Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2012

metų veiklos apžvalga

Turinys

1
Įžangos žodis. Diskusija
4
LVAT kaip aukščiausios
instancijos teismas

6
LRTA Administracinių
teismų teisėjų skyrius

6
Lietuvos apygardų

administraciniai teismai

7
Vilniaus apygardos

11
Panevėžio apygardos

administracinis teismas

12
Tarptautinis ir nacionalinis
statistika

28
Tabako ir alkoholio

16
LVAT 2012 metų veiklos
18
Teisėjai

administracinis teismas

22
Bylos dėl norminių aktų

administracinis teismas

10
Šiaulių apygardos

administracinis teismas

veikla

26
Konkurencija

20
Žmogaus teisės ir laisvės

9
Klaipėdos apygardos

25
Mokesčiai ir muitinės

bendradarbiavimas

administracinis teismas

8
Kauno apygardos

24
Europos Sąjungos teisė

teisėtumo

23
Rinkimai

kontrolė

29
Vartotojų teisės
29
Aplinkos apsauga
31
Energetika
31
Statybos ir teritorijų
planavimas

33
Žemės teisiniai santykiai
34
Socialinė apsauga
36
Valstybės tarnyba
37
Savivaldybių teisės ir
pareigos

38
Žalos atlyginimas
40
Valstybės garantuojama
teisinė pagalba

41
Užsieniečių bylos

Įžangos žodis
Ričardas
Piličiauskas

Gerbiamieji,
esu teisėjas ir suprantu, kad mes, teisėjai, į žmogų
įprastai kreipiamės per teismo priimamus sprendimus.
Todėl kiekvienų metų pradžioje turėdamas galimybę
kreiptis į jus tiesiogiai, ją labai vertinu. Suvokdamas
šios galimybės nekasdieniškumą, kartu jaučiu dar didesnę atsakomybę už išsakomus žodžius ir mintis.
Kaip ir kasmet, norisi pasidžiaugti, netgi pasididžiuoti

teismo, t. y. teisėjų ir viso LVAT kolektyvo darbu. Juk
2012 metai buvo kupini efektyvaus darbo, pasiekimų,
įvertinimų.

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkas

Vis dėlto šiandien verta priminti ir pamatines sąvokas: teisės ir teisingumo idėjas, žmogaus teises ir laisves bei ypatingą teisėjo vaidmens svarbą, užtikrinant ir ginant jas.

Teisingumo paieškos teismo sprendimuose
Atsakymo į klausimą, kas yra teisė, o tuo labiau – kas
yra teisinga, ieškoma labai seniai. Teisės ir teisingumo
klausimai domino tiek Antikos, tiek viduramžių teisės
filosofus. XIX a. – XX a. Vakarų Europos valstybių teisėje intensyviai vykusios teisingumo paieškos galiausiai
išstūmė teisinio pozityvizmo idėjas bei atsakymus rado
teisinės valstybės koncepcijoje, kurios pagrindas - prigimtinės teisės vertybėmis grindžiamas teisinis mąstymas. Teisės ir teisingumo samprata Lietuvos teisėje, bėgant metams, taip pat keitėsi. Praeitą šimtmetį Lietuva
išgyveno teisės pozityvizmo laikotarpį, kuomet teise
buvo laikoma tik tai, kas tiksliai užrašyta įstatymuose,
t. y. tai, ką valstybė laikė teise. Tačiau štai jau 22 metai
ir mes grįžtame prie teisės idėjos, apibrėžiamos daug
plačiau nei siekia įstatymų ar teisės aktų ribos.
Teisė, teisingumas, žmogaus teisės ir laisvės – tai sąvokos, kurios itin dažnai girdimos teisėjams tariantis pa-

sitarimų kambaryje. Čia jos vis dažniau keičia anksčiau
įprastas girdėti „įstatymo“ ar „fakto“ sąvokas. Vis dėlto
teisingumo paieškos turėtų dar labiau atsispindėti ir
teismo sprendimų motyvuose. Netgi jei apie tai teisėjui
mąstyti gali būti sudėtinga ar mažiau patogu.
Teisėjo elgesys, formaliai vertinant, gali būti dvejopas.
Turėdamas prieš akis įstatymą ar kitą teisės aktą, jis
gali būti tikslus jį skaitydamas ir taikydamas, cituodamas sprendime. Tačiau teisėjas gali eiti ir kitu – daugiau
darbo ir laiko reikalaujančiu – keliu: nagrinėdamas bylą
mąstyti, kas yra teisinga, o kas – ne; mintyse turėti teisės vertybių hierarchiją, administracinės justicijos paskirtį bei kiekvienu atveju įvertinti, ar taikytinas įstatymas atitinka Konstituciją, ar apgina žmogaus teises ir
užtikrina tikrąjį teisingumą. Sau ir kolegoms teisėjams
visada linkėjau ir linkiu rinktis tik antrąjį, nors ir daugiau pastangų reikalaujantį, kelią.

„Bylose visuomet kyla
mažiausiai trys skirtingi
klausimai: fakto, teisės ir
dvilypiai teisinės moralės
ir ištikimybės teisingumui
klausimai.“
R. Dworkin

Teismų sprendimų aiškumas
Vykdant teisingumą, itin svarbus yra teismų sprendimų aiškumas. Teismo sprendimu, nepriklausomai nuo
to, ar jis yra 7 ar 70 puslapių, kiekvienas teisėjas stengiasi ne tik teisingai išspręsti jam patikėtą ginčą, apginti pažeistas žmogaus teises, bet ir priimtą sprendimą

tinkamai motyvuoti, t. y. užrašyti taip, kad jis būtų
suprantamas ir tiems, kuriems jis yra konkrečiu atveju
skirtas, aktualus, ir visiems skaitantiems. Sprendimų
tekstų kokybės gerinimas turėtų būti nuolatinis teisėjų
siekis.

Teisė į gerą administravimą – viena esminių žmogaus teisių
Teisinės visuomenės garantai – efektyvi žmogaus teisių
apsauga ir asmenų lygybė teisme. Pagrindines žmogaus
teises ir laisves (pvz., teisę į gyvybę, orumą, žodžio laisvę ir daugelį kitų) užtikrina ir saugo Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija ir kiti tarptautiniai dokumentai. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, o kartu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijai, naują esminį aspektą įgavo ir bendrieji administracinės teisės principai. Po šių pakeitimų Europos
Sąjungos teisė patvirtino, jog pagrindinis veikėjas jau
nebegali būti ir nėra vien homo economicus ar homo politicus – svarbiausia yra žmogus. Europos Sąjungos ir jos
valstybių narių teisėje bendruoju (konstitucinį statusą

turinčiu) teisės principu buvo pripažintas ir gero viešojo administravimo principas. Dar daugiau – nuo šiol
teisė į gerą viešąjį administravimą yra laikoma viena esminių žmogaus teisių. Tokia pat svarbi kaip ir kitos.
Kartu teisėjui atsirado pareiga nagrinėjant bylas giliau
susimąstyti, koks yra šios teisės turinys, ją apibrėžti,
suvokti jos tikrąją reikšmę, kadangi būtent ji lemia ir
ateityje vis labiau lems viešojo administravimo veiklą ir
teismų priimamus sprendimus.
O į teismą ateinančiam žmogui linkiu kartu su mumis
aktyviai domėtis ir išmanyti savo teises bei niekada nesudvejoti, kad verta jas ginti.
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DISKUSIJA. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apie praėjusių metų iššūkius ir
tikslus, kurių bus siekiama naujaisiais 2013 metais, dalinosi mintimis LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas, teisėja Dalia Višinskienė, Teisinės analizės ir informacijos departamento
direktorius Aurimas Brazdeikis ir teismo raštinės vedėja Dalia Hoppenienė.

Kuo Jums ir teismui buvo reikšmingi 2012 metai?
Su kokiais iššūkiais susidūrėte ir kaip sekėsi juos įveikti?
Dalia Višinskienė: 2012-ieji man buvo iššūkių
metai: po daugiau nei 20 metų darbo bendrosios kompetencijos teismuose pradėjau dirbti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Kadangi jau beveik
metus dirbu LVAT, galiu palyginti darbą šiose dviejose
sistemose. Pirmiausia iš esmės pasikeitė mano, kaip
teisėjos, nagrinėjamų bylų pobūdis ir teisinio mąstymo
„kampas“ bei instrumentai, kuriuos tenka kasdien naudoti teisėjo darbe. Nagrinėjant bylas bendrosios kompetencijos teismuose gan retai tekdavo susidurti su
ES teisės taikymo klausimais. Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme beveik kasdien tenka dirbti
su ES teise, analizuoti administracinėms byloms reikšmingus Europos teismų sprendimus ir taikyti ES teisės
aktus. Be to, šiame teisme nagrinėju sudėtingas bylas
tokiose visai visuomenei svarbiose srityse kaip švietimas, aplinkos, sveikatos apsauga, energetika, su kuriomis anksčiau susidurdavau tik kaip pilietė. Ir, žinoma,
2012 metai įsiminė kaip Seimo rinkimų metai, nes tik
pradėjus dirbti LVAT, iškart teko susidurti su šių bylų
specifika, itin trumpais nagrinėjimo terminais, stebėti,
kaip efektyviai organizuojama teismo veikla, įskaitant
teisėjų darbą laisvadieniais, kad kuo skubiau būtų įvykdytas teisingumas.
Ričardas Piličiauskas: esu teismo pirmininkas,
todėl į šiuos klausimus norėčiau pažvelgti iš vadybinėsorganizacinės pusės. Viena iš pagrindinių užduočių,
tekusių teismo administracijai 2012 metais, buvo sutrumpinti administracinių bylų nagrinėjimo terminus,
siekiant užtikrinti, kad žmogaus ginčas su valstybe
būtų išspręstas ir teisinė taika atkurta kuo greičiau.
Džiaugiuosi, kad šį tikslą pavyko pasiekti, nepaisant to,
kad 2012-aisiais metais teisme padaugėjo sudėtingų
bylų. Optimizuoti teismo darbą pavyko racionaliai perskirsčius resursus, įdiegus naujas skundų skirstymo,
darbo organizavimo priemones, sustiprinus teisininkų
specializaciją. Pasiekėme rezultatų, kurių tikėjomės –
administracinės bylos išnagrinėjamos dukart greičiau.
Teigiamus pokyčius teismo darbe pastebėjo ir visuomenė. 2012 m. pabaigoje teismo surengtoje diskusijoje
su visuomenės atstovais jie pasidžiaugė, kad bylų nagrinėjimo terminai administraciniuose teismuose gerokai
sutrumpėjo.
2012 metais taip pat daug pastangų skyrėme kurti vidinę organizacinę teismo kultūrą, orientuotą į nuolatinį
kvalifikacijos kėlimą, asmenybės augimą, laisvą idėjų
sklaidą ir pagarbą kolegai. Kadangi diegti bet kokius
pokyčius reikia pradėti nuo savęs, mano kabineto durys
visą dieną atviros ir bet kuris darbuotojas gali užsukti
padiskutuoti jam rūpimais klausimais.
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Dalia Hoppenienė: 2012 metais ypatingas dėmesys buvo skirtas asmenų aptarnavimo teisme kokybei
gerinti ir elektroninių paslaugų diegimui teismo raštinės darbe. Raštinė vis daugiau informacijos teikia
asmenims elektroniniu paštu bei per teismo internetinėje svetainėje įdiegtus bendravimo, klausimų uždavimo modulius. Šie metai taip pat įsimintini tuo, kad
nuo liepos mėnesio vis daugiau apeliacinių bylų pradėta
nagrinėti rašytinio proceso tvarka, jau anksčiau buvo
atsisakyta teismo posėdžių protokolų rašymo ir pereita prie teismo posėdžių garso įrašų. Taigi 2012-aisiais
reikėjo skirti daugiau dėmesio siekiant optimizuoti
teismo raštinės darbuotojų ir teismo posėdžių sekretorių darbą bei užtikrinti, kad dėl šių teisės aktų pokyčių
asmenys, norintys teisme gauti informaciją, išklausyti
garso įrašus, nepatirtų nepatogumų.
Galiu pasidžiaugti, kad 2012 metais teismo raštinės
darbas pasižymėjo aukšta darbo kokybe, t. y. per visus
metus nesulaukėme nė vieno skundo iš piliečių, kurie
būtų nepatenkinti raštinės darbu. Teismo lankytojai
apklausose pažymėjo, kad teismo raštinės priėmime
dirbančios darbuotojos yra mandagios, paslaugios ir
puikiai atlieka joms pavestas darbo funkcijas.

Aurimas Brazdeikis: Harvardo universiteto profesorius Džonas Rolsas (John Rawls) yra pasakęs, jog
visuomenės pasitikėjimui, kad individualus teismo
sprendimas yra teisingas, atitinka faktą ir teisę, labai
svarbu yra tai, kiek mes pasikliaujame procesu, kuriame
buvo priimtas sprendimas, proceso teisingumu, kiek
galime tikėti, kad priemonės, kurios buvo panaudotos
šiame procese, užtikrina protingą sprendimo teisingumo lygį. Vadinasi, siekdami pasitikėjimo teisingumo
vykdymo sistema, negalime pamiršti teismo proceso,
kurio metu ir pagal kurio taisykles siekiama atrasti tiesą, sprendžiant visuomenėje kylančius ginčus. Dėl šių
priežasčių 2012-ieji man pirmiausiai asocijuojasi kaip
administracinių bylų teisenos metai.
LVAT reguliariai rengia ir teismo biuletenyje publikuoja
teismų praktikos apibendrinimus ir apžvalgas iš įvairių
teisės sričių. Iki šiol dažniausiai tai būdavo materialiosios teisės sritys, pvz., teritorijų planavimas, statyba,
arba atskiri su procesu susiję aspektai, pvz., ikiteisminis ginčų nagrinėjimas. 2012 metais buvo parengtas
viso Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo
teismo praktikoje apibendrinimas. Tai didžiausias pagal apimtį ir, mano manymu, daugiausiai žinių, žmogiškųjų išteklių, atsakingo ir kruopštaus darbo bei susitelkimo teismo istorijoje pareikalavęs apibendrinimas.
Prie šio dokumento labai prisidėjo visos teismo teisinio
personalo grandys – teisėjai, teisėjų padėjėjai, Teisinės
analizės ir informacijos departamento darbuotojai.

Žvilgsnis į ateitį: kokius tikslus keliate sau bei savo komandai 2013
metais, kas Jus motyvuoja ir labiausiai padeda siekti išsikeltų tikslų?
Ričardas Piličiauskas: kėliau ir keliu tikslą suburti teisme aukščiausios klasės profesionalų komandą.
Sakoma, kad geriausi darbuotojai renkasi tik geriausią
instituciją, todėl siekiame tokia ir būti.
Suprasdami, kad darbuotojai yra didžiausia teismo
vertybė, 2013 metais ir toliau ieškosime bei diegsime
naujas nepiniginio pobūdžio motyvavimo, informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tarp skirtingų teismo
padalinių skatinimo priemones. Taip pat toliau kursime tokią vidinę įstaigos kultūrą, kurioje kiekvienas
kolektyvo narys prisiimtų visišką atsakomybę už jam
patikėtą sritį, žvelgtų į problemas plačiai, nevengtų pasitikti iššūkių, mąstyti, dalytis idėjomis ir įžvalgomis su
kolegomis. Darbas su talentingais, inovatyviais, aukštų
etikos ir komandinio darbo standartų besilaikančiais
žmonėmis labiausiai motyvuoja kasdien dėti maksimalias pastangas ir užtikrinti sėkmę siekiant užsibrėžtų
tikslų.

Dalia Hoppenienė: 2013 metais didžiausiais iššūkis raštinės darbuotojams – tai elektroninių bylų
formavimas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad visa raštinės
komanda puikiai įsisavino darbo su LITEKO sistema
ypatumus, naujoji specifika neturėtų kliudyti pereinant
prie naujovių.

Aurimas Brazdeikis: 2012-aisiais pradėjome
teismo praktikos paieškos sisteminimo ir apibendrinimo įrankių, informacijos valdymo procesų tobulinimo

darbus. Iš pradžių naudojomės įprastomis priemonėmis – dažniau rengėme vidinius susitikimus ir diskusijas, o 2013-aisiais planuojame pasitelkti ir šiuolaikines technologijas, įdiegti elektronines priemones ir
įrankius, kurie padės užtikrinti administracinių teismų
praktikos vieningumą ir jos nuoseklią plėtotę.
2013-aisiais didelį dėmesį skirsime dialogui bei komunikavimui kolektyve ir tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Būtent galimybė semtis patirties iš aukščiausią
kvalifikaciją ir patirtį turinčių teisėjų ir kitų kolegų, gilintis į sudėtingas teisines problemas ir padėti jas spręsti yra tas variklis, kuris visus teisininkus mūsų teisme,
manau, skatina nuolat tobulėti ir nuoširdžiai dirbti dėl
bendro tikslo – teisingumo.

Dalia Višinskienė: mano, teisėjos, svarbiausia
kasdienė užduotis – objektyviai ir nešališkai nagrinėti
paskirtas bylas, kad būtų užtikrintas tinkamas teisės
taikymas, teisingas, greitas ir efektyvus teismo procesas, apgintos byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir laisvės. O tikslai, kuriuos keliu sau, nekinta: laikytis atsakingo požiūrio į savo darbą, siekti, kad būtų užtikrintas
socialinis teisingumas, priimti išsamiai motyvuotus ir
žmonėms suprantamus sprendimus, pagrįstus įrodymais ir teise, ir taip prisidėti prie pasitikėjimo teismais
didinimo. Kitaip tariant, dirbti taip, kad teismo sprendimas būtų gerbiamas ne todėl, kad jis galutinis ir neskundžiamas, o todėl, kad jis teisingas.

3
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2012 metų veiklos apžvalga

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

kaip aukščiausios instancijos teismas

L

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

Teismai

Įstatyme konkrečiai įvardintais atvejais tam tikri subjektai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą gali
kreiptis tiesiogiai. Pavyzdžiui, su pareiškimais ir prašymais ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
tiesiogiai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą
gali kreiptis Lietuvos Respublikos Seimo nariai, teismai,
Seimo kontrolieriai, Vaiko teisų 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.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Asmenys, skundžiantys
Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimus

Viešojo
administravimo
subjektai

Seimo kontrolieriai
ir kiti kontrolę
vykdantys asmenys

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

Aktualūs Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimai,
įsigalioję nuo 2012 m. liepos 1 d.
:: Neberašomas teismo
posėdžio protokolas –
posėdžio eiga fiksuojama darant posėdžio
garso įrašą.

:: Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso
tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso
dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai
teismas pripažįsta, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra
būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti
bylą žodinio proceso tvarka.

:: Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, gali
atidėti teismo sprendimo priėmimą ir paskelbimą ne
ilgiau kaip dvidešimčiai dienų, o išnagrinėjęs bylą dėl
norminio administracinio akto teisėtumo, – ne ilgiau
kaip vienam mėnesiui. Dėl svarbių priežasčių administracinę bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos nario
(narių) motyvuotu prašymu teismo pirmininkas motyvuota nutartimi gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip
dvidešimčiai dienų.

LVAT pirmininkas R. Piličiauskas pasiūlė teismų valdymą atverti
visuomenei

2

012 m. spalio mėnesį LVAT pirmininkas R. Piličiauskas pateikė siūlymą Seimui dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – Teismų įstatymas)
nuostatų, kuriose yra įtvirtinta Teisėjų tarybos sudėtis
ir formavimo tvarka, tobulinimo. Anot R. Piličiausko,
Teisėjų taryba yra viena iš svarbiausių teismų savivaldos
institucijų, užtikrinanti žmonių teisę į teismų ir teisėjų
nepriklausomumą bei reprezentuojanti visuomenėje
visą teismų sistemą, todėl nuo jos sudėties priklauso, į
kokias vertybes bus orientuota visa teismų sistema.
Europos valstybių patirtis rodo, kad sėkmingiausi šios
institucijos modeliai yra tie, kur teismų tarybos sudėtis yra kombinuota, t.y. kai į jų sudėtį įeina renkami ar
skiriami nariai iš įvairių sričių: teisinės, akademinės ir
pilietinės visuomenės, turintys plačius įgaliojimus, kurių pakanka užtikrinti tiek teismų nepriklausomumą,
tiek atskaitingumą. Būtent toks modelis yra laikomas
tinkamiausiu siekiant užtikrinti tikrą teismų sistemos
nepriklausomumą, išlaikant teismų tarybą laisvą nuo
bet kokios politinės įtakos ir tuo pačiu išsaugant jos
autonomiją.
Prie šio dvejopos sudėties tarybos modelio LVAT pirmi-

ninkas R. Piličiauskas pasiūlė pereiti ir Lietuvoje. Kokybiškai naujoje, dvejopos sudėties vykdomojoje teismų
savivaldos institucijoje greta vien iš teisėjų sudarytos
Teisėjų tarybos, sprendžiančios tik jai pagal Konstituciją pavestus klausimus, veiktų Išplėstinės sudėties taryba, į kurios sudėtį įeitų tiek Teisėjų tarybos nariai, tiek
asmenys ne iš teismų sistemos (deleguoti akademinės
bendruomenės, Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Prezidento, Teisingumo ministro ir kt.). Klausimus,
kurių pagal Konstituciją ir konstitucinę jurisprudenciją
neprivalo spręsti vien iš teisėjų susidedanti institucija
(pvz., klausimus dėl organizacinio teismų valdymo, teismų jungimo ir skaidymo, teismų techninio aprūpinimo, teismų bendravimo su visuomene, su žiniasklaidos
priemonėmis taisyklės, teismų atvirumo visuomenei
didinimo iniciatyvų ir kt.) spręstų Išplėstinės sudėties
taryba, į kurios sudėtį įeitų ne vien teisėjai, tačiau ir kiti
visuomenės nariai.
Šiuo metu veikiančią Teisėjų tarybą sudaro 23 administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų teisėjai.
Prie siūlymų dėl kokybinių Teisėjų tarybos sudarymo
tvarkos pakeitimų svarstymo numatoma grįžti artimiausiais metais.

LVAT tarnautojų kolektyvas

L

ietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolektyvas – tai gabūs, iššūkių nebijantys, savarankiškai
ir komandoje dirbti gebantys, įvairiose teisės srityse
besispecializuojantys teisininkai ir kitų sričių specialistai. LVAT teisininkai išsilavinimą yra įgiję autoritetingose šalies ir tarptautinėse teisės mokyklose, pvz.,
Queen Mary, University of London, Erasmus University Rotterdam, University of Cologne, Ghent UniversiLietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuo 2011
metų pradžios, t. y. jau antrus metus įgyvendino projektą,
finansuojamą Europos socialinio fondo pagal 2007-2013
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, tokiu būdu

ty, Tilburg University. Trys LVAT darbuotojai yra įgiję
teisės mokslų krypties daktaro laipsnį, penki šiuo metu
mokosi doktorantūros studijose. Ne vienas LVAT tarnautojas turi darbo patirties ES institucijose.
LVAT pirmininko R. Piličiausko įsitikinimu, teismo tarnautojų išsilavinimo, jų žinių, patirties ir siekio nuolat
tobulėti dermė yra LVAT teisininkų komandos stiprybė.
siekdamas sudaryti kiek įmanoma daugiau galimybių
LVAT tarnautojams ir darbuotojams kelti kvalifikaciją
jiems aktualiose srityse. 2012 metais 40 LVAT tarnautojų
mokėsi pagrindinių ES kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių),
daugelis dalyvavo kvalifikaciniuose, bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų stiprinimo, kompiuterinio raštingumo tobulinimo ir daugelyje kitų mokymų, kuriuos vedė aukštos
kvalifikacijos lektoriai iš Lietuvos ir užsienio.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Ieva
Jasinauskaitė
VU Teisės fakulteto
absolventė, apdovanota
Magna cum laude diplomu

„Draugiška darbo aplinka,
puikus kolektyvas, darbas
su sudėtingiausiomis ir
įdomiausiomis apeliacine
tvarka nagrinėjamomis
bylomis, galimybė nuolat
kelti kvalifikaciją, mokytis ir
tobulėti – šiuos darbo LVAT
aspektus įvardinčiau kaip
esminius, motyvuojančius
mane dirbti būtent šioje
institucijoje ir siekti
aukščiausių darbo rezultatų.
Darbą LVAT neabejotinai
galėčiau apibūdinti kaip
itin įdomų, nuolat keliantį
naujų iššūkių. Dirbdama čia,
drąsiai galiu teigti, jog turiu
mėgstamą darbą“.
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Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos

Administracinių teismų
teisėjų skyrius
V

Rūta Miliuvienė
Lietuvos Respublikos teisėjų
asociacijos Administracinių
teismų teisėjų skyriaus
pirmininkė, Teisėjų tarybos
narė

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

teisėjams įgyvendinant jų teises, bendradarbiauja su
teisėjų organizacijomis mūsų šalyje ir užsienyje, organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus.
Šio skyriaus vadovės pareigas administracinių teismų
teisėjai patikėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai Rūtai Miliuvienei, o jos pavaduotojo – to paties teismo teisėjui Arūnui Dirvonui. Skyrius vienija 65
teisėjus, dirbančius Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bei penkiuose apygardų teismuose. 2011
m. gegužę Administracinių teismų teisėjų skyrius buvo
pripažintas tarptautiniu lygiu – tapo Tarptautinės Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos nariu.

Lietuvos apygardų
administraciniai teismai
L
„Demokratinėje teisinėje
valstybėje teismas yra
vienas svarbiausių
valstybės atributų ir
stabilumo garantų.
Turime nemažai nuveikti
stiprinant, o prireikus – ir
ginant teisėjų bei teismų
nepriklausomumą, gerinant
teisėjų darbo sąlygas.“

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

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

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

Bendrosios administracinių
ginčų komisijos

Specializuotos administracinių
ginčų komisijos

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

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

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25
straipsnį, prieš kreipiantis į administracinį teismą,
viešojo administravimo subjektų priimti individualūs
teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o tam
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1999 m. gegužės 1 d. Lietuvoje įsteigus specializuotus
administracinius teismus, savo veiklą pradėjo ir šiandien dirba Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir
Šiaulių apygardų administraciniai teismai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Viešojo administravimo institucijos, kurioms
įstatymų suteikta teisė nagrinėti administracinius ginčus pagal jų veiklos sritis
(Valstybinė mokesčių inspekcija; Muitinės departamentas
prie Finansų ministerijos; Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos ir kt.)

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

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

Teisėjai
Arūnas Dirvonas

Liudmila Zaborovska

Gintaras Dzedulionis

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2010 m.

Arūnas Kaminskas

Halina Zaikauskaitė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2004 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2001 m.

Bronius Januška

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

Donatas Vansevičius

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Rosita Patackienė

Milda Vainienė

Rūta Miliuvienė

Nijolė Sušinskienė

Violeta Balčytienė

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

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2010 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2006 m.

Nijolė Žalnieriūnienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2009 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

Mefodija Povilaitienė

Ina Kirkutienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Liuda Arlauskienė

Ernestas Spruogis

Rasa RagulskytėMarkovienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Jūra Marija
Strumskienė

Egidija Puzinskaitė

Margarita
Stambrauskaitė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Irena Paulauskienė

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

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2003 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Henrikas Sadauskas

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.

Raimondas Blauzdžius

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima:

E

lektrėnų savivaldybės teritoriją, Šalčininkų rajono
savivaldybės teritoriją, Širvintų rajono savivaldybės teritoriją, Švenčionių rajono savivaldybės teritoriją,
Trakų rajono savivaldybės teritoriją, Ukmergės rajono
savivaldybės teritoriją, Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją ir Vilniaus rajono savivaldybės teritoriją.

Pagal papildomą kompetenciją, kai pareiškėjas arba
atsakovas yra centrinė valstybinio valdymo institucija,
Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima visos Lietuvos Respublikos teritoriją. Čia
nagrinėjami ginčai su Valstybine mokesčių inspekcija,
Muitinės departamentu, Vidaus reikalų ministerija,
Migracijos departamentu ir kt.

„Teisme žmogus ieško ne
tik tiesos ir teisingumo,
bet ir išminties bei
žmogiškumo. To ir linkiu
teisėjams bei visiems
teismų darbuotojams“.

Vilniaus apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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Kauno apygardos
administracinis teismas
A.Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas ::::: Tel. (8 37) 20 14 67 ::::: Faks. (8 37) 75 30 30 ::::: kauno.administracinis@teismas.lt ::::: www.kaat.lt

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

Janina Vitunskienė

Algis Markevičius

Asta Urbonienė

Gintaras Čekanauskas

Natalja Zelionkienė

Jolanta Medvedevienė

Daina Kukalienė

Audrius Grauželis

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2000 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 1999 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2012 m.

Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima:

A

lytaus miesto savivaldybės teritoriją, Alytaus rajono savivaldybės teritoriją, Marijampolės savivaldybės teritoriją, Kazlų Rūdos savivaldybės teritoriją,
Kalvarijos savivaldybės teritoriją, Prienų rajono savivaldybės teritoriją, Birštono savivaldybės teritoriją,
Druskininkų savivaldybės teritoriją, Jonavos rajono
savivaldybės teritoriją, Jurbarko rajono savivaldybės
„Gyvenu valstybėje, kuri
laikoma modernia ir teisine,
todėl man ne vis vien, kas
joje vyksta. Šiai valstybei tik
dvidešimt dveji, todėl ji dar
nėra tobula.
Didžiuojuosi, kad man buvo
suteikta galimybė prisidėti
prie nepriklausomos
Lietuvos tvirtėjimo.
Motyvuoti teismų
sprendimai visuomenei
padeda suvokti, kokias savo
valstybės vertybes ir kokiu
mastu gina teismas.“

teritoriją, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritoriją,
Kauno miesto savivaldybės teritoriją, Kauno rajono
savivaldybės teritoriją, Kėdainių rajono savivaldybės
teritoriją, Lazdijų rajono savivaldybės teritoriją, Šakių
rajono savivaldybės teritoriją, Varėnos rajono savivaldybės teritoriją ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritoriją.

Kauno apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
1600
gauta

1529

išnagrinėta

1440
1370

1400

1324

1200
1000

1064 1084
887 897

851 891

2008

2009

800
600
400
200
0

metai

metai

8
2012 metų veiklos apžvalga

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

Teisėjai
Laimutė Jokubauskaitė
Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2004 m.

Aušrelė Mažrimienė

Eglė Kiaurakytė

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Vida Stonkuvienė

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

Dalia Gumuliauskienė
Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2001 m.

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

Klaipėdos apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima:

K

laipėdos miesto savivaldybės teritoriją, Klaipėdos
rajono savivaldybės teritoriją, Kretingos rajono
savivaldybės teritoriją, Neringos savivaldybės teritoriją, Pagėgių savivaldybės teritoriją, Palangos miesto
savivaldybės teritoriją, Plungės rajono savivaldybės te-

ritoriją, Rietavo savivaldybės teritoriją, Skuodo rajono
savivaldybės teritoriją, Šilalės rajono savivaldybės teritoriją, Šilutės rajono savivaldybės teritoriją ir Tauragės
rajono savivaldybės teritoriją.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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„Manau, kad tik atviras
visuomenei, nešališkas ir
nepriklausomas teismas
gali tinkamai vykdyti
teisingumą, užtikrinti
greitą ir objektyvų ginčų
sprendimą. Svarbu, kad
teismas būtų tuo teisinės
valstybės įrankiu, kuriuo
piliečiai bei visa visuomenė
pasitikėtų ir galėtų
įgyvendinti teisę į pažeistų
teisių ir teisėtų interesų
gynybą. Šių tikslų vedami ir
toliau sąžiningai vykdysime
išimtinę teismo funkciją –
teisingumo vykdymą“.
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Šiaulių apygardos
administracinis teismas
Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai ::::: Tel. (8 41) 521 803 ::::: Faks. (8 41) 521 803 ::::: siauliu.administracinis@teismas.lt ::::: www.saat.lt

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

Teisėjai
Donatas Daunys

Laisvutė Kartanaitė

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 1999 m.

Žanas Kubeckas

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

Virginijus Stankevičius

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2004 m.

Šiaulių apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima:

A

kmenės rajono savivaldybės teritoriją, Joniškio
rajono savivaldybės teritoriją, Kelmės rajono savivaldybės teritoriją, Mažeikių rajono savivaldybės
teritoriją, Pakruojo rajono savivaldybės teritoriją, Ra-

„Prancūzų rašytojas ir
filosofas Volteras yra
pasakęs: „Niekada nebūna
didžių darbų be didžių
sunkumų“.
Mano nuomone, tik atkakliu
darbu įmanoma įveikti
sunkumus. Dirbame tam,
kad užtikrintumėme bylų
nagrinėjimo skaidrumą,
kokybę, teismo viešumą,
atvirumą visuomenei“.

dviliškio rajono savivaldybės teritoriją, Raseinių rajono
savivaldybės teritoriją, Šiaulių miesto savivaldybės teritoriją, Šiaulių rajono savivaldybės teritoriją ir Telšių
rajono savivaldybės teritoriją.

Šiaulių apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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Panevėžio apygardos
administracinis teismas
Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys ::::: Tel. (8 45) 583 150 ::::: Faks. (8 45) 584 720 ::::: panevezio.administracinis@teismas.lt ::::: www.paat.lt

Teisėjai
Nijolė Čekanauskienė
Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Dalytė Zlatkuvienė

Irena
Varžinskienė

Dalia Pranckienė

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2005 m.

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

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Panevėžio apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima:
(nuo 2012 m. gegužės 1 d. teismo veiklos teritorija padidėjo)

A

nykščių rajono savivaldybės teritoriją, Biržų rajono
savivaldybės teritoriją, Kupiškio rajono savivaldybės teritoriją, Ignalinos rajono savivaldybės teritoriją,
Molėtų rajono savivaldybės teritoriją, Pasvalio rajono
savivaldybės teritoriją, Panevėžio miesto savivaldybės
teritoriją, Panevėžio rajono savivaldybės teritoriją,

Rokiškio rajono savivaldybės teritoriją, Utenos rajono
savivaldybės teritoriją, Visagino miesto savivaldybės
teritoriją ir Zarasų rajono savivaldybės teritoriją.

„Sąžiningas, objektyvus
bylų nagrinėjimas, teismų
autoriteto stiprinimas
ir pasitikėjimas yra tie
esminiai reikalavimai,
padėsiantys mums
sėkmingai dirbti toliau
ir drąsiai įveikti visus
mūsų sudėtingo laikmečio
iššūkius“

Panevėžio apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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Tarptautinis ir nacionalinis
bendradarbiavimas
Sausis

L

ietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas dalyvavo Strasbūre
(Prancūzija) vykusiame seminare „Kaip užtikrinti didesnį nacionalinių teismų dalyvavimą Konvencijos sistemoje“.
Teisme vyko LVAT ir Bostone įsikūrusio mokslinių tyrimų instituto The Mentor Group organizuotas tarptautinis Vilniaus seminaras, kurio tikslas – vystyti dialogą tarp Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Amerikos
Valstijų (JAV) teisėjų. Seminare dalyvavę Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo ir LVAT teisėjai drauge su teisėjais ir mokslininkais iš JAV, Vokietijos, Austrijos ir Estijos diskutavo
ES teisės taikymo, žmogaus teisių apsaugos bei kitais
aktualiais klausimais.
Vasaris
Europos konkurencinės teisės teisėjų asociacijos ir
Europos Komisijos organizuotame susitikime Briuselyje (Belgija) dalyvavo LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
Audrius Bakaveckas vyko į seminarą Briuselyje (Belgija) „Aukščiausiųjų administracinių teismų įgaliojimų
efektyvumo didinimas“.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas vasario mėnesį dalyvavo Bukarešte (Rumunija) vykusiame Europos teismų tarybų
tinklo 2011-2012 m. darbo grupės „Teismų sistemų reforma Europoje“ susitikime.
Kovas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kartu
su Valstybės kontrole organizuotoje apvaliojo stalo
diskusijoje „Materialinės atsakomybės taikymo ir žalos atlyginimo problemos viešajame sektoriuje“ buvo
aptarti aktualūs materialinės atsakomybės instituto
taikymo bei žalos atlyginimo viešajame sektoriuje klausimai. Diskusijoje, kartu su LVAT pirmininku, teisėjais
ir Valstybės kontroliere bei kitais Valstybės kontrolės
auditoriais ir teisininkais, dalyvavo bei nuomonėmis ir
patirtimi dalijosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos

2012 m. rugsėjo mėnesį Prancūzijos Valstybės tarybos (Conseil d’Etat) kvietimu
Paryžiuje lankėsi Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo delegacija, vadovaujama šio teismo pirmininko Ričardo
Piličiausko. Dviejų dienų vizito metu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininkas ir delegacija lankėsi Valstybės taryboje, Paryžiaus administraciniame tribunole bei Paryžiaus apeliaciniame
administraciniame teisme. Susitikimų su
kelis šimtmečius veikiančių Prancūzijos
administracinių teismų pirmininkais ir
teisėjais metu buvo diskutuojama Europos
administraciniams teismams šiuo metu
itin aktualiais vienodos teismų praktikos
užtikrinimo, elektroninio teisingumo plėtros bei besikeičiančio Europos administracinio teisėjo statuso klausimais.
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Vasario mėnesį buvo įsteigta Lietuvos teisės mokslininkus ir praktikus vienijanti organizacija – Lietuvos Europos teisės asociacija, kurios tikslai – Europos ir Europos
valstybių teisės tyrimai, studijos bei mokymai, Europos
žmogaus teisių ir laisvių apsaugos instrumentų tyrimai
ir šių tyrimų rezultatų sklaida. Tarp naujosios asociacijos steigėjų yra ir LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas, LVAT teisėjai dr. Irmantas Jarukaitis bei dr.
Skirgailė Žalimienė.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos Seimo
bei kitų institucijų atstovai, teisės mokslininkai.
Teisme vykusioje diskusijoje LVAT ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai apsikeitė nuomonėmis
apie tiesioginio Konstitucijos taikymo administracinių
teismų praktikoje problematiką, aptarė reikalavimų,
taikomų kreipiantis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašant ištirti norminių administracinių
aktų teisėtumą, panašumus ir skirtumus, jų nagrinėjimo aktualijas. Teisėjai diskutavo Lietuvos Respublikos
Konstitucijos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos sąsajų ir taikymo santykio
tema, aktualiais viešojo intereso bei nuosavybės teisių
įgyvendinimo ir apsaugos klausimais.
Kovą LVAT teisėjas Arūnas Sutkevičius dalyvavo Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės „Kreipimasis dėl
pagalbos“ susitikime Romoje (Italija).
Visuotiniame Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos
(LRTA) narių susirinkime kovo mėnesį buvo išrinkta
nauja LRTA valdyba ir pirmininkas, dirbsiantys artimiausius trejus metus. LRTA pirmininku tapo nuo
2011 m. liepos LRTA laikinai vadovavęs LVAT teisėjas
Virgilijus Valančius. Taip pat į 15-os narių Teisėjų asociacijos valdybą buvo išrinkti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė bei LVAT teisėjas Ramūnas Gadliauskas.
Balandis
Metinio administracinių teismų teisėjų forumo „Administracinių teismų praktikos ir veiklos aktualijos“ metu
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų administracinių teismų bei LVAT teisėjai diskutavo
apie administracinės jurisprudencijos tendencijas ir
administracinių teismų veiklos perspektyvas.
Teisėjas Laimutis Alechnavičius dalyvavo seminare
„Europos Sąjungos neįgalumo teisė ir Jungtinių tautų
neįgaliųjų teisių konvencija“ (Tryras, Vokietija).

Teisme apsilankę Konkurencijos tarybos vadovai kartu su LVAT pirmininku, teisėjais ir teisininkais aptarė
administracinių bylų, susijusių su sudėtingais konkurencijos teisės klausimais, nagrinėjimo problemas,
apsikeitė nuomonėmis, kaip galima būtų pagerinti šios
kategorijos bylų nagrinėjimą, kalbėjo apie konkurencijos teisės vystymosi perspektyvas. Susitikimo dalyviai
taip pat aptarė Lietuvos Respublikos Seimo priimtas
Konkurencijos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama
sudaryti sąlygas efektyvesnei Konkurencijos tarybos
veiklai, diskutavo apie galimą šio įstatymo pakeitimo
poveikį administracinių teismų darbui.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme su
pažintiniu darbo vizitu lankėsi Islandijos teisėjų grupė.
Keturiolika svečių iš Islandijos – Reikjaviko apygardos
teismo pirmininkas Fridgeiras Bjornssonas bei septyni
šio teismo teisėjai, Šiaurės Rytų Islandijos apygardos
teismo primininkas Olafuras Olafssonas, du Pietų Islandijos apygardos teismo teisėjai – Lietuvoje viešėjo
pirmą kartą. LVAT apsilankiusi Islandijos delegacija domėjosi administracinių teismų reforma bei dabartine
administracinių teismų sistema Lietuvoje bei pristatė
teismų sistemą Islandijoje.
Gegužė
Teisėjos Veslava Ruskan ir Skirgailė Žalimienė dalyvavo seminare ,,Tiesioginis apmokestinimas ES“ (Tryras,
Vokietija).
Teisme lankęsi JAV teisės mokslininkai ir Šiaurės Karolinos (JAV) advokatų asociacijos (North Carolina
Bar Association) atstovai susipažino su teismo veikla,
jiems buvo pristatyta administracinių teismų sistema
Lietuvoje, diskutuota apie šių dienų teisininkų darbo
aktualijas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas ir LVAT teisėjas dr. Irmantas
Jarukaitis dalyvavo XXV-jame FIDE kongrese 2012, vykusiame Taline (Estija).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
delegaciją Prancūzijos Valstybės taryboje
priėmęs šio teismo pirmininkas Jean-Marc
Sauvé apskritojo stalo diskusijos metu pabrėžė, kad itin vertina LVAT pirmininko
bei Lietuvos administraciniuose teismuose
dirbančių kolegų gebėjimą išlikti nepriklausomais, jų profesionalumą. Jis pažymėjo,
jog Lietuvos administraciniai teismai per
dvylika savo veiklos metų sugebėjo pasiekti
itin reikšmingų rezultatų ginant žmogaus
teises bei užtikrinant demokratinių vertybių apsaugą šalyje. Mokslinės-praktinės
diskusijos metu kalbėję Valstybės tarybos
teisėjai atkreipė dėmesį į stebimą didėjančią
administracinės teisės reikšmę bei augantį
administracinių teismų vaidmenį visose Europos valstybėse.
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Birželis
Europos konkurencinės teisės teisėjų asociacijos organizuotoje 11-oje konferencijoje ,,Konkurencijos teisė
kintančiame kontekste: XX a. įstatymų pritaikymas
XXI a. technologijoms“, vykusioje Helsinkyje (Suomija),
dalyvavo LVAT teisėjas dr. Irmantas Jarukaitis.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
Arūnas Sutkevičius vyko į Lisaboną (Portugalija) pažintinio vizito pagal NTA įgyvendinamą projektą ,,Vaizdo
perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas teismuose“.
LVAT apsilankė Lenkijos Teisėjų tarybos delegacija,
kuri domėjosi teismo darbo aktualijomis, kalbėjosi apie
teisėjų darbo krūvių problemas Lenkijos ir Lietuvos
administraciniuose teismuose.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme lankėsi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių ir žmogaus teisių biuro atstovai, kurie vertino priešrinkiminę aplinką Lietuvoje ir
teisminės valdžios pasirengimą artėjantiems Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimams.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
Virgilijus Valančius dalyvavo Europos Sąjungos Aukščiausiųjų administracinių teismų ir Valstybių tarybų
asociacijos Generalinėje asamblėjoje Madride (Ispanija).
Rugsėjis
Rugsėjo 19 dieną Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apsilankė Turkijos teisėjų ir prokurorų tarybos atstovų delegacija. LVAT svečiai – Turkijos aukščiausiosios teisėjų ir prokurorų tarybos narė, antrosios
kolegijos vadovė Nesibe Özer, Turkijos Aukščiausiosios

teisėjų ir prokurorų tarybos pirmosios kolegijos narys
Ahmet Berberoğlu, šios institucijos generalinis sekretorius Muzaffer Bayram bei generalinio sekretoriaus
pavaduotojas Engin Durnagöl –susitikime su LVAT pirmininku Ričardu Piličiausku kalbėjosi apie administracinės teisės abiejose šalyse vystymąsi bei administracinių teismų Lietuvoje ir Turkijoje darbo aktualijas.
Dr. Tom O’Shea skaitė paskaitą mokesčių teisės tema
,,The Regulatory Framework for Tax in the EU“ („Mokesčių teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje“).
Rugsėjo 24 dieną Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apsilankė Kinijos Aukščiausiojo Liaudies
Teismo teisėjų delegacija, vadovaujama Zhang Jiannan. Šio susitikimo metu LVAT teisėjai pristatė administracinių teismų Lietuvoje sistemą.
Teisėjai Anatolijus Baranovas ir Romanas Klišauskas
dalyvavo Kijeve (Ukraina) vykusiame seminare–diskusijoje administracinių bylų proceso klausimais.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja
Veslava Ruskan dalyvavo Varšuvoje (Lenkija) vykusioje
teisėjų mainų programoje.
Spalis
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kartu su
Vyriausiąja administracinių ginčų komisija spalio 5 dieną surengė apskritojo stalo diskusiją „Efektyvi asmenų
teisių gynyba ir ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas“. Prie diskusijos, kurią inicijavo Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nariai, vadovaujami komisijos pirmininkės Jūratės Mikalčienės, LVAT
teisėjai ir teisininkai, vadovaujami šio teismo pirmininko Ričardo Piličiausko, prisijungė Teisingumo viceministras Gytis Andrulionis, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, savivaldybių visuomeninių administracinių

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vykdydamas Europos
Sąjungos (ES) Dvynių projektą, tęsė bendradarbiavimą su Ukraina
Tarptautinį konkursą vykdyti Europos Sąjungos
(ES) Dvynių projektą Ukrainoje „Ukrainos administracinių teismų efektyvumo ir valdymo gebėjimų
stiprinimas“ LVAT laimėjo 2011 metais. Iš devynių
konkurse dalyvavusių ES valstybių (tarp jų – ir Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos,
Rumunijos, Švedijos, Vokietijos) teisminių institucijų, ES Dvynių projektui Ukrainoje įgyvendinti
buvo pasirinktas Prancūzijos ir Lietuvos pasiūlymas – Europos Komisijos sudaryta Vertinimo komisija nugalėtojais pripažino Prancūzijos Valstybės
tarybą ir LVAT, tokiu būdu, be kita ko, parodydama
pasitikėjimą Lietuva ir jos administracinių teismų
sistema. ES Dvynių projekto pagrindinis tikslas –
pagerinti administracinių teismų Ukrainoje funkcijų kokybę, didinant jų institucinius gebėjimus.
Šiuo projektu siekiama įgyvendinti demokratinius
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valdymo principus Ukrainos administraciniuose
teismuose, pagerinti administracinių procedūrų ir
sprendimų kokybę, didinti visuomenės informuotumą apie administracinių teismų veiklą.
Vykdant projektą Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, taip pat apygardų administraciniuose teismuose 2012 metų gegužės bei rugsėjo
mėnesiais lankėsi Ukrainos aukštojo administracinio teismo ir kitų Ukrainos administracinių teismų
teisėjai, teisininkai, informacinių technologijų specialistai. Svečiai ypač domėjosi Lietuvos administracinių teismų sistema, administracinės justicijos
aktualijomis bei proceso ypatumais, taip pat Lietuvos teismuose veikiančia elektronine bylų skirstymo
sistema ir naujausiais informacinių technologijų
taikymo tiesioginėje teismo veikloje sprendimais.

ginčų komisijų, teisės mokslo institucijų, visuomenės
atstovai bei apygardų administracinių teismų teisėjai.
Teisme lankėsi Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) rinkimų stebėtojai, vertinantys
Lietuvos Respublikos institucijų pasiruošimą artėjantiems Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vyko
atvirų durų renginys, skirtas Konstitucijos dienai paminėti. Teisme svečiavosi Vilniaus mokyklų moksleiviai. Vėliau teisme apsilankę studentai ne tik išklausė
trumpą paskaitą apie administracinę teisę, bet ir susipažino su LVAT veikla, administracinių teismų teisėjų ir
teisininkų darbo aktualijomis.
Lapkritis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas dr.
Irmantas Jarukaitis dalyvavo Florencijoje (Italija) vykusiuose Europos Komisijos Konkurencijos generalinio
direktorato ES konkurencijos teisės mokymuose Europos nacionalinių teismų teisėjams.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tęsdamas savo tradiciją rengti susitikimus su visuomene,
lapkričio 8 dieną surengė LVAT teisėjų ir visuomenės
atstovų apvaliojo stalo diskusiją „Administraciniai teismai ir visuomenė: vertybių apsauga ir dialogas“. Kartu
su LVAT pirmininku R. Piličiausku, Vilniaus apygardos
administracinio teismo pirmininke Ina Kirkutiene,
LVAT teisėjais bei teisininkais diskutavo Lietuvos žmogaus teisių asociacijos, VšĮ „Konstitucinių teisių gynimo agentūros“, Lietuvos žaliųjų judėjimo, Nacionalinio
pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo bei Lazdynėlių bendruomenės atstovai.

Teisėja Skirgailė Žalimienė dalyvavo Europos konkurencijos teisės seminare ,,Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: bylos, tendencijos, atviri klausimai“,
skirtame nacionalinių teismų teisėjams (Budapeštas,
Vengrija).
Teisėjai Laimutis Alechnavičius ir Stasys Gagys Briuselyje (Belgija) dalyvavo seminare ,,Kreipimasis į teismą
ir teisingumo vykdymas bylose aplinkos apsaugos srityje: nacionaliniai ypatumai ir Europos Sąjungos teisės
įtaka“.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas lapkričio 29 d. dalyvavo bei
skaitė pranešimą Kijeve (Ukraina) vykusioje tarptautinėje mokslinėje–praktinėje konferencijoje ,,Administracinės justicijos vaidmuo ir įtaka nacionalinėje
teisėje“. Konferencija vyko Ukrainos aukštojo administracinio teismo įkūrimo dešimtmečio proga.
Lapkričio 14 d. Vašingtone (JAV) vykusiame 55-ajame
Tarptautinės teisėjų asociacijos (TTA), vienijančios 80
pasaulio valstybių teisėjų organizacijas, forumo metu
Lietuvos teisėjų asociacijos pirmininkas, LVAT teisėjas
Virgilijus Valančius dar vienai kadencijai išrinktas šios
asociacijos viceprezidentu.
Gruodis
Teisėja Skirgailė Žalimienė dalyvavo Europos konkurencijos teisės teisėjų asociacijos susitikime (Briuselis,
Belgija).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas dalyvavo Europos Teisingumo
Teismo 60–ojo jubiliejaus proga surengtame teisėjų forume (Liuksemburgas).
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LVAT 2012 metų veiklos statistika
LVAT gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos apeliacine tvarka
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Bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų nagrinėjimo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2012 metais
Priimtas naujas sprendimas 8 proc.
Apeliacinis procesas nutrauktas 1 proc.
Byla nutraukta arba pareiškimas
paliktas nenagrinėtas 1 proc.

Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo 7 proc.

Iš viso

2884 bylos

Sprendimas paliktas
nepakeistas 69 proc.

2011 metais paliktų nepakeistų sprendimų buvo 68
procentai.

Sprendimas pakeistas 14 proc.

2012 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų pagal apeliacinius skundus
dėl apygardų administracinių teismų sprendimų pasiskirstymas pagal kategorijas
Kitos 20 proc.

Valstybės tarnyba 23 proc.
Valstybės institucijų
atsakomybė už žalą 12 proc.

Energetika 2 proc.
Ekonominės sankcijos 2 proc.
Registrai 2 proc.
Valstybės garantuojama
teisinė pagalba 2 proc.

Žemės teisiniai santykiai 3 proc.
Savivaldybių administracijos
priežiūra 3 proc.

Mokesčiai ir mutinės
veikla 9 proc.
Iš viso

2092 bylos

Sveikatos ir socialinė
apsauga 8 proc.
Statybos ir teritorijų
planavimas 5 proc.
Nuosavybės teisių
atkūrimas 5 proc.

Lyginant su 2011 metais,
2012 metais itin didėjo šių
kategorijų bylų skaičius:
dėl civilinės atsakomybės už
žalą, atsiradusią dėl valdžios
institucijų neteisėtų veiksmų
- 47 procentais, dėl sveikatos
ir socialinės apsaugos - 73
procentais, dėl energetikos
- 126 procentais, dėl ekonominių sankcijų - 122 procentais,
dėl valstybės tarnybos - 28
procentais
Mažėjo bylų dėl mokesčių ir
muitinės veiklos - 24 procentais, dėl užsieniečių teisinės
padėties - 42 procentais.

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

Laimutis Alechnavičius

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

Laimė Baltrūnaitė

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

Ričardas Piličiauskas

:: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas nuo 2010 m.
:: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas 20072010 m., l. e. teismo pirmininko pareigas 2008-2010 m.
:: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas nuo 2000 m.
Specializacija
:: Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu
:: Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir išieškojimas
:: Mokestiniai ginčai
:: Užsieniečių teisinė padėtis
:: Muitinės veikla
:: Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos

Anatolijus Baranovas

:: Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2001 m.
Specializacija
:: Muitinės veikla
:: Registrai
:: Valstybės tarnyba
:: Bylos dėl bausmių vykdymo ir
kardomojo suėmimo institucijų,
įstaigų ir pareigūnų veiksmų
ir sprendimų viešojo ar vidaus
administravimo srityje
:: Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų
ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų
viešojo ar vidaus administravimo
srityje
:: Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
:: Asmens duomenų teisinė apsauga
:: Energetikos teisiniai santykiai
:: Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos
sprendimų ir kitų ekonominių
sankcijų taikymo

Artūras Drigotas
Audrius Bakaveckas

:: 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 2009 m.

Stasys Gagys

:: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.

Ramūnas Gadliauskas

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

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

Irmantas Jarukaitis

:: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2010 m.
:: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininko pavaduotojas
nuo 2012 m.
Specializacija
:: Bylos, susijusios su
Europos Sąjungos teisės
ir tarptautinės teisės aktų
taikymu
:: Užsieniečių teisiniai santykiai
:: Žemės teisiniai santykiai
:: Konkurencija
:: Nuosavybės teisių atkūrimas
:: Bylos dėl Valstybinės tabako
ir alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
:: Asmens duomenų teisinė apsauga
:: Energetikos teisiniai santykiai
:: Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos
sprendimų ir kitų ekonominių sankcijų taikymo

Veslava Ruskan

:: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja
nuo 2012 m.

Romanas Klišauskas

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

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

Dainius Raižys

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

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

Arūnas Sutkevičius

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

Virgilijus Valančius

:: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.
:: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininkas 2002-2008 m.
Specializacija
:: Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir
tarptautinės teisės aktų taikymu
:: Žemės teisiniai santykiai
:: Konkurencija
:: Nuosavybės teisių atkūrimas
:: Muitinės veikla
:: Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybos sprendimų
:: Asmens duomenų teisinė apsauga
:: Energetikos teisiniai santykiai
:: Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir
kitų ekonominių sankcijų taikymo

Dalia Višinskienė

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

Skirgailė Žalimienė

:: Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2008 m.

Virginija Volskienė
:: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėja nuo 2011 m.

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

Specializacija
:: Bylos, susijusios su Europos Sąjungos
teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu
:: Užsieniečių teisiniai santykiai
:: 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
:: Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų
veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus
administravimo srityje
:: Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir
pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo
ar vidaus administravimo srityje

Žmogaus teisės ir laisvės

Valstybė privalo gerbti teisę į šeimos gyvenimą
Administracinė byla Nr. A756-1606/2012

I

šnagrinėjusi ginčą dėl Migracijos departamento
sprendimo, kuriuo pareiškėjui – ne Europos Sąjungos (ES) valstybės narės piliečiui – buvo atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje,
LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog draudimas atvykti į
Šengeno erdvės šalių teritoriją bei joje gyventi užsieniečiui, dėl kurio į centrinę Šengeno informacinę sistemą
įtrauktas įspėjimas, nėra absoliutus ir gali būti netaikomas, jei dėl to būtų pažeidžiami tarptautiniai įsipareigojimai. Teismas nurodė, jog sprendžiant klausimą
dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, būtina atsižvelgti į pagrindą, dėl kurio prašoma
šį leidimą išduoti. Nagrinėtu atveju pareiškėjas siekė
šeimos susijungimo.
LVAT teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas (Teisingumo Teismas)
yra pažymėjęs, jog priimant sprendimą dėl trečiosios
šalies piliečio statuso valstybėje, reikia atsižvelgti į šei-

mos gyvenimo gerbimą pagal Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 8
straipsnį ir visais atvejais privaloma nustatyti, ar konkrečiu atveju tarp šeimos narių egzistuoja faktiniai
šeimos santykiai ir šeimos gyvenimas. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti įvertinta, ar
tarp asmenų egzistuoja artimas ryšys; ar asmenys yra
sukūrę savo namus, kiek laiko gyvena kartu bei ar nėra
aplinkybių, kurios paneigtų faktinio šeimos gyvenimo
egzistavimą. Be to, privalėjo būti nustatyta, ar asmenys gali pasinaudoti šeimos susijungimo teise ir kitoje
šalyje. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas turi
teisę įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis iš naujo
kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, pateikiant papildomus įrodymus, kad su sutuoktine jį sieja
tvirti faktiniai šeimos santykiai bei kad nėra galimybių
jų šeimai susijungti ir plėtoti savo šeimos gyvenimą kitoje valstybėje.

LVAT apgynė asmens teisę į privatų gyvenimą
Administracinė byla Nr. A146-1198/2012

B

yloje ginčas kilo dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo, kuriuo viešosios informacijos
skleidėjas UAB „Tele-3“ (pareiškėjas) buvo įspėtas dėl
Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo, teisėtumo ir pagrįstumo. Nustatyta, jog pareiškėjas laidoje
paskleidė informaciją apie asmens privatų gyvenimą,
nereaguodamas į šio asmens prieš laidą pareikštą reikalavimą neskelbti informacijos apie jo privatų gyvenimą
bei jo atvaizdo. Pareiškėjas teigė, kad informacija apie
asmens privatų gyvenimą galėjo būti skelbiama be jo
sutikimo, kadangi minėtas asmuo yra viešas. Šiuos argumentus LVAT teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstus. Teismas pažymėjo, kad tai, jog asmuo yra žinomas
atitinkamai visuomenės daliai dėl savo kokios nors veiklos, kuri nėra susijusi nei su viešojo administravimo
įgaliojimų įgyvendinimu, nei su viešųjų paslaugų teiki-
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mo administravimu, nei su kitais viešaisiais reikalais,
Visuomenės informavimo įstatymo taikymo prasme
nesuteikia pagrindo laikyti tokį asmenį viešuoju. Teisėjų kolegija nurodė, jog UAB „Tele-3“ argumentai, esą laidoje informacija buvo pateikta kaip nuomonė, taip pat
atmestini, nes įstatymo reikalavimas užtikrinti žmogaus teisę į privataus pobūdžio informacijos apsaugą
yra bendrasis ir jo turi būti paisoma visose laidose, net
kai laida yra pramoginio pobūdžio ar laidos formatas
yra humoristinis. LVAT konstatavo, kad paskleista informacija pateko į asmens privataus gyvenimo sritį Visuomenės informavimo įstatymo prasme (slapti asmeniniai faktai, asmens atvaizdas), pareiškėjas peržengė
saviraiškos laisvės bei teisės skleisti informaciją ribas,
pažeisdamas įstatymą įsibrovė į asmens privataus gyvenimo sritį be jo sutikimo.

Automobilio valstybinis numeris, modelis, pagaminimo metai – asmens
duomenys, kurie turi būti saugomi
Administracinė byla Nr. A858-2133/2012

B

yloje ginčas kilo dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – Inspekcija) nurodymo,
kuriuo pareiškėjui buvo nustatyti tam tikri įpareigojimai, teisėtumo ir pagrįstumo. Nustatyta, kad pareiškėjo interneto svetainėje www.eldrauda.lt panaudojus
identifikatorių – valstybinį transporto priemonės registravimo numerį – be duomenų subjekto žinios ir sutikimo, jo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens
kodas ir kt.), gauti iš VĮ „Regitra“, buvo automatiškai
perduodami tretiesiems asmenims (draudimo bendrovėms). Be to, lengvai prieinamą identifikatorių – valstybinį transporto priemonės registravimo numerį, galėjo
naudoti bet kuris asmuo ir jam buvo suteikiama tam
tikra informacija apie automobilį. Pareiškėjas teisę teikti duomenis draudimo bendrovėms kildino iš duomenų
teikimo sutarties.

Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad sutartyje buvo įtvirtintas tik duomenų tvarkymo tikslas, bet
ne subjektų, kuriems pareiškėjas turi teisę teikti gautus
duomenis, ratas. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad
aptariami duomenys (automobilio valstybinis numeris,
automobilio modelis, automobilio pagaminimo metai)
laikytini asmens duomenimis, nes netiesiogiai gali būti
siejami su konkrečiu asmeniu – atitinkamo automobilio
savininku. Be to, teisėjų kolegija nurodė, jog būtent pareiškėjui tenka pareiga užtikrinti, kad asmens duomenys
būtų tik tokios apimties, kuri yra būtina jiems rinkti ir
toliau tvarkyti. LVAT konstatavo, kad buvo pažeistos
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 1995 m.
spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos
bei kiti nacionalinės teisės reikalavimai.

Informacijos laisvė negali būti nepagrįstai ribojama
Administracinė byla Nr. A858 – 1500/2012

B

yloje ginčas kilo dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (toliau – Komisija) protokolinio sprendimo
dalies, kuria atsakovas nusprendė, jog pareiškėjas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) 16 straipsnį, teisėtumo ir pagrįstumo.
Pareiškėjas nurodė, kad jo įsteigtu televizijos kanalu
„TV3“ buvo rodoma diskusijų laida „Kodėl?“, kurios
pagrindinė tema, apjungianti visas kitas laidoje nagrinėtas potemes, – „Kokios priežastys, veiksmai ar
neveikimas lėmė tokį visuomenės nepasitikėjimą teisėsauga?“. Laidos metu buvo sudaromos galimybės pasisakyti ir žiūrovams. Po laidos transliacijos televizijoje
trys laidos dalyviai su skundu kreipėsi į atsakovą, kuris
nustatė, jog televizijos laidoje „Kodėl?“ buvo pažeistas
Etikos kodekso 16 straipsnis. Pareiškėjas teismui nurodė, kad minėtasis atsakovo sprendimas buvo nepagrįstas, UAB „Tele-3“ rodydamas minėtą televizijos laidą
Etikos kodekso nepažeidė, nes pareiškėjas nėra laidos
„Kodėl?“ rengėjas. Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį,
jog Etikos kodekse nevartojama viešosios informacijos
skleidėjo sąvoka, o teisės aktai nesuteikia Komisijai,
t. y. atsakovui kompetencijos priimti sprendimų viešosios informacijos skleidėjo atžvilgiu. Atsakovo teigimu,
pareiškėjas, per TV3 transliuodamas televizijos laidą
„Kodėl?“, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso
16 straipsnį.
Teismui įvertinus pirmiau nurodytų Konstitucijos 25
straipsnio bei EŽTK 10 straipsnio nuostatų turinį bei
jas plėtojančią teismų praktiką nustatyta, kad informacijos laisvė, kaip konstitucinė vertybė, gali būti riboja-

ma tik įstatymuose aiškiai apibrėžtais atvejais siekiant
apsaugoti kitas konstituciškai reikšmingas vertybes,
pats ribojimas turi būti pagrįstas ir proporcingas siekiamam tikslui.
LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovo konstatavimas, jog pareiškėjas pažeidė Etikos kodekso 16 straipsnį, traktuotinas kaip informacijos laisvės ribojimas,
t. y. teiginys, jog transliuotoje laidoje buvo pažeisti tam
tikri profesinės etikos reikalavimai savaime suponuoja, jog tokia laida neturėjo būti transliuojama arba tam
tikri jos parametrai (formatas, turinys) turėjo būti kitokie. LVAT manymu, minėta Etikos kodekso nuostata
negali būti traktuojama kaip savaime draudžianti laidas, kuriomis, kaip teigė atsakovas, ne siekiama informuoti visuomenę apie esamas problemas, bet tenkinti
visuomenės smalsumą, jei nėra teisiškai ir faktiškai
reikšmingų pagrindų tą daryti. Priešingas teisės aiškinimas nepagrįstai, be konkretaus ir aiškaus teisėto
poreikio, apribotų informacijos laisvės, kaip pamatinės
vertybės, taikymo apimtį. Konstitucinis informacijos
laisvės statusas savaime reiškia, jog viešosios informacijos skleidėjas neprivalo pagrįsti informacijos skleidimo pagrįstumo (poreikio) argumentuodamas visuomenės suinteresuotumu ją gauti, nebent, kaip minėta, kyla
poreikis užtikrinti šios ir kitų vertybių pusiausvyrą.
LVAT konstatavo, kad byloje vertinamu atveju atsakovas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas pažeidė Etikos kodekso 16 straipsnį. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas,
kuriuo pareiškėjo skundas patenkintas.
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Bylos dėl norminių aktų
teisėtumo
Savivaldybės tarybos sprendimai privalo atitikti konstitucinį asmenų
lygybės principą
Administracinė byla Nr. A525-1277/2012

L

VAT teisėjų kolegija byloje dėl norminio akto teisėtumo tyrė, ar Neringos savivaldybės tarybos
sprendimas, kuriuo atleidimas nuo vietinės rinkliavos
įvažiuojant į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją taikomas tik tam tikrai asmenų grupei, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio
1 daliai. Neringos savivaldybės taryba buvo nustačiusi
tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį įvažiuojant į minėtą
teritoriją nuo vietinės rinkliavos yra atleidžiami tik tie
asmenys, kurie įvažiuoja savo vardu registruota arba iš-

perkamosios nuomos būdu įgyta mechanine transporto
priemone. LVAT konstatavo, kad Neringos savivaldybės
tarybos sprendimas, kuriuo asmenys diferencijuojami
pagal tai, kokiu būdu įsigyta ir valdoma mechanine
transporto priemone jie įvažiuoja į atitinkamą teritoriją, nėra objektyviai pateisinamas bei nesuderinamas su
konstituciniu visų asmenų lygybės įstatymui, teismui
ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principu. Skundžiamas sprendimas panaikintas.

Vyriausybės atstovas į administracinį teismą gali kreiptis tiesiogiai
Administracinė byla Nr. AS858-722/2012

G

inčas administracinėje byloje kilo dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo priimtos nutarties, kuria teismas pareiškėjo Vyriausybės atstovo
pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės
tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo
ištyrimo paliko nenagrinėtą, teisėtumo ir pagrįstumo.
Pirmosios instancijos teismas pasiūlė pareiškėjui pasinaudoti išankstine bylos nagrinėjimo ne per teismą
tvarka – prieš kreipiantis į teismą, kreiptis į Vilniaus
miesto savivaldybės tarybą su motyvuotu teikimu
svarstyti teisės akto (ar atitinkamų jo punktų) pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Šiuo aspektu pareiškėjas ginčijo Vilniaus apygardos administracinio teismo
nutartį.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, ar
nagrinėjamu atveju buvo tinkamai aiškintos ir taikytos teisės normos, reglamentuojančios Vyriausybės atstovo teisę
kreiptis į teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu
atveju ginčas administracinėje
byloje kilo dėl to, ar Vyriausybės atstovui abejojant,
ar savivaldybės administravimo subjekto
priimtas norminis
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administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar
Vyriausybės norminį aktą ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 110 straipsniu kreipiantis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu
ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą, yra privalomai taikytina Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (SAPĮ) 5 straipsnio 1 dalis, t.
y. ar Vyriausybės atstovas, prieš kreipdamasis į teismą,
motyvuotu teikimu privalo pasiūlyti atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti teisės akto
pakeitimo ar panaikinimo klausimą. LVAT nurodė, jog
negalima teigti, kad Vyriausybės atstovui, įgyvendinančiam SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje numatytus įgaliojimus ir
besikreipiančiam į administracinį teismą su abstrakčiu
pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą, taikytina SAPĮ 5 straipsnio 1 dalyje
numatyta jo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Šiuo atveju buvo nepagrįstai nurodyta, jog Vyriausybės atstovui
vykdant jam suteiktus įgaliojimus ta pati įgaliojimų įgyvendinimo tvarka yra taikytina tiek norminiams, tiek
individualiems savivaldybės priimtiems aktams.
LVAT kolegija konstatavo, kad buvo netinkamai aiškintos teisės normos ir nepagrįstai pareiškėjo Vyriausybės
atstovo pareiškimas atsakovui dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo paliktas nenagrinėtas.
Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis panaikinta ir byla perduota pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo.

Rinkimai
LVAT nagrinėja skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų,
kurie priimti iki balsavimo pabaigos
Administracinė byla Nr. R556-28/2012.

L

ietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą, kuriuo
buvo prašoma panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) sprendimo dalį, kuria vienmandatėje Zarasų–Visagino rinkimų apygardoje Nr. 52 dėl
nustatytų šiurkščių rinkimų pažeidimų 2012 m. spalio
14 d. rinkimų rezultatai buvo pripažinti negaliojančiais, taip pat pakeisti minėto sprendimo dalį, kuria
buvo nuspręsta surengti pakartotinius balsavimus 67
vienmandatėse rinkimų apygardose, į šį sąrašą neįtraukiant Zarasų–Visagino rinkimų apygardos Nr. 52.
LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimas pagal savo pobūdį ir padarinius
yra galutinis sprendimas dėl nagrinėjamų Lietuvos Res-

publikos Seimo rinkimų minėtoje vienmandatėje rinkimų apygardoje. Teismas konstatavo, jog sprendimas
priimtas pasibaigus balsavimui 2012 m. spalio 14 d., jo
galiojimas lemia, kad šioje rinkimų apygardoje nevyksta pakartotinis balsavimas 2012 m. spalio 28 d. ir šioje
rinkimų apygardoje turėtų vykti pakartotiniai rinkimai
(Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 92 str.
1 d.). Išnagrinėjęs prašymą LVAT konstatavo, jog pareiškėjo skundas vertintinas kaip paduotas pasibaigus
balsavimui minėtoje apygardoje, todėl jis nėra priskirtas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui. Teismas nurodė, kad tokiu atveju pareiškėjas
įstatymų nustatyta tvarka turi teisę prašyti Seimo arba
Respublikos Prezidento kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Skundai dėl politinės reklamos sąlygų, priimtų iki politinės kampanijos
laikotarpio pradžios, pirmiausia turi būti nagrinėjami apygardos
administraciniuose teismuose
Administracinė byla Nr. R525-2/2012

L

VAT nagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjas UAB „TELE-3“ radijas
skundė Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymą priimti sprendimą dėl
jo prašymų pakeisti 2012 metų politinės reklamos įkainius. Teisėjų kolegija
konstatavo, jog LVAT kaip vienintelė instancija nagrinėja tik ginčus dėl VRK
sprendimų, veiksmų ar neveikimo rinkimų teisinių santykių srityje, kurių
specialią apskundimo tvarką nustato rinkimų ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatymai. Teismas išaiškino, jog ginčai dėl kitų VRK sprendimų, veiksmų ar neveikimo nagrinėtini bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka,
pagal kurią pirmiausia su skundu turi būti kreipiamasi į atitinkamos
apygardos administracinį teismą. LVAT teisėjų kolegija nagrinėjamu
atveju konstatavo, jog skundai dėl VRK sprendimų dėl viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų jau pateiktų Vyriausiajai rinkimų komisijai
politinės reklamos įkainių ir sąlygų pakeitimų iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios turi būti paduodami ir nagrinėjami bendrąja ABTĮ numatyta
tvarka, t. y. skundą paduodant pirmosios instancijos teismui (šiuo atveju – Vilniaus apygardos administraciniam teismui).
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Europos Sąjungos teisė
Nacionaliniai reikalavimai dėl aukso gaminių žymėjimo
galimai nesuderinti su ES teise
Administracinė byla Nr. A602-1218/2012

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo dėl Lietuvos
prabavimo rūmų pareiškėjui duoto privalomojo nurodymo – aukso gaminius, kuriais prekiavo pareiškėjas,
paženklinti valstybinėje įgaliotoje ir nepriklausomoje
prabavimo institucijoje prabavimo ženklais, kurie atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Bylą nagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad joje kyla klausimas dėl to, ar ginčo teisiniams
santykiams taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytas
draudimas nacionalinėje rinkoje realizuoti iš Europos
Sąjungos valstybės narės – Lenkijos Respublikos – įvežtus ginčo aukso gaminius, neprieštarauja Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnio reikalavimams.
Konstatavusi, jog kyla Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nutartimi kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą – ar
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnis
turi būti aiškinamas kaip draudžiantis tokį nacionalinį
teisinį reguliavimą, pagal kurį, siekiant Europos Sąjungos valstybės narės rinkoje realizuoti iš kitos valstybės
narės įvežtus aukso gaminius, kuriuos leidžiama teikti

šios (eksporto) valstybės narės rinkai, šie gaminiai būtų
paženklinti valstybės narės įgaliotos ir nepriklausomos
prabavimo priežiūros institucijos ženklu, kuris patvirtintų, kad jį turintis gaminys yra tos institucijos patikrintas
ir kuriame (ženkle) būtų nurodyta importo valstybės
narės vartotojams suprantama informacija apie gaminio
prabą, kai tokia informacija apie prabą yra pateikiama
atskirame ir papildomame tame pačiame aukso gaminyje
įspaustame ženkle ar ženklinime, bei ar svarbi aplinkybė, kad, kaip yra nagrinėjamu atveju, aukso gaminiuose
pateiktas importo valstybės narės vartotojams suprantamas papildomas ženklinimas apie aukso gaminio prabą (pvz., ženklinimas trimis arabiškais skaičiais „585“)
nebuvo atliktas Europos Sąjungos valstybės narės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos,
tačiau jame pateikiama informacija savo turiniu atitinka
tame pačiame gaminyje įspaustame eksporto valstybės
narės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros
institucijos ženkle nurodytą informaciją (pvz., eksporto
valstybės ženklinimas arabišku skaitmeniu „3“ pagal šios
valstybės teisės aktus išreiškia būtent prabą „585“).

Teismas smulkių kreditų teikime įžvelgė piramidinės skatinimo sistemos
požymių
Administracinė byla Nr. A442-1582/12

N
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agrinėtoje byloje LVAT kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą
administracinėje byloje, kurioje ginčas kilo dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo
teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjui – įmonei, kurios
veikla yra smulkių kreditų teikimas nuotoliniu būdu
per trumpą laiką – už piramidinės prekių platinimo
sistemos sukūrimą, t. y. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo
įstatymo pažeidimą buvo paskirta bauda. Vykdydamas
akciją, dėl kurios kilo ginčas, pareiškėjas skelbė, kad
asmuo, užsiregistravęs interneto tinklalapyje (užpildęs
registracijos formą bei sumokėjęs 0,01 lito registracijos
mokestį) ir SMS žinute ar elektroniniu laišku pakvietęs
užsiregistruoti draugus, už kiekvieną po kvietimo užsiregistravusį draugą gaus iš pareiškėjo nustatytą sumą,
pervedamą į asmens sąskaitą. Bylą nagrinėjusi teisėjų
kolegija nurodė, jog tuo atveju, jei 2005 m. gegužės 11
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/
EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (toliau – Direktyva) pateiktas nesąžiningos komercinės veiklos apibrėžimas aiškintinas kaip įtvirtinantis tokį piramidinės skatinimo
sistemos apibrėžimą, kai naujo vartotojo mokestis už
dalyvavimą sistemoje yra būtinas jos požymis, bei kilo
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klausimas, ar tokio dydžio vartotojų įnašai (mokėjimai
už registravimą sistemoje), kurie yra tik simboliniai ir
mokami siekiant identifikuoti vartotojus, gali būti laikomi mokėjimu už galimybę gauti atlygį Direktyvos I
priedo 14 punkto prasme ir tokios įmokos pakanka,
kad sistema galėtų būti kvalifikuojama kaip draudžiama pagal minėtą Direktyvos nuostatą. Be to, LVAT teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamos bylos kontekste
taip pat svarbu išsiaiškinti, kokiu mastu piramidinėje
skatinimo sistemoje anksčiau prisijungusiems vartotojams mokamas atlygis turėtų būti finansuojamas
iš naujų vartotojų įnašų ir ar apskritai jis turėtų būti
finansuojamas iš naujų vartotojų įnašų. LVAT nutarė
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, ar Direktyvos I priedo
14 punktas turi būti aiškinamas taip, kad visais atvejais
klaidinančia komercine veikla yra laikomas tik tokios
piramidinės skatinimo sistemos sukūrimas, naudojimas ar reklamavimas, kai vartotojas sumoka už galimybę gauti atlygį pirmiausiai už kitų vartotojų įtraukimą
į sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą,
ar ir tokios piramidinės skatinimo sistemos sukūrimas,
naudojimas ar reklamavimas, kai jis minėtą galimybę
gauti atlygį įgyja nieko už ją nesumokėdamas.

Mokesčiai ir muitinės veikla
Akcizo mokestis taikomas ir rūkomiesiems mišiniams
Administracinė byla Nr. A438-1999/2012

L

VAT nagrinėtoje byloje ginčas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus kilo dėl prievolės mokėti akcizo mokestį už produktus, kurių sudėtyje
nėra tabako. Administracinę bylą išnagrinėjusi LVAT
teisėjų kolegija konstatavo, kad tiek nacionalinėje, tiek
Europos Sąjungos teisėje esantis reguliavimas akcizo

mokesčio objektu laiko ne tik produktą, pagamintą vien
iš tabako, bet ir iš kitų medžiagų, t. y. tabako pakaitalų,
jeigu jis atitinka kitus kriterijus, pagal kuriuos gali būti
priskirtas cigaretėms ir / ar rūkomajam tabakui. Teismas konstatavo, kad pareiškėjui akcizo mokesčio bauda
buvo skirta pagrįstai.

Išlaidos, patirtos lošėjams gėrimais vaišinti, nėra įprastinės veiklos
sąnaudos
Administracinė byla Nr. A438-92/2012

L

VAT nagrinėtoje byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo
2005–2008 metais patirtų išlaidų, kurios susidarė
dėl lošėjų vaišinimo alkoholiniais ir kitais gėrimais, pripažinimo įprastinės veiklos sąnaudomis ir priskyrimo
leidžiamiems atskaitymams. Bylą nagrinėjusi teisėjų
kolegija nustatė, kad pagal Pelno mokesčio įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 2 punktą apskaičiuojant Lietuvos
vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų inter alia yra
atskaitomi leidžiami atskaitymai. Minėto įstatymo 17
straipsnio 1 dalis numato bendrąją leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarką, t. y. leidžiami atskaitymai
yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai apmokestinamojo vieneto sąnaudos, būtinos šio vieneto
pajamoms uždirbti ar šio vieneto ekonominei naudai
gauti, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip. Teisėjų
kolegija konstatavo, jog šios bendrąją taisyklę įtvirtinančios normos analizė leidžia daryti išvadą, kad tam,
jog apmokestinamojo vieneto išlaidos būtų pripažintos leidžiamais atskaitymais Pelno mokesčio įstatymo
prasme, yra būtinos trys sąlygos: 1) išlaidos turi būti
faktiškai patirtos; 2) išlaidos turi būti įprastinės apmokestinamojo vieneto veiklai sąnaudos; 3) išlaidos turi
būti būtinos apmokestinamojo vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.
Atsižvelgdamas į šios bylos aplinkybes, teismas pažymėjo, jog siekiant nustatyti, ar yra pagrindas lošėjų
vaišinimo išlaidas laikyti leidžiamais atskaitymais pa-

gal paminėtas nuostatas, yra būtina įvertinti pareiškėjo
vykdomos veiklos pobūdį. Azartinių lošimų įstatymo
2 straipsnio 1 punkte įtvirtinta, jog azartinis lošimas
– tai toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos,
o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas,
kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas. Atsižvelgdama į pateiktą apibrėžimą, LVAT teisėjų kolegija
padarė išvadą, jog pareiškėjo patirtos lošėjų vaišinimo
sąnaudos, t. y. sąnaudos dėl jų vaišinimo alkoholiniais
ir kitais gėrimais, nėra būtinos išlaidos Pelno mokesčio
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies prasme, kadangi pareiškėjo įprasta veikla, t. y. azartinių lošimų organizavimas
gali vykti nepatiriant minėtų išlaidų. Teismas nustatė,
kad teiginys, jog pareiškėjas be šių išlaidų vykdydamas
įprastinę veiklą negalėjo uždirbti pajamų ar gauti ekonominės naudos, yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą Komisijos sprendimą bei palikdamas
galioti Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą,
priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kadangi
apskaičiuojant mokėtiną pelno mokestį, nesančių būtinomis pareiškėjo išlaidų pagal Pelno mokesčio įstatymo
17 straipsnio 1 dalį negalima priskirti leidžiamiems atskaitymams. Apeliacinis skundas atmestas, pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
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Konkurencija
Vertinant kainų sąžiningumą, turi būti analizuojamos pačios kainos,
o ne gautos pajamos ar pelnas
Administracinė byla Nr. A858-1516/2012

N

agrinėtoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl
Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ buvo pripažintas pažeidęs
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto reikalavimus. Ginčas buvo susijęs su pareiškėjo veikla teikiant
komunikacinių tunelių, kurie nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, nuomos paslaugas Vilniaus mieste.
Teisėjų kolegija nustatė, jog skundžiamame nutarime
pareiškėjo taikomos kainos nebuvo analizuojamos,
buvo vertinamos pareiškėjo iš nuomininkų gaunamos
pajamos bei pelnas. Teismas pažymėjo, kad byloje siekiant nustatyti, ar kainos buvo nesąžiningos, turi būti
analizuojamos pačios kainos, o ne pareiškėjo gautos
pajamos ar pelnas. Kaip ir pirmosios instancijos teismas, LVAT atkreipė dėmesį, jog nagrinėjamu atveju itin
svarbu atskirti pelno vertinimą nuo kainos sąžinin-

gumo įvertinimo. Konkurencijos taryba to nepadarė.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kainų atitikimas rinkos
reguliatoriaus nustatytai metodikai neturi nieko bendra su kainų sąžiningumu Konkurencijos įstatymo 9
straipsnio 1 punkto prasme, juolab kad kai kainos yra
sureguliuotos ir pareiškėjas neturi veiksmų laisvės pats
nustatyti kainas, jam atitinkamais atvejais negalėtų
būti inkriminuojamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Kadangi skundžiamame Konkurencijos tarybos
nutarime nebuvo atlikta kainų analizė bei tinkamai
nenustatyta pareiškėjo teikiamų paslaugų ekonominė
vertė, LVAT paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo skundžiamas Konkurencijos
tarybos aktas buvo panaikintas konstatavus, jog kainų
santykis su teikiamų paslaugų ekonomine verte nebuvo
tinkamai atskleistas, ir tai lėmė skundžiamų atsakovo
išvadų nepagrįstumą.

Teisėtas telefono numerio naudotojas gali būti loterijos žaidėju
Administracinė byla Nr. A662-236/2012

L

ietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo ginčą dėl to, jog fiziniam asmeniui negali
būti išmokėta loterijoje laimėta pinigų suma, kadangi
telefono numeris priklauso ne jam, o juridiniam asmeniui UAB „Metalo įranga“. Taip pat buvo nurodyta, jog
juridinis asmuo negali būti žaidėju, nes vadovaujantis
Loterijų įstatymo 2 straipsnio 9 punkto nuostatomis,
žaidėjas yra fizinis asmuo, dalyvaujantis loterijoje, t. y.
įsigijęs bilietą. Teismas nustatė, jog loterijos „TAIP arba
NE“ taisyklėse buvo numatyta, kad laimėjimui, išloštam siunčiant trumpąją žinutę (SMS) arba skambinant
telefonu, atsiimti pakanka bent vienos alternatyvios
aplinkybės: žaidėjas turi pateikti savo vardu sudarytą
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abonento sutartį su ryšio operatoriumi arba kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę naudoti nurodytą telefono
numerį. Įvertinęs bylos aplinkybių visumą, LVAT konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad asmuo, kuris teisėtai naudojasi juridinio asmens jam priskirtu telefonu,
negali žaisti loterijoje. Teisėjų kolegija nusprendė, jog
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarimas, kuriuo buvo sustabdytas pareiškėjo licencijos galiojimas
bei nustatytas terminas veiklos pažeidimams pašalinti
dėl to, kad minėtomis loterijos taisyklėmis buvo pažeistas Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas, yra teisėtas
bei pagrįstas.

Nemokamų telefoninio ryšio paslaugų reklama pripažinta klaidinančia
Administracinė byla Nr. A858-370/2012

L

VAT pripažino, jog bauda UAB „Omnitel“ už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo
įstatymo pažeidimą Konkurencijos tarybos nutarimu
buvo skirta pagrįstai. Teismas konstatavo, jog ši bendrovė elgėsi nesąžiningai, per televiziją ir radiją skleisdama tokio turinio reklamą: „Nulis centų? – Iš tikrųjų!!!
Kokybiškiausiame Omnitel tinkle“ ir „Nulis centų? – Iš
tikrųjų!!! Stipriausiame Omnitel tinkle“. Teisėjų kolegija nustatė, kad tokia reklama, kurioje teigiama „Nulis

centų <...> Omnitel tinkle“, klaidino vartotojus, kadangi norėdami užsakyti reklamuotas pareiškėjo paslaugas
vartotojai turėjo pasirinkti vieną iš trijų mokėjimo planų ir visais atvejais mokėti bent abonentinį mokestį, t.
y. paslauga buvo reklamuojama kaip nemokama, nors
faktiškai vartotojas už ją mokėti turėjo. Teismas UAB
„Omnitel“ įpareigojo sumokėti jai paskirtą 40 000 Lt
baudą.
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Tabako ir alkoholio kontrolė
Įranga tabako gaminiams išdėstyti turi atitikti savo paskirtį
Administracinė byla Nr. A822-2263/2012

I

šplėstinė LVAT teisėjų kolegija sprendė ginčą dėl
įrangai, skirtai tabako gaminiams išdėstyti (šiuo
atveju – lentelei), keliamų reikalavimų. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba pareiškėjui buvo
skyrusi baudą už tai, jog lentelė neatitiko tokios įrangos paskirties – išdėstyti tabako gaminius taip, kad juos
galėtų įsigyti pirkėjas. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
jog pagrindinė (dominuojanti) funkcinė tokios įrangos
paskirtis yra laikyti (išdėstyti) gaminius prekybos vietoje. Teismas nurodė, kad pareiškėjas, lentelės centre
priklijuodamas du konkrečių cigarečių pakelius, taip

juos išskyrė iš kitų, todėl minėta lentelė neatitiko vien
įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti paskirties.
Teismas pažymėjo, jog lentelėje buvo išskirti konkretūs
tabako gaminiai, pateikimo būdas skatino įsigyti ir (ar)
vartoti tabako gaminius, todėl šiuo atveju pagrindinė
lentelės paskirtis nebuvo laikyti gaminius prekybos vietoje. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog tabako
gaminiai buvo pateikti nesivadovaujant įstatyme įtvirtintais reikalavimais, todėl buvo pažeistas tabako reklamos draudimas, o uždarajai akcinei bendrovei „LUKOIL
BALTIJA“ skirtą baudą sumažino iki 4 000 Lt.

Prekybai iš degalinės teritorijoje esančios automobilio priekabos
yra reikalingas atskiras leidimas
Administracinė byla Nr. A143-1173/2012

L

VAT nagrinėtoje administracinėje byloje buvo
sprendžiama, ar tuo atveju, kuomet automobilio
priekaba yra degalinės, turinčios leidimą (licenciją)
prekiauti alkoholio ir tabako gaminiais, teritorijoje,
prekybai minėtais gaminiais iš tokios automobilio
priekabos yra reikalingas atskiras leidimas (licencija).
Išnagrinėjęs administracinę bylą, LVAT nurodė, jog joje
buvo svarbu nustatyti, ar degalinės parduotuvė ir automobilio priekaba yra skirtingos prekybos vietos. Vienas
iš svarbių vertinimo kriterijų buvo prekybos vietos stacionarumo požymis. Išnagrinėjusi bylą teisėjų kolegija
konstatavo, kad tiek Tabako kontrolės įstatymo, tiek

Alkoholio kontrolės įstatymo požiūriu, degalinės parduotuvė ir automobilio priekaba yra atskiros prekybos
vietos, todėl prekybai alkoholio ir tabako gaminiais automobilio priekaboje yra reikalingas atskiras leidimas.
Pasisakydamas dėl pareiškėjui paskirtų ekonominių
sankcijų dydžių, LVAT sutiko su pirmosios instancijos
teismo argumentais ir konstatavo, kad pasirinkdamas
konkrečius ekonominių sankcijų dydžius, atsakovas laikėsi Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalies
ir Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 7 dalies
nuostatų ir jų nepažeidė – todėl už nustatytus pažeidimus paskirta 10 000 Lt bauda yra teisinga ir pagrįsta.

Prekiauti alkoholiniais gėrimais leidžiama tik licencijoje nurodytoje
vietoje
Administracinė byla Nr. A261-234/2012

L

ietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas įmonės degalinės
operatoriui už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 11 punkto pažeidimą paskirtos sankcijos
teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Minėtoje nuostatoje yra nustatyta, jog prekiauti alkoholiniais gėrimais
draudžiama nuo 22 valandos iki 8 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų
ribojamus atvejus). Degalinės operatorius alkoholinius
gėrimus pardavė po 22 valandos.
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Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog teisingam ginčo išsprendimui reikšminga nustatyti, ar pareiškėjas pažeidė prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos
apribojimus, ir jeigu pažeidė, tai kurios licencijos prekybos ribojimus, nes patikrinimo metu pareiškėjas turėjo
licenciją, suteikiančią teisę vykdyti prekybą alkoholiniais
gėrimais išsinešti nuo 8 valandos iki 22 valandos, ir licenciją, suteikiančią teisę alkoholinius gėrimus vartoti
vietoje bei išsinešti, nenurodant prekybos laiko.
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LVAT teisėjų kolegija išaiškino, jog licencija, kuria leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais vartoti vietoje
ir išsinešti užkandinėje, esančioje degalinėje, suteikė
teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais tik nurodytoje
vietoje ir nurodytu būdu. Bylos medžiaga patvirtino,
jog pareiškėjas alkoholinius gėrimus pardavė per degalinėje įrengtą kasos langelį. Kadangi faktiškai alkoholiniai gėrimai buvo parduoti ne pačioje užkandinėje
(degalinės patalpos buvo užrakintos), o kitu būdu – per
degalinės kasos langelį, teisėjų kolegija konstatavo, jog
nebuvo pagrindo pripažinti, kad pareiškėjo įmonė prekybą vykdė pagal išduotą licenciją, kuri suteikė teisę
alkoholinius gėrimus vartoti vietoje bei išsinešti, nenurodant prekybos laiko. LVAT nurodė, jog pareiškėjas
buvo pagrįstai pripažintas pažeidęs Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 11 punkto draudimą
bei nubaustas 500 Lt bauda.

Vartotojų teisės
Aviabilietų pardavimo agentūrai – bauda už profesinį neatidumą
Administracinė byla Nr. A556-1370/2012

N

agrinėtoje administracinėje byloje buvo nustatyta, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnyba (toliau – ir Tarnyba) pripažino, jog pareiškėjas
UAB ,,Interneto partneris“ pažeidė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimus. Tarnybos nutarimu buvo paskirta 2 000 Lt piniginė bauda už tai, kad ši neinformavo vartotojų apie
papildomą mokestį už bagažą. Teismas teigė, jog informacija apie bagažo mokestį yra esminė, todėl bagažo
mokestis, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos
teismas, turi būti nurodomas aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai bet kurio rezervavimo proceso pradžioje. Pastaroji pareiga taikoma ir UAB „Interneto partneris“, kaip aviabilietų pardavimo agentūrai.
LVAT nurodė, jog pareiškėjui, didžiausiai aviabilietų
pardavimo agentūrai Baltijos šalyse, atitinkamai keliami didesni atsakingumo, rūpestingumo ir profesinio
atidumo reikalavimai. Teisėjų kolegija konstatavo, kad

pareiškėjas, žinodamas apie aviakompanijos vykdomų
skrydžių metu taikomą mokestį už bagažo vežimą ir neinformuodamas apie tai vartotojų, elgėsi klaidinančiai
ir nesąžiningai, todėl nuobaudos skyrimas bendrovei
buvo pagrįstas. Taigi, nors pareiškėjas nurodė, kad dėl
klaidinančio aviakompanijos ,,AirBaltic Corporation“
informacijos neatskleidimo nėra atsakingas, apie šią
problemą ir vartotojų interesų pažeidimus žinojo, ir
kaip sąžiningas bei atsakingas pardavimų tarpininkas
privalėjo užtikrinti, kad jo teikiama informacija vartotojams nepažeistų Nesąžiningos komercinės veiklos
vartotojams draudimo įstatymo. LVAT konstatavo, jog
atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, taikytinas
teisės aktų nuostatas. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistas, o apeliacinis skundas
atmestas.

Prekių platintojai yra atsakingi už teisingą gaminių pakuočių ženklinimą
Administracinė byla Nr. A492 – 14/2012

T

eisėjų kolegija šioje byloje vertino Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo
dalies, kuria pareiškėjo platinami gaminiai – plaukų
dažai ir dažomieji balzamai – pripažinti pavojingais
(nesaugiais) produktais, teisėtumą ir pagrįstumą. Anot
nubaustos bendrovės, nuobauda buvo skirta nepagrįstai, kadangi Tarnyba pareiškėjo platintus gaminius pripažino pavojingais, vien tik įvertinusi ant kosmetikos
gaminių pakuočių nurodytą šių gaminių sudėtį ir nustačiusi, kad kaip kosmetikos sudedamosios dalys yra
nurodytos kosmetikos gaminių gamyboje draudžiamos
naudoti cheminės medžiagos. Teisėjų kolegija šiuos argumentus pripažino nepagrįstais. LVAT nustatė, kad
ant kosmetikos gaminio pakuotės nurodžius gaminio

sudėtį preziumuojama, jog tokia gaminio sudėtis ir yra,
todėl šiuo atveju, kompetentingoms institucijoms pakako įvertinti ant pakuotės nurodytą ginčo kosmetikos
gaminių sudėtį, kad būtų konstatuotas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies
pažeidimas. Teisėjų kolegija nurodė, jog pareiga paneigti ant kosmetikos gaminio pakuotės nurodytą gaminio
sudėtį šiuo atveju tenka būtent gaminio platintojui.
Konstatuojant produktų pripažinimą pavojingais (nesaugiais), turi būti įvertinta, ar ant plaukų dažų ir dažomųjų balzamų pakuočių esančio ženklinimo turinys,
konkrečiai – sudedamųjų dalių sąrašas, atspindi esamą
gaminių sudėtį, ir ar minėtas ženklinimas nėra klaidinantis. Pareiškėjui skirta nuobauda palikta galioti.
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Aplinkos apsauga
Veiklos vykdytojai privalo pagrįsti atsakingoms institucijoms teikiamos
informacijos teisingumą
Administracinė byla Nr. A502-192/2012

A

pžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau –
RAAD) atsisakymo koreguoti pareiškėjui išduotą taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau –
Leidimas). Nustatyta, kad pareiškėjas, pasinaudodamas
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 61 punkte veiklos vykdytojui suteikta iniciatyvos teise, kreipėsi
į RAAD dėl Leidimo dalies koregavimo, prašydamas

pakeisti išleidėjų į Šyšos upę išleidžiamo vandens, panaudoto technologinių procesų aušinimui, užterštumo
ribines reikšmes. Išnagrinėjusi bylą LVAT teisėjų kolegija nustatė, jog nei kreipdamasis į RAAD, nei teisminio
bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas neįrodė faktinių
aplinkybių, kurios iš esmės pasikeitė (atsirado) po to,
kai paskutinį kartą buvo koreguotas jam išduotas Leidimas, egzistavimo. LVAT konstatavo, jog RAAD pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo.

ES lėšomis finansuojamų projektų vykdytojai atsako už pagal projektus
vykdomų viešųjų pirkimų teisėtumą
Administracinė byla Nr. A520-2327/2011

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo teisėtumo ir
pagrįstumo. Pareiškėjas Zarasų rajono savivaldybės
administracija skundu prašė panaikinti ministro įsakymą, kuriuo buvo sumažintas už Europos Sąjungos lėšas
vykdomo projekto finansavimas, kaip sankcija už pažeidimus, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus.
Pareiškėjas paaiškino, kad su UAB „Zarasų vandenys“
pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, kuria buvo įsipareigojusi veikti bendrai įgyvendinant projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone“ (toliau – Projektas). Pagal
šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projektą numatyta įgyvendinti kartu su pareiškėju – Zarasų
rajono savivaldybės administracija, kuri įsipareigojo teisės aktų nustatyta tvarka surengti viešuosius pirkimus.
Pareiškėjas teigė, jog sankcijos pritaikytos nepagrįstai,
finansavimas sumažintas neteisėtai. Paaiškino, kad
savivaldybės administracija organizavo
ir įvykdė du supaprastintus
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viešuosius pirkimus – atvirus konkursus, dėl kurių kelis
kartus buvo gauta pastabų.
Pareiškėjo teigimu, nors priimdamas skundžiamą įsakymą ministras pažeidė jo priėmimo tvarką, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atliktas administracinio akto priėmimo procedūrų laikymosi tyrimas.
Bylą išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad
pareiškėjo nurodomi pažeisti terminai atlikti tyrimą, priimti minėtą Aplinkos ministro įsakymą, yra instrukcinio
pobūdžio, o ne terminai, kuriuos pažeidus, negali būti
priimtas viešojo administravimo subjekto administracinis aktas. Teismas nurodė, kad pareiškėjo apeliaciniame
skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su procedūriniais pažeidimais, nesudarė faktinio ir teisinio pagrindo
konstatuoti, kad dėl procedūrinių terminų pažeidimo
buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas įsakymas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas buvo informuotas
apie nustatytus viešųjų pirkimų pažeidimus, t. y. apie
tai, kad buvo pažeista sutartis, pažeisti teisės aktai, todėl
teigti, kad pareiškėjas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą
manyti, jog minėtas įsakymas nebus priimtas, nebuvo
pagrindo. LVAT pareiškėjo prašymo panaikinti skundžiamą ministro įsakymą netenkino.

Energetika
Tantjemos negali būti pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamos veiklos
sąnaudomis
Administracinė byla Nr. A261-2279/2012

B

yloje buvo keliamas klausimas dėl tam tikrų sąnaudų pripažinimo pagristomis sąnaudomis, nustatant reguliuojamų paslaugų kainas gamtinių dujų rinkoje. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinį reguliavimą,
nurodė, kad ekonomiškai pagrįsta turto verte nepripažįstamas su reguliuojama veikla nesusijęs, nenaudojamas, užkonservuotas turtas ir ekonomiškai pagrįstomis sąnaudomis nepripažįstamos sąnaudos, susijusios
su nenaudojamu, esančiu atsargose, užkonservuotu, su
reguliuojama veikla nesusijusiu turtu. Todėl buvo padaryta išvada, kad turtas, kuris nėra būtinas vykdyti saugiai ir patikimai reguliuojamą veiklą ir su tokiu turtu
susijusios sąnaudos negali būti laikomos pagristomis
sąnaudomis, nustatant reguliuojamų paslaugų kainas,

taigi tokie turto vienetai kaip oro balionas, paveikslai,
sporto inventorius ir kiti, kurie akivaizdžiai nėra būtini bendrovės reguliuojamai veiklai vykdyti, turėtų būti
finansuojami pareiškėjo pelno sąskaita, o ne įtraukti į
sąnaudas, už kuriuos turėtų sumokėti vartotojas. LVAT
nurodė, kad tantjemos yra dydis, kuris iš esmės yra pelno paskirstymas, priklausantis nuo bendrovės veiklos
rezultatų ir skiriamas iš pelno akcininkų sprendimu,
todėl tantjemos negali būti pripažįstamos pagrįstomis
reguliuojamos veiklos sąnaudomis. Be to, byloje nustatyta, kad pareiškėjo pozicija dėl tantjemų yra prieštaraujanti ne tik teisės aktams, tačiau ir AB „Lietuvos
dujos“ įstatams, kuriuose nurodoma, kad tantjemos
mokamos tik iš pelno.

Nutarimas, kuriuo vienašališkai nustatomos laikinos šilumos kainų
dedamosios, gali būti skundžiamas teismine tvarka
Administracinė byla Nr. A858-2144/2012

P

areiškėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba –
skundu prašė panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo, kuriuo uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,Litesko“
filialui ,,Alytaus energija“ vienašališkai nustatytos laikinosios šilumos kainų dedamosios, dalį. Byloje kilo
klausimas dėl pareiškėjo teisės teismine tvarka ginčyti
minėtąjį Komisijos nutarimą. Išnagrinėjusi bylą LVAT
teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas šilumos kainų nustatymas yra sudėtingas
ir kompleksinis procesas. Bazinių kainų ir perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo procese dalyvauja įvairūs
subjektai, pats procesas pasižymi tuo, kad jo metu gali

būti priimamas ne vienas teisines pasekmes sukeliantis sprendimas. Be to, dalies sprendimų priėmimas yra
atitinkamų viešojo administravimo subjektų teisė, o
ne pareiga, taigi, jie turi diskreciją apsispręsti dėl savo
elgesio. LVAT nustatė, kad nėra abejonių, jog minėto
nutarimo punktų turinys sukelia teisines pasekmes:
jais 12 mėnesių laikotarpiui paskirstomos tam tikros
trečiojo suinteresuoto asmens sąnaudos atitinkamai
didinant šilumos kainą, kurią privalo taikyti trečiasis
suinteresuotas asmuo. Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčijamas
nutarimas yra individualus teisės aktas, kuris gali būti
skundžiamas teismine tvarka.
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Statybos ir teritorijų
planavimas
Viešasis interesas privalo būti ginamas laikantis įstatymuose numatytų
terminų
Administracinė byla Nr. A662‑58/2012

A

pžvelgiamoje byloje ginčas buvo kilęs dėl detaliojo
plano teisėtumo ir pagrįstumo. Ši byla buvo inicijuota generalinio prokuroro, siekiančio apginti viešąjį
interesą.
Bylą nagrinėjusi LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog apžvelgiamoje byloje generalinis prokuroras
praleido terminą viešajam interesui ginti. Kitoks bylos faktinių aplinkybių vertinimas, išplėstinės teisėjų
kolegijos manymu, neproporcingai ir neadekvačiai
neigiamai paveiktų teisinių santykių stabilumą, teisėtus asmenų lūkesčius, kad visi ginčai dėl atitinkamo
sprendimo bus išnagrinėti kiek įmanoma greičiau,

ekonomiškiau ir koncentruočiau. Nagrinėjamu atveju
generalinis prokuroras, 2007 m. gruodžio mėnesį gavęs Bendrijos prašymą ginti viešąjį interesą, į Vilniaus
apygardos administracinį teismą kreipėsi tik 2010 m.
vasario mėnesį, t. y. tik gavęs antrąjį Bendrijos prašymą kreiptis į teismą dėl to paties administracinio akto
panaikinimo. LVAT konstatavo, jog į teismą dėl viešojo
intereso gynimo aptariamu atveju buvo galima kreiptis
kur kas anksčiau. Generalinis prokuroras prašymo atnaujinti praleistą viešojo intereso gynimo terminą nebuvo pateikęs, todėl išplėstinė teisėjų kolegija termino
atnaujinimo klausimo nesprendė.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas gali būti skundžiamas
teismui
Administracinė byla Nr. A662-2083/2012

P

areiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus patvirtintą daugiabučio gyvenamojo namo
pripažinimo tinkamu naudoti aktą (toliau – Aktas).
Siekiant nustatyti, ar pareiškėjas šioje byloje turi materialinį teisinį suinteresuotumą dėl Akto panaikinimo,
buvo būtina nustatyti, ar pareiškėjas turėjo gintiną subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą, ar ginčijamas Aktas šią subjektinę teisę ar įstatymų saugomą
interesą pažeidė arba kvestionavo (ginčijo).
Išnagrinėjusi bylą LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėjamu atveju prašomas taikyti teisių
gynybos būdas, t. y. prašymas panaikinti Aktą, buvo
tinkamas. Teismas nurodė, kad reikalavimo dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo
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patenkinimas šiuo atveju gali prisidėti prie visapusiško
pareiškėjo teisių apgynimo, nes patenkinus jį, būtų pašalinamos abejonės dėl negalimumo naudoti statinį ir
pačio statinio, kurio statybos leidimas ir su juo susijęs
detalusis planas panaikintas, (ne)teisėtumo. Išplėstinė
teisėjų kolegija nustatė, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, panaikinus šio statinio statybos leidimą ir su juo susijusį detalųjį planą, iš esmės gali būti
naikinamas, nes jo neteisėtumas pats savaime kyla iš
pagrindą (prielaidas) jį priimti sudariusių administracinių aktų neteisėtumo – iš neteisės teisė neatsiranda
(lot. ex injuria jus non oritur). LVAT išplėstinė teisėjų
kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas turėjo materialinį teisinį suinteresuotumą, taip pat
teisę reikalauti panaikinti Aktą kaip pažeidžiantį teisės
aktais jam garantuojamą teisę į atitinkamą statinio gretimame sklype atstumą iki jo sklypo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

Žemės teisiniai santykiai
Teisę į paramą turi teisėtai valdantys ir sąžiningai dirbantys žemę
Administracinė byla Nr. A438-96/2012

G

inčas kilo dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė mokėjimo agentūra) sprendimo, kuriuo buvo
konstatuota, kad pareiškėjai susidarė skola dėl paramos pagal jos paraišką tiesioginėms išmokoms gauti
išmokėjimo. Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą,
vadovavosi Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus administravimo bei kontrolės 2008 m. taisyklių
(toliau – Taisyklės) nuostata, kuri nurodė, jog jei patikros metu nustatoma, kad du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą,
parama mokama pareiškėjui, užsiimančiam žemės ūkio
veikla ir turinčiam žemės valdymo teisę (nuosavybės,
nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Nustatęs, jog pareiškėja nepateikė ginčo žemės dirbimą patvirtinančių dokumentų, pirmosios instancijos
teismas padarė išvadą, kad jos teisė į paramos gavimą
yra paneigta, ir todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra pagrįstai pareiškėjai pritaikė ilgalaikę sankciją bei
skundžiamu sprendimu nustatė susidariusią skolą.
LVAT išaiškino, jog minėtų Taisyklių 41 punkto nuostata yra taikytina tais atvejais, kai nustatomas dviejų

ar daugiau subjektų atliktas to paties žemės ūkio naudmenų ar pasėlių ploto deklaravimas. Šia norma siekiama išvengti fiktyvaus deklaravimo atvejų bei sudaryti
tinkamas sąlygas nustatant subjektus, kurie nori gauti
jiems nepriklausančias išmokas. Atsižvelgusi į nagrinėjamos bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teisėjų
kolegija nustatė, kad šiuo atveju įvyko deklaruojamų
laukų braižymo klaida, kuri nulėmė ir klaidingą dvigubo deklaravimo nustatymą. LVAT padarė išvadą, kad
nagrinėjamoje situacijoje minėtų Taisyklių 41 punkto
nuostata nėra taikoma, kadangi pagal faktines aplinkybes ši situacija į normos taikymo sritį nepatenka,
kadangi šiuo atveju realiai ne du subjektai deklaravo
tą patį plotą, o įvyko deklaruojamų laukų braižymo
klaida, kuri nulėmė ir klaidingą dvigubo deklaravimo
nustatymą.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad nebuvo pagrindo iš pareiškėjos reikalauti atlikti Taisyklių 41 punkte nurodytus
veiksmus (pateikti paminėtame punkte nurodytus dokumentus) ir pareiškėjai jų neatlikus, pritaikyti jai ilgalaikes sankcijas bei konstatuoti susidariusią skolą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintas neteisėtu
ir nepagrįstu, todėl panaikintas, o pareiškėjos apeliacinis
skundas tenkintas priėmus naują sprendimą.

Visuomenės poreikio žemei realumas yra svarbus veiksnys nuosavybės
teisių atkūrimo procese
Administracinė byla Nr. A858-2924/2012

N

uosavybės teisių atkūrimo proceso metu kilo ginčas dėl Vilniaus AVA Vilniaus rajono žemėtvarkos
skyriaus (toliau – Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius)
atsisakymo pareiškėjams atkurti nuosavybės teises į J.
K. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės
sklypą, esantį Brinkiškių kaime, Vilniaus rajone.
Minėtas atsisakymas buvo motyvuojamas tuo,
kad žemė yra užimta sodininkų bendrijų sodų.
Administracinę bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau –
Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto
nuostatos negali būti vertinamos kaip visais atvejais
nenumatančios galimybės nuosavybės teisių atkūrimo
procese vertinti, ar žemei, formaliai priskirtai sodininkų bendrijos teritorijai, yra visuomeninis poreikis,
ar tokio poreikio nėra. Tai aktualu, kai suinteresuoti
asmenys objektyviai neturėjo galimybės ginčyti tam
tikros teritorijos priskyrimo sodininkų bendrijai pagrįstumo ir (arba) nėra žemėtvarkos projekto ar kito
teritorijų planavimo dokumento, pagal kurį sodų bendrijos teritorija buvo suformuota. Tam tikrais atvejais
nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu kilus ginčui

dėl atsisakymo grąžinti žemę natūra turėtoje vietoje,
kai toks atsisakymas yra motyvuojamas tuo, kad žemė
yra užimta sodininkų bendrijų sodų, turi būti vertinamos faktinės aplinkybės, reikšmingos nustatant, ar
konkrečiu atveju realiai yra visuomenės ar jos dalies
(šiuo atveju – sodininkų bendrijos narių, sodininkų ar
kitų asmenų, įsigijusių bendrijos teritorijoje sodo sklypus) poreikis tokiai žemei. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad tokiais atvejais paprastai turėtų būti nustatoma,
ar sodų bendrijos teritorijai priskirta žemė, kuri nėra
užimta sodininkų ir kitų asmenų įsigytų sodo sklypų,
iš tikrųjų yra reikalinga bendriems sodininkų bendrijos poreikiams tenkinti, ir ar tokie poreikiai objektyviai
galėtų būti patenkinti grąžinus žemę natūra asmenims,
pagal įstatymą turintiems teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. LVAT konstatavo, kad nuosavybės teisė, kaip
žmogaus prigimtinė teisė, nėra tapati Lietuvos Respublikos piliečio teisei įstatymo nustatyta tvarka atkurti
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Tačiau
sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, visais atvejais turi
būti siekiama pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės, ir visos visuomenės (tam
tikros jos dalies) interesų.
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Socialinė apsauga
Privalu tiksliai laikytis motinystės pašalpos skaičiavimo tvarkos
Administracinė byla Nr. A552-1843/2012

B

yloje kilo ginčas dėl Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 6 straipsnio nuostatų taikymo
tais atvejais, kai betarpiškai po vieno vaiko gimimo ir
jo priežiūros atostogų tam pačiam asmeniui skiriamos
naujos motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos,
gimus kitam vaikui. Pareiškėja sutiko su pirmosios motinystės ir pirmosios motinystės (tėvystės) pašalpos
dydžiais ir jų apskaičiavimu, tačiau nesutiko su tuo, kad
apskaičiuojant antrąją motinystės ir antrąją motinystės
(tėvystės) pašalpą buvo pritaikytas maksimalus dienos
kompensuojamasis uždarbis, kuris buvo skaičiuojamas
ne nuo pareiškėjos kompensuojamojo dienos uždarbio
iki pirmųjų pašalpų gavimo, o nuo pirmųjų pašalpų
maksimalaus dienos kompensuojamojo uždarbio.
Teisėjų kolegija nurodė, jog teisės aktai nenumato, kad
taikant Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytą išimtį, pareiškėjos
vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis būtų
iš naujo lyginamas su teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžiais. Asmuo,

34
2012 metų veiklos apžvalga

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

rašydamas prašymą skirti atitinkamą pašalpą, turi teisę
pasirinkti, kurį iš anksčiau minėtų pašalpos skaičiavimo būdų prašo taikyti, tačiau neturi teisės reikalauti,
kad jo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis,
gautas prieš pirmosios motinystės pašalpos skyrimą,
būtų lyginamas su teisės į antrąją motinystės pašalpą
atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų
einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžiais. Tačiau
atsakovas, taikydamas Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytą išimtį, taip pat neturi teisės mažinti kompensuojamojo
uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota ankstesnė (pirmesnė) motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės)
pašalpa, nors jis ir viršytų Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje numatytą dydį
teisės į vėlesnę pašalpą atsiradimo metu. LVAT atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Vilniaus skyriaus apeliacinį skundą patenkino bei įpareigojo Vilniaus skyrių perskaičiuoti ir sumokėti pareiškėjai motinystės pašalpą.

Bendrabučiai negali būti nuomojami kaip socialiniai būstai
Administracinė byla Nr. A63-1385/2012

A

dministracinėje byloje tirta, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių)
apgyvendinimo tvarkos nuostata, kurioje nustatyta, jog
laisvos patalpos gali būti nuomojamos „šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba vaikas invalidas iki 16
metų, kuriam būtina nuolatinė slauga“ ir nuostata, kurioje nustatyta, jog laisvos patalpos gali būti nuomojamos
„našlaičiams, I, II grupės invalidams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems asmenims“, atitinka
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.623 straipsnio
nuostatas. Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija sutiko
su pirmosios instancijos teismo sprendimu bei konstata-

vo, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtinta Vilniaus savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarka
prieštarauja įstatymui kaip aukštesnės galios teisės aktui, nustatančiam baigtinį asmenų, galinčių apsigyventi
bendrabučiuose, sąrašą. Minėta tvarka nustatė, jog laisvos patalpos (bendrabučiai) gali būti nuomojamos dar
ir tam tikroms asmenų grupėms kaip socialinis būstas.
Pažymėtina, jog buvo pažeistas viešosios teisės principas
„viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Teisėjų
kolegija pripažino, kad savivaldybė veikė ultra vires ir priėmė neteisėtą sprendimą.

Socialinės paramos santykių kontekste sutuoktiniai yra laikomi šeima
nepriklausomai nuo to, ar jie kartu gyvena ir veda bendrą ūkį
Administracinė byla Nr. A552-2687/2012

A

pžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės
į piniginę socialinę paramą (į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų
kompensaciją) pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (toliau – Socialinės paramos įstatymas). Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija atsisakė pareiškėjui skirti socialinę paramą, atsisakymą grįsdama tuo, jog pareiškėjo šeimos deklaruoto turto vertė viršija Socialinės paramos įstatyme
nustatytą turto vertės normatyvą. Pareiškėjas teigė, kad
jis turi būti laikomas asmeniu, kuris gyvena vienas, nes
jis su žmona kartu negyvena ir bendro ūkio neveda.
Teisėjų kolegija nurodė, kad tiek skundžiamo sprendimo metu galioję teisės aktai, tiek ir dabartinė Socialinės
paramos įstatymo redakcija iš esmės vienodai apibrė-

žė asmenų, turinčių teisę į piniginę socialinę paramą,
ratą ir numatė, kad sutuoktiniai yra laikomi šeima arba
bendrai gyvenančiais asmenimis, nepriklausomai nuo
to, kur jie faktiškai gyvena ir ar veda bendrą ūkį. LVAT
vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad kartu su pareiškėju bendrai gyvenančiu
asmeniu turi būti laikoma ir jo sutuoktinė, o norint nustatyti, ar pareiškėjui priklauso socialinė parama, būtina vertinti tiek pareiškėjo, tiek ir jo sutuoktinės turimą
deklaruotą turtą.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjo šeimos nuosavybės
teise turimo turto vertė kreipimosi dėl paramos gavimo metu viršijo Socialinės paramos įstatyme nustatytą
turto vertės normatyvą, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė skirti pareiškėjui piniginę socialinę paramą – kompensaciją už komunalines paslaugas.

Skiriant motinystės pašalpą reikia nustatyti pašalpos gavėjo gautas
pajamas, o ne jam priklausančios individualios įmonės pelną
Administracinė byla Nr. A502-216/2012

A

pžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Sodra)
sprendimų, kuriais pareiškėjai nustatyta motinystės (tėvystės) pašalpos 19 799,64 Lt permoka. Pareiškėja teigė,
kad realiai draudžiamųjų pajamų neturėjo, o ginčijamu
laikotarpiu socialinio draudimo įmokų sumokėjimas negali būti laikomas faktu, patvirtinančiu, jog individualios
įmonės savininkas gavo tam tikras pajamas.
LVAT nurodė, kad nagrinėjant administracinius ginčus,
o šiuo atveju sprendžiant, ar pareiškėja pagrįstai gavo
motinystės išmoką, vertintinas susiklosčiusių santykių
turinys. Todėl tam, jog būtų galima pripažinti, kad pareiškėjai susidarė motinystės (tėvystės) pašalpos permoka, turi būti nustatyta, ar ji realiai gavo draudžiamąsias
pajamas per atitinkamą laikotarpį, o jei gavo – tai kokias.
Teisėjų kolegija nustatė, kad neginčijamų įrodymų, jog
pareiškėja nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu,

kuomet jai buvo mokama motinystės pašalpa, gavo
draudžiamųjų pajamų, byloje nebuvo. Pareiškėjai permoka nustatyta, remiantis duomenimis apie pareiškėjos
deklaruotas individualios įmonės pajamas 2009 metais.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad individuali įmonė ir jos
savininkas nėra tapatūs asmenys, o įmonės pelnas nėra
įmonės savininko pelnas. Teismas pažymėjo, jog jei nėra
pakankamo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja ginčo
laikotarpiu realiai gavo draudžiamųjų pajamų – nėra pagrindo pripažinti teisėtais ir pagrįstais administracinius
aktus, kuriais pareiškėjai nustatyta motinystės (tėvystės) pašalpos permoka. LVAT nusprendė priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Kauno skyriaus pareiškėjos naudai atstovavimo išlaidų,
patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą, kitą
pareiškėjos prašymo dalį perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.
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Valstybės tarnyba
Atleidžiamam valstybės tarnautojui turi būti pranešta ir apie būsimas
laisvas pareigas
Administracinė byla Nr. A525-2004/2012

B

yloje buvo sprendžiama, ar atsakovas Klaipėdos
miesto savivaldybės administracija teisėtai ir pagrįstai iš pareigų atleido valstybės tarnautoją. Pareiškėjas kreipėsi į teismą nurodydamas, jog atleidžiant iš
darbo, jam nebuvo pranešta apie įstaigoje numatomą
įsteigti pareigybę. Išnagrinėjęs ginčą, LVAT šioje byloje
pripažino nepagrįstu atsakovo argumentą, kad pareiškėjui neturėjo būti pateikiama informacija ir atitinkamai siūlomos naujos pareigos, kaip to reikalauja Valstybės tarnybos įstatymas, kadangi pareiškėjo atleidimo iš
pareigų metu laisvų pareigų nebuvo, o nauja pareigybė

įsteigta tik kitą dieną po pareiškėjo atleidimo. Teismas
konstatavo, kad dėl pareigybės panaikinimo iš pareigų
atleidžiamam valstybės tarnautojui darbdavys privalo
suteikti visą (išsamią) informaciją ne tik apie esamas
laisvas darbo vietas, bet ir apie pareigybes, kurias numatoma įsteigti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu
sietiną struktūrinį arba kitokį atitinkamos institucijos
(arba jos padalinio) reorganizavimą. Teisėjų kolegija
pripažino, kad darbdavio įsakymas dėl atleidimo privalo būti panaikintas, pareiškėjui priteista neturtinė žala
bei darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką.

Išnykus anksčiau egzistavusiam atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindui,
atleidimas tampa neteisėtu
Administracinė byla Nr. A662-2459/2012

N

agrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto
taikymo apimties, pagal kurį pareigūnas atleidžiamas
iš vidaus tarnybos, jei įsiteisėjo teismo nuosprendis,
kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą
ar baudžiamąjį nusižengimą arba jam atimama teisė
dirbti teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo
jis negali atlikti savo pareigų. LVAT išplėstinė teisėjų
kolegija pažymėjo, jog bylos specifika yra tai, kad nors
pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos metu egzistavo
aplinkybė, leidžianti taikyti Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą, tačiau Kauno apygardos teismas 2011 m.
panaikino Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010
m. nuosprendį ir išteisino pareiškėją. Nagrinėjamoje
administracinėje byloje ginčo dėl bylos faktinių aplinkybių nebuvo. Buvo keliamas klausimas tik dėl Statuto
53 straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimo ir šios nuostatos taikymo apimties.
LVAT nurodė, kad
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teismo aktas (įsiteisėjęs nuosprendis) minėtos Statuto
nuostatos prasme yra aktualus todėl, kad juo patvirtinamos arba paneigiamos tam tikros aplinkybės (pvz.,
asmuo pripažįstamas padariusiu baudžiamąjį nusižengimą), kurios leidžia abejoti asmens galimybėmis eiti
pareigas vidaus tarnyboje.
Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, jog susiklosčiusi situacija sudaro pagrindą laikyti Kauno apygardos teismo 2011 m. nuosprendį teismo aktu, kuriuo galutinai
nuspręsta, kad pareigūnas nepadarė nusikalstamos veikos, kuria jis buvo kaltinimas, ir šiuo aktu vadovautis.
LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas
netinkamai aiškino materialinės teisės normas, todėl
pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo pakeistas, pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, Kauno
apskrities vyriausiojo policijos komisariato įsakymas
„Dėl viršilos D. S. atleidimo iš vidaus tarnybos“ panaikintas, atsakovas įpareigotas grąžinti pareiškėją į anksčiau eitas ar lygiavertes pareigas.

Savivaldybių teisės ir pareigos
Savivaldybė turi atsakyti už netinkamai vykdytą jai priskirtą kelių
priežiūros funkciją
Administracinė byla Nr. A502-1611/2012

T

iriant žalos atlyginimo klausimą, byloje nustatyta, jog pareiškėjas turtinę žalą patyrė tuomet, kai
Kauno mieste vairuodamas automobilį įvažiavo į jokiais kelio ženklais nepažymėtą, važiuojamojoje kelio
dalyje buvusią duobę. LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi
ginčo aplinkybes, konstatavo, jog atsakovas Kauno
miesto savivaldybė netinkamai vykdė jai priskirtą kelių

priežiūros funkciją. Atsižvelgusi į tai, kad Kauno miesto savivaldybė nepateikė duomenų, jog žala atsirado dėl
nenugalimos jėgos arba pareiškėjo tyčios ir / ar didelio
neatsargumo, teisėjų kolegija nusprendė, kad Kauno
miesto savivaldybė privalo pareiškėjui atlyginti žalą dėl
automobilio apgadinimo.

Savivaldybės turi pareigą užtikrinti, kad jų teritorijoje augantys želdiniai
nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui
Administracinė byla Nr. A662-2335/2012

B

yloje pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu
priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės
turtinę žalą (4 100 Lt), patirtą kapinėse nuvirtus medžiui ant kapavietės ir ją apgadinus. Atsakovas atsisakė atlyginti žalą, motyvuodamas tuo, kad teisės aktai
nenumato jo pareigos rūpintis kiekvienu jo teritorijoje
augančiu medžiu. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą tenkino.
Apeliacinės instancijos, t. y. LVAT teismo teisėjų kolegija, sistemiškai išanalizavusi teisės aktus, nurodė, jog
įstatymų leidėjas savivaldybėms yra įtvirtinęs pareigą
nustatyti medžių ir kitų želdinių fiziologinę būklę. Todėl nors kiekvieno medžio realus patikrinimas yra sudėtingas procesas, minėta pareiga turi būti vykdoma,
o atsakovas, būdamas atsakingas už savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą bei

apskaitą, vykdydamas jų būklės stebėseną, organizuodamas valstybinėje žemėje esančių želdinių ir želdynų
priežiūrą, privalėjo užtikrinti, kad pareiškėjo nurodomoje kapavietėje augantys medžiai ir kiti želdiniai nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui.
LVAT nurodė, jog pareiga užtikrinti, kad želdiniai nekeltų pavojaus Vilniaus mieste, tenka būtent atsakovui.
Nagrinėjamu atveju atsakovui nesprendus klausimo
dėl pažeisto medžio pašalinimo, teisėjų kolegija padarė
išvadą, jog atsakovas neveikė taip, kad būtų išvengta
medžio virtimo ir dėl to sukeltų neigiamų padarinių.
Įvertinusi byloje pateiktus įrodymus, teisėjų kolegija
konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
tenkino pareiškėjo skundą ir priteisė skunde nurodytą
turtinės žalos dydį.
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Žalos atlyginimas

Policija įpareigota atlyginti turtinę žalą už neteisėtą priverstinį
transporto priemonės nuvežimą
Administracinė byla Nr. A502-1336/2012

A

pžvelgiamoje administracinėje byloje ginčas kilo
dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo iš valstybės dėl, pareiškėjo teigimu, neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų. Byloje nustatyta, kad vairuodamas
automobilį pareiškėjas buvo sustabdytas policijos
pareigūnų. Nustačius jam 0,54 promilių neblaivumą,
buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalies pažeidimo,
pranešimas dėl nušalinimo nuo transporto priemonių
vairavimo, nurodyta, kad jis vairuoti negali, todėl automobilis bus priverstinai nuvežtas.
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Išnagrinėjus administracinę bylą buvo nustatyta, kad
policijos pareigūnai neveikė taip, kaip pagal įstatymus
privalėjo veikti. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas, dėl tokių policijos pareigūnų veiksmų atitinkamą laiką negalėdamas naudotis jam nuosavybės teise
priklausančia transporto priemone, nepaisant visų pastangų teisėtomis priemonėmis apginti savo pažeistas
teises, patyrė neigiamus išgyvenimus, kurie, atsižvelgiant į jų trukmę bei subjektą, pažeidusį šias teises,
negalėjo būti vertinami kaip nežymūs ar trumpalaikiai.
Teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjui turi būti atlyginta turtinė žala, kurią jis patyrė dėl išlaidų už automobilio transportavimą ir saugojimą.

Valstybė turi atlyginti neturtinę žalą už laiku nepriimtus teisės aktus
Administracinė byla Nr. A502 – 1255/2012

A

pžvelgiamoje byloje pareiškėja prašė atlyginti
neturtinę žalą, kurią siejo su nacionalinės teisės
aktų, užtikrinančių asmenų, kuriems diagnozuotas
transseksualumas, teisę į prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą (kompleksinį šio lyties tapatumo sutrikimo gydymą) bei teisinį lyties pakeitimo pripažinimą
(civilinės būklės aktų keitimą), nepriėmimu.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad šiuo individualiu atveju nebuvo duomenų apie tai, kad pareiškėja, turėdama
norą gyventi ir būti priimama visuomenės kaip priešingos lyties asmuo, kokiais nors konkrečiais veiksmais
išreiškė valią pasinaudoti Lietuvoje teikiamomis medicinos paslaugomis. Byloje nenustatyta faktų, liudijančių, jog dėl esamos sveikatos būklės pareiškėja kreipėsi į
Lietuvoje veikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, prašydama išaiškinti ligą ir taikyti būtiną gydymą.

Taigi pareiškėja ir Lietuvos valstybė niekada nebuvo to
paties teisinio santykio subjektai. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvoje egzistuojanti teisinė
situacija pareiškėjos padėties tiesiogiai nelėmė, t.y. teisės į privatų gyvenimą niekada realiai nevaržė.
Spręsdama dėl neturtinės žalos, susijusios su civilinės
būklės aktų keitimu, teisėjų kolegija pažymėjo, jog jai
nekyla abejonių, kad Lietuvoje nesant teisinio reguliavimo, kuriuo būtų nustatyta civilinės būklės akto – asmens lyties pakeitimo – registravimo tvarka, asmenys,
pakeitę lytį medicininiu būdu, atsiduria nepalankioje
padėtyje. Jie neturi kitos išeities, kaip tik kreiptis į
teismą, prašydami ad hoc pašalinti egzistuojančią teisės
spragą (taip elgėsi ir pareiškėja). Atsižvelgus į tai nuspręsta, jog pareiškėjos patirtos dvasinės kančios yra
neturtinė žala, kurią valstybė turi atlyginti.

Valstybinė ligonių kasa įpareigota atlyginti žalą ortopedinių gaminių
tiekėjui
Administracinė byla Nr. A492-376/2012

P

areiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ prašė iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – Valstybinė ligonių kasa), priteisti 90 928,25 Lt
nuostolių, 20 801,57 Lt palūkanų (nes atsakovas laiku
neįvykdė sutartimis prisiimtų įsipareigojimų – per sutartyse nustatytą terminą neapmokėjo išrašytų sąskaitų) ir 8,52 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme
dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėjas su Valstybine ligonių kasa buvo sudaręs sutartį dėl
apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis – šių priemonių pagaminimo bei kompensavimo iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kuri turėjo
galioti nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio
31 d. Vykdant reorganizaciją 2008 m. gruodžio 22 d.
vienintelio akcininko sprendimu prie UAB „Baltic Orthoservice“ buvo prijungta UAB „Orthoservice Vilnius“.
UAB „Baltic Orthoservice“ po reorganizavimo tęsė savo
veiklą kaip juridinis asmuo, perimdama visas veiklą
baigusios UAB „Vilnius Orthoservice“ teises ir pareigas.
UAB „Baltic Orthoservice“ su Valstybine ligonių kasa
2009 m. gruodžio 31 d. taip pat sudarė sutartį „Dėl
apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis“ tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo
nustatytos ir sutartyje, sudarytoje UAB „Orthoservice
Vilnius“; sutartis pasirašė tas pats įgaliotas asmuo.

sistemos nepakeistais kodais yra esminis sutarties
pažeidimas, turėjo būti įvertintos dėl to kilusios pasekmės, pažeistos sąlygos esminė reikšmė sutarčiai,
sutartį pažeidusios šalies kaltė, sutarties šalių teisėti
lūkesčiai bei kitos aplinkybės, numatytos CK 6.217
straipsnio 2 dalyje. Todėl šis pažeidimas teisėjų kolegijos įvertintas kaip labai formalus; nors tokios sąlygos
griežtas laikymasis pagal sutarties esmę pripažintinas
turinčiu esminę reikšmę, jis nebuvo padarytas tyčia ir
nesukėlė neigiamų pasekmių, todėl teisėjų kolegija jo
nevertino nei kaip pagrindo sutarčiai nutraukti, nei juo
labiau kaip pagrindo atsisakyti apmokėti už suteiktas
paslaugas.
Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad sąskaitų jis
neprivalėjo apmokėti, nes buvo nurodyta netinkama
įmonė – UAB „Baltic Orthoservice“. Teisėjų kolegija nurodė, jog byloje įrodytas teisių perėmimo reorganizacijos procese faktas ir ši įmonė turėjo teisę gauti apmokėjimą; reikalavimas pateikti papildomus dokumentus
– licencijas, leidimą – higienos pasą, taip pat nepašalino
atsakomybės mokėti netesybas, nes tokios aplinkybės
turėjo būti patikrintos sutarties sudarymo metu ir negali turėti įtakos atsiskaitymams. Šalys neprivalo nurodyti netesybų sudaromuose skolų suderinimo aktuose,
ši aplinkybė taip nėra nei faktinė, nei teisinė kliūtis jas
reikalauti priteisti teisme. Remiantis pirmiau aptartais argumentais, pareiškėjui iš atsakovo priteista 90
928,25 Lt skolos.

Teismas nurodė, jog nagrinėto ginčo kontekste sprendžiant ar prisijungimas prie Ortopedijos informacinės
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Valstybės garantuojama
teisinė pagalba
Antrinės teisinės pagalbos tarnybos privalo veikti savo kompetencijos
ribose
Administracinė byla Nr. A756-2551/2012

N

agrinėjamu atveju ginčas kilo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo
„Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo“,
kuriuo pareiškėjui buvo nutrauktas antrinės teisinės
pagalbos teikimas administracinėje byloje, teisėtumo ir
pagrįstumo.
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog sprendžiant, ar yra pagrindas atsisakyti nutraukti antrinės teisinės pagalbos
teikimą, negali būti nagrinėjami tokie klausimai, kuriuos spręsti yra priskirta teismo kompetencijai. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, gavusi
antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pranešimą
apie tai, kad paaiškėjo įstatyme nurodytos antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo aplinkybės (pvz.,
jog atstovavimas byloje yra neperspektyvus), savo kompetencijos ribose turi atlikti vertinimą tuo aspektu, ar
advokato pranešime nurodytos aplinkybės ir visi konkrečiam atvejui reikšmingi faktiniai duomenys leidžia
daryti vienareikšmę išvadą, kad nėra faktinio ir teisinio
pagrindo parengti įstatymų reikalavimus atitinkantį
teismui teiktiną dokumentą.

Teisėjų kolegija nurodė, jog skundžiamame Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendime nebuvo tinkamai motyvuota, kodėl pareiškėjo
reikalavimas dėl neturtinės 100 000 Lt dydžio žalos
atlyginimo iš Lietuvos Respublikos, kurią pareiškėjas
teigė patyręs dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų, yra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismas pabrėžė, jog
sprendžiant dėl reikalavimo atlyginti neturtinę žalą,
turi būti visapusiškai ištirtos ir įvertintos aplinkybės,
kurios gali pagrįsti arba paneigti sąlygų, būtinų valstybės civilinei atsakomybei atsirasti, buvimą arba nebuvimą (viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir
priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei žalos
ryšiui). Teisėjų kolegija pažymėjo, jog iš byloje esančių
duomenų buvo matyti, kad pareiškėjas aiškiai nurodė,
kokiais konkrečiais neteisėtais veiksmais, jo teigimu,
jam buvo padaryta neturtinė žala, ir įvardijo, kaip ji
pasireiškė, taip pat teikė tai patvirtinančius įrodymus.
LVAT konstatavo, kad Šiaulių valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos sprendimas „Dėl antrinės
teisinės pagalbos teikimo nutraukimo“ buvo neteisėtas
ir nepagrįstas, todėl jį panaikino.

Bylinėjimosi išlaidos turi atitikti rekomenduojamus dydžius
Administracinė byla Nr. A492-1317/2012

P

areiškėjas teismo prašė priteisti 1 936 Lt bylinėjimosi išlaidų už apeliacinio skundo surašymą.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už
advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą
(paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytas maksimalus dydis už tokio pobūdžio
atstovavimo paslaugas. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už
advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas
maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus
koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga
(toliau – MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo patvirtinta minimali mėnesinė alga – 800
Lt, galiojusi iki 2012 m. rugpjūčio 1 d.
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Rekomendacijų 8.10 punkte buvo numatyta, kad už
apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios
instancijos teisme, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 2 MMA, tai yra 1 600 Lt.
Pareiškėjas prašė priteisti 1 936 Lt už apeliacinio skundo surašymą. LVAT nurodė, kad pareiškėjo už apeliacinio skundo parengimą prašoma suma viršijo Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtintą maksimalų dydį už tokio
pobūdžio atstovavimo paslaugas, taip pat, atsižvelgusi
į Rekomendacijų 2.1–2.3 bei 2.6–2.7 punktuose nustatytus kriterijus bei vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, nusprendė, kad pagrindo nukrypti
nuo Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio
šiuo atveju nėra, todėl pareiškėjui iš atsakovo priteisė 1 600 Lt apeliacinio skundo rengimo išlaidų. LVAT
konstatavo, kad pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi
išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos
teisme, tenkintinas iš dalies.

Užsieniečių bylos
Užsieniečių sulaikymas gali būti taikomas tik būtinais atvejais
Administracinė byla Nr. N575-1289/2012

I

šnagrinėjusi administracinę bylą teisėjų kolegija
pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ įstatymo 113 straipsnio
2 dalis, nustatanti, kad kai yra sprendžiamas klausimas
dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos arba įpareigojimo užsieniečiui išvykti iš Lietuvos Respublikos, užsienietis gali
būti sulaikytas tik tuo atveju, jeigu sulaikymas būtinas
atitinkamam sprendimui priimti ar vykdyti (jeigu užsienietis trukdo priimti ar vykdyti sprendimą, gali pasislėpti vengdamas išsiuntimo ir pan.) įgyvendina ne
vien tik Direktyvą 2008/115/EB „Dėl bendrų nelegaliai

esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir
tvarkos valstybėse narėse“, tačiau ir kitas direktyvas,
neprieštarauja Direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo,
ir Direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius
reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, nuostatoms, todėl
gali būti taikoma prieglobsčio prašytojams, t. y. ir tuo
atveju, kai užsienietis yra teismui apskundęs Migracijos
departamento sprendimą nesuteikti jam prieglobsčio ir
išsiųsti jį iš šalies.

Santuoka negali būti laikoma fiktyvia vien todėl, kad ji suteikia
imigracijos privalumą
Administracinė byla Nr. A822-1727/2012

A

pžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar atsakovas
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos
departamentas), priimdamas sprendimą, kuriuo atsisakė pakeisti pareiškėjui išduotą leidimą laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, pagrįstai pripažino, kad pareiškėjo 2008 m. sudaryta santuoka su Lietuvos Respublikos piliete yra fiktyvi.
Bylą išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad
minimu atveju, atsižvelgiant į aplinkybę, jog pareiškėjas ir jo sutuoktinė naudojasi Europos Sąjungos (toliau
– ir ES) garantuojama judėjimo laisve, bei siekiant visapusiškai ir objektyviai įvertinti susiklosčiusią situaciją yra aktualu paminėti Europos Sąjungos Komisijos
2009 m. liepos 2 d. Komunikatą Europos Parlamentui
ir Tarybai dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir
gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo
ir taikymo gairių (toliau – Komunikatas), ir būtent tą
Komunikato dalį, kurioje yra kalbama apie fiktyvios
santuokos įvertinimą. Komunikato 4.2 punktas numato, kad santuoka negali būti laikoma fiktyvia vien todėl,
kad ji suteikia imigracijos privalumą arba bet kokį kitą
privalumą. Siekiant nesudaryti nereikalingų kliūčių galima nustatyti orientacinius kriterijus, liudijančius, kad

piktnaudžiavimo suteiktomis teisėmis tikimybė menka: trečiosios šalies pilietybę turintis sutuoktinis pats
asmeniškai, be jokių sunkumų, gavo teisę gyventi šalyje
arba jau anksčiau teisėtai gyveno ES piliečio valstybėje
narėje; poros santykiai – ilgalaikiai; pora ilgą laiką turi
bendrą būstą arba veda bendrą ūkį, pora prisiėmė svarbių ilgalaikių teisinių arba finansinių įsipareigojimų, dėl
kurių jie dalijasi atsakomybe (būsto pirkimo paskola ir
t. t.); santuoka yra ilgalaikė.
LVAT pažymėjo, kad kiekvieni santykiai yra individualūs ir negali būti vertinami paviršutiniškai, neįsigilinus
į santykių savitumą. Teisėjų kolegijai kilo pagrįstų abejonių, ar pareiškėjo santuokos sudarymas su Lietuvos
Respublikos piliete turėjo vieną esminių fiktyvios santuokos elementų – specialųjį tikslą, kad santuoka buvo
sudaroma išimtinai siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir nesiekiant sukurti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kitų santuokos teisinių
pasekmių. LVAT pareiškėjo skundą tenkino iš dalies,
panaikino atsakovo Migracijos departamento Imigracijos reikalų skyriaus sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta
pareiškėjui pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje, įpareigojo atsakovą Migracijos departamentą išnagrinėti pareiškėjo prašymą pakeisti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje iš naujo.
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