lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

2011 metų

veiklos apžvalga

Turinys
3

Įžangos žodis

5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kaip aukščiausios instancijos teismas

6

Tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas

9

Visuomenės atstovų dalyvavimas nagrinėjant administracines bylas

9

Kvalifikacijos tobulinimo projektas

10 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 metų veiklos statistika
12 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai
14 Žmogaus teisės ir laisvės
15 Bylos dėl norminių aktų teisėtumo
16 Rinkimai
17 Europos Sąjungos teisė
18 Mokesčiai ir muitinės veikla
20 Konkurencija
22 Aplinkos apsauga
23 Energetika
24 Statybos ir teritorijų planavimas
25 Žemės teisiniai santykiai
26 Socialinė apsauga
27 Valstybės tarnyba
28 Savivaldybių teisės ir pareigos
29 Valstybės garantuojama teisinė pagalba
30 Žalos atlyginimas
31 Užsieniečių bylos

Šis leidinys yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 metų metinio pranešimo santrauka.
Metinį pranešimą galima rasti teismo internetinėje svetainėje: www.lvat.lt
© 2012 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas

Ričardas Piličiauskas

Mintys, pradedant 2012-uosius

D

idžiuojuosi, jog su Lietuvos vyriausiuoju administraciniu teismu man teko
būti nuo pat jo įkūrimo 2001-aisiais
metais. Kaip ir tuomet, taip ir dabar šio teismo
misija yra saugoti žmonių teises ir laisves nuo
neteisėtų viešosios valdžios veiksmų, užtikrinant žmonėms teisingą, greitą ir objektyvų teismo procesą. Ši ypatinga padėtis mus pirmiausia
įpareigoja rūpintis esminėmis teisinėmis vertybėmis – žmogumi, laisve, demokratija, teisine
valstybe. Drįstu teigti, jog prieš keletą metų užsibrėžę tokį tikslą, šiandien mes tampame viena
efektyviausių administracinių teismų sistemų
Europoje.
Tad prisimindamas bei vertindamas 2011-uosius metus, o kartu ir žvelgdamas į ateitį, norėčiau išskirti man asmeniškai svarbius LVAT
veiklos aspektus bei nuolatinius siekius.

Teisingumas
Manau, kad teisės paskirtis yra išreikšti ir apsaugoti žmogaus orumą, t. y. žmogaus unikalumą,
neįkainojamą vertę ir išskirtinumą. Tam būtina
suvokti visuomenėje egzistuojančias vertybes,
jų hierarchiją, bei užtikrinti, kad ši hierarchija
atsispindėtų teismo sprendimuose. Man svarbu,
kad LVAT 2011 m. buvo mąstantis, kūrybiškas,
į teisinių vertybių paiešką orientuotas teismas.
Ypatingai pozityviai vertinu, kad teismas dėjo
daug pastangų, užtikrindamas teisinės sistemos
vieningumą – priimamus sprendimus grindė
Konstitucijos nuostatomis, Konstitucinio Teismo išaiškinimais, siekė, kad teismo sprendimuose būtų teisingai taikoma Europos Sąjungos
teisė, vadovaujamasi Europos Žmogaus Teisių
Teismo jurisprudencija.

Teisė į nepriklausomą teismą
Žmogaus teisė į nepriklausomą teismą yra viena svarbiausių pagrindinių žmogaus teisių, be
kurios negali funkcionuoti konstitucinė demokratija. Būti nepriklausomu nuo įvairių interesų grupių yra nuolatinis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo tikslas. Esu įsitikinęs,
kad visuomenės pasitikėjimas valstybe ir teismais didės tik tada, kai žmonės suvoks, kad jų

teisės ne politiniai šūkiai, o gyvenimo realybė.
Todėl džiugu, kad 2011 m. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas ypatingą dėmesį teikė
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos standartų užtikrinimui
žmogaus teisių apsaugos srityje. Viliuosi, kad ir
ateityje teismo dėmesio centre bus eilinis žmogus.

R. Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas

Dialogas su visuomene
Esu įsitikinęs, kad didesnis valdžios institucijų
atvirumas ir prieinamumas piliečiams reikšmingai prisideda prie pilietinės visuomenės
kūrimo. Teismui labai svarbu girdėti visuomenę,
nes jos vertybes jis privalo išreikšti savo sprendimais. Bendraudamas su visuomene teismas
turi unikalią galimybę betarpiškai atskleisti savo
veiklos principus ir tikslus. Praktika parodė, kad
Lietuvoje yra aktyvių piliečių, kurių požiūris iš
šalies bei kritinės pastabos teismams padeda tobulėti. 2011 m. įgyvendinome įvairius dialogo
su visuomene projektus. Siekdami sužinoti visuomenės atstovų bei įvairių sričių specialistų,
mokslininkų nuomonę svarbiais su administracinių teismų veikla susijusiais klausimais, nuolat
organizavome atvirojo stalo diskusijas. Įvykdėme viešą apklausą dėl visuomenės atstovų
dalyvavimo nagrinėjant administracines bylas.
Gavome daugiau nei 1000 elektroninių žinučių.
Kiekviena nuomonė yra išgirsta ir svarbi.

Veiklos efektyvumas
Konstitucinis imperatyvas, įtvirtinantis teismų
pareigą tarnauti žmonėms, kartu juos įpareigoja ieškoti būdų, kaip turint ribotus finansinius
išteklius sukurti didžiausią vertę visuomenei.
Todėl 2011 m. daug dėmesio skyrėme didžiausiam teismo turtui – talentingam, inovatyviam,
atsidavusiam darbui teismo kolektyvui. Daug
dėmesio skyrėme modernesnės vadybos principų įgyvendinimui, teismo vizijos ir strategijos
permąstymui. Esu įsitikinęs, kad trumpėjančius
bylų nagrinėjimo terminus pajuto į teismą besikreipiantys žmonės. Taip pat tikiuosi, jog teismo
nuolat teikiami pasiūlymai įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams reikšmingai
prisidės prie teisinės sistemos tobulinimo.
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Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas kaip

aukščiausios instancijos
teismas

L

ietuvos administracinių teismų sistemą
sudaro Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir penki apygardų administraciniai teismai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, kaip aukščiausioji
teisminė instancija administracinėse bylose,
nagrinėdamas bylas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant
įstatymus bei kitus teisės aktus. Gyventojai, viešąjį interesą ginantys ir kiti asmenys, gindamiesi
nuo neteisėtų valdžios institucijų (pareigūnų)
veiksmų, paprastai pirmiausia kreipiasi į pirmosios instancijos teismus, o jų sprendimus apeliacine tvarka skundžia Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui, kurio sprendimai ir
nutartys administracinėse bylose yra galutiniai
ir neskundžiami.

Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Pavyzdžiui, su pareiškimais ir prašymais ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą tiesiogiai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą
gali kreiptis Lietuvos Respublikos Seimo nariai,
teismai, Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriai, Valstybės kontrolės pareigūnai,
prokurorai. Be to, administraciniams teismams
įstatymais yra priskirta bylų dėl rinkimų ar referendumo įstatymų pažeidimo nagrinėjimo
kompetencija, o Respublikos Prezidento, Seimo
rinkimų įstatyme, Referendumo įstatyme bei
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti asmenys skundus dėl Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimų turi paduoti tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Tokiais atvejais teismas sprendimus priima kaip
vienintelės ir galutinės instancijos teismas.

Tačiau įstatymuose konkrečiai įvardytais atvejais tam tikri subjektai gali kreiptis tiesiogiai į

Seimo nariai

Teismai

Seimo kontrolieriai
ir kiti kontrolę
vykdantys asmenys

Asmenys, skundžiantys
Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimus

Administraciniai teismai
Viešojo
administravimo
subjektai

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

Viešąjį interesą
ginantys asmenys

Juridiniai
asmenys

Gyventojai
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Tarptautinis ir nacionalinis

bendradarbiavimas
Tarptautiniai renginiai teismo 10-osioms įkūrimo metinėms
paminėti

V

asario mėnesį Verkių rūmuose įvyko
tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Žmogus, teisinė valstybė ir
administracinė justicija“, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui
paminėti. Konferencijoje dalyvavo visų Lietuvos
administracinių teismų teisėjai, Lietuvos bei Vokietijos teisės mokslininkai ir praktikai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
10-osioms bei Vilniaus universiteto Teisės fa-

kulteto 370-osioms įkūrimo metinėms paminėti
rugsėjo mėnesį buvo surengta tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Administraciniai
teismai Europos administracinėje erdvėje“ bei
diskusija aplinkos teisės tema. Tai buvo pirmasis
bendras Europos administracinių teismų teisėjų
asociacijos ir pavasarį įkurto Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos Administracinių teismų
skyriaus renginys.

Kiti moksliniai renginiai ir diskusijos Lietuvoje ir užsienyje
Sausis

L

VAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas
dalyvavo Europos Žmogaus Teisių Teismo organizuotoje diskusijoje Prancūzijoje, kurios metu su užsienio teismų teisėjais
aptarė naujausias Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo
ir aiškinimo tendencijas.
Teisme apsilankęs Jungtinės Karalystės ambasadorius Simon Butt domėjosi Lietuvos administracinių teismų darbu bei Lietuvos ir Jungtinės
Karalystės teismų bendradarbiavimo galimybėmis.
Vasaris
Teisėjai Irmantas Jarukaitis bei Virgilijus Valančius dalyvavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje konferencijoje „Viešosios
teisės mokslo tyrimai: būklė ir perspektyvos“
bei pristatė pranešimus temomis „Europos Sąjungos ekonominė Konstitucija kaip papildoma
Lietuvos Respublikos Konstitucijos dimensija“
ir „Administracinio proceso teisės mokslo sklaida“.
Teisėjas Irmantas Jarukaitis LVAT rengtoje konferencijoje „Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija“ skaitė pranešimą „Europos
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žmogaus teisių konvencija ir ES teisė: požiūrių
konvergencija Baltijos valstybių teismų praktikoje“.
Teisėjas Virgilijus Valančius tarptautinės konferencijos „Teisminės valdžios nepriklausomumas: tarptautinė patirtis“ (angl. ,,Independence
of Judiciary: International Best Practices“) Kazachstane metu skaitė pranešimą apie teismų
nepriklausomumo Europoje standartus.
Teisėjas Irmantas Jarukaitis dalyvavo Europos
Tarybos rengtoje mokslinėje diskusijoje Rumunijoje, kurios tema – „Nuosavybės teisės atkūrimas / kompensavimas: bendrosios priemonės,
siekiant įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimus“ (angl. ,,Property Restitution/Compensation: General Measures to Comply with the European Court‘s Judgments“).
Kovas
Profesorius Hector Schamis iš Džordžtauno
universiteto (JAV) kartu su grupe studentų iš
Irano Islamo Respublikos bei Turkijos universitetų domėjosi rinkimų sistemos Lietuvoje ypatumais, su rinkimais susijusių ginčų nagrinėjimu administraciniuose teismuose.

Balandis
LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas ir teisėjas Dainius Raižys dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto bei Lietuvos
žmogaus teisių asociacijos rengtoje konferencijoje „Viešasis interesas ir jo gynimas“ bei pristatė
pranešimus temomis „Viešojo intereso gynimas
administraciniuose teismuose“ bei „Viešasis
interesas Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo jurisprudencijoje“.
Gegužė

Birželis

LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto kartu su Teisės ir teisėtvarkos komitetu, Vyriausiąja rinkimų komisija
ir Lietuvos teisininkų draugija surengtoje konferencijoje „Rinkimų pamokos: kokios norime
demokratijos?“ skaitė pranešimą „Aktualūs
rinkimų teisės klausimai Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje“.

Teisėja Roma Sabina Alimienė dalyvavo Italijoje
vykusioje diskusijoje, kurios metu buvo pristatyta Italijos teismų sistema, apžvelgti Italijos ir
Lietuvos teismų sistemų panašumai ir skirtumai.

Teisėjai Laimutis Alechnavičius ir Audrius Bakaveckas dalyvavo Europos teisės akademijos
ir Europos Komisijos Vokietijoje organizuotoje diskusijoje „Antidiskriminacinės direktyvos
2000/43 ir 2000/78 praktikoje“ (angl. ,,The AntiDiscrimination Directives 2000/43 and 2000/78
in practice“), kurios metu kartu su kitų valstybių
narių atstovais aptarė Europos Sąjungos antidiskriminacinių teisės aktų taikymą, įrodinėjimo
naštos tarp šalių paskirstymą bei apžvelgė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką.
LVAT apsilankę visuomenės atstovai išsakė savo
pasiūlymus dėl administracinių teismų veiklos
gerinimo žmogaus teisių gynimo srityje. Susitikime dalyvavo VšĮ „Konstitucinių teisių gynimo
agentūros“, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos,
Žvėryno bendruomenės, Antakalniečių bendruomenės, Lietuvos žaliųjų judėjimo, Vilniaus
bendruomenių asociacijos, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos bei Karių teisių gynimo centro atstovai.
LVAT organizuotoje tarpinstitucinėje diskusijoje, skirtoje viešojo intereso gynimo problemoms
bei efektyvesnio valstybės pripažintų visuomenės interesų gynimo galimybėms aptarti, dalyvavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Generalinės
ir Vilniaus apygardos prokuratūrų bei Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo atstovai.

LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas, teisėjai
Irmantas Jarukaitis, Vaida Urmonaitė-Maculevičienė ir Skirgailė Žalimienė dalyvavo Europos
Žmogaus Teisių Teismo Prancūzijoje rengtoje
diskusijoje apie Europos Žmogaus Teisių Teismo naujausius sprendimus, jų įtaką nacionalinių teismų praktikai. Renginio metu taip pat
įvyko LVAT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo
pirmininkų susitikimas.
Teisme apsilankiusi Europos Tarybos kongreso stebėjimo komiteto narių (angl. Monitoring
Committee of the Congress) delegacija domėjosi Europos vietinės savivaldos standartų, ypač
– Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintų
principų taikymo ypatybėmis LVAT veikloje.
Liepa
LVAT viešėjusi Moldovos Respublikos teisingumo ministro Olego Efrimo vadovaujama delegacija domėjosi Lietuvos administracinių teismų sistema, šių teismų kompetencija. Su LVAT
teisėjais diskutavo aktualiais teismų veiklos
klausimais.
Rugpjūtis
Konfederacijos „Lietuvos Jungtinis Demokratinis Judėjimas“ delegacija, vadovaujama prof.
Juozo Žilinsko, LVAT pristatė šios visuomenės
atstovus jungiančios organizacijos veiklą, pokyčius bei ateities gaires, taip pat domėjosi LVAT
veikla ir išsakė savo nuomones bei pastabas dėl
administracinių teismų praktikos nagrinėjant
mokestines bylas.
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Rugsėjis
LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas Vilniaus universiteto teisės fakulteto, Europos administracinių teismų asociacijos, Vokietijos teisinio bendradarbiavimo fondo ir LVAT organizuotoje tarptautinėje konferencijoje
„Administraciniai teismai Europos administracinėje erdvėje“ skaitė pranešimą „Administracinės justicijos efektyvumas: Lietuvos patirtys ir pamokos“, teisėjas Dainius Raižys – „Viešojo intereso gynimo administraciniuose teismuose procesinės problemos“.
Teisėjas Virgilijus Valančius Italijoje vykusio Europos Sąjungos ir JAV teisinio forumo metu pristatė pranešimą apie Lietuvos administracinių teismų
patirtį, pereinant nuo komandinės prie rinkos sąlygomis grįstos ekonomikos, bei su kitų valstybių atstovais diskutavo konkurencijos, mokesčių,
dominuojančios padėties rinkoje ir kt. temomis.
Teisme vykusioje diskusijoje apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo taikymo aktualijas ir vystymosi kryptis ateityje bei apie
LVAT rengiamo administracinių teismų praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo projekto
tobulinimo perspektyvas dalyvavo administracinių teismų teisėjai, teisės
mokslininkai, mokesčių administratoriaus, visuomenės bei vykdomosios
valdžios atstovai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme
Elvyra Baltutytė, apsilankiusi LVAT, su teisėjais bei teisininkais diskutavo
Lietuvai aktualiais Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos klausimais.
Spalis
Teisininkų delegacija iš Ukrainos domėjosi administracinių teismų reforma bei dabartine administracinių teismų sistema Lietuvoje, administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų kategorijomis, teismo praktikos
kaita bei tendencijomis. Svečiai papasakojo apie Ukrainos administracinius teismus, diskutavo apie galimybes pagerinti teismų veiklą, kad būtų
užtikrintos žmogaus teisės į teisingą teismą Lietuvos ir Ukrainos administraciniuose teismuose.
Lapkritis
Teisėjas Irmantas Jarukaitis kartu su kitais Europos Sąjungos valstybių narių atstovais dalyvavo Vengrijoje vykusioje diskusijoje „Naujausios žinios
konkurencijos teisės srityje – naujausi pokyčiai Europos teismų praktikoje“ (angl. ,,Competition Law Update – Recent Developments in European
Case Law“), kurios metu buvo aptariama ir įvertinama Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika konkurencijos teisės srityje bei procedūriniai
konkurencijos bylų tyrimo aspektai. Teisėjas taip pat dalyvavo Europos
Komisijos Belgijoje specialiai teisėjams rengtoje diskusijoje „Peržiūrėtos
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimas“ (angl. ,,Implementing the Rivised Regulatory Framework in Electronic Communications“),
kurios metu buvo apžvelgta pastarųjų metų Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktika elektroninių ryšių srityje.
Gruodis
Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja dr. Danutė Jočienė LVAT teisėjus
bei teisininkus supažindino su naujausia Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktika bei jurisprudencijos tendencijomis. Teisėjas Irmantas Jarukaitis
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje konferencijoje „Europos Sąjungos teisės taikymo tendencijos Lietuvos Respublikos teismuose“
skaitė pranešimą „Europos Sąjunga po Lisabonos sutarties ir Lietuvos iššūkiai“.
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LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas Lietuvos Respublikos Seimo
Žmogaus teisių komiteto bei Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Seime
organizuotoje konferencijoje „Viešasis interesas ir žmogaus teisės sprendžiant aplinkos klausimus“ skaitė pranešimą „Žmogaus teisių ir aplinkos
apsauga: administracinės justicijos vaidmuo“.

Visuomenės atstovų dalyvavimas
nagrinėjant administracines bylas

Taip 65 proc.
Ne 26 proc.

S

iekdamas sužinoti visuomenės, t. y. visų
Lietuvos žmonių, nuomonę dėl visuomenės dalyvavimo nagrinėjant administracines bylas reikalingumo, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas įvykdė viešą internetinę gyventojų apklausą dėl visuomenės atstovų
instituto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos
administraciniuose teismuose. Apklausa vyko
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje 2011-ųjų rugpjūčio 19–spalio
16 dienomis. Apklausos anketas, kurias sudarė
10 klausimų, internetu užpildė 689 žmonės.
Apklausos dalyvių nuomone, visuomenės atstovų dalyvavimas būtiniausias bylose, kuriose
ginamas viešasis interesas, sprendžiami pagrindiniai žmogaus teisių apsaugos klausimai bei
kuriose vertinama politikų etika. Apklausos
dalyvių pažiūros dėl visuomenės atstovų balso
reikšmės, priimant sprendimus, pasidalino apylygiai: 43 proc. respondentų manė, kad visuomenės atstovų pozicija dėl sprendimo turėtų būti
patariamojo pobūdžio, o 34 proc. respondentų

nurodė, jog visuomenės atstovų balsas turėtų
būti vertinamas taip pat kaip teisėjo – t. y. būti
sprendžiamojo pobūdžio. Atsižvelgiant į daugumos respondentų (34 proc.) atsakymus, kad visuomenės atstovai turėtų būti tam tikros srities
specialistai, skiriami iš kelių kandidatų pagal tai,
kokios kategorijos byla bus nagrinėjama, manytina, jog visuomenė nelinkusi sprendžiamojo
pobūdžio balso teisės patikėti asmenims, neturintiems specialaus nagrinėjamos bylos dalyko
išmanymo.
Grafiškai pateikiame kitų apklausos rezultatų
duomenis.
Išsakyti savo nuomonę apie visuomenės atstovų
dalyvavimą nagrinėjant administracines bylas
bei rasti daugiau informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vykdytą apklausą, jos rezultatus bei apklausos dalyvių komentarus galite teismo interneto svetainėje adresu
http://www.lvat.lt/media/77038/statistika.pdf

Neturi
nuomonės 3 proc.

Jūsų manymu,
ar reikalingas
visuomenės atstovų
dalyvavimas nagrinėjant administracines bylas?

Neatsakė 6 proc.

Taip 67 proc.
Ne 22 proc.
Neturi
nuomonės 3 proc.

Ar manote, kad
visuomenės atstovų
dalyvavimas nagrinėjant bylas padidintų
visuomenės pasitikėjimą Lietuvos administraciniais
teismais?

Neatsakė 8 proc.

Tai pilietinė pareiga
(dalyvavimas
turėtų būti
privalomas)
39 proc.
Tai asmens teisė
(dalyvavimas
turėtų būti
savanoriškas)
43 proc.

Jūsų manymu, buvimas
visuomenės atstovu pareiga ar teisė?

Neatsakė 18 proc.

Taip 61 proc.
Ne 17 proc.

Ar pats (pati)
asmeniškai
norėtumėte būti
visuomenės atstovu?

Neturi
nuomonės 7 proc.

Kvalifikacijos tobulinimo projektas

Neatsakė 15 proc.

2

011 m. vasario 14 d. Europos socialinio fondo agentūra ir LVAT sudarė projekto „Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo ir
administravimo sutartį. Vadovaujantis šia sutartimi, dvejus metus nuo jos
pasirašymo, t. y. iki 2013 m. vasario 14 d., numatoma vykdyti projektą,
kurio tikslas – tobulinti teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, kelti jų profesinę kvalifikaciją, kompiuterinio raštingumo lygį.
Įgyvendinant projektą, 2011 metais LVAT valstybės tarnautojai ir darbuotojai mokėsi anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų, taip pat dalyvavo strateginio
vadovavimo ir asmeninių gebėjimų stiprinimo mokymuose. Artimiausiu
metu planuojami teismo teisininkų mokymai aktualiomis Europos Sąjungos teisės temomis bei mokymai teismo raštinės valstybės tarnautojams ir
darbuotojams.
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2011 metų veiklos statistika
LVAT gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos*
LVAT 2011 metais išnagrinėjo
51 procentu daugiau ginčų
tarp privačių asmenų ir
viešojo administravimo
subjektų, nei 2010 metais.
Žymų bylų pagausėjimą 2010
metais lėmė tai, kad iš 2745
gautų bylų 1427 bylos buvo
dėl pareigūnams neišmokėtos
darbo užmokesčio dalies
priteisimo (ginčai, kylantys iš
valstybės tarnybos santykių).
2011 metais buvo gautos 396
šios kategorijos bylos (iš 1885
visų gautų bylų).
* Ginčai dėl teisės viešojo
administravimo srityje
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LVAT šios kategorijos bylų
gavo 44 procentais daugiau
ir išnagrinėjo 78 procentais
daugiau nei 2010 metais.

2011 metais, lyginant su 2010
metais, LVAT išnagrinėjo
62 procentais daugiau bylų,
kuriose vadovavosi ES teise,
ir 12 procentų daugiau bylų,
kuriose rėmėsi Europos
žmogaus teisių konvencijos
nuostatomis.
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Bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų
nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai
2011 metais
Priimtas naujas sprendimas 9 proc.
Apeliacinis procesas nutrauktas 2 proc.
Byla nutraukta arba pareiškimas
paliktas nenagrinėtas 3 proc.

Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo 8 proc.

Sprendimas paliktas
nepakeistas 68 proc.

Iš viso
2571 byla

Administracinių teismų
sprendimų kokybė gerėjo
ir 2011 metais. Apygardos
administracinių teismų
sprendimai net 68
procentuose apeliacinių bylų
(ginčuose dėl teisės viešojo
administravimo srityje) buvo
palikti nepakeisti.

Sprendimas pakeistas 10 proc.

2011 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų
pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų
pasiskirstymas pagal kategorijas
Kitos 20 proc.

Valstybės tarnyba 21 proc.
Mokesčiai 12 proc.

Norminių aktų teisėtumas 2 proc.
Užsieniečių teisinė padėtis 2 proc.
Aplinkos apsauga 2 proc.

Valstybės institucijų
atsakomybė už žalą 10 proc.

Iš viso
1885 bylos

Statybos ir teritorijų
planavimas 6 proc.

Registrai 3 proc.

Lyginant su 2010 metais, tarp
2011 metais gautų bylų, itin
didėjo šių kategorijų bylų
procentinė dalis: mokesčių
bylų (nuo 9 iki 12 proc.),
bylų dėl valstybės institucijų
atsakomybės už žalą (nuo 5 iki
10 proc.), ginčų žemės teisinių
santykių srityje (nuo 2 iki 4
proc.).

Nuosavybės teisių
atkūrimas 5 proc.

Valstybės garantuojama
teisinė pagalba 4 proc.

Sveikatos ir socialinė
apsauga 5 proc.

Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir
kardomojo suėmimo subjektų veikla 4 proc.

Žemės teisiniai santykiai 4 proc.

Duomenys apie apygardų administraciniuose teismuose gautas ir išnagrinėtas
administracinių ginčų bylas* bei apeliacine tvarka apskųstus sprendimus
Gauta

Išnagrinėta

apskųsta apeliacine
tvarka (proc.)

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2991

3004

735 (24)

Kauno apygardos administracinis teismas

1062

1087

223 (20)

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

520

487

145 (30)

Šiaulių apygardos administracinis teismas

1014

949

52 (5)

Panevėžio apygardos administracinis teismas

379

328

60 (18)

5966

5855

1215 (21)

Iš viso

* Ginčai dėl teisės viešojo
administravimo srityje
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teisėjai
Ričardas Piličiauskas

» Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas nuo 2010 m.
» Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas 2007-2010 m.,
l. e. pirmininko pareigas 2008-2010 m.
» Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas nuo 2001 m.
»
»
»
»
»

Specializacija
Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir išieškojimas
Mokestiniai ginčai
Muitinės veikla
Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos

Antanas Ablingis

Roma Sabina Alimienė

» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Specializacija
» Valstybės tarnyba
» Bylos dėl valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos

Specializacija
» Žemės teisiniai santykiai
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Valstybės tarnyba

Laimutis Alechnavičius

Audrius Bakaveckas
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2009 m.

» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.
Specializacija
Nuosavybės teisių atkūrimas
Aplinkos apsauga
Statyba
Teritorijų planavimas
Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų
ekonominių sankcijų taikymo

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Anatolijus Baranovas
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

Laimė Baltrūnaitė
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.
»
»
»
»
»

Specializacija
Sveikatos apsauga
Socialinė apsauga
Nuosavybės teisių atkūrimas
Valstybės tarnyba
Ikiteisminio tyrimo, bausmių
vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų
ir pareigūnų veiksmai ir
sprendimai viešojo ar vidaus
administravimo srityje

Artūras Drigotas
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Specializacija
Muitinės veikla
Registrai
Valstybės tarnyba
Ikiteisminio tyrimo, bausmių
vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų
ir pareigūnų veiksmai ir
sprendimai viešojo ar vidaus administravimo srityje
Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybos sprendimų
Asmens duomenų teisinė apsauga
Energetikos teisiniai santykiai
Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų
ekonominių sankcijų taikymo
»
»
»
»

»
»
»
»

Stasys Gagys

» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.
»
»
»
»
»
»
»

Specializacija
Užsieniečių teisinė padėtis
Aplinkos apsauga
Statyba
Teritorijų planavimas
Valstybės tarnyba

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

» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.
Specializacija
Žemės teisiniai santykiai
Muitinės veikla
Nuosavybės teisių atkūrimas
Asmens duomenų teisinė
apsauga
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
»
»
»
»

sprendimų
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų
ekonominių sankcijų taikymo
» Valstybės tarnyba

Irmantas Jarukaitis

Romanas Klišauskas

» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2010 m.

»
»
»
»

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

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

Dainius Raižys
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.
Specializacija
» Mokesčių sumokėjimas,
grąžinimas ir išieškojimas
» Mokestiniai ginčai
» Muitinės veikla
» Registrai

Veslava Ruskan
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.
Specializacija
» Sveikatos apsauga
» Socialinė apsauga
» Mokesčių sumokėjimas,
grąžinimas ir išieškojimas
» Mokestiniai ginčai
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas
» Registrai

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

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2005 m.
Specializacija
» Ikiteisminio tyrimo, bausmių
vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų
ir pareigūnų veiksmai ir
sprendimai viešojo ar vidaus
administravimo srityje
» Užsieniečių teisinė padėtis
» Sveikatos apsauga
» Socialinė apsauga
» Valstybės tarnyba

Virginija Volskienė
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2011 m.
Specializacija
» Ginčai, kilę iš žemės teisinių
santykių
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Registrai
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas
» Valstybės tarnyba

Virgilijus Valančius
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkas 2002 - 2008 m.

Skirgailė Žalimienė
» Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Specializacija
» Bylos, susijusios su Europos
Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
» Žemės teisiniai santykiai

» Konkurencija
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybos sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų
ekonominių sankcijų taikymo
» Muitinės veikla
» Nuosavybės teisių atkūrimas

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Specializacija
» Bylos, susijusios su Europos
Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
» Ikiteisminio tyrimo, bausmių
vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų
ir pareigūnų veiksmai ir
sprendimai viešojo ar vidaus administravimo srityje
Užsieniečių teisinė padėtis
Konkurencija
Aplinkos apsauga
Statyba
Teritorijų planavimas
Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybos sprendimų
Asmens duomenų teisinė apsauga
Energetikos teisiniai santykiai
Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų
ekonominių sankcijų taikymo
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Žmogaus teisės
ir

laisvės

Ministrui draudžiama riboti Konstitucijos laiduojamą teisę
į socialinę paramą

L

ietuvos Respublikos Konstitucija (toliau Konstitucija) laiduoja piliečių teisę gauti
senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo
netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
Transporto lengvatų įstatyme nustatyta, kad
neįgalieji, turintys sutrikusią judėjimo funkciją,
gali gauti dviejų rūšių kompensacijas – transporto išlaidų kompensaciją bei lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Atsižvelgusi į šias nuostatas,
išplėstinė LVAT teisėjų kolegija pripažino, kad
ministrų įsakymais patvirtintos transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo ir šių išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos tiek, kiek
pagal jas sutrikusią judėjimo funkciją turinčiam

asmeniui gali būti nustatomas tik vienas iš šių
dviejų specialiųjų poreikių – arba transporto
išlaidų kompensacijos, arba lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikis – ir vienu metu gali būti
paskiriama bei mokama tik viena iš nurodytų
kompensacijų, nėra teisėtos. Toks asmens teisių į
socialinę paramą apribojimas, LVAT vertinimu,
negali būti įtvirtintas ministro įsakymu. Teismas
išaiškino, kad galiojimas ministrams patvirtinti
specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo sąlygas nereiškia, kad jiems galima įsiterpti į įstatymų leidėjo kompetenciją ir nustatyti pačių
kompensacijų gavimo sąlygas.
Administracinė Byla Nr. I143-9/2011

Sprendžiant užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę klausimą
privalo būti užtikrinta Konstitucijos ir EŽTK saugoma teisė į
asmeninį ir šeimos gyvenimą

P
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areiškėja kreipėsi į teismą, prašydama
panaikinti atsakingos institucijos sprendimą įpareigoti ją, kartu su nepilnamečiu vaiku, išvykti iš Lietuvos Respublikos.
Skunde nurodė, kad priimant sprendimą nebuvo atsižvelgta į tai, jog nepilnametis sūnus
gimė Lietuvoje, Klaipėdoje mokosi pagrindinėje
mokykloje, neįvertinti šeimos ryšiai, socialinis
ryšys su Lietuvos valstybe, kurioje gyvena daugiau nei 20 metų. Bylą nagrinėjusi išplėstinė
LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kad jei sprendžiant užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę
klausimą paaiškėja, jog yra aplinkybių, dėl kurių
šio užsieniečio grąžinimas į užsienio valstybę
gali būti neįmanomas, tokios aplinkybės privalo būti visapusiškai ir išsamiai įvertintos prieš

priimant sprendimą dėl asmens grąžinimo į užsienio valstybę. Šis vertinimas yra privalomas
nepriklausomai nuo to, kokia – įpareigojimo
išvykti iš Lietuvos Respublikos ar išsiuntimo iš
Lietuvos Respublikos – procedūra yra naudojama. Priešinga situacija, teismo vertinimu, galėtų
sąlygoti Europos žmogaus teisių konvencijos
8 straipsnio, garantuojančio teisę į asmeninį ir
šeimos gyvenimą, pažeidimą. Be to, užsieniečiui,
kurio išsiuntimo procedūra sustabdyta, gali būti
išduodamas leidimas laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje tam, kad būtų įteisintas jo buvimas
Lietuvoje. Sprendimas dėl įpareigojimo išvykti
iš Lietuvos Respublikos buvo pripažintas neteisėtu bei panaikintas.
Administracinė Byla Nr. A858-2332/2011

Bylos dėl

norminių aktų
teisėtumo

Draudimai turi būti proporcingi siekiamam tikslui

U

tenos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo
protokolą ir paskyrė asmeniui administracinę
nuobaudą (150 litų baudą) už tai, kad jis pažeidė
aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose
plaukiojimo priemonėmis nuostatą, draudžiančią laikyti ir naudoti laivus, kurių horizontalios
projekcijos plotas didesnis kaip 15 kv. m arba
aukštis virš vandens paviršiaus yra didesnis
nei 2 metrai. Administracinio teisės pažeidimo
bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija suabejojo,
ar minėtose Aplinkosaugos taisyklėse nustatytas
vandens telkiniuose naudojamų ir (ar) laikomų laivų horizontalios projekcijos ploto ir (ar)
aukščio ribojimas yra teisėtas.
Nagrinėdamas norminę bylą ir spręsdamas
klausimą dėl minėtosios nuostatos teisėtumo,
LVAT atsižvelgė į būtinumą apsaugoti vidaus
vandenų telkinius, kaip neatsiejamą kraštovaizdžio dalį, tačiau taip pat įvertino tai, kad bet kokie aplinkosauginiai ribojimai tam tikra prasme

yra nuosavybės teisių suvaržymai, todėl jie turi
būti proporcingi. Ginčytas teisinis reguliavimas
šio reikalavimo, teisėjų kolegijos vertinimu, neatitiko. Teismas pažymėjo, kad tokie plaukiojimo
priemonių požymiai, kaip jų aukštis, horizontalios projekcijos plotas ir kiti, gali būti vertinami kaip galintys turėti įtakos atitinkamam
kraštovaizdžiui, tačiau kiekvieno kraštovaizdžio
visuomeninė vertė yra skirtinga, ir į tai būtina
atsižvelgti. Privalu įvertinti ir vidaus vandenyse
laikomų ir naudojamų laivų paskirtį, išvaizdą
bei kitas aplinkybes, kurios taip pat gali daryti
neleistiną poveikį kraštovaizdžiui. LVAT konstatavo, kad draudimas vidaus vandenų telkiniuose
naudoti laivus, atsižvelgiant vien tik į jų plotą
arba aukštį, ir nevertinant kitų plaukiojimo
priemonių požymių ir charakteristikų, nediferencijuojant vandens telkinių, kuriuose tokios
priemonės naudojamos, įtakos kraštovaizdžiui,
nėra adekvati priemonė nustatytam tikslui – apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos – pasiekti.
Administracinė byla Nr. I444-14/2011

Savivaldybės tarybos sprendimais negali būti pildomi
ar keičiami įstatymų reikalavimai

V

ilniaus miesto savivaldybės taryba
sprendimu patvirtino Gyvūnų auginimo ir laikymo taisykles, kurių viename
iš punktų buvo numatyta, kad jeigu privati valda
ribojasi su fizinių ar juridinių asmenų teritorija
(privačia valda), šuns (ar kito ūkinės paskirties
(išskyrus bičių) gyvūno) savininkas privalo gauti šios teritorijos (privačios valdos) savininkų ar
administratorių raštiškus sutikimus. LVAT nagrinėtoje byloje kilo klausimas, ar savivaldybės
taryba galėjo nustatyti tokį reikalavimą. Pagal
Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą
savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekeltų
grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei,

nuosavybei, nepažeistų kitų asmenų teisių ir
interesų, taip pat, kad gyvūnų savininkai atlygina visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai
ir turtui, o laikyti šunis, kates bute, privačiame
name, kur gyvena kelios šeimos, leidžiama tik
turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių
asmenų sutikimą. Teisėjų kolegijos nuomone,
nurodytas juridinis reguliavimas yra aiškus ir
pakankamas. Teismas konstatavo, kad savivaldybė negalėjo nustatyti papildomų reikalavimų,
dar labiau apsunkinančių augintinių savininkų
ar norinčiųjų įsigyti naminį ar ūkinės paskirties
gyvūną padėtį.
Administracinė byla Nr. A143-2545/2011

15

Rinkimai
Gavęs Konstitucinio Teismo išaiškinimą, LVAT išsprendė ginčą
dėl mandatų paskirstymo pagal liekanų metodą

S

avivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 83
straipsnyje įtvirtinta, kad išsikėlęs kandidatas, neįeinantis į jungtinį sąrašą, mandatą gauna, jeigu už jį paduotų balsų skaičius lygus
arba didesnis už mandatų skirstymo kvotą. Taip
pat šioje įstatymo nuostatoje numatyta, kad paskirsčius mandatus pagal mandatų skirstymo
kvotą, likę nepaskirstyti mandatai paskirstomi
pagal liekanas tik kandidatų sąrašams. Save išsikėlusių kandidatų į savivaldybės tarybą skundą
dėl rinkimų rezultatų sprendusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Konstitucinio Teismo

2011 m. gegužės 11 d. nutarimą, teisinis reguliavimas, kai pavieniams kandidatams nesuteikiama galimybė dalyvauti mandatų paskirstyme
liekanų metodu, neprieštarauja Konstitucijai.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo,
kad administracinėje byloje nebuvo pagrindo
pripažinti, jog mandatų skirstymas pagal liekanų metodą Raseinių rajono rinkimų apygardoje,
į mandatų skirstymą šiuo metodu neįtraukus
save išsikėlusių pareiškėjų, buvo neteisėtas.
Administracinė byla Nr. R143-43/2011

Vyriausioji rinkimų komisija įpareigota perskaičiuoti visus
galiojančius ir negaliojančius rinkėjų balsus

N

agrinėtoje byloje pareiškėjai – vienos
rinkimuose dalyvavusios partijos kandidatai – į LVAT kreipėsi teigdami, kad
rinkimų apylinkėse buvo fiksuoti keli rinkėjų
papirkimo atvejai (rinkėjų vežimas balsuoti vienai partijai priklausančiu autobusu), dėl kurių
pradėti ikiteisminiai tyrimai, nurodydami kitus
galimo piktnaudžiavimo atvejus, pvz., kad perskaičiuojant balsavimo rezultatus vienoje iš apylinkių, sumažėjo prieš tai nustatytas balsavusių
rinkėjų skaičius, bei prašydami šių rinkiminių
apylinkių biuletenius pripažinti negaliojančiais.
LVAT teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą, pažymėjo, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme
nėra įtvirtinti konkretūs rinkėjų balsų perskaičiavimo pagrindai. Teismas nurodė, kad dėl šios
priežasties Vyriausioji rinkimų komisija, įgyvendindama įstatyme numatytą balsų perskaičiavimo teisę, turi nuspręsti, ar kiekvienu konkrečiu
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atveju yra pakankamas pagrindas pasinaudoti
šia įstatymo suteikta galimybe. Toks sprendimas
turi būti pagrįstas ir motyvuotas, atsižvelgiant į
pagrįstų abejonių balsų skaičiavimo rezultatais
pakankamumą. Nagrinėtu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjai iš tiesų kėlė pagrįstas
abejones dėl įvykusių rinkimų į Kauno rajono
savivaldybės tarybą balsų skaičiavimo rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat nustatyta,
kad kilusios abejonės dėl rinkimų biuletenių
galiojimo nustatyta tvarka nebuvo pašalintos
(komisijos pirmininkas turėjo biuletenį pateikti komisijos nariams ir skelbti balsavimą dėl jo
įvertinimo). Todėl LVAT sprendimu pripažinta,
kad Vyriausioji rinkimų komisija nepagrįstai nesiėmė veiksmų perskaičiuoti savivaldybės rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius.
Administracinė byla Nr. R502-35/2011

Europos

Sąjungos
teisė

Įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę tikslinga patikrinti,
ar ankstesnis jos naudotojas laikėsi geros žemės ūkio bei
aplinkosaugos būklės reikalavimų

N

acionalinė mokėjimo agentūra 23 procentais sumažino pareiškėjui paramą
už reikalavimo nedeginti žolės ganyklose arba pievose pažeidimą, nors žolė buvo
deginama dar iki jam perimant (išsinuomojant)
žemės sklypą. LVAT teisėjų kolegija, išanalizavusi 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam
tikras paramos schemas ūkininkams, pateikė
išvadą, kad žemės ūkio bei aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymas, sąlygojantis su

tiesioginių išmokų sumažinimu arba neskyrimu susijusių sankcijų skyrimą, laikomas tęstine
veikla (neveikimu) ir pripažįstamas pareiškėjui
ne tik tuo atveju, kai jis pats nesilaiko geros žemės ūkio bei aplinkosaugos būklės reikalavimų,
bet ir kai perima žemę, kurią perduoda minėtų
reikalavimų nesilaikęs asmuo. Atsižvelgdamas
į ES teisės reikalavimus, LVAT konstatavo, kad
nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, sankcijos
gali būti taikomos net ir asmeniui, kuris nevaldė
atitinkamo žemės sklypo šių pažeidimų padarymo metu.
Administracinė byla Nr. A525-2647/2011

Lietuvos mokesčių teisės nuostatos turi būti aiškinamos
atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę

M

okesčių administratorius neigė pareiškėjo teisę į PVM atskaitą remdamasis aplinkybe, kad ginčo PVM
sąskaitą faktūrą išrašė paslaugų teikėjas, kuris
šio apskaitos dokumento išrašymo metu nebuvo
įregistruotas PVM mokėtoju. Tai lėmė, jog šioje
sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo
kodas buvo negaliojantis. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad paslaugų teikėjas, prieš išrašydamas
sąskaitą faktūrą, buvo išregistruotas iš PVM
mokėtojų registro, tačiau vėl juo įregistruotas
praėjus trims dienoms nuo minėto apskaitos
dokumento išrašymo. Teisėjų kolegija nurodė, kad bylai aktualiu laikotarpiu galiojusios
PVM įstatymo nuostatos tiesiogiai nenustatė,

jog prekes tiekiančio ar (ir) paslaugas teikiančio
apmokestinamojo asmens registravimasis PVM
mokėtoju yra būtina sąlyga apmokestinamo
asmens (pirkėjo) teisei į pirkimo PVM atskaitą realizuoti. Be to, nacionalinė teisė turi būti
aiškinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, pagal kurias vien aplinkybė,
kad apmokestinamasis asmuo (pirkėjas) prekes
ir (ar) paslaugas įsigijo iš PVM mokėtoju neįsiregistravusio ūkio subjekto, kai yra tenkinamos
materialinės teisės į atskaitą atsiradimo sąlygos,
savaime nepaneigia jo teisės į sumokėto pirkimo PVM atskaitą. Mokesčių administratoriaus
veiksmai pripažinti neteisėtais.
Administracinė byla Nr. A442‑2464/2011

17

Mokesčiai
Draudimas asmenį bausti du kartus už tą patį pažeidimą galioja
ir mokesčių administratoriui

I

šplėstinė LVAT teisėjų kolegija panaikino
teritorinės muitinės sprendimą skirti mokestinę baudą pareiškėjai, pripažinusi, kad
tokiu būdu būtų pažeista Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija), draudžianti asmenį antrą kartą bausti už tą
patį teisės pažeidimą (non bis in idem). Teismas
nustatė, kad pareiškėja, pažeisdama nacionalinės teisės normas, automobiliu neteisėtai, t. y.
nedeklaravusi ir nesumokėjusi mokesčių, gabeno cigaretes, pažymėtas Rusijos Federacijos
banderolėmis. Už tai jai teismo nutarimu pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodeksą buvo
paskirta 12 500 litų bauda su 1 500 pakelių cigarečių konfiskavimu. Kauno teritorinė muitinė, gavusi šią informaciją, pripažino pareiškėją
muitinės skolininke ir papildomai skyrė jai 899
litų dydžio mokestinę baudą. Teismas pripaži-

no, kad mokestinė bauda pagal savo paskirtį ir
pažeidimo, už kurį ji skiriama, pobūdį, nagrinėtu atveju, aiškinant ją Europos žmogaus teisių
konvencijos kontekste, laikytina kriminalinio
pobūdžio sankcija. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į naujausią Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktiką, konstatavo, kad pareiškėja už
tą patį poelgį – cigarečių gabenimą (laikymą),
pažeidžiant įstatymuose įtvirtintus reikalavimus, t. y. nustatyta tvarka nesumokėjus muitų,
akcizo bei pridėtinės vertės mokesčių – buvo
nubausta du kartus. Todėl pareiškėjos nubaudimas mokestine bauda, LVAT vertinimu, reiškė
pakartotinį nubaudimą už tą patį teisės pažeidimą, o tai nesuderinama su esminėmis žmogaus
teisėmis, kurias garantuoja Europos žmogaus
teisių konvencija.
Administracinė byla Nr. A143‑2619/2011

Pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą teisėtumo klausimas
gali būti sprendžiamas tik pabaigus patikrinimo procedūrą

I

šplėstinė LVAT teisėjų kolegija sprendė
ginčą dėl pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą teisėtumo. Teismas konstatavo,
kad nors pradedant mokestinio patikrinimo
procedūrą, privaloma surašyti pavedimą atlikti
mokestinį patikrinimą, pats pavedimas tikrinti
niekaip nelemia mokesčių mokėtojo materialinių teisių ir pareigų mokesčių apskaičiavimo,
deklaravimo ir sumokėjimo srityje. Sprendimas
pavesti atlikti mokestinį patikrinimą yra tik būtina prielaida pradėti mokesčių administravimo
procedūrą – mokestinį patikrinimą, o pavedimu
tikrinti mokesčių mokėtojas iš esmės yra tik informuojamas apie jo atžvilgiu pradėtą šią spe-

cifinę procedūrą. Tai yra tarpinis procedūrinis
sprendimas. Todėl, pasak išplėstinės teisėjų kolegijos, asmuo teisme negali reikšti savarankiško
reikalavimo panaikinti tokį pavedimą. Nutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu
(veiksmu), mokesčių mokėtojas šio nesutikimo
argumentus gali pareikšti įstatymų nustatyta
tvarka ginčydamas jau galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo baigiamas mokestinis patikrinimas. Tada ir bus tikrinamas
pavedimo teisėtumas bei jo įtaka galutinio patikrinimo rezultatui.
Administracinė byla Nr. A442‑1238/2011

Visi mokesčių administratoriaus sprendimai pirmiausia turi
atitikti įstatymus

I

18

šplėstinės LVAT teisėjų kolegijos nagrinėtoje byloje buvo ginčijamas mokesčių
administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš pareiškėjo turto. Teismas
konstatavo, kad nepakanka, jog mokesčių administratoriaus sprendimas atitiktų centrinio mokesčių administratoriaus tvirtinamą sprendimų
ir kitų dokumentų formą bei užpildymo tvarką.
Mokesčių administratorius yra viešojo administravimo subjektas, todėl jo veiklai taikomi ir kiti
teisės aktai, taip pat – ir Viešojo administravimo
įstatymas. Pirmiausia, mokesčių administrato-

rius turi pagrįsti savo sprendimus, ir asmenims,
kurių atžvilgiu sprendimai priimami, jie turi
būti suprantami. Adresatas turi suvokti visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų
teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą,
šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai
įgyvendinti sprendimu suteiktas teises ar (ir)
įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai)
pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą.
Administracinė byla Nr. A556‑336/2011

ir

muitinės veikla
LVAT įvardijo esmines teisės į PVM atskaitą sąlygas

P

VM apmokestinami asmenys, kurie nebuvo įsiregistravę PVM mokėtojais, nepraranda galimybės įgyvendinti teisės į
PVM atskaitą nuo sandorių, sudarytų iki oficialaus įsiregistravimo PVM mokėtoju momento,
jei yra tenkinamos dvi esminės sąlygos: 1) apmokestinamasis asmuo privalo turėti pagal tei-

sės norminių aktų reikalavimus išrašytą sąskaitą
faktūrą, kuria buvo įforminti PVM apmokestinami sandoriai; 2) apmokestinamasis asmuo
privalo įsiregistruoti PVM mokėtoju per protingą terminą nuo sandorių, suteikiančių teisę į
PVM atskaitą.
Administracinė byla Nr. A438‑8/2011

LVAT panaikino neteisėtą turto arešto aktą

B

yloje buvo ginčijamas vietos mokesčių
administratoriaus priimtas turto arešto
aktas, kuriuo areštuotas pareiškėjai priklausantis nekilnojamasis turtas (buto dalis),
siekiant užtikrinti mokesčių mokėtojo – jos mirusio sutuoktinio individualios įmonės – mokestinės prievolės įvykdymą. Teismas konstatavo,

kad pagal įstatymą mokesčių administratorius
negali areštuoti kito asmens, t. y. asmens, kuris
mokesčių teisės požiūriu nėra mokesčių mokėtojas, turto. Priešingu atveju, mokesčių administratoriui būtų leista suvaržyti teisę į nuosavybę
be jokio juridinio pagrindo.
Administracinė byla Nr. A556‑100/2011

Muitinės įstaigos privalėjo atsižvelgti į Vokietijos įstatymuose
nustatytą priverstinio išieškojimo senaties terminą

P

riverstinis išieškojimas dėl mokestinės
prievolės nevykdymo Lietuvos piliečių
atžvilgiu gali būti vykdomas pagal kitos Europos Sąjungos valstybės narės prašymą.
LVAT nagrinėtoje byloje nustatyta, kad Lietuvos
muitinės įstaigos atsisakė nutraukti išieškojimą iš pareiškėjo turto vadovaudamosi Mokesčių administravimo įstatymu, numatančiu, kad
pradėjus mokestinės nepriemokos priverstinio
išieškojimo procedūras, jos užbaigiamos nepaisant to, jog jų vykdymo metu pasibaigia mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo
senaties terminas. Tačiau teisėjų kolegija konstatavo, jog Lietuvos muitinės įstaigos savo pozicijos dėl senaties termino negalėjo grįsti Lietuvos
įstatymais. Pagal Lietuvos Respublikos pagalbos
Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms

išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų
sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos
Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymą,
sprendžiant klausimus dėl senaties termino, taikomi valstybės, kurios kompetentinga institucija
kreipėsi dėl išieškojimo, įstatymai. LVAT konstatavo, kad nagrinėtu atveju šie klausimai turėjo
būti sprendžiami pagal Vokietijos įstatymus.
Lietuvos muitinės įstaigos privalėjo išsiaiškinti,
ar pagal šios Europos Sąjungos valstybės narės
įstatymus priverstinis išieškojimas galėjo būti
tęsiamas, bei – esant reikalui – pasikonsultuoti
su atitinkamomis Vokietijos institucijomis.
Administracinė byla Nr. A442‑2409/2011

Iš trečiųjų šalių importuojamos prekės nuo akcizo mokesčio
atleidžiamos pagal Lietuvos teisę

L

VAT nagrinėtoje byloje kilo klausimas, ar
iš Šveicarijos Konfederacijos į Lietuvos
Respubliką importuotų Bendrijos kilmės (Prancūzijos Respublikos) prekių sudėtyje
esantis etilo alkoholis turėjo būti apmokestintas
akcizu. Teisėjų kolegija išaiškino, kad Tarybos
direktyva 92/83/EEB dėl akcizų, taikomų alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, struktūrų su-

derinimo reglamentuoja tik prekių, kurios yra
pervežamos iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimą nuo akcizų ir nereguliuoja situacijos, kai
prekės yra importuojamos iš trečiosios šalies.
LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad klausimas
dėl iš trečiųjų šalių importuojamų prekių atleidimo nuo akcizo paliekamas spręsti pačioms
valstybėms narėms.
Administracinė byla Nr. A575‑298/2011
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Savivaldybės pavedimas
savo įsteigtai įmonei
tvarkyti teritorijas pažeidė
Konkurencijos įstatymą

L

VAT nagrinėtoje byloje nustatyta, kad
Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nerengdama konkurso, savo įsteigtam ir kontroliuojamam ūkio
subjektui (UAB „Trakų paslaugos“) pavedė vykdyti Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų
tvarkymo darbus pagal savivaldybės nustatomus paslaugų įkainius. Išnagrinėjusi bylą teisėjų
kolegija konstatavo, kad savivaldybė turi teisę
pasirinkti, kaip bus teikiamos viešosios paslaugos, tačiau visais atvejais ji privalo užtikrinti,
kad sprendimas viešųjų paslaugų teikimo vykdymą pavesti savo įsteigtam paslaugų teikėjui
nepažeistų Konstitucijoje įtvirtintos sąžiningos
konkurencijos laisvės. Savivaldybė privalo elgtis
taip, kad jos sprendimai neteiktų privilegijų ir
(arba) nediskriminuotų atskirų ūkio subjektų ar
jų grupių, dėl ko atsirastų ar galėtų atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams (išskyrus
atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos
įstatymų reikalavimus). Padariusi tokias išvadas,
išplėstinė LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad
skundžiamu Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo be jokios konkurencingos
procedūros suteikta privilegija UAB „Trakų paslaugos“ teikti viešąsias paslaugas, tokiu būdu
diskriminuojant kitus ūkio subjektus, kurie taip
pat galėjo teikti šias paslaugas. Teismas konstatavo, kad toks savivaldybės tarybos sprendimas
pažeidė konkurencijos teisės reikalavimus, todėl
yra neteisėtas.
Administracinė byla Nr. A822-2563/2011
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Reklama privalo būti išsami

T

iriant reklamos sąžiningumo klausimą,
LVAT nagrinėtoje byloje nustatyta, kad
reklamos teiginiuose apie automobilių stovėjimo šalia Vilniaus oro uosto paslaugą
(„Sumažintos kainos – tik 15 Lt./para”, „Labai
gerai – tik 15 Lt./para”, „Statykite ilgam iki 14
dienų – tik 99 Lt.”) nebuvo pažymėta, kad, be
nurodytų įkainių, taip pat taikomi papildomi
aptarnavimo mokesčiai. Taip pat reklamoje
nenurodyta, jog paslaugos kaina bus taikoma
tik tam tikrą laiką, ir tai ne įprastinė kaina, o
akcija. Todėl, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu,
vartotojas, kuriam skirta ši reklama, pagrįstai
galėjo tikėtis, jog nepriklausomai nuo reklamos

skleidimo laikotarpio, kaina, kaip svarbiausia
paslaugą apibūdinanti savybė, išliks ta pati. Teismas konstatavo, kad tai, jog reklaminis pranešimas spaudoje, interneto tinklalapiuose, radijo
stotyje buvo skelbiamas tik ribotą laiką, savaime
nelemia išvados, kad jis negalėjo daryti įtakos
vartotojo elgesiui ir nustojus jį skleisti. Teisėjų
kolegija pabrėžė, kad informacija apie paslaugos
kainą yra esminė, reikšmingai lemianti vartotojo ekonominį elgesį, bei įvertinusi aptartos
reklamos turinį ir mastą, pripažino, jog ji neatitiko Reklamos įstatyme įtvirtinto išsamumo
reikalavimo.
Administracinė byla Nr. A858-3030/2011

Knyga apie maisto derinimą nereklamavo alkoholio

G

inčas byloje kilo dėl atsakingos institucijos nutarimo, kuriuo citatos iš Roger
Corder knygos „Vyno dieta“, taip pat
frazės šios knygos išorinėse viršelio pusėse bei
knygą pristatančios frazės leidyklos interneto
svetainėje buvo pripažintos draudžiama alkoholio reklama. Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad alkoholio reklamos sąvoką
sudaro du elementai: informacijos, skatinančios
įsigyti ar vartoti alkoholio produktus, skleidimas; ir tokios informacijos sąsajos su įmonių
komercine, ūkine ir finansine veikla. Teisėjų
kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjo išleista knyga „Vyno dieta“ iš esmės yra skirta sveikos
mitybos nagrinėjimui, joje pateikiami maisto

receptai, tiriamas įvairių maisto produktų ar jų
sudedamųjų dalių poveikis žmogaus organizmui,
knyga paremta daugeliu mokslinių tyrinėjimų
išvadomis ir stebėjimų rezultatais, o knygos autorius kardiologas analizuoja, išdėsto ir pagrindžia
savo poziciją sveikos mitybos srityje, konstatavo,
kad alkoholio reklama knygoje pateikta nebuvo.
Teismo sprendime pažymima, kad visos knygos
struktūra, jos turinys, pagrindiniai tikslai, dėstymo būdas ir kitos aplinkybės leido teigti, jog šia
knyga nebuvo siekiama komercinės informacijos
tikslo, t. y. skatinti įsigyti ar vartoti alkoholio
produktus.
Administracinė byla Nr. A822-1079/2011

Putojančio vyno reklama pripažinta neleistina

L

VAT vertino, ar putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklama (pavaizduota
retušuota dviejų vyrų, bučiuojančių besišypsančią moterį, nuotrauka bei nurodoma
žodinė informacija ,,VERDI SPUMANTE Itališkas Putojantis Malonumas“) atitinka Alkoholio
kontrolės įstatymo reikalavimus, pagal kuriuos,
be kita ko, yra draudžiama visų formų alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su
psichinės veiklos pagerėjimu. Teisėjų kolegija,
vertindama nurodytos reklamos tekstinėje informacijoje tekste pateiktą žodį ,,malonumas“
ir, jo ryšį su malonumą iliustruojančia besišypsančios moters veido išraiška besišypsančios
moters iliustracija putojančio vyno „VERDI
SPUMANTE“ butelio ir užrašo „VERDI SPUMANTE“ kontekste., LVAT teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad

frazė ,,Itališkas Putojantis Malonumas“ siejasi
ne su konkretaus gėrimo skonio savybėmis, o
su malonumu (tam tikru teigiamu pojūčiu), geriant itališką putojantį vyną. Pateikiamą konkrečioje reklamoje – žodis ,,malonumas“ priskirtinas asociatyvių teiginių rūšiai, t. y. kai šio žodžio
reikšmė aktualizuojama, asociatyviai iškyla su
ja siejamos teigiamos emocijos, o būtent tokia
alkoholio reklama pagal Alkoholio kontrolės
įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir yra
draudžiama. Teismas pažymėjo, kad jei reklamoje būtų buvę siekiama nurodyti putojančio
vyno skonio savybes, žodis ,,malonumas“, tikėtina, būtų pakeistas žodžių junginiu ,,malonaus
skonio“ ar pan. Putojančio vyno reklamoje pateikta žodinė informacija pripažinta neleistina.
Administracinė byla Nr. A858-2377/2011
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Aplinkos
apsauga

Apginta žmogaus teisė į švarią, sveiką bei saugią aplinką

L

VAT teisėjų kolegijai išnagrinėjus administracinę bylą dėl kiaulininkystės ūkių
vystymo Pakruojo rajone, kiaulininkystės ūkiai negalės būti vystomi taip, kaip planavo
bendrovės – plėtrą leidę savivaldybės ir kitų institucijų sprendimai panaikinti. Administracinėje byloje Pakruojo rajono gyventojų ir visuomeninės organizacijos „Lietuvos žaliųjų judėjimas“
skundais buvo ginčijami savivaldybės tarybos
patvirtinti detalieji planai bei kompetentingų
institucijų sprendimai. Šie sprendimai leido
uždarosioms akcinėms bendrovėms nedideliu
atstumu vienas nuo kito plėtoti 2 iš planuojamų
11 kiaulininkystės ūkių kompleksų. Kiekvieno
planuojamo komplekso metinis pajėgumas būtų
buvęs apie 10 000 kiaulių per metus.
Nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad prieš leidžiant plėtoti šią kiaulininkystės veiklą, neatliktos kai kurios pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, kurios pagal tuo metu galiojusius teisės
aktus nebuvo būtinos. LVAT teisėjų kolegija
šioje byloje įžvelgė galimą Lietuvos teisės neatitikimą Europos Sąjungos teisės reikalavimams,
todėl išaiškinimo kreipėsi į Teisingumo Teismą,
kuris konstatavo, kad Lietuvos nacionalinės teisės nuostata, kurioje bendrai ir neišnagrinėjus
kiekvieno atvejo numatyta, jog strateginis ver-

tinimas neatliekamas, kai planų, taikomų nedideliuose plotuose vietiniu lygiu, sprendiniuose
numatytas tik vienas ūkinės veiklos objektas,
prieštarauja Europos Sąjungos teisei.
Teisingumo Teismo atsakymą gavęs bei bylą
išnagrinėjęs LVAT teismas atsisakė taikyti nacionalinės teisės nuostatą, eliminavusią kompetentingų subjektų pareigą atlikti ginčo detaliųjų
planų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Panaikindama teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimus, iš esmės nevertinta aplinkybė, kad ginčo
kiaulių penėjimo kompleksai (taršos objektai)
buvo planuojami statyti nedideliu atstumu (mažiau nei 500 m) vienas nuo kito, nors visi poveikio aplinkai vertinimo procedūros dalyviai
šią aplinkybę žinojo. Anot LVAT teisėjų kolegijos, savivaldybė ir kitos atsakingos institucijos,
priimdamos sprendimus, leidusius ūkio plėtrą,
privalėjo įvertinti visas galimas pasekmes aplinkai – įskaitant ir tai, jog turi būti vertinamas ne
vieno atskiro kiaulininkystės komplekso poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai, bet ir tai, kaip
yra vystoma ūkinė veikla šalia jo.
Administracinė byla Nr. A492‑12/2011

Ūkinė veikla šalia saugotinų teritorijų turi būti vykdoma ir
planuojama itin atsakingai

B

yloje LVAT nagrinėjo, ar teisėtai Mažeikių rajono savivaldybė atsisakė pritarti
planuojamai veiklai – išplėsti kiaulių
komplekso gamybinius pajėgumus iki 46 000
užaugintų kiaulių per metus. Atsisakymą duoti
sutikimą minėtos ūkinės veiklos plėtrai savivaldybė priėmė įvertinusi specialiai sudarytos
komisijos išvadas, greta ūkinės veiklos objekto
esančių gyvenamųjų vietovių bendruomenių
aiškiai išreikštą neigiamą nuomonę, bei aplinkybę, kad pareiškėjas planuojamai ūkinei vei-
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klai vykdyti pasirinko vietovę, kuri ribojasi su
keturiomis upėmis ir yra arti saugotinų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas. Įvertinta
ir tai, kad praplėtus ūkinę veiklą iki prašomos,
tektų didinti sanitarinę apsaugos zoną, į kurią
patektų ne tik keliasdešimt gyvenamųjų namų,
bet ir hidrografinis draustinis. Bylą išnagrinėjusi
LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad toks savivaldybės sprendimas – pagrįstas ir teisėtas.
Administracinė byla Nr. A525‑103/2011

Energetika
Išplėsta asmens teisė ginčyti sprendimus, susijusius su šilumos
kainomis

L

VAT nagrinėtoje byloje nustatyta, kad
Valstybinė kainų ir energetikos komisija
(toliau – Komisija) priėmė protokolinį
sprendimą, kuriame konstatavo, kad UAB ,,Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ (šilumos tiekėjo)
pateiktame šilumos kainų perskaičiavimo projekte ir Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendime šilumos kainos nustatytos su pažeidimais.
Abu subjektai buvo įpareigoti pašalinti nurodytus pažeidimus. UAB ,,Litesko“ (pareiškėjas) su
tokiu sprendimu nesutiko ir prašė jį panaikinti.
Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo,
kad Komisija užtikrina šilumos tiekėjų taikomų
kainų atitikties teisės aktų reikalavimams, įskaitant ir jų atitiktį orientacijos į sąnaudas principui, kontrolę. Komisija nustato bazines šilumos
kainas ir dalyvauja nustatant perskaičiuotas
šilumos kainas. Komisijai nepritarus šilumos
tiekėjo pateiktam šilumos kainos perskaičiavimui, taip pat nepritarus savivaldybės tarybos
nustatytai šilumos kainai, tokia kaina negali

būti taikoma. Komisijos nurodymas dėl esamų
šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimų
savivaldybės tarybai yra privalomas. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų. Teisėjų kolegija konstatavo,
kad skundžiamame protokole Komisija išreiškė
savo galutinę poziciją – savivaldybei neištaisius
klaidų, Komisijos vienašališkai nustatoma kaina būtų paremta būtent šiame protokoliniame
sprendime išdėstytais argumentais. LVAT pabrėžė, kad toks protokolinis sprendimas sukelia
teisines pasekmes, taigi yra individualus teisės
aktas, kuris gali būti ginčijamas teisme. Teismo
nutartyje konstatuota, kad Komisija protokoliniu sprendimu būtent pareiškėjui užkirto kelią
taikyti šilumos kainų perskaičiavimo projekte
apskaičiuotą šilumos kainą, todėl protokolinis
sprendimas sukelia teisines pasekmes ne tik savivaldybei, bet ir pareiškėjui (šilumos tiekėjui).
Administracinė byla Nr. A858-259/2011

Į šilumos kainą gali būti įtrauktos tik būtinos išlaidos

A

dministracinėje byloje buvo ginčijami
Komisijos nutarimai, kuriais pagal pareiškėjo UAB ,,Litesko“ pateiktą karšto
vandens kainos dedamųjų projektą patvirtinta
Karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) bei pareiškėjui nustatyta karšto
vandens kaina (karšto vandens kainos dedamosios). Ginčas byloje kilo dėl Komisijos nurodomo kaip nepagrįsto mažiausių sąnaudų aspektu
dviejų atskirų pranešimų už šilumą ir už karštą
vandenį siuntimo sąnaudų pripažinimo būtinosiomis; dėl, pareiškėjo teigimu, nepagrįsto Metodikoje įtvirtinto normatyvinio pelno ribojimo
ir Komisijos planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio skaičiavimo, nurodant 5 proc. karšto vandens netektis. Išnagrinėjusi bylą, LVAT
teisėjų kolegija pabrėžė, kad sąnaudos, patirtos
siunčiant du atskirus mokėjimo pranešimus tiek
dėl šilumos, tiek dėl karšto vandens tam pačiam

vartotojui, visa apimtimi negali būti įtrauktos į
karšto vandens kainą. Tokią išvadą LVAT teisėjų kolegija padarė atsižvelgusi į tai, kad vienas
iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų – mažiausiomis
sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką
šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Karšto
vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis
(valstybės normuojamomis) karšto vandens
ruošimo ir pardavimo sąnaudomis. Todėl šilumos (ir karšto vandens) tiekėjo kainos turi būti
nukreiptos į būtinas sąnaudas, kurios privalo
būti kiek įmanoma mažesnės. Teismas konstatavo, kad jeigu šilumos tiekėjas tiekia vartotojams
tiek šilumą, tiek karštą vandenį, nėra jokio racionalaus pagrindo tokiems vartotojams siųsti du
atskirus mokėjimo pranešimus tiek dėl šilumos,
tiek dėl karšto vandens, ir taip patirti nebūtinas
išlaidas.
Administracinė byla Nr. A858-1482/2011
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Statybos
ir
teritorijų planavimas
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos
perduodamos kartu su teise valdyti ir naudoti žemę

P

areiškėja į teismą kreipėsi dėl atsakingos
institucijos įpareigojimo atlikti veiksmus
– parengtą detalųjį planą teikti tvirtinti
teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje nustatyta, kad pareiškėja anksčiau buvo ginčo žemės
sklypo savininkė, ir su ja, kaip šio žemės sklypo
valdytoja, sudaryta sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų
perdavimo. Remdamasi šia sutartimi pareiškėja
galėjo organizuoti savo žemės sklypo detaliojo
planavimo procedūrą bei dalyvauti šioje planavimo procedūroje. Tačiau byloje taip pat yra
nustatyta, kad pareiškėja ginčo žemės sklypą
vėliau padovanojo kitam asmeniui. Bylą nagrinėjęs LVAT pažymėjo, jog Teritorijų planavimo
įstatymas galimybę įgyti ir turėti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir parei-

gas sieja su asmens teise į planuojamą žemę, t. y.
asmuo turi būti planuojamos žemės valdytojas
ir naudotojas. Teisėjų kolegija byloje konstatavo,
kad pareiškėjos sutartimi įgytos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos
po to, kai nuosavybės teisės į žemės sklypą buvo
perleistos kitam asmeniui, taip pat atiteko pastarajam asmeniui, kuris, kaip naujas žemės sklypo
valdytojas, įgijo teises organizuoti savo žemės
sklypo detaliojo planavimo procedūrą bei joje
dalyvauti. Pareiškėja, nebebūdama žemės sklypo savininke, neteko detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų, todėl nebeturi reikalavimo teisės klausimais, susijusiais su ginčo
žemės sklypo detaliuoju planavimu.
Administracinė byla Nr. A525‑1000/2011

Viešojo valdymo subjektų pozicija turi būti aiški ir
nedviprasmiška

B

yloje ginčyto statybos leidimo teisėtumą
pareiškėjai ginčijo nurodydami aplinkybę, jog ne visi Nuolatinės statybos komisijos nariai pritarė šio leidimo išdavimui. Teisėjų
kolegija nustatė, kad byloje pateiktame Nuolatinės statybos komisijos protokole šios Komisijos
nariai pažymėjo, jog susipažino su statinio projektu ar kad statinio projektas peržiūrėtas. Teismas nurodė, jog nepritarimas visais atvejais turi
būti aiškiai išreikštas, konkretus ir motyvuotas.
Jeigu Nuolatinės statybos komisijos narys, įver-
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tinęs jam pateiktus dokumentus, pažymi, kad jis
su jais susipažino ar juos peržiūrėjo, jeigu nėra
pateikiami nepritarimo statybos leidimo išdavimui motyvai, tokia komisijos nario išreikšta
pozicija negali būti vertinama kaip nepritarimas
statybos leidimo išdavimui. Teismas nusprendė,
kad byloje nenustatyti teisės aktuose įtvirtintų
reikalavimų pažeidimai, kurie būtų pagrindas
panaikinti ginčijamus statybos leidimus, todėl
pareiškėjų skundus atmetė.
Administracinė byla Nr. A525-1426/2011

Žemės
teisiniai santykiai
Nustatant valstybinės žemės nuomos mokestį draudžiama
diskriminacija

A

dministracinėje byloje tirta, ar Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintų Valstybinės žemės nuomos
mokesčio taisyklių nuostatos, kurios numatė
didesnio valstybinės žemės nuomos mokesčio
tarifo taikymą metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms, nei kitų garažų statybos
ir eksploatavimo bendrijoms, nėra diskriminacinės. Išnagrinėjusi bylą, LVAT teisėjų kolegija
nustatė, kad metalinių garažų kompleksų tarša
nėra tokia išskirtinė, kad leistų objektyviai pateisinti metalinių garažų statybos ir eksploatavimo
bendrijų ir kitų garažų statybos ir eksploatavimo
bendrijų apmokestinimą skirtingu valstybinės
žemės nuomos mokesčio dydžiu. Nors metalinių
garažų kompleksai Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimu įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašą, į šį sąrašą įtraukta žymiai
daugiau gavybos ir perdirbamosios pramonės,
energetikos, metalų gamybos ir perdirbimo pramonės, mineralinių statybinių medžiagų ir kitos
pramonės veiklos rūšių, taip pat inžineriniai sta-

tiniai (be kita ko, mūrinių garažų kompleksai),
tačiau jokie asmenys, užsiimantys kuria nors iš
šių taršių veiklos rūšių ar valdantys gamybinės
paskirties objektus, nėra išskirti iš kitų asmenų
grupių valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų diferencijavimo tikslu. Savivaldybės taryba,
įgyvendindama jai įstatymo suteiktus įgaliojimus nustatyti žemės sklypų, esančių savivaldybės teritorijoje, žemės nuomos mokesčio tarifus,
privalo paisyti teisėkūros reikalavimų, asmenų
lygybės įstatymui, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo ir apsaugos, teisingumo, teisinio tikrumo
ir aiškumo bei proporcingumo principų. Teismas pripažino, jog Valstybinės žemės nuomos
mokesčio taisyklių punktai prieštaravo konstituciniams lygiateisiškumo ir teisinės valstybės
principams, įstatymo viršenybės, objektyvumo,
proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia
imperatyvams, taip pat savivaldybės veiklos ir
savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo, veiklos skaidrumo bei žmogaus teisių
ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principams.
Administracinė byla Nr. A575-247/2011

Asmuo turi teisę tiksliai sužinoti vykdomų žemės procedūrų
esmę

G

inčas byloje kilo dėl Kauno apskrities
viršininko įsakymo, pagal kurį pareiškėjas išbrauktas iš asmenų, pageidaujančių įsigyti žemę, sąrašų. Teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas buvo pašalintas iš žemės
reformos rengimo procedūros vien dėl aplinkybės, kad jis neatvyko į susirinkimą, kuriame
spręstas siekiamo įsigyti žemės sklypo vietos pasirinkimo klausimas. Nors pareiškėjas buvo informuotas apie susirinkimą, teisėjų kolegija vertino, kad apskrities viršininkas priėmė pernelyg
formalų, nepagrįstą sprendimą. Teisėjų kolegija

pabrėžė, kad neužtikrindama pareiškėjo teisės
žinoti apie vykdomų procedūrų esmę ir galimas
pareiškėjo veiksmų (neatvykimo į susirinkimą)
pasekmes bei nesudarydama galimybių būti
išklausytam, institucija pažeidė gero administravimo principą. Individualaus administracinio akto trūkumai nagrinėtos bylos kontekste
pripažinti esminiais, todėl apskrities viršininko
įsakymo dalis, kuria pareiškėjas išbrauktas iš asmenų, pageidaujančių įsigyti žemę konkrečioje
vietovėje, sąrašų, pripažinta neteisėta.
Administracinė byla Nr. A492-3322/2011
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Socialinė
apsauga

Teismas įpareigojo Sodrą užtikrinti Konstitucijos garantuojamą
paramą motinystei

B

yloje ginčas kilo dėl teisės gauti motinystės pašalpą pareiškėjai, kurios antrasis
vaikas gimė pirmojo vaiko priežiūros
atostogų metu. Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Šalčininkų skyrius atsisakė skirti pašalpą gimus antrajam vaikui, nustačius, kad
pareiškėja, būdama pirmojo vaiko priežiūros
atostogose, dar iki antrojo nėštumo pradžios,
buvo atleista iš darbo dėl įmonės bankroto.
Išnagrinėjusi bylą, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos atleidimo iš darbo dėl
įmonės bankroto faktas, kuris įvyko pareiškėjai
esant motinystės atostogose vaiko priežiūrai iki
jam sueis dveji metai, yra nuo pareiškėjos valios
nepriklausanti aplinkybė. Kitos (antro vaikelio)
nėštumo ir gimdymo atostogos faktiškai prasidėjo prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, kuriuo pareiškėja buvo atleista

iš darbo dėl įmonės bankroto. Pareiškėjai pirmo vaiko priežiūros metu (iki jam sueis dveji
metai) susiklosčiusios aplinkybės, kad ji buvo
atleista iš darbo dėl įmonės bankroto, tačiau
atleidimo iš darbo dieną nebuvo nėščia, negali
būti vertinamos kaip paneigiančios pareiškėjos
teisę ir užkertančios jai kelią gauti Konstitucijos garantuotą paramą motinystei – motinystės
pašalpą gimus antram vaikui. Teisėjų kolegija,
konstatuodama įstatymų spragą bei tiesiogiai
taikydama Konstituciją, sprendė, kad motinystės pašalpos dėl pirmiau minėtų aplinkybių neskyrimas pažeistų pareiškėjos konstitucinę teisę
į socialinę paramą motinystės atveju, jos teisėtus
lūkesčius, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų.
Administracinė byla Nr. A146-2414/2011

Nedarbingumo laikotarpiu gauta išeitinė išmoka nėra pagrindas
atsisakyti skirti ligos pašalpą

Š

ios išvados pagrindu LVAT teisėjų kolegija
pripažino neteisėtą Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atsisakymą skirti pareiškėjui ligos pašalpą,
motyvuojant tuo, kad pareiškėjas, kuris 2009 m.
liepos 21 d. buvo atleistas iš darbo, iki 2009 m.
rugsėjo 21 d. turėjo draudžiamųjų pajamų, t. y.
jam buvo mokama išeitinė išmoka. Teisme nustatyta, kad pareiškėjo liga, dėl kurios buvo išrašytas nedarbingumo pažymėjimas, prasidėjo dar
nenutrūkus jį ir darbdavį siejantiems valstybės
tarnybos teisiniams santykiams, todėl konstatuota, jog už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas darbdavio išmokėta pareiškėjui suma savo
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paskirtimi buvo ligos pašalpa, o po atleidimo iš
darbo dienos pareiškėjas įgijo teisę į terminuotą (5 kalendorinių ligos dienų) ligos pašalpą iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
lėšų. Teisės aktai nenustato, kad apdraustajam,
kuris nedirba, tačiau laikinojo nedarbingumo
metu gauna išeitinę išmoką, šios išeitinės išmokos gavimo laiku ligos pašalpa nemokama.
LVAT konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė skirti ligos pašalpą pareiškėjui, todėl jo
sprendimas panaikintas, o atsakovas įpareigotas
išmokėti prašomą ligos pašalpos dalį.
Administracinė byla Nr. A502-758/2011

Valstybės
tarnyba

Teismas patikslino atleidimo iš tarnybos dėl pareigūno vardo
pažeminimo tvarką

B

yloje buvo sprendžiama, ar būtina atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą atleidžiant pareigūną iš tarnybos dėl pareigūno vardo pažeminimo. Išplėstinė LVAT teisėjų
kolegija atsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos
statuto ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų
tarnybinių nusižengimų ir nuobaudų skyrimo
tvarkos turinį ir konstatavo, jog tarnybiniai nusižengimai yra sietini su tarnybinių nuobaudų
skyrimu. Tačiau teisės aktai nenustato, kad at-

leidžiant pareigūną ne paskyrus jam tarnybinę
nuobaudą, o kitais (savarankiškais) pagrindais,
privalo būti atliekamas tarnybinių nusižengimų
tyrimas. Teismas konstatavo, kad dėl šios priežasties, atleidžiant pareigūną pagal Specialiųjų
tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 1 dalies
13 punktą (savo poelgiu pažeminus tarnybos
pareigūno vardą), tarnybinio nusižengimo tyrimas nėra privalomas.
Administracinė byla Nr. a143-46/2011

Darbdavys įpareigotas tarnybos stažą skaičiuoti
darbuotojos naudai

N

agrinėtas ginčas kilo tarp policijos komisariato ir jame dirbusios pareigūnės,
šalims nesutariant dėl mokymosi laiko įskaičiavimo į vidaus tarnybos stažą. Pagal
Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies
9 punktą, pusę mokymosi kitose aukštosiose
švietimo įstaigose laiko gali būti įskaityta į vidaus tarnybos stažą. Teisėjų kolegija išaiškino,
kad sąvoka „kitos aukštosios švietimo įstaigos“
reiškia, jog minimos visos aukštosios švietimo
įstaigos, kurios nepatenka į tiesiogiai išvardin-

tų kategorijų mokymo įstaigų sąrašą, numatytą
tame pačiame Vidaus tarnybos statute, t. y. jeigu
tai yra kita nei vidaus reikalų profesinio mokymo įstaiga, aukštoji, specialioji vidurinė, aukštesnioji Lietuvos Respublikos policijos (vidaus
reikalų), saugumo bei karo mokykla. Nagrinėtu
atveju pareiškėjos mokymosi įstaiga – Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fakultetas – atitiko
šią sąvoką.
Administracinė byla Nr. A143-2730/2011

Konstitucijoje įtvirtinta teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės
tarnybą negali būti neproporcingai ribojama

N

orminėje byloje išplėstinė LVAT teisėjų
kolegija vertino, ar tvarka, pagal kurią
dėl nepakankamo fizinio išsivystymo
netinkamais tarnybai pripažįstami nauji priimamieji vyrai, kurių ūgis mažesnis kaip 160 cm
ir moterys, kurių ūgis mažesnis kaip 155 cm, yra
konstituciškai pateisinamas. Nagrinėjant bylą
pažymėta, kad pagal Vidaus tarnybos statuto 6
straipsnio 1 dalies 4 punktą, vienas iš reikalavimų asmeniui, pretenduojančiam į vidaus tarnybą – būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti
pareigas vidaus tarnyboje. Vadovaudamiesi šia
nuostata, sveikatos būklės reikalavimus nustato
vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrai.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Konstitucijoje
įtvirtintą piliečių teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą bei
kiekvieno žmogaus teisę laisvai pasirinkti darbą,
suformulavo šias išvadas. Pirma, teisinis regulia-

vimas, pagal kurį nesant objektyvių duomenų,
jog nurodytas ūgis (vyrams – mažesnis kaip 160
cm, moterims – mažesnis kaip 155 cm) savaime leidžia konstatuoti sveikatos būklę, neleidžiančią eiti pareigų vidaus tarnyboje, nepriklausomai nuo to, į kokias konkrečiai pareigas
asmuo pretenduoja, nėra proporcinga priemonė
siekiamam tikslui – kad pretendentas į vidaus
tarnybą būtų tokios sveikatos būklės, kuri leistų
eiti pareigas vidaus tarnyboje – pasiekti. Antra,
ginčytas reikalavimas atitikti tam tikrą ūgį nėra
būtina ir neišvengiama priemonė pasiekti minėtą tikslą, kadangi net ir žemesnio ūgio asmuo
gali būti fiziškai tinkamas stoti į vidaus tarnybą.
Todėl tiek, kiek toks ribojimas nėra pagrįstas
negalėjimu atlikti konkrečioms vidaus tarnybos
sistemos pareigybėms priskirtų uždavinių ir
funkcijų, jis pažeidžia žmogaus teises ir įstatymų reikalavimus.
Administracinė byla Nr. I -11/2011
662
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Savivaldybių

teisės ir pareigos
Vietinės rinkliavos dydis turi būti žinomas iš anksto

L

VAT tyrė, ar Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintų Vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatų punktai, kuriuose nurodyta,
kad vietinės rinkliavos dydis, kai teisė įrengti
išorinę reklamą ant savivaldybės objektų įgyjama konkurse, yra skaičiuojamas pagal konkurso
metu konkurso laimėtojo pasiūlytą rinkliavos
dydį, neprieštarauja Rinkliavų įstatymui. Skundžiamą nuostatą pripažindama neteisėtu, LVAT
teisėjų kolegija nurodė, kad ji prieštarauja Rinkliavų įstatymui, kadangi sprendimas dėl vietinės rinkliavos dydžio nustatymo, rinkliavos
nuostatų patvirtinimas savo teisine prigimtimi
yra bendro pobūdžio teisės aktai, kurie turėtų
būti taikomi iš esmės neapibrėžtam subjektų
ratui. Rinkliava nėra sandoris, todėl jos tvirtinimas po konkurso reiškia individualios, o ne

bendros taisyklės nustatymą. Visiems potencialiems mokėtojams vietinės rinkliavos mokėjimo
sąlygos turi būti išdėstytos nuostatuose, jų dydis turi būti žinomas iš anksto, o ne paaiškėti
pasibaigus konkursui. Taigi vietinė rinkliava
turi būti aiškiai ir konkrečiai, t. y. suma litais be
centų, nustatyta vietinės rinkliavos nuostatuose. Vilniaus miesto savivaldybės taryba ne tik
nenustatė konkretaus vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą dydžio,
kuris būtų aiškus ir suprantamas visiems potencialiems mokėtojams, bet susiejo ją su konkursu
ir jame pateikiamais pasiūlymais, tokiu būdu iš
dalies perleisdama savo išimtinę kompetenciją
dėl rinkliavos nustatymo kitiems subjektams.
Teismas konstatavo, kad tai neatitinka įstatymo
reikalavimų, todėl yra neteisėta.
Administracinė byla Nr. A756-2267/2011

Savivaldybės komisijos narys dėl darbo bendrovėje neišvengė
viešųjų ir privačių interesų konflikto

I

šnagrinėjęs administracinę bylą LVAT nustatė, kad pareiškėjas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos
Vilniaus miesto savivaldybės Privatizavimo
komisijos narys, dalyvaudamas šios komisijos
posėdžiuose ir pasisakydamas dėl vieno iš komisijai priskirtų klausimų, t. y. dėl UAB „Lazdynų būstas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties
sudarymo su AB „City Service“, tuo pat metu
ėjo projektų vadovo pareigas bendrovėje (AB
,,Realco“), kuri, kaip ir AB ,,City Service“, priklausė vienai įmonių grupei, t. y. buvo vienos
patronuojančios įmonės dukterinės bendrovės.
Pasak teisėjų kolegijos, dukterinė bendrovė visada veikia atsižvelgdama į patronuojančios
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įmonės interesus, o tai reiškia – ir į visus susijusių įmonių interesus. Todėl sprendimas dėl UAB
„City Service“ sudaromo sandorio naudingumo
buvo reikšmingas tiek patronuojančiai įmonei,
tiek visoms dukterinėms įmonėms, taip pat ir
tai įmonei, kurioje sprendimo priėmimo metu
dirbo ir vienas iš komisijos narių. Buvus interesų konfliktą patvirtino ir tai, kad UAB „Realco“ įkurta sujungus kitas dvi bendroves, kuriose
pareiškėjas iki sprendimų Komisijoje priėmimo,
tačiau mažiau nei prieš metus, ėjo generalinio
direktoriaus pareigas. LVAT konstatavo, kad
pareiškėjas tokiu būdu supainiojo viešuosius ir
privačius interesus.
Administracinė byla Nr. A492-3330/2011

Valstybės

garantuojama
teisinė pagalba
Su Konstitucijos garantuojamų teisių įgyvendimu susiję
atsakingų institucijų sprendimai privalo būti motyvuoti

P

areiškėjui apskundus atsakingos tarnybos sprendimą atsisakyti jam suteikti
antrinę teisinę pagalbą, LVAT pažymėjo, kad valstybės garantuojama antrinė teisinė
pagalba neteikiama, jeigu prašymas yra susijęs
su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos. Teisėjų kolegijos
vertinimu, atitinkama valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnyba, priimdama sprendimą neteikti antrinės teisinės pagalbos šiuo pagrindu, tokį sprendimą turi tinkamai motyvuoti

ir įvertinti pareiškėjo veiksmus ūkinės komercinės veiklos požymių aspektu, o šie požymiai
yra tokie: veiklos tęstinumas, nuolatinis veiklos
pobūdis; savarankiškumas, t. y. veikimas savo
rizika ir savo vardu; trečia, atlygintinumas, t. y.
veikla siekiama pelno, tam tikros ekonominės
naudos. Tarnyba neatliko šių veiksmų, ir LVAT
sprendimu buvo įpareigota iš naujo išnagrinėti
asmens prašymą dėl valstybės garantuojamos
antrinės teisinės pagalbos suteikimo.
Administracinė byla Nr. A62-3506/2011

Prašymo pakeisti antrinei teisinei pagalbai paskirtą advokatą
nagrinėjimas negali būti vien formalus

A

dministracinėje byloje pareiškėjas teismo prašė panaikinti Vilniaus valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą netenkinti jo prašymo pakeisti
nemokamai antrinei teisinei pagalbai teikti paskirtą advokatą. Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų
kolegija pažymėjo, kad vadovaujantis Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18
straipsnio 7 dalimi, galima identifikuoti du savarankiškus advokato pakeitimo kitu advokatu
pagrindus: pirma, kai nustatomas interesų konfliktas; antra, kai nustatomos kitos aplinkybės, t.
y. aplinkybės, nesusijusios su interesų konfliktu.
Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pagal šį įstatymą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
tarnyba gali pakeisti antrinę teisinę pagalbą teikiantį advokatą kitu advokatu, jeigu objektyviai
nustatoma tokia situacija (interesų konfliktas),
kai antrinę teisinę pagalbą teikti paskirtas advokatas konsultuoja, atstovauja, gina ar veikia asmens, kuriam antrinė teisinė pagalba teikiama,
ir kito (ar kitų) klientų vardu tuo pačiu klausimu
ar toje pačioje byloje, jeigu šių atstovaujamųjų
asmenų interesai yra priešingi. Minėtas įstaty-

mas nepateikia nei baigtinio, nei pavyzdinio
aplinkybių, dėl kurių antrinę pagalbą teikiantis
advokatas turėtų būti pakeistas kitu, sąrašo, ir
tai, teisėjų kolegijos nuomone, reiškia, jog minėtas klausimas yra vertinamojo pobūdžio ir turi
būti sprendžiamas kiekvieną kartą individualiai,
atsižvelgiant į susiklosčiusią faktinę situaciją.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas turi būti grindžiamas siekiu
užtikrinti asmens teisių bei įstatymų saugomų
interesų apsaugą, suteikti asmeniui kokybišką ir
efektyvią valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, tačiau taip pat būtina atsižvelgti į valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos ekonomiškumo ir draudimo piktnaudžiauti valstybės
garantuojama teisine pagalba ir materialiomis
bei procesinėmis teisėmis principus. Teismas
nustatė, kad nagrinėtu atveju pareiškėjas kėlė
abejones, kurios buvo grindžiamos konkrečiais
faktais, todėl privalėjo būti patikrintas jų pagrįstumas. Pareiškėjo prašymą nurodyta išnagrinėti
iš naujo.
Administracinė byla Nr. A62-3573/2011
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Žalos

atlyginimas

Viešojo valdymo institucijos privalo atsakyti už savo veiksmus

I

šplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi
administracinę bylą dėl valstybės ir savivaldybės pareigos atlyginti dėl viešojo valdymo institucijų veiksmų atsiradusią turtinę žalą
privačiam asmeniui, konstatavo, kad nebūtų
teisinga visą riziką dėl neteisėto ir todėl vėliau
panaikinto detaliojo plano, kurio rengimo organizatoriumi buvo savivaldybė, o teigiamą išvadą
dėl jo pateikė apskrities viršininko administracija, perkelti privačiam asmeniui, kuris buvo
suinteresuotas minėto plano parengimu. LVAT
teisėjų kolegija pabrėžė, kad verslo ar kiti privatūs subjektai turi būti rūpestingi, sąžiningi ir
apdairūs, domėtis detaliojo planavimo dokumentacijos rengimo procesu – jų elgesys gali
būti labai reikšmingas nustatant priteistiną žalos
sumą ir ją mažinant, tačiau taip pat patikslino,
jog nagrinėjamuoju atveju, kai nėra akivaizdžių
įrodymų, kad pareiškėjas siekė neteisėtų tikslų
ar kitu būdu elgėsi neteisėtai, visą riziką ir atsakomybę už patirtas išlaidas perkelti pareiškėjui
būtų neteisinga. Toks įstatymų aiškinimas, jog
valstybės ir savivaldybių institucijos gali elgtis
neteisėtai ir už tai visiškai neatsakyti, nurodant,
jog visą riziką turi prisiimti suinteresuotas (privatus) asmuo, formuotų visuomenėje visišką
nepasitikėjimą valstybe, taip pat sudarytų prie-

laidas valstybės ar savivaldybės institucijoms ir
jų pareigūnams elgtis neatsakingai, tokiu būdu
pažeidžiant iš Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies
kylančią pareigą, kad valdžios įstaigos privalo
tarnauti žmonėms. Anot LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos, valstybės ir savivaldybių institucijos privalo elgtis teisėtai bei atsakyti už savo
veiksmus.
Išnagrinėtoje byloje LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas į inicijuotą teritorijų planavimo procesą iš tiesų investavo lėšų, kurios,
panaikinus teritorijų planavimo dokumentus,
nedavė lauktos grąžos ir galėjo būti pripažintos
pareiškėjo patirta atlygintina žala. Byloje taip
pat nustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovų Lietuvos valstybės ir Neringos savivaldybės
veiksmų bei anksčiau aptartos patirtos turtinės
žalos. Atsižvelgdama į nustatytas bylos aplinkybes, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo,
kad trys būtinosios deliktinės atsakomybės atsiradimo sąlygos pagal CK 6.271 straipsnį buvo
įvykdytos, todėl pareiškėjas galėjo iš valstybės
reikalauti atlyginti su viešojo valdymo institucijų neteisėtais sprendimais susijusią žalą.
Administracinė byla Nr. A62-1119/2011

Už neteisėtą policijos pareigūnų prievartos panaudojimą
priteistas ir turtinės, ir 30 000 litų neturtinės žalos atlyginimas

L

VAT pripažino Lietuvos valstybės atsakomybę dėl neteisėto policijos pareigūnų
prievartos priemonių pavartojimo. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas dėl neteisėto specialiosios priemonės – šaunamuoju ginklu iššautų
skausminių šaudmenų – panaudojimo patyrė
sunkų ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Teisėjų
kolegija nurodė, kad prievarta, kuri gali sukelti
kūno sužalojimą ar mirtį, gali būti naudojama
tik prieš konkretų teisės pažeidėją. Prieš panaudojant prievartos priemones, reikalaujama
atsižvelgti ir į individualias pažeidėjo savybes.
Tokių priemonių naudojimas privalo atitikti
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proporcingumo principą, t. y. prieš jas panaudojant, turi būti įvertinama ir atsižvelgiama į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo elgesį, taip pat pasekmes, kurias gali sukelti
konkrečios prievartos priemonės panaudojimas.
Nors pareigūnai turi tam tikrą diskreciją pasirinkti konkrečias prievartos priemones konkrečiose situacijose, tokia diskrecija nėra neribota.
Už neteisėtą prievartos priemonių panaudojimą
LVAT pareiškėjui priteisė 737,34 litus turtinės ir
30 000 litų neturtinės žalos atlyginimo.
Administracinė byla Nr. A858-2457/2011

Užsieniečių
bylos

Būtinybė atlikti karo prievolę kilmės valstybėje gali būti
pagrindas pabėgėlio statuso suteikimui

M

igracijos departamentas nusprendė pareiškėjui nesuteikti pabėgėlio
statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjas teismo prašė šį
sprendimą panaikinti, nurodydamas, kad valstybėje, kurios pilietis jis yra, tarnavo kariuomenėje, tačiau dėl savo politinių ir kitų pažiūrų bei
įsitikinimų nenorėjo tarnauti ir išreiškė norą atlikti alternatyvią tarnybą, bet jam buvo atsisakyta suteikti tokią galimybę. Vėliau buvo formuojamas specialios paskirties batalionas, skirtas
galimam karui su Gruzija, jam turėjo priklausyti
ir pareiškėjas. Dėl antikarinių pažiūrų pareiškėjas neturėjo kitos išeities, tik savavališkai palikti
karinį dalinį. Bylą sprendusi LVAT teisėjų kolegija, remdamasi Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro Pabėgėlio statuso nustatymo
ir kriterijų vadovo 5 skyriaus B dalies 170 punk-

tu, pažymėjo, kad būtinybė atlikti karo prievolę
gali būti savarankišku pagrindu suteikti pabėgėlio statusą tuo atveju, jei prieglobsčio prašytojas
įrodo, jog dėl karo tarnybos jis būtų priverstas
dalyvauti kariniuose veiksmuose, prieštaraujančiuose jo politiniams, religiniams, moraliniams
ar pagrįstiems sąžinės įsitikinimams. Pareiga
įrodyti minėtas aplinkybes tenka prieglobsčio
prašytojui, taip pat reikalaujama, kad jo pasakojimas būtų neprieštaringas ir nuoseklus, tačiau
visos abejonės vertinamos jo naudai. Be to, kiekvienas individualus atvejis turi būti išsamiai ir
visapusiškai išanalizuotas, vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju LVAT
įpareigojo Migracijos departamentą pareiškėjo
prašymą dėl prieglobsčio suteikimo išnagrinėti
iš naujo.
Administracinė byla Nr. A858-627/2011

Padėčiai Čečėnijoje pasikeitus, sprendžiant dėl papildomos
apsaugos suteikimo, kiekvieną situaciją būtina vertinti
individualiai

A

dministracinė byla buvo nagrinėjama
pagal pareiškėjo prašymą panaikinti
Migracijos departamento sprendimo
dalį dėl papildomos apsaugos jam nesuteikimo
ir įpareigoti išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl
prieglobsčio suteikimo iš naujo. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad nagrinėjant prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje klausimus, LVAT
praktikoje išliko aktualūs klausimai, susiję su
apsaugos dėl nestabilios padėties Čečėnijoje

suteikimu arba panaikinimu. Teisėjų kolegija
nuosekliai laikėsi praktikos, kad nors Čečėnijos
Respublikoje iš esmės pasikeitė faktinė situacija
ir tokie pasikeitimai yra svarbūs bei ilgalaikio
pobūdžio, tačiau padėtis Čečėnijoje nėra stabili, todėl būtina įvertinti su užsieniečiu tiesiogiai
susijusias galimo individualaus persekiojimo
aplinkybes.
Administracinė byla Nr. A662-3300/2011

31

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Žygimantų g. 2, lt-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 279 10 05
El. paštas info@lvat.lt
www.lvat.lt

