.
2008 m. rugsėjo 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-984/2008
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino
kai kurių nuostatų, reglamentuojančių pusės mokymosi kitose, nei vidaus
reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse,
aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo
ar karo mokyklose, aukštosiose švietimo įstaigose laiko įskaitymą į vidaus
tarnybos stažą vidaus reikalų sistemos pareigūnams, taikymą.
Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog Vidaus tarnybos statuto 37
straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostata, jog į vidaus tarnybos stažą papildomai
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas
baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, gali būti taikoma
tik tų asmenų atžvilgiu, kurie, Vidaus tarnybos statuto 10 straipsnio 3 dalies
arba, jeigu asmuo į tarnybą priimtas laikotarpiu nuo 1991 m. rugsėjo 11 d.
iki 2003 m. gegužės 1 d., Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 17 punkto
prasme, įgijo vidaus reikalų sistemos pareigūno statusą per tris mėnesius nuo
studijų (mokslų) baigimo.
Atsakovas – Plungės rajono policijos komisariatas, vadovaudamasis
Vidaus tarnybos statuto nuostatomis, atsisakė tenkinti pareigūno prašymą
įskaityti pusę mokymosi Lietuvos žemės ūkio akademijoje laiko, nes jis
studijas baigė 1993 m. birželio 25 d., dėl įsidarbinimo į Plungės rajono
policijos komisariatą kreipėsi 1993 m. rugsėjo 14 d., o į tarnybą priimtas 1993
m. spalio 19 d., t. y. praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo studijų baigimo.
Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į Vidaus tarnybos statute įtvirtintus tarnybos principus, o
būtent – teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms, ir atsižvelgdamas į tai,
jog nuo vidaus tarnybos stažo priklauso pareigūnams suteikiamų kasmetinių
atostogų trukmė, nustatomas priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą
dydis, kvalifikacinė kategorija bei pareiginis laipsnis (Vidaus tarnybos statuto
13 str. 1 d., 37 str. 2 ir 3 d.), konstatavo, jog vidaus tarnybos stažas ir jo
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apskaičiavimo tvarka turi esminę įtaką pareigūnams garantuojamų socialinių
garantijų dydžiui, todėl šiems santykiams yra taikomi Lietuvos Respublikos
vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2
straipsnio 2 dalies reikalavimai, t. y. iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo
pareigūnams galiojusios socialinės garantijos taikomos ir toliau tiek, kiek
neprieštarauja Vidaus tarnybos statutui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nutartyje
nurodė, jog iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, teisnius santykius
susijusius su vidaus tarnybos stažu, be kita ko, reglamentavo nuo 1995 m.
sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės
saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo (toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas)
16 straipsnis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1995 m. sausio 20 d.
priėmus nutarimą Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto
apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia
procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo“.
Aiškindama Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio
4 dalies 6 punkte, kuriame nustatyta, kad asmenims, iki 1995 m. sausio 1 d.
priimtiems tarnauti pareigūnais ir kariais, į tarnybos laiką pensijai skirti
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose
vidurinėse mokyklose laiko, jei jas baigę asmenys iš karto paskirti pareigūnais,
vartojamą sąvoką „iš karto“, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija nurodė, kad ji turi būti suprantama kaip reiškianti, jog asmens
pirmoji tarnybos (darbo) vieta po mokslo baigimo turi būti vidaus reikalų,
valstybės saugumo, krašto apsaugos ar prokuratūros sistemos institucijoje,
kurioje jis tarnauja (dirba) turėdamas pareigūno (kario) statusą.
Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros
sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu
Nr. 83, 6.2 punkto 2 pastraipoje, numatyta kad į tarnybos laiką įskaitoma pusė
mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse
mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję trys
mėnesiai. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, siekdama
išaiškinti minėtoje nuostatoje vartojamo „stojimo į tarnybą“ reikšmę, nurodė, jog
ji aiškintina kartu su toje pačioje teisės normoje nustatytu trijų mėnesių terminu,
per kurį po mokslo užbaigimo asmuo turėtų stoti į tarnybą. Teisėjų kolegija
pirmiausia pažymėjo, kad minėtų nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipą aiškinant
taip, kad ji atitiktų Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio
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4 dalies 6 punktą, darytina išvada, kad ji nenustato absoliutaus termino, per
kurį asmuo turi būti priimtas į tarnybą, tam, kad jo mokymosi laikotarpis būtų
įskaitytas į tarnybos stažą, nes tokio termino nenustato ir minėto įstatymo
16 straipsnio 4 dalies 6 punktas. Tą iš dalies atspindi ir lingvistiniai terminų
„paskirti pareigūnu“ ir „stoti į tarnybą“ skirtumai. Stojimo į tarnybą terminas
teisės aktuose nėra apibrėžtas, todėl, Vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šiam terminui tenka savarankiška teisinė
reikšmė, nesutampanti su paskyrimo pareigūnu reikšme. Todėl, atsižvelgdama
į tai, kad iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusiuose teisės aktuose buvo numatytos
patikros procedūros, atliekamos prieš asmenis paskiriant pareigūnais, kurių
trukmė dažnai nepriklausė nuo asmens valios ir objektyviai galėjo viršyti trijų
mėnesių terminą, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
konstatavo, kad minėtas terminas „stoti į tarnybą“ reiškia valios teisės aktų
nustatyta tvarka būti priimtam į tarnybą vidaus reikalų, valstybės saugumo,
krašto apsaugos, prokuratūros ar kitose institucijose pareiškimą. Asmeniui po
studijų (mokslo) baigimo per tris mėnesius pareiškus valią tarnauti (dirbti)
vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros sistemoje,
t. y. stojus į tarnybą, sėkmingai praėjus atitinkamas patikros procedūras ir
paskyrus jį pareigūnu, laikytina, kad asmuo yra iš karto paskirtas pareigūnu
Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16
straipsnio 4 dalies 6 punkto prasme.
[2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-984/2008. A. B. prieš Plungės rajono policijos
komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 16.2]
Kitoje 2008 metų administracinėje byloje Nr. A575-2063/2008 Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pasisakė ir dėl
vidaus reikalų sistemos pareigūnų darbo laiko apskaitai taikytinos teisės.
Šioje byloje pareiškėjas į administracinį teismą kreipėsi su prašymu priteisti iš
atsakovo – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
Pagėgių rinktinės – darbo užmokestį už viršvalandinį darbą, nes pastarasis
atsisakė tenkinti tokį jo reikalavimą, motyvuodamas, jog įstaigos vadovo
sprendimu nustatytas darbo laikas, neviršijantis 48 valandų darbo laiko per
savaitę, nelaikomas viršvalandiniu. Pareiškėjo nuomone, tokia atsakovo pozicija
prieštaravo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalies
nuostatai, kad darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę.
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad teisiniams santykiams,
susijusiems su vidaus reikalų sistemos pareigūnų darbo laiko apskaita, yra
taikomos specialaus teisės akto – Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003
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m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, nuostatos, todėl šiems santykiams
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nėra taikomas. Vidaus tarnybos statuto
29 straipsnio 1 ir 3 dalyse yra aiškiai nustatytos pareigūnų darbo laiko normos,
kurios gali būti dvejopos – 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį), arba 48
valandos per savaitę (7 dienų laikotarpį). Esant 48 valandų per savaitę darbo
laiko normai turi būti užtikrinamos įstatymu nustatytos sąlygos, t. y. vidaus
reikalų įstaigose nustatytos funkcijos turi būti nepertraukiamai vykdomos,
dirbama pamainomis, pareigūno pareigybė turi būti įrašyta Vyriausybės
patvirtintame sąraše, turi būti įstaigos vadovo sprendimas.
[2008 m. birželio 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A575-2063/2008. T. M. prieš Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinę. Procesinio
sprendimo kategorija 16]
Tam tikrų profesinės ir savanoriškosios karo tarnybos karių socialinių
garantijų taikymui aktuali Vyriausiojo administracinio teismo nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-1886/2008, kurioje buvo sprendžiamas
klausimas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies, nustatančios, kad išskyrus
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, darbo ir valstybės tarnybos
santykius reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai kariams netaikomi.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje nutartyje
nurodė, jog Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies nuostata, kad kariams socialinės
garantijos pagal kitus įstatymus taikomos tik, jei šis įstatymas nenustato
kitaip, to paties įstatymo 21 straipsnio 1 dalies atžvilgiu yra laikytina
specialiąja norma. Tai leidžia kariui taikyti garantijas pagal kitus įstatymus,
jeigu tokių garantijų taikymas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatyme yra nereglamentuotas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat išaiškino
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 13 punkto nuostatą,23 nurodydama, jog ji
turi būti suprantama, kaip suteikianti minėtoms institucijoms teisę, bet ne
23 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 straipsnio 2
dalies 13 punkte nustatyta, jog profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos sutartis gali būti
nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos
ar Lietuvos kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai jo sirgimo (laikinojo nedarbingumo)
trukmė ilgesnė kaip 120 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba
140 kalendorinių dienų per paskutinius 12 mėnesių, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis ir
jeigu susirgimas nesusijęs su sužeidimu ar suluošinimu atliekant tarnybines pareigas ar su tarnyba.
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pagrindą, nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį ir (ar) atleisti iš tarnybos
esant minėtoms aplinkybėms.
[2008 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4421886/2008. R. Ž. prieš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją ir
Lietuvos Kariuomenę. Procesinio sprendimo kategorija 16.5]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d.
nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-695/2008 buvo sprendžiamas
klausimas dėl į pareigas priėmusio asmens teisės skatinti valstybės tarnautojus
pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį.
Minėtoje normoje numatyta, kad už nepriekaištingą tarnybinių pareigų
atlikimą inter alia valstybės tarnautojus į pareigas priėmęs asmuo gali skatinti
šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjai šioje byloje,
be kita ko, prašė įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorių skirti vienkartinę išmoką minėtos nuostatos pagrindu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į
minėtoje Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos įstatymo nuostatoje vartojamą
konstrukciją „gali skatinti“, padarė išvadą, jog valstybės tarnautoją į pareigas
priėmęs asmuo neturi pareigos skatinti valstybės tarnautojo, priešingai, jam
teisės aktų nustatytose ribose suteikiama diskrecijos teisė spręsti, ar valstybės
tarnautojas iš tiesų nepriekaištingai atliko savo pareigas ir ar, atsižvelgiant į tai,
valstybės tarnautojas skatintinas, be to, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs
asmuo turi teisę pasirinkti, kokia forma valstybės tarnautojas bus skatinamas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167
patvirtinto Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkto nuostata, įtvirtinanti, kad sprendimą dėl
vienkartinės piniginės išmokos skyrimo valstybės tarnautojui priima inter
alia valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, tik atitinkamu aspektu
detalizuoja Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatą
dėl valstybės tarnautojų skatinimo vienkartinės piniginės išmokos forma, dėl ko
ji negali būti traktuojama kaip nustatanti pareigą valstybės tarnautoją į pareigas
priėmusiam asmeniui skirti valstybės tarnautojui vienkartinę piniginę išmoką.
Dėl šių priežasčių Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atsisakė
patenkinti minėtą pareiškėjų reikalavimą.
[2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502695/2008. L. Š. ir kiti prieš Palangos miesto savivaldybės tarybą ir Palangos
miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 16.2; 16.3;
16.5; 16.6; 16.7]
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Didelę dalį bylų susijusių su valstybės tarnyba, taip pat sudarė
tarnybiniai ginčai dėl tarnybinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo bei
tarnybinių nuobaudų skyrimo.
2008 metais nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A438-624/2008
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendė klausimą
dėl privalomumo sustabdyti pareigūno veiklos tarnybinį patikrinimą,
išaiškėjus nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo
požymiams. Pareiškėjas į teismą kreipėsi su prašymu panaikinti Mažeikių
rajono policijos komisariato viršininko įsakymą, kuriuo jis buvo atleistas
iš vidaus tarnybos. Savo skundą pareiškėjas grindė tuo, kad, jo nuomone,
priimant skundžiamą įsakymą buvo pažeisti Tarnybinių patikrinimų atlikimo
bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu
Nr. 1V-308, 10 ir 11 punktai, o šie pažeidimai yra esminiai.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyti minėtos
Tvarkos 10, 11 ir 31 punktai iš esmės nustato, jog jei dėl pareigūno veikos
yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, teisminio nagrinėjimo procesas, bylos
dėl administracinio teisės pažeidimo teisena arba tarnybinio patikrinimo
metu nustatoma, kad tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar
administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinis patikrinimas turėtų
būti sustabdomas ir sulaukiama galutinių kompetentingų institucijų tyrimo
rezultatų. Tačiau jei pareigūno veiką yra įmanoma atriboti nuo galimai
padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir
įvertinti tai kaip savarankišką tarnybinį nusižengimą, tarnybinis patikrinimas
neturėtų būti stabdomas, nes kompetentingų institucijų tyrimo rezultatai
tarnybiniam patikrinimui esminės reikšmės neturėtų. Todėl norint
konstatuoti, kad nesustabdžius pradėto tarnybinio patikrinimo buvo pažeisti
minėtos Tvarkos 10, 11 punktų reikalavimai, Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos teigimu, turi būti nustatyta, kad buvo
neįmanoma atriboti pareigūno veikos nuo galimai padarytos nusikalstamos
veikos ar administracinio teisės pažeidimo.
Vis dėlto šioje nutartyje Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog siekiant konkrečioje administracinėje
byloje tinkamai įvertinti, kokią įtaką tarnybinio patikrinimo nesustabdymas
galėjo turėti priimto sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui, t. y. ar tai laikytinas
esminiu ar neesminiu procedūriniu pažeidimu, prejudicinės reikšmės
gali turėti ir ikiteisminio tyrimo, baudžiamosios ar administracinio teisės
pažeidimo bylos baigtis. Jei baudžiamojoje ar administracinio teisės pažeidimo
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byloje būtų neginčytinai nustatyti tie esminiai faktai ir kitos reikšmingos
aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimtas atitinkamas sprendimas, naikinti
pastarąjį sprendimą vien tik dėl tos priežasties, kad tarnybinis patikrinimas
buvo nesustabdytas ir tokiu būdu buvo pažeistos atitinkamos procedūrinės
taisyklės, nebūtų pagrindo. Tokiu atveju nustatyti procedūriniai pažeidimai
galėtų būti įvertinti tik kaip formalaus pobūdžio, neturėję esminės reikšmės
sprendimo, priimto baigus tarnybinį patikrinimą, pagrįstumui bei teisėtumui.
[2008 m. birželio 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-624/2008. V. G. prieš Mažeikių rajono policijos
komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 16.6]
Administracinėje byloje Nr. A146-1958/2008 buvo sprendžiamas
klausimas dėl apeliantei Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininko įsakymu paskirtos tarnybinės nuobaudos – griežto papeikimo
– pagrįstumo ir teisėtumo. Ši nuobauda buvo paskirta už tai, kad turėdama
pagrįstai išduotus nedarbingumo pažymėjimus buvo išvykusi į Vilniaus
universitetą, kur laikė egzaminus, vykdė kitas Universiteto užduotis bei
vyko į užsienį ir šiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punkto bei Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1999
m. birželio 8 d. įsakymu Nr.115 patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos
darbuotojo etikos kodekso 10.10 ir 39 punktų reikalavimus.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12
dalis apibrėžia, kad tarnybinis nusižengimas – valstybės tarnautojo pareigų
neatlikimas arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjai tarnybinė nuobauda paskirta už veikas
jos laikinojo nedarbingumo metu, kai pareiškėja jokių tarnybinių pareigų
neatliko. Šiuo atžvilgiu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymėjo, kad laikinasis nedarbingumas nėra aplinkybė, kuri pati savaime
darytų neįmanomu konstatuoti faktą, jog valstybės tarnautojas laikinojo
nedarbingumo metu padarė tarnybinį nusižengimą. Kiekvienu konkrečiu
atveju turi būti nustatyta, ar atitinkamuose valstybės tarnautojo veiksmuose
yra tarnybinio nusižengimo sudėtis, t. y. turi būti nustatyti visi tarnybinio
nusižengimo sudėties elementai (pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs
valstybės tarnautojas, pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių,
valstybės tarnautojo kaltė). Nagrinėjamoje byloje Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija nenustatė, jog apeliantė minėtais veiksmais būtų
padariusi tarnybinį pažeidimą, už kurį jai buvo skirta tarnybinė nuobauda,
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todėl apeliacinį skundą patenkino ir panaikino minėtą Telšių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymą.
[2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A1461958/2008. R. D. prieš Telšių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.
Procesinio sprendimo kategorija 16.4]
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkto, nustatančio,
jog pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei savo poelgiu pažemino
pareigūno vardą, aiškinimui ir taikymui yra aktuali Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-231/2008. Šioje nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, jog esminis
elementas, suponuojantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7
punkte nurodyto atleidimo iš tarnybos pagrindo taikymą, yra visuomenės
požiūris į atitinkamą pareigūno veikimą ar neveikimą tuo aspektu, kiek tai
tiesiogiai yra susiję su vidaus tarnybos sistemos autoritetu ir kiek tai siejama
su visuomenės lūkesčiais bei pasitikėjimu vidaus tarnybos sistema.
Kadangi apžvelgiamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl to, ar
pareigūno vairavimas esant neblaiviam laikytinas žeminančiu pareigūno
vardą, teisėjų kolegija konstatavo, jog taikant Vidaus tarnybos statuto 53
straipsnio 1 dalies 7 punktą vairavimas esant girtam vertintinas visuomenėje
galiojančių įprastinių moralės nuostatų ir teisėtų lūkesčių, kurių visuomenė
tikisi iš pareigūnų, požiūriu. Atsižvelgiant į nurodytus visuomenės požiūrio
nustatymo kriterijus, tokiam įvertinimui nėra reikšminga, ar vairavimo
neblaiviam faktas buvo nustatytas (ir buvo vertinamas) viešai, t. y. ar jis buvo
nustatytas matant visuomenės atstovams, ar jis turėjo atitinkamą atgarsį
visuomenėje. Taip pat nėra reikšminga, ar tai įvyko pareigūnui atliekant
(arba ne) savo tarnybines pareigas, ar tuo metu pareigūnas turėjo (arba ne) jo
statusą atitinkančius atributus, t. y. buvo ar nebuvo uniformuotas.
[2008 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-231/2008.
I. B. prieš Šiaulių miesto vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo
kategorija 16.6]
Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalis nustato, kad tarnybinio
patikrinimo metu nustačius, kad pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo,
kad nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio
teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais atvejais, kai
nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinei
nuobaudai paskirti yra pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas
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ir per 5 darbo dienas nuo tada, kai vėl pradėjo eiti pareigas, jam išmokamas
darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat
delspinigiai už šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
Administracinėje byloje Nr. A502-35/2008 Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad aiškinant Vidaus tarnybos
statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalis tik lingvistiniu teisės aiškinimo metodu ir
darant išvadą, kad tik grįžęs (grąžintas) į pareigas pareigūnas turi teisę
reikalauti, kad būtų išmokėtas darbo užmokestis už nušalinimo laikotarpį,
įstatymų leidėjo tikslai liktų nepasiekti, o darbo užmokestis už nušalinimo
laikotarpį liktų neišmokėtas ir visiškai nepagrįstai nuo pareigų nušalintam
pareigūnui, kuris dėl pateisinamų priežasčių, ne dėl pareigūno kaltės,
pavyzdžiui, paties pareigūno prašymu, buvo atleistas iš tarnybos. Tokia
praktika būtų nesuderinama su teisingumo bei sąžiningumo principais.
Atsižvelgdama į tai Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija konstatavo, jog Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalis negali
būti interpretuojama, kaip visais atvejais draudžianti priteisti darbo užmokestį
už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, jei pareigūnas po nušalinimo nuo
pareigų nebegrįžta į tarnybą. Tad vien tik ta aplinkybė, kad pareigūnas
negrįžo į tarnybą, nėra pakankamas pagrindas atmesti pareiškėjo reikalavimą.
[2008 m. vasario 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-35/2008. P. K. prieš Policijos departamentą
prie Vidaus reikalų ministerijos ir Šiaulių miesto vyriausiąjį policijos
komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 16.7]
2008 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme toliau buvo
formuojama administracinių teismų praktika aiškinant ir taikant konkursų į
valstybės tarnybą organizavimą bei vykdymą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m. gruodžio
12 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A756-1484/2008 konstatavo,
kad Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu
Nr. 966, 50 punkte įtvirtintas reikalavimas, jog egzamino žodžiu metu
patikrinamas pretendento užsienio kalbų, privalomų pareigybės aprašyme
nustatytoms funkcijoms atlikti, mokėjimas, yra imperatyvus, jeigu reikalavimas
atitinkamu lygiu mokėti užsienio kalbą (kalbas) yra nustatytas atitinkamai
pareigybei. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos
tikslas – patikrinti asmenų gebėjimą eiti konkrečias pareigas, dokumentuose
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deklaruotą užsienio kalbų mokėjimą, todėl sprendžiant apie pretendento
užsienio kalbos mokėjimą negalima apsiriboti tik formaliu dokumentų
patikrinimu. Šio reikalavimo nesilaikymas pripažintinas esminiu pažeidimu,
trukdančiu objektyviai įvertinti pretendentų galimybes užimti pareigas
valstybės tarnyboje bei sudarančiu pagrindu panaikinti konkurso rezultatus.
Šiame sprendime, vertindama pretendento į valstybės tarnybą teisę
laikinai pasišalinti iš egzamino raštu fiziologinių poreikių patenkinimui,
teisėjų kolegija nurodė, jog toks pasišalinimas nėra draudžiamas ir nepažeidžia
lygiateisiškumo bei objektyvumo principų, jei konkursą organizuojanti
institucija užtikrina, kad pasišalinimo metu tokiam asmeniui nebūtų sudaryta
galimybė susižinoti su kitais asmenimis ar pasinaudoti kita pagalba, susižinant
atsakymus į testo klausimus.
[2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7561484/2008. E. J. prieš Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 16.1]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m.
gegužės 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-781/2008 pasisakė dėl
egzamino į valstybės tarnautojų pareigas žodžiu vykdymo tvarkos kai kurių
aktualių aspektų.
Šioje nutartyje teisėjų kolegija nurodė, kad Konkursų į valstybės
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, įtvirtintos
procedūros ir reikalavimai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo taikymo prasme laikytini pagrindinėmis taisyklėmis,
kurios turi užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo
pagrįstumą, todėl imperatyviai suformuluotų taisyklių nesilaikymas yra
vada pripažinti administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu
ir jį panaikinti. Minėto Tvarkos aprašo 41 punkte nurodyto teisės aktų
sąrašo pateikimas pretendentams yra imperatyvus reikalavimas, kuriuo
siekiama užtikrinti egzamino raštu eigą, tačiau teisės aktų leidėjas jokiu
reglamentavimu nėra nustatęs, jog klausimai egzamino žodžiu metu būtų
pateikiami tik iš šio sąrašo. Teisės aktų išmanymas negali būti pakankamas
pagrindas pripažinti, kad pretendentas pasižymi tokiomis asmeninėmis
dalykinėmis savybėmis, kurių reikalaujama pareigybės aprašyme, pavyzdžiui,
yra iniciatyvus, geba bendrauti, dirbti komandoje ir kitomis.
[2008 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442781/2008. A. B. prieš Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 15.2; 16.1]
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1.8. Bylos dėl socialinės ir sveikatos apsaugos teisinių santykių
2008 metais toliau plėtota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika, susijusi su nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo
teisiniais santykiais. Administracinėje byloje Nr. A556-601/2008 buvo
nagrinėjamas pareiškėjų skundas dėl Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir
VSDFV) sprendimų, kuriais buvo atsisakyta pripažinti nelaimingą atsitikimą
draudiminiu įvykiu, panaikinimo bei įpareigojimo kompetentingą instituciją
apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjams draudimo išmokas. Atsisakymą skirti
draudimo išmokas pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą atsakovas grindė tuo, kad
nukentėjusysis pats pažeidė Kelių eismo taisykles, sukėlė eismo įvykį ir yra
pats dėl jo kaltas.
Spręsdama šį ginčą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pirmiausia nurodė, kad Lietuvos valstybės socialinė orientacija,
nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo paskirtis, išimtinis
nedraudiminių įvykių pobūdis, nedraudiminio įvykio teisinės pasekmės
apdraustajam asmeniui ir jo šeimos nariams neleidžia Lietuvos Respublikos
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
7 straipsnyje nustatyto nedraudiminių įvykių sąrašo aiškinti plečiamai.
Todėl nedraudiminiam įvykiui pripažinti taikytini itin aukšti įrodinėjimo
standartai. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, jog nors taikant Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą,
numatantį, jog draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai,
kai apdraustasis nukentėjo dėl savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo
institucija arba teismas nustatė nusikalstamos veikos požymius arba kad ši
veika yra susijusi su administraciniu teisės pažeidimu, išskyrus darbo saugos
ar darbo higienos norminių teisės aktų pažeidimus, ir nėra sprendžiamas
apdraustojo asmens baudžiamosios ar administracinės atsakomybės
klausimas, tačiau itin griežtos nedraudiminio įvykio pripažinimo pasekmės
(socialinių garantijų praradimas) leidžia teigti, kad Įstatymo 7 straipsnio 2
dalies 2 punkte numatytas nedraudiminis įvykis gali būti pripažintas tik tais
atvejais, kai yra pašalintos visos ar beveik visos abejonės, jog apdraustasis
nukentėjo darydamas nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą.
Kiekvienas pažeidimas susideda iš objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių
visumos. Vien objektyviųjų požymių (pvz., nustatyto greičio viršijimo)
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buvimas nėra pakankamas konstatuoti, kad padarytas administracinis
teisės pažeidimas. Pirmiausia, gali būti, kad asmens veikoje nėra kaltės
ar kitų subjektyviųjų požymių (pvz., greičio viršijimą sąlygojo ūmūs
vairuotojo sąmonės praradimas). Antra, gali būti, kad egzistuoja aplinkybės,
šalinančios atsakomybę (pvz., būtinasis reikalingumas, būtinoji gintis,
nepakaltinamumas). Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pabrėžė, kad tik neabejotinai nustačius administracinio teisės pažeidimo
objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visumą, nesant aplinkybių, šalinančių
atsakomybę, galima teigti, kad asmens veika yra susijusi su administraciniu
teisės pažeidimu. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė,
jog aplinkybė, kad mirus asmeniui, kurio atžvilgiu buvo pradėta bylos teisena,
administracinio teisės pažeidimo byla yra nutraukiama (Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 250 str. 9 p.), neduoda pagrindo nedraudiminio
įvykio konstatavimą grįsti nepašalintomis abejonėmis, nes priešingu atveju
asmuo ar jo artimieji netiesiogiai būtų nubaudžiami už pažeidimą, kurio
apdraustasis asmuo galimai nepadarė, ir tuo būtų paneigiama Lietuvos
valstybės socialinė orientacija. Galimi teisinio reguliavimo netobulumai
neturi būti vertinami socialiniu draudimu apdraustojo asmens nenaudai.
[2008 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-601/2008.
G. D. ir I. D. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 6.5]
Administracinėje byloje Nr. A438-1362/2008 buvo sprendžiamas ginčas
dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos priimto sprendimo
išskaityti iš pareiškėjo permoką, susidariusią dėl to, jog jis pažeidė gydytojo
nustatytą gydymo ir slaugos režimą, nes dalyvavo teismo posėdyje.
Priimdama 2008 m. liepos 18 d. nutartį, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pažymėjo, jog Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir
gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189,
53 punktas turi būti aiškinamas kaip draudžiantis asmeniui atlikti tik tokius
veiksmus, kurie turi neigiamos įtakos ligos trukmei. Šis reikalavimas sąlygoja,
kad turi būti nustatomos tokios asmens netinkamo elgesio aplinkybės, kurios
akivaizdžiai liudytų, jog tokie asmens veiksmai tiesiogiai turėjo įtakos ligos
trukmei. Tokios aplinkybės gali būti nustatytos tik įvertinus asmens ligos
pobūdį bei atliktų veiksmų pobūdį ir jų tarpusavio sąveiką. Be to, teisės aktų
reikalavimas dėl asmens kaltės šiuo atveju reikštų, jog turėtų būti nustatyta,
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kad neigiamą poveikį sveikatai patyrė savo veiksmų pasekoje, o ne dėl
veiksnių nepriklausančių nuo jo valios, t. y. kad veiksmus, kurie tiesiogiai
turėjo įtakos ligos trukmei, asmuo atliko tyčia ar dėl neatsargumo.
[2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4381362/2008. R. U. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių
skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1]
1.9. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje
2008 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo ne
tik skundus dėl pabėgėlio statuso ar prieglobsčio suteikimo, kurie ankstesniais
metais sudarė didžiąją dalį teismo nagrinėjamų bylų, susijusių su užsieniečių
teisine padėtimi Lietuvos Respublikoje, bet ir ginčus, kilusius dėl asmenų,
kurie pasinaudoja laisvo judėjimo teise, ir jų šeimos narių statuso. Lietuvos
Respublikai, 2004 m. gegužės 1 d. įstojus į Europos Sąjungą, palaipsniui
daugėja skundų dėl įsipareigojimo užtikrinti laisvą asmenų judėjimą
vykdymo. Lietuvos Respublikos piliečiams pasinaudojus minėta teise, išsiplėtė
ir asmenų sąrašas, kuriems taikoma Bendrijos teisė. Administracinėje byloje
Nr. N23-4726/2008 I. G. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinę teisėjų kolegija
pažymėjo, kad I. G., kuris yra sudaręs santuoką su Lietuvos Respublikos
piliete, teisinė padėtis judėjimo laisvės požiūriu iš esmės prilyginama
Sąjungos piliečių padėčiai. Tačiau kartu pažymėta, kad pagal Bendrijos
teisės reikalavimus Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai neturi teisės be
apribojimų gyventi ir judėti kitos valstybės narės teritorijoje. Valstybėms
narėms leidžiama riboti judėjimo ir gyvenimo šalyje laisvę valstybinės
politikos, visuomenės saugumo ir sveikatos pagrindais. Informacija apie
užsieniečius, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, yra paskelbta
Šengeno informacinėje sistemoje (SIS). Tačiau įtraukimas į SIS, teisėjų
kolegijos nuomone, negali būti vertinamas kaip pakankamas įrodymas, jog
yra įvykdytos materialinės sąlygos, kurias Bendrijos teisė nustato valstybėms
narėms norint taikyti valstybinės politikos, visuomenės saugumo sumetimais
judėjimo laisvę ribojančias priemones. Trečiosios valstybės piliečio, valstybės
narės piliečio sutuoktinio, įrašymas į SIS sistemą iš tiesų rodo, jog yra
pagrindas, pateisinantis atsisakymą jam leisti atvykti į Šengeno erdvę, nes
valstybė perspėjimą apie trečiosios valstybės pilietį, valstybės narės pilietį,
gali teikti tik nustačius, jog šis asmuo kelia realią, faktinę ir pakankamai
didelę grėsmę pagrindiniam visuomenės interesui. Vis dėlto tokį įrodymą
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konkrečiu atveju turi patvirtinti papildoma informacija, kuri leistų nustatyti,
jog suinteresuoto asmens buvimas šioje erdvėje kelia realią, faktinę ir didelę
grėsmę pagrindiniam visuomenės interesui. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad
taisyklės ir išimties santykis tarp judėjimo laisvės ir valstybinės politikos bei
visuomenės saugumo priemonių draudžia sprendimus priimti automatiškai,
tai yra neatlikus savarankiško patikrinimo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė
dėmesį, kad Sąjungos piliečio šeimos narys turi turėti teisę gyventi valstybėje
narėje, nors dar neaišku, ar jo buvimas kelia grėsmę visuomenės saugumui
ir viešajai tvarkai. I. G., kurio duomenys buvo įtraukti į SIS, teisėjų kolegijos
manymu, negali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją,
remiantis vien įtraukimo į SIS pagrindu.
[2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. N234726/2008. I. G. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinę. Procesinio sprendimo
kategorija 3.5]
Nors pripažįstama, kad valstybės turi išimtinę kompetenciją leisti
arba atsisakyti leisti įvažiuoti ar apsigyventi jų teritorijose trečiųjų valstybių
piliečiams bei asmenims be pilietybės, taip pat priimti sprendimą dėl
trečiosios valstybės piliečių ar asmenų be pilietybės išsiuntimo iš šalies,
valstybės teisė priimti šiuos sprendimus turi būti įgyvendinama, nepažeidžiant
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių. Administracinėje byloje Nr. A1461465/2008 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos prieš N. R. A. teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad sprendimas
uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, remiantis Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo 133 straipsnio 1 dalimi, galėtų būti priimtas tik
įvertinus, ar nustatytas draudimas atvykti į šalį nepažeistų nacionalinių ir
tarptautinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su teise į asmeninio ir šeimos
gyvenimo gerbimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog sąvoka „šeimos gyvenimas“
užsieniečių teisinės padėties kontekste turi būti aiškinama plačiai. Migracijos
departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą teigė, kad apeliantas nėra
įregistravęs santuokos nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka, dėl to jo
santuoka pripažintina negaliojančia. Tačiau teisėjų kolegija nurodė, kad
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas
savo jurisprudencijoje pakankamai anksti pripažino, jog šeimos gyvenimas
turi būti aiškinamas plačiai, kaip apimantis ir bendrą asmenų gyvenimą
nesudarius santuokos. Šeiminių ryšių nepripažinimas, remiantis vien tik
ta aplinkybe, kad santuoka nėra įregistruota teisės aktų numatyta tvarka,
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teisėjų kolegijos nuomone, yra nepagrįstas, o sprendimas išsiųsti asmenį
arba uždrausti jam atvykti į valstybę, kurioje gyvena užsieniečio šeima, gali
būti laikomas teisėtu tik tais atvejais, kai, įvertinus viešosios tvarkos bei
visuomenės saugumo ir teisės į šeimos gyvenimo gerbimą balansą, teisės į
šeimos gyvenimą ribojimas yra proporcingas siekiamam tikslui, t. y. siekiant
apsaugoti nacionalinius interesus.
Šioje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
taip pat atkreipė dėmesį, kad reikalavimo turėti vizą, jeigu ji būtina,
įgyvendinimas nėra vienintelis pagrindas, kuriuo remiantis buvimas šalyje
yra pripažįstamas teisėtu. Teisėtas buvimas šalyje apima ne tik tuos atvejus,
kai asmuo turi vizą, bet taip pat tuos atvejus, kai asmeniui suteiktas kito
pobūdžio leidimas būti kitoje nei savo pilietybės valstybėje vidutinį ar ilgesnį
laiko tarpsnį, remiantis galiojančiomis tarptautinėmis arba nacionalinėmis
teisės normomis, pvz., vizų panaikinimo susitarimai, valstybių susitarimai
dėl vizų su diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis ir kt.
Teisėjų kolegija, išanalizavusi aktualų teisinį reglamentavimą, konstatavo, kad
užsienietis, atliekantis bausmę Lietuvoje, nėra saistomas reikalavimo gauti
vizą, nes jis priskiriamas grupei asmenų, kurie buvo įsileisti į šalį, remiantis
galiojančiomis tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės normomis, t. y.
remiantis ne Užsieniečio teisinės padėties įstatymo, o Baudžiamojo proceso
kodekso, perkeliančio Europos Sąjungos nuostatas, susijusias su Europos
arešto orderio taikymu, nuostatomis.
[2008 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461465/2008. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos prieš N. R. A. Procesinio sprendimo kategorija 3.3; 37.2.8]
Paminėtina, kad administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008 Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakrančių apsaugos rinktinė prieš M. H. pripažinta, jog neteisėtas valstybių
institucijų atsisakymas įleisti užsienio valstybės pilietį į Lietuvos Respublikos
teritoriją yra pagrindas turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
[2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461897/2008. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė prieš M. H. Procesinio
sprendimo kategorija 15.4; 3.5]
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1.10. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
2008 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formavo
praktiką įvairiais Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo nuostatų
taikymo aspektais. Bylose, susijusiose su rinkimus reglamentuojančių nuostatų
taikymu, išliko aktualus klausimas dėl kandidato neliečiamybės panaikinimo.
Vyriausiasis administracinis teismas 2008 metais taip pat sprendė ginčus dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymo registruoti kandidatų į Seimo
narius sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagrįstumo, nagrinėjo
skundus, susijusius su naujų Seimo rinkimų įstatymo nuostatų, draudžiančių
papirkinėti rinkėjus, taikymu.
2008 m. spalio 6 d. Vyriausiasis administracinis teismas priėmė
sprendimą administracinėje byloje Nr. R556-06/2008, kuriame pripažino, kad
siekiant nekliudyti teisingumo vykdymui, Lietuvos Respublikos vyriausioji
rinkimų komisija pagrįstai patenkino Vilniaus apygardos teismo 2008
m. rugsėjo 23 d. nutartyje išdėstytą prašymą dėl kaltinamųjų V. U. ir V.
G. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ar kito jų laisvės suvaržymo.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, vertinant Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos skundžiamo sprendimo pagrįstumą, kaip sprendimo
panaikinimo pagrindą, svarbu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos vyriausioji
rinkimų komisija turėjo pakankamą faktinį pagrindą iš dalies naikinti
kandidatų į Seimo narius neliečiamybę rinkimų agitacijos kampanijos metu,
taip pat iki pirmojo naujai išrinkto Seimo posėdžio. Taip pat reikšminga, ar
sprendimas proporcingas kitų kandidatų į Seimo narius, nesant jų atžvilgiu
analogiško Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo,
atžvilgiu, kam teiktinas prioritetas – kandidatų į Seimo narius neliečiamybės
panaikinimui arba daliniam apribojimui ar teisingumo vykdymui. Teisėjų
kolegija nurodė, kad teismo sprendimo veiksmingumas prarandamas
užsitęsus bylos nagrinėjimui, kuris gali būti sąlygojamas inter alia ir dėl
draudimo konkretų asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip
suvaržyti jo laisvę. Siekiant to išvengti bei užtikrinant objektyviai operatyvų
bylos išnagrinėjimą, kurios baigiamasis aktas turės įtakos ne tik konkrečių
procese dalyvaujančių asmenų teisėms bei pareigoms (kaltinamiesiems,
nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams ir kt.), bet ir kitiems visuomenės
nariams, suteikiama galimybė tokių draudimų panaikinimui. Pažymėta, kad
konkretaus kandidato ar kandidatų neliečiamybės panaikinimas ar dalinis
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apribojimas nepaneigia kandidato teisės pasinaudoti pasyviąja rinkimų
teise. Teisėjų kolegijos nuomone, proporcingumo principas kitų kandidatų
į Seimo narius atžvilgiu nėra pažeidžiamas, nes tiek kandidatams, kuriems
neliečiamybė neribojama, tiek kandidatams kuriems neliečiamybė iš dalies
apribojama ar visai panaikinama, išlieka teisė naudotis pasyviąja rinkimų
teise bei veikti aktyviai, siekiant užsibrėžto tikslo.
[2008 m. spalio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R55606/2008. Darbo partija prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją.
Procesinio sprendimo kategorija 18.1]
Administracinėje byloje Nr. R525-3/2008 V. D., P. M., L. R. prieš
Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją pareiškėjai prašė panaikinti
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. rugsėjo 2 d. sprendimą Nr. 88 „Dėl
Asociacijos „Už konstitucines gyventojų teises“ prašymo registruoti sąrašą
daugiamandatėje rinkimų apygardoje“, kuriuo nuspręsta atmesti pareiškėjų
pagal Asociacijos (partnerystės) sutartį įkurtos Asociacijos „Už konstitucines
gyventojų teises“ prašymą registruoti pateiktą 3 kandidatų į Seimo narius
sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, remiantis Seimo rinkimų
įstatymo 37 straipsniu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 12
d. nutartimi nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą prašydamas išspręsti,
ar Seimo rinkimų įstatymo (2000 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. VIII-1870
redakcijos) 37 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai (Lietuvos Respublikos 2008
m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. X-1490, įsigaliojusio nuo 2008 m. balandžio
30 d. redakcija) ta apimtimi, kuria numatoma, kad kandidatus į Seimo narius
daugiamandatėje rinkimų apygardoje gali kelti tik partija, įregistruota pagal
Politinių partijų įstatymą ir atitinkanti Politinių partijų įstatymo reikalavimus
dėl partijos narių skaičiaus, neprieštarauja Konstitucijos 34 straipsnio 1 daliai,
35 straipsnio 2 daliai, 55 straipsnio 1 daliai. Konstitucinis Teismas 2008 m.
spalio 1 d. nutarimu pripažino, kad Seimo rinkimų įstatymo 37 straipsnio 1
dalis (2008 m. balandžio 15 d. redakcija; Žin., 2008, Nr. 50-1839) ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad kandidatus į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų
apygardoje gali kelti tik partija, įregistruota pagal Politinių partijų įstatymą ir
atitinkanti Politinių partijų įstatymo reikalavimus dėl partijos narių skaičiaus,
neprieštarauja Konstitucijai.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad Seimo rinkimų įstatymo
nuostatos, kuriomis buvo pagrįstas skundžiamas Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimas, nėra pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai
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ir byloje įrodymų, kad pareiškėjų pagal Asociacijos (partnerystės) sutartį
įkurta Asociacija „Už konstitucines gyventojų teises“ atitinka Politinių partijų
įstatymo reikalavimus ir yra įregistruota pagal minėtą įstatymą nebuvo
pateikta, konstatavo, jog Vyriausioji rinkimų komisija ginčijamu sprendimu
teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjų pagal Asociacijos (partnerystės)
sutartį įkurtos Asociacijos „Už konstitucines gyventojų teises“ (toliau – ir
Asociacija) prašymą registruoti pateiktą 3 kandidatų į Seimo narius sąrašą
daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
[2008 m. spalio 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R525-3/2008.
V. D., P. M., L. R. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją.
Procesinio sprendimo kategorija 18.1]
Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas Konstitucijoje numatytą pareigą
nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, kuris užtikrintų, kad rinkimai vyktų
skaidriai, o rinkėjai balsuotų laisva valia, papildė Seimo rinkimų įstatymą
51 straipsniu (2005 m. lapkričio 17 d. papildymo įstatymas Nr. X-397). Šio
straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas ne tik tiesiogiai pirkti rinkėjų balsus
ar tiesiogiai dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę
turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už
arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba
kandidatų sąrašą, tačiau ši dalis taip pat draudžia ir netiesioginį rinkėjų balsų
pirkimą bei netiesioginį rinkėjo ar rinkimų teisę turinčio asmens skatinimą
dovanomis ar kitokiu atlyginimu dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose
ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti
kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą. Administracinėje byloje Nr. R4427/2008 teisėjų kolegija nusprendė, kad asmuo, kurį numatoma kelti kandidatu,
savo vardu kviesdamas rinkėjus į nemokamus renginius kavinėje, nemokamas
išvykas, dalyvaudamas renginiuose, kurių metu susirinkusieji nemokamai
vaišinami, surengiamos įvairios viktorinos su simboliniais laimėjimais,
netiesiogiai dovanomis bei kitokiu atlyginimu skatina rinkėjus dalyvauti
rinkimuose ir už jį balsuoti. Ta aplinkybė, kad asmuo, kurį numatoma kelti
kandidatu, pats asmeniškai nemoka už vaišes bei renginių organizavimą, o tai
padaro kitas asmuo, neturi reikšmės kvalifikuojant minėtus veiksmus.
[2008 m. spalio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R4427/2008. B. Š. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją.
Procesinio sprendimo kategorija 18.1]
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1.11. Bylos, susijusios su Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymų taikymu
Nemaža dalis 2008 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme nagrinėtų ginčų buvo kilę dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo nuostatų taikymo.
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies
3 punktas nustato, jog draudžiama parduoti tabako gaminius asmenims iki
18 metų. Administracinėje byloje Nr. A143-771/2008 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė klausimą dėl tabako gaminių
pardavėjui tenkančios pareigos įsitikinti pirkėjo amžiumi bei atsakomybės už
tabako gaminių pardavimą nepilnamečiams.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatytas reikalavimas, jog kai
tabako gaminių pardavėjui kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu
18 metų, jis privalo iš perkančio tabako gaminius asmens pareikalauti
pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą, o pastarajam nepateikus tokio
dokumento – atsisakyti parduoti jam tabako gaminius, yra išreikštas kaip
imperatyviai nustatytas, pardavėjui privalomas laikytis elgesio modelis. Šioje
normoje nėra pateikti minėtų abejonių galimo atsiradimo kriterijai (nes
tokios abejonės kiekvienu konkrečiu atveju grindžiamos subjektyviu asmens
suvokimu), tačiau pagal jos esmę ir paskirtį bei taikant protingumo kriterijus
darytina išvada, kad pirkėjo jaunatviška išvaizda savaime gali preziumuoti
minėtų abejonių atsiradimą (jų konstatavimą nagrinėjant atitinkamą ginčą),
todėl konkrečiu atveju įrodinėti, jog minėtos abejonės negalėjo atsirasti,
privalo tabako gaminių pardavėjas.
Taip pat paminėtina, jog šioje administracinėje byloje Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl už Lietuvos
Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto
pažeidimą skiriamos baudos dydžio, pažymėjo, kad pažeidimo padarymas
pirmą kartą negali būti priskirtas prie atsakomybę lengvinančių aplinkybių,
nes, vadovaujantis įstatymo 26 straipsnio 7 dalimi, pažeidimo pakartotinumas
yra pažeidimą kvalifikuojantis (sankcijos taikymo prasme) požymis.
[2008 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-771/2008.
UAB „Svajonių sapnas“ prieš Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo kategorija 20]
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Administracinėje byloje Nr. A438-611/2008 buvo sprendžiamas ginčas
dėl pareiškėjo, turinčio kavinę, atsakomybės už klientų rūkymą joje. Kaip
nurodė Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, šiuos teisinius
santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas, kurio
19 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti
(vartoti tabako gaminius) draudžiama restoranuose, kavinėse, baruose,
kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, išskyrus specialiai
įrengtus cigarų ar pypkių klubus. Minėto įstatymo 26 straipsnio 12 dalyje
nustatyta sankcija, numatanti, kad už 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto
reikalavimo pažeidimą juridiniai asmenys baudžiami nuo vieno tūkstančio iki
penkių tūkstančių litų bauda.
Teisėjų kolegija nurodė, jog iš paminėtų teisės normų matyti, kad
šio pažeidimo sudėties objektyvioji pusė yra formalios konstrukcijos, nes
atsirasti atsakomybei užtenka nustatyti faktą, jog Lietuvos Respublikos tabako
kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytose vietose buvo
rūkoma arba buvo vartojami tabako gaminiai bei kad šio pažeidimo subjektu
yra pripažįstami juridiniai asmenys, kuriems priklauso restoranai, kavinės ir
pan. Tai, kad juridiniai asmenys, kuriems priklauso restoranai, kavinės yra
šio pažeidimo subjektai, patvirtina ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymo 19 straipsnio 4 dalis, įpareigojanti juridinio asmens valdymo
organus užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir
lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad
matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimą
rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas
nurodantys užrašai ar ženklai.
Be paminėtų šio pažeidimo sudėties elementų, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu, atsakomybei atsirasti turi
būti nustatyta ir šio pažeidimo subjektyvinė pusė, kuri gali pasireikšti tyčiniu
arba neatsargiu Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio
4 dalyje nustatytų įpareigojimų pažeidimu.
[2008 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-611/2008.
UAB „Daukas“ prieš Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo kategorija 20]
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio
17 dalis nustato, kad Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio
produktus ar licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ir
pažeidusioms šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2
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dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijų galiojimas panaikinamas
ir naujos licencijos neišduodamos penkerius metus nuo licencijų galiojimo
panaikinimo dienos. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais ir pažeidusioms šio Įstatymo 17 straipsnio
1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus,
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos
vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir
nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo
panaikinimo dienos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija 2008 m. kovo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.
A248-1707/2008 pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje įtvirtintas toks teisinis reguliavimas,
pagal kurį minėtoje nuostatoje numatyta sankcija – licencijos galiojimo
panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas – yra ne tik tokia sankcija,
kuri pati yra vientisa, nedalijama, bet ir tokia, kuri yra neatsiejama nuo
kitos sankcijos – piniginės baudos, už atitinkamą (tą patį) teisės pažeidimą
taikomos tam pačiam teisės pažeidėjui. Pirma turi būti nustatomas
atitinkamo teisės pažeidimo faktas bei tai, kad tą teisės pažeidimą padarė
teisinėn atsakomybėn traukiamas ūkio subjektas, ir už tą teisės pažeidimą
teisės pažeidėjui turi būti paskiriama piniginė bauda, o po to institucija,
turinti įgaliojimus išduoti tokias licencijas, panaikina jo turimos licencijos
galiojimą (o jeigu būtų kreiptasi dėl naujos licencijos, ji nustatytą laiką
būtų neišduodama). Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog minėta
institucija neturi įgaliojimų spręsti, panaikinti licenciją ar jos nepanaikinti,
– jeigu buvo padarytas Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytas teisės
pažeidimas, ji privalo licenciją panaikinti.
[2008 m. kovo 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A248-1707/2008. UAB „Geltonasis laivas“ prieš Klaipėdos miesto
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 25]
Alkoholio kontrolės įstatymo 33 straipsnio 2 dalies, nustatančios, kad
alkoholio produktai, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais
dokumentais, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
nustatyta tvarka konfiskuojami, taikymui yra aktuali 2008 m. kovo 12 d.
nutartis, priimta išnagrinėjus administracinę bylą Nr. A143-344/2008. Šioje
nutartyje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintos nuostatos tikslas – sieti alkoholio produktų (gėrimų) konfiskavimą
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su pačiais šio įstatymo pažeidimais, o ne su atsakomybės už Alkoholio
kontrolės įstatymo pažeidimus subjektais ir (ar) su konkrečia atsakomybės
(administracinės ar pagal Alkoholio kontrolės įstatymą) rūšimi. Ši nuostata
nėra siejama tik su administracine atsakomybe už Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, o yra taikytina visais joje nurodytais
atvejais, t. y. ir skiriant atitinkamą minėto įstatymo 34 straipsnyje numatytą
ekonominę sankciją.
Be to, šioje nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, jog nuostatoje
pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekse nustatytą konfiskavimo tvarką, o ne į konfiskavimo pagrindą, t. y.
ne į konfiskavimo instituto materialų pagrindą, todėl ji turi būti aiškinama
ir suprantama kaip nuoroda į Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso dvidešimt aštuntojo skirsnio nuostatas apie nutarimo
konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymo proceso nuostatų taikymą.
[2008 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-344/2008.
S. A. prieš Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Procesinio
sprendimo kategorija 25]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. A146-1843/2008 sprendė klausimą dėl savivaldybės tarybos teisės riboti
prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, numatytos Alkoholio kontrolės
įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje.
Teisėjų kolegija nurodė, jog savivaldybės institucijos (tiek atstovaujamoji
institucija – savivaldybės taryba, tiek vykdomoji institucija) savo veikloje turi
vadovautis bendraisiais teisės principais, taip pat vietos savivaldos principais,
kuriuos nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis,
tarp jų – bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo,
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimtų sprendimų teisėtumo.
Bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas
reikalauja, kad savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės
interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių.
Savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimtų sprendimų
teisėtumo principas nustato, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės
viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais
priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė, kad atitinkami savivaldybių
tarybų sprendimai turi būti aiškiai pagrįsti ir racionaliai motyvuoti, jie negali
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būti savavališki. Kartu pažymėta, kad visi prekybos alkoholiniais gėrimais
ribojimai ir draudimai turi būti griežtai apibrėžti laiko ir vietos atžvilgiu, šios
rūšies ūkinės veiklos (kaip ir bet kurios kitos ūkinės veiklos) negalima riboti
labiau, negu būtina teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms užtikrinti, nes
antraip būtų nepaisoma konstitucinio proporcingumo principo.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pažymėjo, kad gyventojų ar kitų
Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodytų subjektų
prašymas apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką pats savaime
nėra pagrindas savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl prekybos laiko
apribojimo. Tokio prašymo, kaip ir bet kuriuo kitu klausimu pateikto
savivaldos institucijai prašymo (skundo), pagrįstumas turi būti patikrintas,
kaip reikalauja vietos savivaldos ir viešojo administravimo principai, taip pat
– bendrieji teisės principai.
[2008 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A1461843/2008. UAB „Gargždų aibė“ prieš Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą.
Procesinio sprendimo kategorija 38]
1.12. Administracinių bylų teisena
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
administracines bylas, taiko ir aiškina ne tik materialinės teisės, bet ir proceso
teisės normas. 2008 metais Vyriausiasis administracinis teismas formavo
teismų praktiką dėl nutarčių, priimtų reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo klausimu, kaip proceso atnaujinimo objekto, nagrinėjo atstovavimo
išlaidų atlyginimo aktualius aspektus bei kitus svarbius administracinio
proceso klausimus.
Vienas iš esminių elementų, padedančių užtikrinti teisę į teisminę
gynybą, – teisė naudotis advokato ar kito atstovo pagalba administraciniame
procese. Išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS143–375/2008
E. C. prieš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, Studijų
kokybės vertinimo centrą pabrėžė, kad profesionalus teisinis atstovavimas
administracinėse bylose skirtas ne vien padėti šalims tinkamai išdėstyti ir
teisiškai pagrįsti savo poziciją, bet ir veikia kaip sudedamoji teisingumo
įgyvendinimo sistemos dalis. Išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje sprendė,
sprendė, ar yra pagrindas priteisti iš bylą pralaimėjusio pareiškėjo atstovavimo
išlaidas, kurias administravimo institucija patyrė todėl, kad atstovauti byloje
samdė advokatą. Pasak pareiškėjo, atsakovas yra valstybės institucija, kuri turi
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teisininko etatą, tačiau jis nesinaudoja savo teisininko pagalba, o kreipiasi į
advokatus. Tokia valstybės institucijos praktika, pareiškėjo teigimu, prieštarauja
sąžiningumo, valstybės institucijų paskirties ir teisingumo principams.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija šioje
byloje akcentavo, kad bylinėjimosi išlaidų (tame tarpe ir atstovavimo išlaidų)
priteisimas iš bylą pralaimėjusios šalies padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę
gynybą, nes priešingu atveju, žinodamos, kad net ir laimėjusios bylą negalės
gauti patirtų išlaidų atlyginimo, jos vengtų atstovavimui byloje pasitelkti
advokatus. Kita vertus, žinojimas, kad pralaimėjusi šalis turės sumokėti ne tik
savo, bet ir bylą laimėjusios šalies išlaidas, atlieka svarbų prevencinį vaidmenį,
apsaugantį nuo nepagrįstų skundų ar atsikirtimų į skundus pareiškimo.
Rizika apmokėti kitos šalies išlaidas advokatų pagalbai atgraso nuo nepagrįsto
ir ilgo bylinėjimosi. Tačiau tuo pačiu šis prevencinis vaidmuo gali turėti ir
teisę į teisminę gynybą ribojantį poveikį, nes rizikuodamas būti įpareigotu
padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas asmuo gali susilaikyti nuo savo
pažeistos subjektinės teisės gynimo teisme. Šis aspektas tampa ypač svarbus
administraciniame procese, kuriame paprastai privatus subjektas gina savo
teises, kurias tikrai ar tariamai pažeidė viešojo administravimo subjektai.
Todėl administraciniame procese turi būti ieškoma pusiausvyros, kad
bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia,
o ne ribojančia priemone.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors bylinėjimasis teismuose
nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau iš principo
šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš
atitinkamų administracinių teisinių santykių. Kita vertus, bylinėjimosi teisme
veikla yra specifinė. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui
viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik
profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas
tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme. Išplėstinės teisėjų
kolegijos manymu, viešojo administravimo subjekto patirtos atstovavimo
administraciniame procese išlaidos gali būti atlyginamos, tačiau tik tais
atvejais, kai advokato dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti
valstybės (savivaldybės) interesus. Administracinis teismas, spręsdamas, ar
priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo
subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo
viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos
pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi
būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą
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(ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir
sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą
ir dalyką, į tai, ar pats pareiškėjas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos
baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir
susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš
šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo
administravimo subjektui priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis
teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą
pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas.
Šioje administracinėje byloje išplėstinė teisėjų kolegija taip pat
pasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai pareiškėjas
atsisako skundo ne remdamasis tuo, kad atsakovas geruoju jį patenkino,
o administracinė byla nutraukiama. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų
paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas
geruoju jį patenkino, Administracinių bylų teisenos įstatyme egzistuoja teisinio
reguliavimo spraga, todėl, užpildant šią spragą, taikytina įstatymo analogija
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d.). Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį
patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo skundą, pareiškėjo
materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o pareiškėjo
procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama.
Todėl pareiškėjui atsisakius skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas geruoju
jo nepatenkina, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas atstovavimo
išlaidas. Norminis tokių atstovavimo išlaidų priteisimo pagrindas yra
Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis, taikant ją kartu
su Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi.
[2008 m. rugsėjo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143–375/2008. E. C. prieš Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministeriją, Studijų kokybės vertinimo centrą. Procesinio
sprendimo kategorija 59]
Siekiant užtikrinti susiklosčiusių teisinių santykių stabilumą, įstatymų
leidėjas numatė, kad proceso atnaujinimo stadija yra išimtinė teismų
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Administracinėje
byloje Nr. P444-84/2008 teisėjų kolegija akcentavo, kad proceso atnaujinimo
stadijos taikymas galimas tik bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo
sprendimu, nutarimu ar nutartimi. Reikalavimas, kad byla būtų užbaigta
įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu reiškia, kad neturi egzistuoti jokia kita
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procesinė galimybė atsižvelgti į naujai paaiškėjusias aplinkybes ar ištaisyti
teismo procesiniame sprendime padarytas klaidas. Įstatymo nuostatos,
nesuteikiančios byloje dalyvaujančiam asmeniui teisės skųsti apeliacinės
instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo
priemones, savaime nėra pagrindas išvadai, jog asmuo savo pažeistą teisę
ar teisėtą interesą gali ginti tik atnaujinant procesą. Teisėjų kolegija pabrėžė,
jog svarbu nustatyti, ar asmuo, jo manymu, pažeistą teisę ar teisėtą interesą
gali ginti kitais būdais: pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti
skundžiamos atskiruoju skundu (Administracinių bylų teisenos įstatymo
149 str. 1 d.), dėl kitų teismo nutarčių, kurios nėra skundžiamos, motyvai
dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Be
to, bylą nagrinėjančiam teismui nutartimi netenkinus šalies atitinkamo
procesinio pobūdžio prašymo, šaliai nėra užkertamas kelias pakartotinai
reikšti šį prašymą, pateikiant naujus (papildomus) argumentus, jei nėra
piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis. Atsižvelgusi į tai, kad proceso
atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui
(nutarimui, nutarčiai) ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo
sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių
stabilumas, teisėjų kolegija nusprendė, kad nutartis, priimta reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo klausimu, negali būti proceso atnaujinimo
objektu.
[2008 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-84/2008.
UAB „Mūsų knyga“ prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
80.1; 80.3; 80.11]
1.13. Bylos, susijusios su viešojo intereso gynimu
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje daugėja ginčų,
kuriuose skundus (prašymus) paduoda subjektai, ginantys viešąjį interesą.
Administracinėje byloje Nr. A146-335/2008 išplėstinė teisėjų kolegija sprendė,
ar prokuroro ginamas interesas pripažintinas viešuoju ir ar terminas,
per kurį paduotas prašymas dėl viešojo intereso gynimo, nėra praleistas.
Pažymėta, jog viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar
grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines
visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos
Konstitucija, todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas
laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro
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asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Išplėstinė teisėjų
kolegija nurodė, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos
įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga,
reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį
interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų
asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą
ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar
jos daliai. Pabrėžta, kad tais atvejais, kai sprendimą, ar tam tikras interesas turi
būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, turi
priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti atitinkamame teismo
akte. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas aplinkybes, konstatavo, kad
tinkama saugomų teritorijų (vertingų vietovių) apsauga yra suinteresuota
visa visuomenė, todėl interesas, kad bet kokia veikla, galinti turėti neigiamos
įtakos minėtoms teritorijoms, būtų vykdoma griežtai laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir jiems neprieštaraujančių kitų teisės
aktų reikalavimų, yra laikytinas viešuoju.
Administracinė byla Nr. A146-335/2008 aktuali ir dėl nuostatų, susijusių
su termino, per kurį subjektas, ginantis viešąjį interesą, eigos pradžia,
aiškinimo. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad termino pradžia viešąjį
interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai
pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar
nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo
to, kuris momentas atsiranda anksčiau. Atkreiptas dėmesys, kad skirtingai nei
privatūs subjektai, prokuroras Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių
ir teisėtų pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas
pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo
intereso gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas
yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia
viešąjį interesą. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta
pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa
suvokiama apie šio intereso pažeidimą ir prasideda termino kreiptis į teismą
eigos pradžia.
Vyriausiasis administracinis teismas šioje nutartyje akcentavo, kad
už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai,
bet ir kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne visoms
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iš jų suteikia įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau
įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo (Viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 1, 5, 6 p.) ir kiti gero administravimo principai
reikalauja, kad nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje,
jos nedelsdamos informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešojo
intereso pažeidimus (jei įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačiom imtis
priemonių viešajam interesui ginti). Tačiau teismas, įvertinęs ginamų vertybių
ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, pusiausvyrą, gali atsisakyti
ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno
mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar
turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra
praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų
priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento.
[2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-335/2008. Vilniaus apygardos vyriausiasis
prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prieš Trakų rajono savivaldybę. Procesinio
sprendimo kategorija 14.3.1; 14.3.3; 14.4; 14.7; 55.4]
Teisinių santykių stabilumas prioritetine vertybe pripažintas ir
administracinėje byloje Nr. A575-1576/2008. Prokuroras kreipėsi į teismą,
prašydamas panaikinti Marijampolės rajono valdybos sprendimą, kuriuo A. M.
R. 1994 metais nepagrįstai buvo suteiktas 3 ha asmeninio ūkio žemės sklypas.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytus faktus, jog A. M. R., kurios
sąžiningumu nėra pagrindo abejoti, buvo suteikta žemė naudojimuisi, ir ji ja
naudojasi 14 metų, valdžios institucijos sudarė galimybę pareiškėjai sumokėti
už žemę pagal tuo metu galiojančius įstatymus ir pareiškėja prieš 14 metų
sumokėjo reikalaujamą sumą, nurodė, jog tokia susiklosčiusi situacija yra
ypatinga, tad, panaikinus ginčijamus valdžios sprendimus ir atstačius buvusią
padėtį, būtų paneigtos pareiškėjos subjektyvios teisės į teisinį tikrumą ir
teisinį saugumą, teisėtų lūkesčių apsaugą. Teisėjų kolegija nurodė, jog teismui,
sprendžiant dėl viešojo intereso gynimo, būtina įvertinti ginamų vertybių ir
poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą (teisinės valstybės principas)
pusiausvyrą. Atsižvelgdama į Konstitucinio teismo aktuose ne kartą išplėtotus
Konstitucijos saugomą ir ginamą asmens teisėtų lūkesčių principą, teisinio
tikrumo bei teisinio saugumo principus, taip pat Konstitucijoje įtvirtintus
teisingumo principą ir konstitucinių vertybių pusiausvyros imperatyvą,
teisėjų kolegija, nusprendė, kad ypatingais atvejais galima saugoti bei ginti
ir tokias teisei paklususio, įstatymų reikalavimų besilaikiusio, valstybe ir jos
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teise pasitikėjusio asmens įgytas teises, kylančias iš valdžios individualių teisės
aktų, nors ir valdžios institucijos priimtų pažeidžiant teisės normas, kurių
neapgynus ir neapsaugojus, šis asmuo, kiti asmenys, visuomenė arba valstybė
patirtų didesnę žalą, negu toji, kurią šis asmuo, kiti asmenys, visuomenė arba
valstybė patirtų, jeigu minėtos teisės nebūtų visiškai arba iš dalies apsaugotos
ir apgintos. Teisėjų kolegijos nuomone, patenkinus pareiškėjo skundą ir jam
nepateikus duomenų, kad žemės, grąžintinos valstybei kaina gali būti didesnė
negu sumos ir kompensacijos išmokėtinos valstybės trečiajam suinteresuotam
asmeniui A. M. R., trečiasis suinteresuotas asmuo, visuomenė ir valstybė
patirtų didesnę žalą, negu toji, kurią visuomenė ir valstybė patirtų, jeigu
pareiškėjo prašymas būtų atmestas, o teisei paklususio, valstybe ir jos teise
pasitikėjusio trečiojo suinteresuoto asmens įgytos teisės būtų apsaugotos ir
apgintos.
[2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5751576/2008. Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prieš
Marijampolės apskrities viršininko administraciją ir Marijampolės savivaldybės
administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 11.6.1.2]
Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai vysto praktiką,
pagal kurią terminas paduoti prašymą dėl viešojo intereso gynimo gali
būti atnaujinamas, jeigu nustatoma, jog terminas praleistas dėl svarbių
priežasčių. Administracinėje byloje Nr. AS21-93/2008
teisėjų kolegija
priminė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies
prasme svarbiomis termino pareiškimo dėl viešojo intereso gynimo paduoti
praleidimo priežastimis laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai
trukdė įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė
nuo subjekto, kuris kreipiasi į teismą, valios.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismo išvada,
jog nutarties apskundimas ir atskirojo skundo dėl šios nutarties nagrinėjimas
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nepripažintas svarbia
priežastimi, dėl kurios galėtų būti atnaujintas prašymo padavimo terminas,
nepagrįsta. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad jeigu teismo žinioje yra byla dėl
ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, tai ginčo
šalys pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo išsprendimo negali
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 5 punktas).
Kol nebuvo įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007
m. liepos 27 d. nutartis dėl atsisakymo priimti pareiškėjo prašymą, paduotą
teismui 2007 m. liepos 19 d., jis pakartotinai kreiptis į administracinį teismą
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su tuo pačiu prašymu negalėjo. Tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui, priėmus 2007 m. lapkričio 15 d. nutartį dėl pareiškėjo atskirojo
skundo, kuria Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos
27 d. nutartis buvo palikta nepakeista, pareiškėjas įgijo teisę pakartotinai tą
patį prašymą paduoti apygardos administraciniam teismui. Taigi per laiką
nuo pirmojo prašymo padavimo teismui dienos (2007 m. liepos 19 d.) iki
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties
įsiteisėjimo dienos (2007 m. lapkričio 15 d.) pareiškėjas dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo jo valios negalėjo paduoti prašymo dėl administracinių
aktų panaikinimo.
[2008 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS21-93/2008.
Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį
interesą, prieš Klaipėdos apskrities administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 48]
Prokuroro prašymas atnaujinti praleistą terminą buvo sprendžiamas ir
administracinėje byloje Nr. AS438-475/2008. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos
generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašė atnaujinti prašymo
padavimo terminą. Prašyme nurodė, kad šis terminas buvo praleistas dėl
skirtingo teritorinės prokuratūros pateikto medžiagos vertinimo viešojo
intereso gynimo aspektu bei viešojo administravimo subjektų laiku
nepateiktų duomenų apie teritorijų planavimo dokumentų įsigaliojimą
įstatymų nustatyta tvarka. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija, nustačiusi, kada prokuroras gavo pakankamai duomenų dėl viešojo
intereso pažeidimo, be kita ko, konstatavo, kad prokuroro teisės kreiptis į
teismą dėl viešojo intereso gynimo negali būti suvaržytos, remiantis vien ta
aplinkybe, kad kitas prokuroras yra atsisakęs ginti viešąjį interesą. Teisėjų
kolegijos nuomone, aplinkybė, jog Klaipėdos apygardos prokuratūra 2008
m. sausio 16 d. išvada atsisakė ginti viešąjį interesą bei kreiptis į teismą su
prašymu dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimų, kurie
yra ginčijami šioje administracinėje byloje, panaikinimo, nevaržo pareiškėjo
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro teisės ginti viešąjį interesą bei
teisme ginčyti tuos pačius administracinius sprendimus. Atlikdamas savo
funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik Lietuvos Respublikos
Konstitucijos ir įstatymų (Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 2 dalis),
todėl prokurorai turi teisę savarankiškai atlikti tyrimą ir įvertinti medžiagą,
susijusią su galimai viešąjį interesą pažeidžiančiais sprendimais, taip pat
kreiptis į teismą dėl šių sprendimų panaikinimo.
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[2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438475/2008. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prieš Palangos miesto
savivaldybės tarybą, Palangos miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 61.1; 61.2]
2008 metais nemažą dalį bylų dėl viešojo intereso gynimo Vyriausiame
administraciniame teisme sudarė prokurorų prašymai, susiję su vertingų
vietovių apsauga. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-1622/2008
teisėjų kolegija, remdamasi Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
teisėjų kolegijos suformuota praktika administracinėje byloje Nr. A146335/2008, pažymėjo, jog tinkama saugomų teritorijų (vertingų vietovių)
apsauga yra suinteresuota visa visuomenė, todėl interesas, kad bet kokia
veikla, galinti turėti neigiamos įtakos minėtoms teritorijoms, būtų vykdoma
griežtai laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir jiems
neprieštaraujančių kitų teisės aktų reikalavimų, yra laikytinas viešuoju
interesu. Kadangi prokuroro ginčijami Neringos savivaldybės tarybos priimti
sprendimai gali turėti įtakos saugomoms teritorijoms, konstatuota, jog šių
sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas yra laikytinas viešuoju interesu.
[2008 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8221622/2008. Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras prieš Neringos
savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 14.3; 14.4; 61]
Administraciniai teismai nagrinėja ne tik valstybės institucijų prašymus
dėl viešojo intereso gynimo, bet ir visuomeninių organizacijų kreipimusis
įstatymų numatytais atvejais. 2008 metais Vyriausiasis administracinis teismas
vystė praktiką, pagal kurią viešieji interesai yra ginami tik įstatymuose
numatytiems subjektams kreipiantis į teismą.
Administracinėje byloje Nr. A143–910/2008 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija tinkamu subjektu ginti viešąjį interesą, remiantis
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsniu, pripažino vartotojų asociacijas.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos
vartotojų gynimo lyga yra tinkamas subjektas viešajam interesui apginti, o tokia
institucijos teisė numatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsnyje,
pagal kurį vartotojų asociacijos turi teisę ginti teisme vartotojų viešąjį interesą.
[2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-910/2008.
Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga prieš Valstybinę
kainų ir energetikos kontrolės komisiją, UAB ,,Ukmergės energija“. Procesinio
sprendimo kategorija 70.6]
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Administracinėje byloje Nr. A438-1554/2008 teisėjų kolegija sprendė,
ar Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga,
kuri kreipėsi į teismą dėl konkurso į valstybės tarnautojo organizavimo
pripažinimo neteisėtu ir rezultatų panaikinimo, gali būti pareiškėju šioje
byloje. Teisėjų kolegija, išanalizavusi aktualią Vyriausiojo administracinio
teismo ir Aukščiausiojo Teismo praktiką, konstatavo, kad profesinė
sąjunga gali kreiptis į teismą kaip profesinės sąjungos nario atstovas, kai
yra pažeidžiamos šio nario subjektinės teisės ar teisėti interesai, o kreiptis
į teismą kaip pareiškėjas, tais atvejais, kai gina profesinių sąjungų narių
teises ir teisėtus jų interesus, t. y. įgyvendindama jai suteiktas teises Lietuvos
Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies
3 punkte, gali tik tada, jeigu kilęs ginčas nėra sietinas su individualaus ar
kolektyvinio darbo ginčo nagrinėjimu. Profesinių sąjungų įstatymo 18
straipsnis numato, kad profesinės sąjungos turi teisę reikalauti iš darbdavio
panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytas darbo, ekonomines ir socialines profesinių sąjungų narių teises,
o darbdavys šiuos reikalavimus turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 dienų,
dalyvaujant juos pateikusios profesinės sąjungos atstovams. Jeigu darbdavys
laiku neišnagrinėja profesinių sąjungų reikalavimo panaikinti tokį sprendimą
arba atsisako jį patenkinti, įstatymas numato profesinei sąjungai teisę kreiptis
į teismą.
[2008 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4381554/2008. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga
prieš Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo
kategorija 16.1; 16.8]
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad
viešąjį interesą ginantys subjektai negali turėti daugiau procesinių
teisių, nei savo subjektines teises ginantys asmenys, todėl viešąjį interesą
ginantys subjektai privalo laikytis imperatyviai nustatytos ikiteisminės
ginčo nagrinėjimo tvarkos. Administracinėje byloje Nr. A438-1661/2008
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas
– visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“, pagal
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 dalį,
gali būti priskirta suinteresuotai visuomenei, šio įstatymo taikymo prasme
ir yra tinkamas subjektas ginti viešąjį interesą aplinkosaugos srityje.
Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pagal Teritorijų planavimo
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įstatymo 32 straipsnio 4 ir 6 dalis suinteresuotai visuomenei suteikta teisė,
jei ji mano, kad patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai
pažeidžia visuomenės ar valstybės teises ar teisėtus interesus, tokius
sprendinius ginčyti ikiteismine bei teismine tvarka. Šiomis teisės normomis
yra įtvirtinta privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka,
kurios nesilaikymas yra kliūtis nagrinėti skundą administraciniame teisme
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktas;
103 straipsnio 1 punktas). Atsižvelgusi į šias nuostatas, teisėjų kolegija
konstatavo, kad visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“,
kaip suinteresuota visuomenė, visų pirma dėl ginčijamo detaliojo plano
sprendinių teisėtumo turėjo kreiptis į apskrities viršininko administraciją
arba į Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotą instituciją pagal
Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytą kompetenciją.
Nesutikdama su apskrities viršininko administracijos sprendimu dėl jos
kreipimosi, skundą turėjo paduoti pagal nustatytą kompetenciją Vyriausybės
ar Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai ir tik po to, nesutikdama su
Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimu,
galėjo dėl viešojo intereso gynimo kreiptis į teismą. Byloje duomenų, kad
pareiškėjas – visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“,
dėl šio ginčo išsprendimo laikėsi išankstinės nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos, nesurinkta, todėl pripažinta, jog pareiškėjas neatitiko prielaidų
ir sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte, 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 103
straipsnio 1 punkte, kurios suteiktų jam teisę kreiptis į teismą dėl viešojo
intereso gynimo.
[2008 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1661/2008.
702-osios gyvenamųjų namų statybos bendrija ir visuomeninė organizacija
„Miško ir kraštovaizdžio apsauga“ prieš Vilniaus miesto savivaldybės
administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.2.3; 14.3.3]
1.14. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
Itin didelę dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 metais
nagrinėtų bylų dalį sudarė administracinių teisės pažeidimų bylos. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas daugiausia nagrinėjo bylas dėl pažeidimų
transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje. Didžioji dalis šių bylų buvo susijusi su
paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimais.
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Teisėjų kolegija 2008 m. sprendė nuobaudos švelninimo klausimus
po Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų, įvestų 2007 m.
gruodžio 13 d. įstatymu Nr. X-1365. ATPK 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta,
kad aktai, švelninantys arba panaikinantys administracinę atsakomybę už
administracinius teisės pažeidimus, turi atgalinio veikimo galią, t. y. taikomi
skiriant nuobaudas už teisės pažeidimus, padarytus prieš šių aktų išleidimą,
taip pat paskirtoms nuobaudoms, kurios nėra įvykdytos. Administracinėje
byloje Nr. N444-33/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, kad po ATPK pakeitimų
nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose ATPK pakeitimuose neliko kai kurių
pažeidimų sudėčių (atsisakyta baudos balų sistemos) taip preziumuojant, jog
nagrinėtu atveju aktuali buvusi ATPK 1302 straipsnyje aprašyta veika nebėra
pavojinga. Atsižvelgiant į tai, administracinio teisės pažeidimo byla dalyje
dėl A. R. inkriminuotos ATPK 1302 straipsnyje numatytos veikos padarymo
nutraukta.
[2008 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-33/2008.
Procesinio sprendimo kategorija 26.2; 26.3]
Tačiau pažymėtina, kad 2008 metais Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo
ar pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, yra ne kartą konstatavęs, jog
administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis
taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai
nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio
atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Teismas
laikosi nuoseklios praktikos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo
asmens darbas siejamas su poreikiu vairuoti transporto priemones, panašaus
pobūdžio bylose savaime nepripažįstamas ypatinga aplinkybe, turinčia lemti
išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą ir nesuteikia jokio esminio prioriteto,
svarstant administracinės atsakomybės švelninimą. Kitos aplinkybės, pvz.,
didelis vairavimo stažas, rūpinimasis ligotais šeimos nariais, šeimos sudėtis,
paskirtos baudos sumokėjimas ir kt., taip pat nesudaro pagrindo taikyti ATPK
301 straipsnio nuostatas, o tik leidžia švelninti nuobaudą sankcijos ribose.
[Žr. pvz., 2008 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
N575-1366/2008. Procesinio sprendimo kategorija 39.2; 45.4.3]
Asmens darbas, studijos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje nepripažįstamos ir išimtinėmis aplinkybėmis, taikant ATPK 3381
straipsnį, numatantį sąlyginio administracinio arešto vykdymo atidėjimo
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galimybę. Administracinėje byloje Nr. N444-1504/2008 teisėjų kolegija
pabrėžė, kad minėto straipsnio paskirtis yra individualizuoti nuobaudą,
atsižvelgti į protingumo ir teisingumo principus. Asmens pageidavimas,
kad jam sąlyginai būtų atidėtas administracinio arešto vykdymas, nesant
būtinybę atidėti administracinio arešto vykdymą pagrindžiančių duomenų,
nėra pagrindas teismui sąlyginai atidėti administracinio arešto vykdymą. Jei
paskirtos vienos griežčiausių administracinių nuobaudų vykdymas galėtų
būti sąlyginai atidedamas nuo 1 iki 12 mėnesių tik asmens pageidavimu,
nenustačius svarbių, išimtinių tokį atidėjimą pateisinančių priežasčių,
tokios administracinės nuobaudos poveikis būtų tik deklaratyvus, kurtų
nebaudžiamumo iliuziją ir neatitiktų administracinėms nuobaudoms keliamų
tikslų. Vien tai, kad asmuo dirba, studijuoja, teisėjų kolegijos nuomone,
negali būti laikoma svarbiomis, išimtinėmis aplinkybėmis. Asmens sutikimas
sąlyginio administracinio arešto atidėjimo metu atlikti nemokamus viešuosius
darbus, nenustačius minėtų svarbių, išimtinių priežasčių, taip pat nėra
pakankamas pagrindas sąlyginai atidėti administracinio arešto vykdymą.
[2008 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-1504/2008.
Procesinio sprendimo kategorija 32]
Nagrinėdamas bylas dėl pažeidimų transporto, kelių ūkio ir ryšių
srityje, 2008 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė
klausimus, susijusius su ATPK 127 straipsnio 3 dalyje numatyta poveikio
priemone – pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės)
konfiskavimu. Administracinėje byloje Nr. N575-1742/2008 transporto
priemonės konfiskavimas pripažintas proporcinga administracine nuobauda
šios teisės normoje numatytam teisės pažeidimo padarymui. Administracinėn
atsakomybėn patrauktas asmuo apeliaciniu skundu prašė neskirti automobilio
konfiskavimo. Paaiškino, kad automobilis, kuris pagal teismo nutarimą
turi būti konfiskuotas, priklauso ne jam, bet visiškai su byla nesusijusiam
asmeniui, todėl kai neigiamos pasekmės yra taikomos ne pažeidėjui, bet
visiškai su pažeidimu nesusijusiam asmeniui, kyla abejonių, ar jos atitinka
proporcingumo, tikslingumo, o taip pat teisingumo ir protingumo principus.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šis nuosavybės teisių ribojimas atitinka
visuomenės siekiamus ir visuotinai svarbius tikslus, ir negali būti laikomas
priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.
Įstatymu aukščiau iškeliant visuomenės interesą per prevencinių priemonių
taikymą ir pažeidėjo nubaudimą užtikrinti saugų eismą, visuomenės
saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą
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išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu,
yra užtikrinamas teisingas balansas tarp transporto priemonės savininko
nuosavybės neliečiamumo ir visuomenės intereso.
Šioje byloje teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad asmeniui, kuriam
nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota,
turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo bylos procesą,
sudarant jam galimybę įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės
panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Efektyvus teisingumo vykdymas
ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms
ar pareigoms administracinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų
teisę dalyvauti procese. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenoje
taikant konfiskavimo nuobaudą yra sprendžiama dėl asmens civilinės teisės
– teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe, taigi nuobaudos paskyrimas
nagrinėjamu atveju tiesiogiai daro įtaką automobilio, kurį nuspręsta
konfiskuoti, savininko teisėms, ir šis asmuo turi aiškiai identifikuojamą
suinteresuotumą apginti savo interesus. Teisėjų kolegijos nuomone,
nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo
nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrinamas
teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba. Pažymėta ir
tai, kad Baudžiamojo proceso kodeksas asmeniui, kurio turtas konfiskuotas,
baudžiamajame procese suteikia teisę paduoti apeliacinį skundą dėl tokio
sprendimo (BPK 312 str. 1, 2 d.). Teisėjų kolegija nusprendė, jog asmeniui,
kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti
konfiskuota, turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo
bylos procesą, suteikiant jam galimybę įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo
nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Policijos institucija,
rengianti bylos medžiagą teismui, turi nustatyti, kas yra transporto priemonės
savininkas ir kokia yra jo gyvenamoji vieta.
[2008 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N5751742/2008. Procesinio sprendimo kategorija 32]
Nagrinėdama bylas pažeidimų transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija suformavo
taisyklę, kad teismas turi teisę savo iniciatyva pakeisti veikos kvalifikavimą
pagal griežtesnį ATPK straipsnį, kai to neprašo institucija surašiusi
administracinio teisės pažeidimo protokolą. Administracinėje byloje
Nr. N575-2303/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, kad ATPK 284 straipsnio 2
dalyje nustatyta, jog organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio
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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. Ši teisės norma leidžia teismui pakeisti veikos
kvalifikavimą pritaikant tiek švelnesnius, tiek sunkesnius ATPK straipsnius
ir nesieja tokio veikos kvalifikavimo pakeitimo su institucijos, surašiusios
administracinio teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusiojo iniciatyva.
Remiantis šia nuostata, pirmosios instancijos teismas turi teisę savo iniciatyva
pakeisti veikos kvalifikavimą pritaikant ATPK straipsnį, numatantį sunkesnę
ATPK pažeidžiančią veiką, kai to neprašo institucija, surašiusi administracinio
teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusysis. Tačiau siekiant išvengti
neleistinų procesinių staigmenų, užtikrinti asmens teisės į gynybą realumą,
teismas, kai yra pagrindas manyti, kad administracinio teisės pažeidimo
protokole nurodyta veika gali būti kvalifikuojama pagal ATPK straipsnį,
numatantį sunkesnę ATPK pažeidžiančią veiką, pagal analogiją taikydamas
Baudžiamojo proceso kodekso 256 straipsnio 2 dalį, apie tokią galimybę
nedelsdamas turi pranešti nagrinėjimo teisme dalyviams.
[2008 m. gegužės 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N5752303/2008. Procesinio sprendimo kategorija 32]
Bylose ryšių srityje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
sprendė klausimus, susijusius su pašto paslaugų ir smulkių siuntų vežimo
paslaugų atribojimu. Administracinėje byloje Nr. N444-813/2008 apeliantas
ginčijo Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimą, kuriuo jis nubaustas pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1543 straipsnio 1 dalį 500 litų
bauda už tai, jog jo vadovaujama bendrovė, vykdanti keleivių, bagažo vežimo
veiklą ir reguliaraus maršruto autobusais vežanti tarp autobusų stočių
smulkias siuntas, teikė pašto paslaugas, t. y. pažeidė Lietuvos Respublikos pašto
įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir Leidimų pašto paslaugų teikėjams išdavimo ir
pašto paslaugų teikimo taisyklių 7 punkto reikalavimus. Apeliantas nesutiko,
jog bendrovė vykdo pašto paslaugos, kadangi nepristato siuntų adresatams į
gaunamųjų laiškų dėžutes, gavėjams į jų darbo, mokymosi vietas, bendrabutį
ir t. t. bei nepristato administracijai ar jos įgaliotiems asmenims, kaip to
reikalauja Pašto įstatymo 7 straipsnio 7 dalis, smulkios siuntos yra atsiimamos
autobusų stotyse, neturi nustatytos aptarnavimo teritorijos, nesurenka siuntų
iš pašto paslaugų teikimo vietų.
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Teisėjų kolegija, įvertinusi, jog Lietuvos Respublikos pašto įstatymo
ir Kelių transporto kodekso paskirtys yra skirtingos, minėti teisės aktai
įgyvendina skirtingus ES teisės aktus, nusprendė, jog šie teisės aktai reguliuoja
skirtingus teisinius santykius: Pašto įstatymas reguliuoja santykius, kylančius
teikiant pašto bei pasiuntinių paslaugas, tuo tarpu Kelių transporto kodeksas
reguliuoja santykius, kylančius organizuojant bei vykdant vežimus. Pagal
Pašto įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, pašto paslaugos – pašto siuntų surinkimas,
paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas. Taigi į pašto paslaugas inter
alia įeina ir pašto siuntų vežimo paslauga. Kaip matyti iš Kelių transporto
kodekso 1 straipsnio 1 dalies, ši nuostata inter alia reguliuoja pašto,
dokumentų siuntų vežimų organizavimą. Teisėjų kolegija, atlikusi šių nuostatų
sisteminę analizę, nusprendė, jog visus santykius, kylančius teikiant pašto bei
pasiuntinių paslaugas, reguliuoja Pašto įstatymas, o Kelių transporto kodeksas
reguliuoja tik labai siaurą sritį, susijusią su pašto paslaugų teikimu, t. y. pašto
bei dokumentų siuntų vežimą.
Teisėjų kolegijos teigimu, „Surinkimas, paskirstymas, vežimas,
pristatymas, įteikimas“ Pašto įstatymo prasme nėra išskirtiniai veiksmai,
atliekami išimtinai tik su pašto siuntomis. Tokie veiksmai tiek kompleksiškai,
tiek po vieną gali būti atliekami ir su kitais objektais, pavyzdžiui kroviniais.
Minėtų veiksmų atlikimą aiškinant siaurai, kaip būdingą tik pašto paslaugų
teikimui, reikėtų daryti išvadą, jog ne tik smulkių siuntų, bet ir krovinių
vežimas turėtų būti Pašto įstatymo reguliavimo dalykas (jei atliekami ir
tokie veiksmai kaip surinkimas, priėmimas, paskirstymas, pristatymas,
įteikimas), tačiau akivaizdu, jog taip nėra. Vežimas be priėmimo (surinkimo),
pristatymo (įteikimo), o atskirais atvejais ir paskirstymo nebūtų įmanomas.
Surinkimo, paskirstymo, pristatymo, įteikimo veiksmų atlikimas negali būti
kriterijus, atskiriantis pašto paslaugų teikimą nuo smulkių siuntų ar krovinių
gabenimo. Vien dėl tos priežasties, kad bendrovė ne tik veža, bet ir priima,
paskirsto, pristato, įteikia smulkias siuntas, nėra teisinio pagrindo daryti
išvadą, kad tokia bendrovė teikia pašto paslaugas. Atsižvelgusi į paminėtą,
teisėjų kolegija nusprendė, kad administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens vadovaujama bendrovė neteikė pašto paslaugų, todėl šis asmuo
administracinėn atsakomybėn už ATPK 1543 straipsnio 1 dalyje numatyto
pažeidimo padarymą patrauktas nepagrįstai.
[2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444813/2008. Procesinio sprendimo kategorija 32; 45.9]

104

Metinis pranešimas 2008

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 metais taip pat
nagrinėjo klausimus, susijusius su atsakomybės, kurią numato nauji ATPK
straipsniai, taikymu. 2008 m. liepos 3 d. priimtu įstatymu Nr. X-1675,
įsigaliojusiu nuo 2008 m. liepos 17 d., Lietuvos Respublikos Seimas papildė
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą 18818
straipsniu, numatančiu atsakomybę už nacistinių ar komunistinių simbolių
platinimą ar demonstravimą. Administracinėje byloje Nr. N444-4874/2008
pažymėta, kad vienas iš veiksmų, kuris gali užtraukti atsakomybę pagal šią
teisės normą, yra atitinkamos simbolikos platinimas (ATPK 18818 str. 1 d.).
Teisėjų kolegija nusprendė, kad sąvoka „platinimas“ apima ir prekybą, nes tiek
platinimo, tiek prekybos pagrindinis tikslas yra tas pats – kad kuo daugiau
asmenų įsigytų atitinkamą daiktą (prekę), o daikto pardavimas (prekyba juo)
yra viena iš jo platinimo formų. Atkreiptas dėmesys, kad ATPK 18818 straipsnio
1 dalis expressis verbis nenustato, kad atsakomybę užtraukia šiame straipsnyje
įvardinti veiksmai, kurie atliekami tik turint tam tikrą aiškiai apibrėžtą
(konkretų) tikslą (siekiant jo). Teisėjų kolegija, aiškindama šią nuostatą
lingvistiniu metodu, konstatavo, kad tam tikras aiškiai apibrėžtas ir konkretus
tikslas nėra būtinas ATPK 18818 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo
sudėties požymis. ATPK 18818 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal šį straipsnį
neatsako asmuo, kuris padaro šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas
veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties
įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, antikvarinės prekybos
tikslais, asmuo, kuris naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką,
taip pat Antrojo pasaulinio karo dalyvis, vilkintis savo uniformą. Taigi
ATPK 18818 straipsnio 2 dalis pateikia baigtinį sąrašą tikslų, kuriuos nustačius,
pirmojoje dalyje apibrėžtos veikos neužtraukia administracinės atsakomybės.
Asmens tikslai ATPK 18818 straipsnyje numatytam pažeidimui konstatuoti
yra reikšmingi tiek, kiek susiję su ATPK 18818 straipsnio 2 dalimi, pateikiančia
tikslų ir kitų išimčių, kurioms esant atsakomybė neatsiranda, sąrašu.
[2008 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N4444874/2008. Procesinio sprendimo kategorija 50.21]
Ženklią dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų
bylų sudarė administraciniai teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir
statistikos srityje. Administracinėje byloje Nr. N444-220/2008 teisėjų kolegija
sprendė ginčą dėl azartinių lošimų reglamento pažeidimo.
Apylinkės teismas 2007 m. birželio 29 d. nutarimu pareiškėją pripažino
kaltu už veikos, numatytos ATPK 17318 straipsnio 1 dalyje (azartinių lošimų
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organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas), padarymą,
skyrė 5000 litų baudą. Teisėjų kolegija nustatė, kad nagrinėjamu atveju buvo
organizuojamas lošimas (lažybos) ir formuojama lažybų įvykių pasiūla dėl
2007 m. kovo 3 d. SEB BBL krepšinio varžybų, kuriose žaidė „Žalgiris“ ir
„Lietuvos rytas“. Nesužaistos iki galo minėtos varžybos buvo nutrauktos,
tą pačią dieną varžybų organizatorius paskelbė oficialų varžybų rezultatą, t.
y. tokį koks buvo fiksuotas varžybų nutraukimo momentu švieslentėje – 72
(„Žalgiris“) : 87 („Lietuvos rytas“). Valstybinė lošimų priežiūros komisija laikė,
kad šiuo atveju lažybos turėjo būti anuliuotos, nes turėjo būti taikoma UAB
„Orakulas“ lažybų organizavimo Reglamento 79 punkte įtvirtinta nuostata
dėl lažybų įvykių, kurių baigtis tiesiogiai priklauso nuo laiko trukmės. UAB
“Orakulas” Reglamento 79 punkte įtvirtinta, jog „jei lažybų įvykis, kurio
trukmė yra reglamentuota, nutraukiamas, lažybų rezultatu laikomas tas
rezultatas, kuris buvo varžybų nutraukimo momentu, bet tik tuo atveju, jei tas
rezultatas bus varžybų organizatorių pripažintas galiojančiu ir varžybos nebus
kartojamos. Tai negalioja lažybų įvykiams, kurių baigtys tiesiogiai priklauso
nuo laiko trukmės, pvz., krepšinio varžybose įmesta atskirų komandų, žaidėjų,
bendra abiejų komandų taškų suma“.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio
1 dalis įtvirtina, jog draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame
įstatyme, arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką. Teisėjų kolegija
nustatė, kad lošimo reglamente nebuvo apibrėžta formuluotė „lažybų įvykių
baigčių tiesioginė priklausomybė nuo laiko trukmės“, kurios turinys buvo
reikšmingas, siekiant patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn. Teisėjų
kolegija nustatė, kad formuluotės tiesioginė priklausomybė nuo laiko turinio
atskleidimas per Reglamento 79 punkte pateiktus kelis pavyzdžius yra
dviprasmiškas ir neišsamus, ką patvirtino Institucijos, pirmosios instancijos
teismo ir apelianto teikiamos nuostatos interpretavimas, todėl ir vienareikšmis
atsakymas, ar lažybų įvykių baigtys tiesiogiai nuo laiko trukmės (ne)priklausė,
šiuo atveju nebuvo negalimas. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nesant aiškiai
apibrėžtų formuluočių dėl lažybų įvykių baigčių tiesioginio ar netiesioginio
priklausymo nuo laiko trukmės, visos abejonės dėl tvarkos, susijusios su tokių
lažybų vykdymu, pažeidimo turi būti traktuojamos traukiamo atsakomybėn
asmens naudai (in dubio pro reo). Teisėjų kolegija pabrėžė, kad kai teisės
norminiai aktai aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams
aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, dėl teisinio reglamentavimo spragų ar
kitų priežasčių nenustato, atsakomybė už tokios tvarkos pažeidimą negali būti
taikoma.
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[2008 m. vasario 22 d. nutarimas administracinėje byloje Nr. N444220/2008. Procesinio sprendimo kategorija 26.3; 34]
Administracinėje byloje Nr. N575-171/2008 kilo ginčas dėl lošimų
organizatoriaus pareigos pateikti vaizdo įrašus pretenzijas pareiškusiems
lošimo dalyviams apimties. Lietuvos Respublikos valstybinės lošimų
priežiūros komisijos pareigūnas 2007 m. kovo 9 d. surašė A. A.
administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl ATPK 17318 straipsnio 1 dalyje
numatyto pažeidimo padarymo už tai, kad jis, dirbdamas UAB „Grand Casino
World“ apsaugos skyriaus vadovu, 2006 m. lapkričio 27 d. gavęs R. R. raštišką
prašymą supažindinti su prašyme nurodyta vaizdo medžiaga, nesiėmė jokių
veiksmų tam, kad pareiškėjas būtų supažindintas su prašomais vaizdo įrašais,
ir taip pažeidė Azartinių lošimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto
reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Azartinių lošimų įstatymo 15
straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, jog lošimo namai (kazino) ir bingo
salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą; jose turi
būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti
vykstant lošimui (jeigu organizuojami lošimai lošimo namuose (kazino) –
skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi būti įrengta virš kiekvieno stalo);
lošimų organizatorius privalo įrašus saugoti 180 dienų ir juos pateikti tik
Priežiūros komisijai, pretenzijas raštu pareiškusiems lošimo dalyviams
ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams arba teismui įstatymų
nustatyta tvarka. Tačiau Azartinių lošimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2
punkte numatyta pareiga azartinių lošimų organizatoriui pateikti vaizdo
įrašus pretenzijas pareiškusiems lošimo dalyviams, yra taikoma tik tuo atveju,
kai pretenzija yra reiškiama dėl azartinių lošimų tvarkos. Prašymas susipažinti
su lošimo namų vaizdo įrašu, tiesiogiai nesusijusiu su lošimais, pvz., siekiant
įsitikinti, ar asmuo nepaliko savo asmeninių daiktų kazino patalpose, nereiškia
pretenzijos lošimų organizatoriui ir neprivalo būti tenkinamas.
[2008 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575-171/2008.
Procesinio sprendimo kategorija 34; 26.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
administracinių teisės pažeidimų bylas, rėmėsi ir Konstitucinio Teismo
suformuluota oficialia konstitucine doktrina. Administracinėje byloje Nr. N4441/2008 teismas, spręsdamas ginčą dėl ATPK 172 straipsnio 1 dalyje numatytos
veikos (Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas) padarymo, rėmėsi
Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 5 d. nutarimu, kuriame konstatuota, jog
Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas rinkti
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keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų
stotimis, reiškia draudimą ne tik minėtose teritorijose, bet ir už jų ribų,
sudaryti keleivių grupes, surinktas iš reguliarių reisų laukiančių keleivių, taip
pat kitų asmenų, dėl kurių vežimo nebuvo pateiktas išankstinis užsakymas
vežėjui ir su juo iš anksto nebuvo sudaryta vežimo sutartis. Teisėjų kolegija,
atsižvelgusi į minėto nutarimo nuostatas, nusprendė, kad asmens veiksmai
Vilniaus autobusų stoties teritorijoje (klausinėjimas žmonių, kur vyksta, jų
nukreipimas į mikroautobusus ir t. t.) pripažinti keleivių rinkimu, kuris pagal
Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalį yra draudžiamas.
[2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N4441/2008. Procesinio sprendimo kategorija 26.4, 34]
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Statistinė informacija apie 2008 metais Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme gautas bei išnagrinėtas bylas
2008 metais teisme išnagrinėtos, įskaitant praėjusių metų likutį, 5 723
administracinės bylos, tarp jų:
išnagrinėta24
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.)
Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo (ABTĮ 20 str. 1 d. 3 p.)
Bylos pagal skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų ar neveikimo (ABTĮ 20 str. 1 d. 4 p.)
Bylos dėl proceso atnaujinimo (ABTĮ 20 str. 2 d.)
Prašymai atnaujinti terminą administracinėse bylose (ABTĮ 127 str. 2 d.)
Administracinių teisės pažeidimų bylos (ABTĮ 20 str. 1 d. 1, 2 p.)

2 044
643
8
12
153
86
2 764

Kiekvienas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
2008 metais vidutiniškai kaip teisėjų kolegijos pranešėjas išnagrinėjo 443
administracines bylas, kaip teisėjų kolegijos narys dalyvavo nagrinėjant
vidutiniškai 873 bylas25.

24 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.
25 Siekiant tikslumo, skaičiuojant teisėjų darbo krūvį įtrauktas tik visus metus dirbusių teisėjų darbo
krūvis.
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Kaip matyti iš žemiau pateikiamos diagramos, tiek gautų, tiek išnagrinėtų
bylų skaičius Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme per pastaruosius
penkerius metus nuolat augo26, tačiau 2008 metais gautų bylų skaičius išaugo
itin ženkliai – 37,5 procento, lyginant su 2007 metais gautų bylų skaičiumi
(2007 metais teisme gautos 5946 bylos, 2008 metais teisme gautos 8177 bylos).
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Itin žymiai išaugo gautų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius
– nuo 2 666 administracinių teisės pažeidimų bylų gautų 2007 metais iki
5 349 administracinių teisės pažeidimų bylų gautų 2008 metais, t.y. maždaug
dvigubai.
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26 2007 metais teismo išnagrinėtų bylų skaičius kiek mažesnis, nes minėtais metais beveik pusmetį
teisme trūko daugiau nei ketvirtadalio teisėjų.
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Bylų pagal apeliacinius skundus
dėl apygardų administracinių teismų sprendimų nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2008 metais

6%

1% 3%

Sprendimas paliktas nepakeistas
Sprendimas pakeistas

10 %

Priimtas naujas sprendimas
Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo

6%

74 %

Byla nutraukta arba pareiškimas
paliktas nenagrinėtas
Apeliacinis procesas nutrauktas

Bylų pagal atskiruosius skundus
dėl apygardų administracinių teismų nutarčių nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2008 metais
2%

Nutartis palikta nepakeista

20 %

8%
10 %

Nutartis pakeista

60 %

Nutartis panaikinta ir klausimas
išspręstas iš esmės
Nutartis panaikinta ir klausimas
perduotas spręsti iš naujo
Apeliacinis procesas nutrauktas
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Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
rezultatai 2008 metais
10 %

Nutarimas paliktas nepakeistas

6%

Nutarimas panaikintas ir byla nutraukta
Nutarimas panaikintas ir byla grąžinta
iš naujo tirti (nagrinėti)

55 %

24 %

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

5%

Duomenys apie apskųstų ir panaikintų sprendimų skaičių
administraciniuose teismuose 2008 metais

Apskųsta sprendimų
% nuo išnagrinėtų bylų

Iš viso

Administracinių
teisės pažeidimų bylose

Apskųsta sprendimų
apeliacine tvarka
Administracinėse bylose

Iš viso

Administracinių
teisės pažeidimų bylų

Administracinių bylų

Išnagrinėta

Vilniaus apygardos administracinis teismas 4227 1910 6137 1083

325

1408 22,9

Kauno apygardos administracinis teismas 887

1081 1968

206

166

372

18,9

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 630

683

1313

170

120

290

22,1

Šiaulių apygardos administracinis teismas 457

703

1160

95

85

180

15,5

Panevėžio apygardos administracinis teismas 367

618

985

118

91

209

21,2

Iš viso
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2008 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų
pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų
pasiskirstymas pagal kategorijas
Mokesčių bylos
Valstybės tarnyba

10 %

Sveikatos ir socialinė apsauga

25 %

Nuosavybės teisių atkūrimas
21 %

3%
4%
3%
6%

Aplinkos apsauga
Valstybės institucijų atsakomybė už žalą

4%
7% 2%

15 %

Statybos ir teritorijų planavimo
Registrų
Žemės teisinių santykių
Bylos dėl ekonominių sankcijų
Kitos

Didžiausią Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų
pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų
dalį, kaip ir 2007 metais, sudarė bylos, kylančios iš valstybės tarnybos teisinių
santykių. Tačiau lyginant su 2007 metais, kuomet šių bylų skaičius sudarė 38
procentus nuo gautų bylų, šių bylų skaičius 2008 metais sumažėjo ir sudarė
21 procentą nuo gautų bylų. Lyginant su praėjusiais metais matyti, jog šios
kategorijos bylų skaičius mažėja: 2006 metais buvo gautos 1 037 šios kategorijos
bylos, 2007 metais – 878, o 2008 metais – 383.
Atsižvelgiant į tai, kad bendras Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme gautų bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių
teismų sprendimų skaičius išliko beveik toks pat kaip 2007 metais, t.y. sumažėjo
labai nežymiai, matyti, kad 2008 metais gauta daugiau kitų kategorijų bylų.
Kitos dažniausiai pasitaikančios bylų kategorijos išlieka tos pačios, kaip ir
ankstesniais metais. Tai bylos, susijusios su nuosavybės teisių atkūrimu (2008
metais teisme gautos 279 šios kategorijos bylos); mokesčių bylos (2008 metais
teisme gauta 191 šios kategorijos byla); bylos dėl civilinės atsakomybės už
žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (2008 metais teisme
gauta 131 šios kategorijos byla); bylos dėl sveikatos ir socialinės apsaugos (2008
metais teisme gautos 76 šios kategorijos bylos).
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Taip pat pastebėtina, kad padaugėjo bylų dėl statybos ir teritorijų planavimo
(2008 metais teisme gauta 110 šios kategorijos bylų), tačiau sumažėjo bylų dėl
aplinkos apsaugos (2008 metais teisme gauta 40 šios kategorijos bylų).

2008 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
gautų administracinių teisės pažeidimų bylų (pagal apeliacinius skundus)
pasiskirstymas pagal kategorijas
Pažeidimai transporte, kelių ūkio
bei ryšių srityje
4%
4,5 %
2,5 %
5%
3,5 %

Pažeidimai prekybos, finansų,
apskaitos ir statistikos srityje

6,5 %

Pažeidimai, kuriais kėsinamasi
į nustatytą valdymo tvarką
74 %

Pažeidimai, kuriais kėsinamasi
į nuosavybę
Pažeidimai darbo ir gyventojų
sveikatos apsaugos srityje
Pažeidimai, kuriais kėsinamasi
į viešąją tvarką
Kitos

Kaip ir praėjusiais metais, didžiausią teisme gautų administracinių
teisės pažeidimų bylų dalį sudarė bylos dėl pažeidimų transporto, kelių ūkio
bei ryšių srityje (2008 metais teisme gautos 3 443 šios kategorijos bylos),
atkreiptinas dėmesys, kad lyginant su praėjusiais metais šios kategorijos bylų
skaičius padidėjo daugiau nei tris kartus (2007 metais teisme gautos 1 088
šios kategorijos bylos) ir 2008 metais jau sudarė beveik tris ketvirtadalius visų
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų administracinių teisės
pažeidimų bylų (pagal apeliacinius skundus).
2008 metais taip pat gauta nemažai bylų dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi
į nustatytą valdymo tvarką (220), bylų dėl pažeidimų darbo ir gyventojų
sveikatos apsaugos srityje (212 bylų), bylų dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi
į viešąją tvarką (171), bylų dėl pažeidimų prekybos, finansų, apskaitos ir
statistikos srityje (169 bylų).
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Bylų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme terminai

»
»
»
»

»
»
»
»

2008 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme:
Bylos pagal atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių teismų
nutarčių nagrinėjimas vidutiniškai truko 1,09 mėnesio.
Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimas vidutiniškai truko
3,65 mėnesio27.
Bylos pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų
sprendimų nagrinėjimas vidutiniškai truko 8,66 mėnesio.
Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimas
vidutiniškai truko 8,6 mėnesio.
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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27 Pastebėtina, kad nemaža dalis administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjamos skubos tvarka
(pvz., bylos, kuriose skirtas areštas, bylos, kuriose pasinaudota kito asmens anketiniais duomenimis,
bylos, grąžinamos dėl protokolo trūkumų ir kt.), t.y. vidutiniškai per mėnesį, tačiau likusios
administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos ilgiau.
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The System of Administrative Courts in Lithuania
The history of specialised administrative courts in Lithuania dates back
to 1999. Constitutional basis for the judicial protection of rights of person
against public authority acts, and the concentration of above-named protective
means in the hands of administrative courts was set up by Paragraph 2 of
Article 111 of the Constitution of the Republic of Lithuania. It provides that
specialised courts may be established according to law for the consideration
of administrative, labour, family and cases of other categories. By adopting an
outline of the reform of legal system as early as on 25 June 1998 the Seimas
of the Republic of Lithuania recognised the necessity of administrative
justice following from the constitutional imperatives. The outline set an aim
to establish administrative courts of two instances empowered to hear cases
concerning the lawfulness of decisions adopted by governmental institutions
or officials, and also other cases arising from administrative relations, e. g.
taxes, etc. When suitable economic, financial, and organisational conditions
were secured, an independent system of administrative courts was established
in 1999. The institutional reform of administrative justice in Lithuania was
completed in 2001, following the establishment of the Supreme Administrative
Court of Lithuania by relevant Law of 19 September 2000.
While the administrative courts represent Lithuania’s achievement of
the current decade, demand for such type of courts was widely discussed in
Lithuania as early as in the inter-war period. Professor Mykolas Roemeris
focused on this topic in his works. He argued that “an administrative court
is one of the most serious institutions in a state under the rule of law,
because a state without an administrative court is just a state founded on
the police power, not on the law”1. He stressed that “unlawfulness” ought to
be “perpetually disciplined” by a court supposed not to make any difference
between the “unlawfulness” practised by private persons or governmental
authorities. M. Roemeris regretted that “Lithuania is, in company with
the USSR, an exception in the continental part of Europe as it has failed to
1 Mykolo Riomerio mokslas apie valstybę: skiriama Vytauto Didžiojo universiteto 75-mečiui,
Mykolo Riomerio pirmojo išrinkimo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi 70-mečiui, Lietuvos
filosofijos ir sociologijos instituto 20-mečiui / Editor M. Maksimaitis. – Vilnius: Lietuvos filosofijos ir
sociologijos institutas, 1997.
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establish an administrative court” 2. He regarded administrative court (and, by
the way, also the constitutional court) as a “court for governmental activities”,
believing that both courts are “corner-stone institutions in the structure of a
state under the rule of law”.
Currently, the Supreme Administrative Court and five regional
administrative courts function in Lithuania. Lithuania has established a
two-level system for the judicial review of administrative acts: first instance
– appeal. The main function performed by administrative courts is to
protect rights of the person against unlawful actions taken by governmental
institutions or officials, or their respective decisions. For the purpose of
implementing this function, administrative courts of Lithuania examine the
following complaints (applications) lodged by natural or legal persons:
» complaints (applications) relating to the lawfulness of individual
administrative acts adopted or actions taken by public or municipal
administration (e. g. ministries, departments, inspectorates, authorities,
committees, and other central or territorial state or municipal
institutions), and also to legality and validity of refusal by the said
entities to perform the actions within the remit of their competence or
delay in performing the said actions;
» complaints (applications) relating to the compensation for pecuniary or
non-pecuniary (moral) damage inflicted by unlawful acts or omission
in the sphere of public administration by state or municipal institutions;
» complaints (applications) relating to the payment, return or exaction of
taxes or duties, and to the disputes over tax payment (disputes with Tax
Inspectorate);
» complaints (applications) relating to disputes over civil service relations
(when a civil servant is one of the parties);
» complaints (applications) relating to the infringement upon the Law on
Election and Referendum;
» complaints lodged by foreigners against annulment or refusal to issue a
permit for residence in Lithuania, or to grant a status of a refugee;
» complaints (applications) relating to the decision to impose an
administrative sanction in cases of administrative offences;
» other disputes provided by Article 15 of the Law of the Republic of
Lithuania on Administrative Proceedings.
2 Roemeris M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. – Vilnius: Pozicija, 1994.
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Thus, unlike the general competence courts dealing with criminal
cases and disputes arising from civil legal relations, the administrative
courts consider disputes arising from internal or public administration. In
other words, administrative courts hear disputes, in which at least one party
represents a state, municipality, or public or municipal institution, agency,
service, or official, and which arise from the implementation of executive
authority functions by these entities.
For the purpose of securing rights and freedoms of the person
administrative courts employ several measures. They may be divided into the
following groups:
» annulment of administrative acts or decisions adopted by public
administration entities if these acts or decisions infringe the rights and
freedoms secured to persons by international and national legal acts;
» binding public administration entities with an obligation to carry out
actions securing persons’ possibility to use adequately the rights and
freedoms guaranteed to them;
» compensation for pecuniary or non-pecuniary damage emerging due
to public administration entities’ unlawful actions which infringe the
guaranteed rights and freedoms.

The Supreme Administrative Court: Functions and Competence
The Supreme Administrative Court of Lithuania is located in Vilnius.
The Court has jurisdiction within the entire territory of the Lithuanian State.
As a constitutional imperative, efficient judicial protection from public
authority acts forms the basis for administrative justice. At the same time, it
is its purpose and measure of appraisal of its performance. Thus, the Supreme
Administrative Court of Lithuania pursuant to the national and the EU law
seeks to preclude the infringement on persons’ rights in the public sector.
However, the Supreme Administrative Court purposes chiefly not only to
administrate justice in definite cases but also to form a uniform practice to
be followed by administrative courts in interpreting and applying laws and
other legal acts. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania has
held that the judicial system established by the Constitution must function
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so that the preconditions are created to form uniform (regular, consistent)
judicial practice – the one which would be based on the principles of a state
under the rule of law, justice, equality of all persons before the law (and
other constitutional principles) enshrined in the Constitution, on the maxim
inseparably linked with the said principles and arising from them that the
same (analogous) cases must be decided in the same way, i. e. they have to
be decided not creating new legal precedents competing with the existing
ones but adhering to already established ones (Ruling of the Constitutional
Court of 28 March 2006). Formation of a uniform administrative court
practice helps to secure the rationality and predictability of judicial practice.
This function is analogous to the ones performed by supreme administrative
courts in other Member States of the European Union.
Courts, governmental and other institutions as well as other entities
follow the interpretation of law application offered by the Supreme
Administrative Court in its decisions, rulings and orders.
The competence and functions of the Supreme Administrative Court
of Lithuania are defined by the Law on Courts3 as well as the Law on
Administrative Proceedings4. The Supreme Administrative Court is:
» the first and final instance for administrative cases conferred by law to
the Court’s competence;
» the final instance for cases considering decisions, rulings and orders
adopted by regional administrative courts;
» the final instance for the cases of administrative offences considering
district court decisions;
» a court instance to hear, in cases prescribed by the law, petitions for
renewal of proceedings in closed administrative cases, including cases
of administrative offences.
Decisions and orders adopted in administrative cases by the Supreme
Administrative Court of Lithuania are final and not subject to appeal. The
Supreme Administrative Court, as a final instance court in administrative
cases, forms a uniform administrative court practice in interpreting and
applying the laws and other legal acts. While carrying out this function the
Supreme Administrative Court:
» publishes decisions, rulings, and orders adopted by court plenary
3 Published in Official Journal „Valstybės Žinios“ // 1994. No 46-851; Valstybės Žinios // 2002. No 17-649.
4 Published in Official Journal „Valstybės Žinios“ // 1999. No 13-308; Valstybės Žinios // 2000. No 85-2566.
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sessions, and also decisions, rulings and orders adopted by a panel
of three judges or expanded panel of five judges if the publication of
which was approved by the majority of judges of this court as well as all
decisions concerning the lawfulness of normative administrative acts;
» analyses the practice of administrative courts in the application of laws
and other legal acts.
Pursuant to Article 234 of the Treaty establishing the European
Community, the Court of Justice has a jurisdiction to give preliminary ruling
concerning the validity and interpretation of Community law. Where such a
question is raised before court of a Member State, that court may request the
Court of Justice to give a ruling thereon. However, where any such question
is raised in a case pending before a court of a Member State against whose
decisions there is no judicial remedy under national law, that court shall bring
the matter before the Court of Justice.
The Supreme Administrative Court of Lithuania is a court of final
instance hearing administrative disputes and forming uniform court practice
considering taxes, customs duties, social security, competition, and other
spheres of public administration. Therefore, if an issue of interpretation
of legislation adopted by European Community institution arises, it is to
request the Court of Justice to give a preliminary ruling. In 2008 the Supreme
Administrative Court of Lithuania applied to the Court of Justice asking it
to adopt a preliminary ruling concerning the so-called Road tax issue. The
Supreme Administrative Court of Lithuania asked to explain whether the
provisions of European Union directives ought to be interpreted as precluding
the Member State from maintaining and collecting deductions from income
on the basis of the Law of the Republic of Lithuania on the Funding of Road
Maintenance and Development Programme. This is the second application by
the Supreme Administrative Court of Lithuania considering the adoption of a
preliminary ruling.
For the purpose of forming a uniform judicial practice, the Supreme
Administrative Court issued in 2008 three bulletins titled “Administrative
Jurisprudence” where the most relevant practice of the Supreme
Administrative Court is presented for the year 2008. Seeking to contribute
to the development of administrative doctrine, the Supreme Administrative
Court also published in these bulletins the topical articles on administrative
law and procedure by Lithuanian or foreign law scholars and practitioners.
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Composition of the Supreme Administrative Court of Lithuania
A judicial panel composed of three judges usually hears cases in the
Supreme Administrative Court of Lithuania. For the purpose of hearing
complex cases an extended panel of five judges may be formed on the
initiative of the President of the Court or judicial panel’s motion or the case
may be referred to the plenary session of the Court.
The number of 15 judges at the Supreme Administrative Court of
Lithuania was determined by the Decree of the President of the Republic of
Lithuania No 1097 of 22 November 2000. However, in 2008 due to rotational
changes administrative disputes were heard temporarily by 13 judges. Three
judges at the Supreme Administrative Court of Lithuania have doctoral
degrees in the area of social sciences (law direction).
Judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania are assisted
by the court personnel. In late 2008 the Court had 57 employees: 54 career
public officials and 3 employees working on a labour contract basis. The
judicial personnel is composed of advisors and assistants to the President of
the Court, assistants to the judges, and consultants at the Department on the
Judicial Practice. In late 2008 the Court had 31 judicial personnel members.
All judicial personnel members have master degrees; two members have
doctoral degrees in the area of social sciences (law direction). Six Court
employees currently follow doctoral study courses in the direction of law.
Mean age of the Court personnel members is 32 years. Females
represent 72 per cent, and males – 28 per cent of the total number of the
Court employees.
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Structure of the Supreme Administrative Court of Lithuania
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International Co-operation
Since 2005 the Supreme Administrative Court of Lithuania has been
a full member of the International Association of Supreme Administrative
Jurisdictions, an institution found in 1983. The purpose of International
Association of Supreme Administrative Jurisdiction is to promote cooperation among supreme judicial institutions empowered to adjudicate
administrative judicial disputes. Today this association assembles
approximately 100 high jurisdictions in all five continents, including the
Court of Justice of the European Communities.5
On 13-14 April 2008, for the first time a world meeting of heads of
supreme administrative courts or equivalent institutions was held in Lithuania
5

http://www.iasaj.org
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and relevant region. Representatives of supreme administrative courts from
all 5 continents and 27 countries appeared in Vilnius Town Hall. Among them
there were presidents of supreme administrative courts of Austria, Finland,
Sweden, Poland, Thailand, Australia, and Indonesia as well as heads of court
boards from Côte d’Ivoire, The Netherlands, Belgium, Columbia, Italy, France
and other countries. The meeting discussed issues concerning the speed of
hearing judicial disputes, the significance of judicial practice, the importance
of practice uniformity and predictability to citizens, the ability of public
administration to improve itself, the rationality of judicial decisions, and the
disputes related to nature protection. These are steadily becoming more and
more relevant issues. The fact that the honour of organising this meeting was
given to Lithuania shows not only Lithuania’s recognition by international
community but also the highest-level judicial institutions’ confidence in the
Lithuanian State and its system of justice administration.
The Supreme Administrative Court of Lithuania has been a member
of the Association of the Councils of State and Supreme Administrative
Jurisdictions of the European Union since 2004.6 This membership is granted
to courts of the Member States of the European Union representing the finallevel courts in administrative cases (in some countries these functions are
performed by the Councils of State). The chief aim of the Association is to
encourage its members to share their views and expertise connected with
their judicial or advisory functions, especially where the European Union law
is applied.
Last year the sharing of experience with the courts of other
European states continued. In 2008 Pekka Hallbers, President of the
Supreme Administrative Court of Finland, and Garry Downes, President
of the Administrative Appeals Tribunal of Australia, visited the Supreme
Administrative Court of Lithuania. The guests were interested in the load
of work attributed to the judges of Lithuanian administrative courts and
the peculiarities of administrative disputes, also whether the introduction
of specialised courts justified itself. Moreover, in 2008 a discussion over the
distinctive features of administrative procedure in Lithuania and Poland was
held with the Polish delegation headed by Andrzej Jagiełło, President of the
Kielce District Administrative Court.
In 2008, Colin Roberts, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the United Kingdom, visited the Supreme Administrative Court of
6

http://www.juradmin.eu/
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Lithuania. He presented the characteristics of judicial system of his country
and took interest in the activities of administrative courts in Lithuania.
Invited by the member of the European Parliament Aloyzas Sakalas,
judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania participated in
the meeting with members of the European Parliament and judges of the
European Court of Human Rights in Strasbourg (France).

Statistical data concerning cases filed and decided in the
Supreme Administrative Court of Lithuania in 2008
In 2008, a total number of 5 723 administrative cases, including the
backlog from the preceding year, were heard in the Court:
Number of cases decided7
Appeals on decisions of regional administrative courts
Appeals on interim rulings of regional administrative courts

2044
643

Cases concerning the lawfulness of normative administrative acts

8

Cases concerning complaints against decisions adopted by the
Central Electoral Commission or its omission

2

Requests for reopening of proceedings
Requests for the restoration of time-limit in administrative cases

153
86

Cases of administrative offences

2764

In total

5723

In 2008, every judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania,
as a judge rapporteur, heard approximately 443 administrative cases, and, as a
panel member, participated in the hearing of about 873 cases8.
7 Covers also the cases when, following the hearing, appeal procedure was discontinued or complaint
left unconsidered, and also the cases when the administrative case was disposed in conformity with
prescribed procedure by law without adopting any judicial decision.
8 For the purpose of precision, calculation of judges’ labour load was carried basing exclusively on
data provided by judges who worked all year round.
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As is seen from the diagram below, the number of cases – both filed
and heard – has grown steadily9 over the last five years in the Supreme
Administrative Court of Lithuania. However, the number of cases filed in 2008
increased very significantly – almost by 40 percent, in comparison with the one
filed in 2007 (5946 cases were filed at the court in 2007, and 8177 - in 2008).
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The number of cases of administrative offences grew up dramatically –
from 2666 cases filed in 2007 to 5349 ones in 2008, i. e. the number of cases
has almost doubled.
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9 In 2007, the number of cases heard by the court is a little smaller because in the said year more than
one fourth of positions intended for judges stayed vacant for almost a half of the year.
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Outcome of decided cases in 2008
(appeals on decisions of regional administrative courts)
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1% 3%

Decision upheld
Decision amended

10 %

New decision adopted
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of first instance for rehearing

6%

74 %

Case discontinued
or appeal left unconsidered
Appeal procedure discontinued

Outcome of decided cases in 2008
(appeals on interim rulings of regional administrative courts)
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Ruling upheld

20 %

8%
10 %
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Outcome of decided cases of administrative offences in 2008

10 %

Decision upheld

6%

Decision annulled,
and the proceedings discontinued
Decision annulled, and the case remitted
for reconsideration (new investigation)

55 %

24 %

Decision amended (penalty mitigated)
Other (appeal procedure discontinued,
complaint left unconsidered, etc.)

5%

The number and results of appeals in administrative cases in 2008

Rate of decisions appealed against
(%) to the total number of cases

In total

In cases of
administrative offences

In total

Cases of
administrative offences

Administrative cases

In administrative cases

Decisions appealed
against

Decided

Vilnius regional administrative court

4227 1910 6137 1083

325

1408 22,9

Kaunas regional administrative court

887

1081 1968

206

166

372

18,9

Klaipėda regional administrative court

630

683

1313

170

120

290

22,1

Šiauliai regional administrative court

457

703

1160

95

85

180

15,5

Panevėžys regional administrative court

367

618

985

118

91

209

21,2

In total

6568 4995 11563 1672 787

2459 21,3
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Cases on appeals against decisions of regional administrative courts received
at the Supreme Administrative Court of Lithuania in 2008
(by subject matter)
Cases concerning taxes
Civil service

10 %

Health and social protection

25 %

Restoration of property
21 %

3%
4%
3%
6%

Environmental protection
Non-contractual liability of state institutions

4%
7% 2%

15 %

Building and territorial planning
Registers
Agrarian legal relations
Cases concerning economic sanctions
Other

Like in 2007, among cases concerning appeals against decisions adopted
by regional administrative courts received at the Supreme Administrative
Court of Lithuania the ones arising from legal relations of civil service
prevailed. However, compared to 2007, when such cases represented 38 per
cent of the total number of received cases, the share of such cases decreased
in 2008 to 21 per cent. In comparison with the previous year, the number of
cases of this category went down: 1037 cases received in 2006, 878 - in 2007,
and 383 - in 2008.
Taking into consideration the circumstance that the total number of
cases concerning appeals on decisions of regional administrative courts has
remained almost the same as in 2007, i. e. it reduced slightly, it is evident that
the number of cases of other categories went up in 2008.
The picture of the most common case categories remains the same
as in previous years. The most common ones concern the restoration of
property (279 cases filed at the Court in 2008); taxes (191 cases received at
the Court in 2008); civil liability for damage arising due to unlawful actions
by governmental authorities (131 cases filed at the Court in 2008); health and
social protection (76 cases received at the Court in 2008).
128

Summary of Annual Report

It is noteworthy that the rate of cases relating to building and territorial
planning increased (110 cases received at the Court in 2008); however the
rate of cases concerning environmental protection went down (40 cases filed
at the Court in 2008).

Cases of administrative offences received
at the Supreme Administrative Court of Lithuania in 2008
(by subject matter)

4%
4,5 %
2,5 %
5%
3,5 %

Offences in the field of transport,
road management and communications

6,5 %

Offences in the field of commerce,
finance, accounting, and statistics
Offences infringing the established
rules of governance
74 %

Offences infringing property rights
Offences in the field of labour
and health protection
Offences infringing the public order
Other

As in previous years, cases arising due to offences in the field of
transport, road management and communications form the largest share
of received cases of administrative offences (3443 cases filed at the Court in
2008). It must be noted that the number of cases of this category, compared to
the previous year, increased more than three times (1088 cases received at the
Court in 2007). In 2008 they accounted already for almost three fourths of all
cases of administrative offences filed (on the basis of appeals) at the Supreme
Administrative Court of Lithuania.
Over 2008, a large number of cases relating to offences infringing the
established rules of governance (220 cases), offences in the area of labour and
health protection (212 cases), offences infringing the public order (171 cases),
offences in the area of commerce, finance, accounting, and statistics (169
cases) was filed.
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Length of the Proceedings at the Supreme Administrative Court of Lithuania
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In 2008, in Supreme Administrative Court of Lithuania:
the mean period of hearing appeals on interim rulings of regional
administrative courts was 1.09 month.
the mean period of hearing a case of administrative offence was 3.65
months.10
the mean period of hearing appeals on decisions of regional
administrative courts was 8.66 months.
the mean period of hearing a case concerning the lawfulness of
normative administrative acts was 8.60 months.
In 2007, in the Supreme Administrative Court of Lithuania:
the mean period of hearing appeals on interim rulings of regional
administrative courts was 1.80 month.
the mean period of hearing a case of administrative offence was 3.88
months.
the mean period of hearing appeals on decisions of regional
administrative courts was 7.55 months.
the mean period of hearing a case concerning the lawfulness of
normative administrative acts was 11.05 months.
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10 It should be noted that a substantial portion of cases arising from administrative offences are heard
without delay (e. g. cases involving arrest, or cases in which other person’s personal data are used,
or cases returned because of protocol drawbacks, etc.), that is approximately in one month’s time,
however, the hearing of the rest of cases of this category lasts longer.
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