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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Įžangos žodis

Gintaras Kryževičius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininkas

Gerbiamieji,
tikriausiai nerastume teismo, kuris galėtų
džiaugtis, jog praėjusieji metai buvo lengvi ir paprasti. Gaunamų skundų skaičius Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme tolygiai
augo, deja, netrumpėjo ir vidutinė administracinių ginčų bylų pagal apeliacinius skundus nagrinėjimo trukmė. Siekiant mažinti metų pabaigoje teisme liekančių neišnagrinėtų bylų skaičių,
sutrumpinti apeliacinių bylų nagrinėjimo trukmę nedarant žalos bylų nagrinėjimo kokybei,
kuri yra pagrindinis teismo veiklos prioritetas,
tokios statistikos fone tampa akivaizdi alternatyvaus ginčų nagrinėjimo svarba.
Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo procedūros leidžia išspręsti ginčą taikant paprastesnes,
greitesnes ir pigesnes procedūras nei tos, kurios
naudojamos teisminiame procese, ir tuo pačiu
pagerina teismų sistemos kokybę, sumažina
darbo krūvį, pagreitina teisminį procesą ir padeda tinkamiau užtikrinti žmogaus teises. Be to,
galima sakyti, kad šitokiu būdu kuriama taikinimo kultūra, visuomenėje užtikrinama socialinė
ir teisinė taika.
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Efektyviausia iš visų alternatyvaus ginčų
sprendimo procedūrų paprastai laikoma mediacija. Net ES teisės aktų leidėjas, siekdamas
skatinti naudotis alternatyviais ginčų sprendimo būdais, yra pabrėžęs mediacijos proceso teikiamą naudą – visų pirma ekonominį efektyvumą ir spartą. Svarbu ir tai, kad šis būdas leidžia
naudoti šalių poreikiams pritaikytus procesus,
o pasiekti susitarimai labiau padeda išsaugoti
draugiškus bei tvarius šalių santykius.
Nė vienas sprendimas negali būti toks teisingas, kaip sprendimas, pasiektas suderinus ginčo
šalių tarpusavio pretenzijas. Todėl siekiamybe
laikytina teisinė sistema, kurioje teismai veikia, kaip ultima ratio priemonė, o alternatyvių
ginčų nagrinėjimo procedūros ją papildo – taip
kiekvienam teisingumą užtikrindamos pigiau,
greičiau ir efektyviau.
Ir ši mintis tarsi atliepia mūsų teismo siekį –
kuo labiau koncentruotis į teisingumo vykdymą,
kuo skubiau rasti aiškų atsakymą žmogui, užtikrinti dar didesnį pasitikėjimą teismo veikla, atsakingumu, pagaliau – žmogiškumu.
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Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui, formuojančiam ir plėtojančiam teisės
taikymo bei aiškinimo praktiką administracinių ginčų srityje, apžvelgiamais 2017 metais,
kaip ir kasmet, teko nagrinėti įvairaus pobūdžio
bylas – didžiausią kiekį sudarė kalinimo sąlygų
bei neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atlyginimo bylos, padaugėjo bylų dėl užsieniečių teisinės padėties ir prieglobsčio, auga ir
tampa vis įvairesnis socialinės apsaugos klausimų spektras. 2017 metais išryškėjo rinkliavų už
atliekų tvarkymą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos bylų mažėjimo tendencija. Kitų
ginčų srautai išlieka daugmaž panašūs, kaip ir

praėjusiais metais.
Teismo jurisdikcinė veikla daugeliu atveju
susijusi su sudėtingais, kompleksiniais (be kita
ko, apimančiais tiek nacionalinės, tiek tarptautinės bei Europos Sąjungos teisę), visai visuomenei ypatingai aktualiais, jautrias tam tikrų
asmenų grupių teises bei pareigas liečiančiais
teisiniais aspektais. 2017 metais Teismas turėjo
progą plačiai ir gausiai pasisakyti dėl norminių
administracinių aktų teisėtumo, mokesčių, socialinės apsaugos, užsieniečių teisinės padėties,
valstybės tarnybos, konkurencijos, žalos atlyginimo, administracinių bylų teisenos srityse,
kurios šiame pranešime apžvelgiamos išsamiau.

NORMINIŲ
ADMINISTRACINIŲ
AKTŲ TEISĖTUMAS

leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimu, teisėtumo; vartojimo kredito gavėjams (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. gegužės 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-10-858/2017 dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir
atsakingojo skolinimo nuostatų dalies teisėtumo); pretendentams į teisėjus ir teisėjams
(išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 19
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-11492/2017 dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir
teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo dalies
teisėtumo); studentams (išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-20-556/2017 dėl įsakymo Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų,
į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo
valstybės finansavimo dalies teisėtumo) ir kt.
Šiose bylose analizuojamų teisinių santykių
įvairovę parodo ir tai, jog 2017 metais Teismas
išnagrinėjo net dvi normines administracines
bylas, kuriose tyrė ministrų patvirtintas
registravimo taisykles (žr. išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I-1-756/2017 dėl
žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo
Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės
ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimą

Norminių administracinių aktų, kuriuos
priėmė centriniai valstybinio administravimo
subjektai, teisėtumo patikros bylų nemažėja –
2017 metais iš esmės išnagrinėta 11 tokių bylų.
Kaip ir kiekvienais metais, šios bylos apėmė
įvairias valstybės valdymo sritis ir buvo reikšmingos didelei visuomenės daliai: paramos
gavėjams (išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m.
kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. eI-4-822/2017 dėl Sankcijų už kompleksinės
paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos nuostatų dalies teisėtumo); neįgaliesiems, besinaudojantiems darbo rinkos priemonėmis (išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m.
kovo 30 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-3-502/2017 dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
aprašo dalies teisėtumo); taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų turėtojams
(išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio
3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-5662/2017 dėl aplinkos ministro įsakymų, susijusių su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
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administracinėje byloje Nr. eI-17-261/2017 dėl
susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų
laivų registravimo taisyklių).
Pastebėtina, kad lyginant su praeitais metais,
mažesnėje bylų dalyje priimti sprendimai,
pripažįstantys norminio administracinio akto
prieštaravimą aukštesnės galios teisiniam
reguliavimui. Be to, apžvelgiamais metais
teisės normų teisėtumo patikra atlikta ne tik
dėl atitikties dominuojančiam konstituciniam
teisinės valstybės principui inter alia teisės
aktų hierarchijos imperatyvui, bet ir vis
dažniau taikomiems kitiems konstituciniams
principams: proporcingumo (žr. išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 21 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. eI-4-822/2017, 2017
m. balandžio 11 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. eI-6-502/2017, 2017 m. rugsėjo 19
d. sprendimą administracinėje byloje Nr.
I-11-492/2017); atsakingo valdymo (žr.
išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio
11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI6-502/2017); teisėtų lūkesčių (žr. išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 11 d.
sprendimą Nr. eI-6-502/2017, 2017 m. lapkričio
6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1756/2017).
Kita vertus, aktualiais tyrimo dalykais apžvelgiamose bylose vis dar išlieka valstybinio
administravimo subjektų kompetencijos (įgaliojimų) priimti tam tikrą norminį teisės aktą ar
jo dalį klausimai (žr. išplėstinės teisėjų kolegijos
2017 m. balandžio 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-5-662/2017, išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-12-502/2017, išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-11-492/2017).
Tinkamo teisėkūros subjektų diskrecijos
priimant norminius administracinius aktus
įgyvendinimo aspektu plačiau apžvelgtina
administracinė byla, kurioje Teismas tyrė,
ar aukštesnės galios teisiniam reguliavimui
neprieštarauja kai kurios sveikatos apsaugos
ministro įsakymų dėl žmogaus kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų,
apmokamų iš žmogaus organų ir audinių
transplantacijos programos lėšų, nuostatos,
reglamentuojančios šių paslaugų teikimo
reikalavimus,
susijusius
su
universiteto
ligoninės veiklos siekiant teikti tam tikras
aptariamas paslaugas apimtimi, trukme ir
patirtimi.
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Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo,
kad vykdant reglamentavimo veiklą teisės
aktuose yra įtvirtintos procedūrinės galimybės
teisėkūros subjektui nustatyti priimamo
teisinio reguliavimo prielaidas (faktines
situacijos
aplinkybes,
šias
aplinkybes
patvirtinančius
tam
tikrus
duomenis),
visapusiškai įvertinti priimamų teisės normų
(teisės akto projekto) teigiamas ir neigiamas
pasekmes ir tai pateikti teisės akto projekto
lydimuosiuose dokumentuose ar pačiame
teisės akte ( jo prieduose). Šių procedūrinių
galimybių išnaudojimas teisėkūros procese,
atsižvelgiant į konkrečią reglamentavimo
sritį ir nustatomų teisės normų pobūdį,
sudaro prielaidas ne tik priimti teisėtus inter
alia proporcingus, objektyvius ir aiškius
norminius administracinius aktus, bet ir
užtikrina, jog atsižvelgiant į teisėkūros
subjekto
pateiktą
priimamo
teisinio
reguliavimo pagrindimą, bus galima tinkamai
atlikti priimtų teisinio reguliavimo nuostatų
teisėtumo teisminę patikrą.
Teisėkūros
subjekto diskrecija, kad ir esanti labai plati,
negali būti aiškinama, kaip paneigianti viešojo
administravimo subjekto pareigą apskritai
pagrįsti savo priimamus sprendimus, todėl,
priimant konkretų norminį administracinį aktą
(nustatant konkrečias teisės normas), turi būti
aiškūs faktai, argumentai, teisinis pagrindas,
kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi.
Nustatomo teisinio reguliavimo pagrindimas
turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Tokio
pagrindimo stoka apsunkina administracinio
teismo atliekamą tokių aktų teisėtumo patikrą,
ypač kai administracinis aktas, kurio teisėtumas
yra tiriamas, reglamentuoja specialių žinių
reikalaujančią sritį.
Atsižvelgus į tokį aiškinimą, taip pat
bylos faktinės situacijos aplinkybes, spręsta,
kad tiek, kiek tirtas teisinis reguliavimas
nėra tinkamai motyvuojamas būtinumu ir
reikalingumu užtikrinti sveikatos priežiūros
tinkamumą ir prieinamumą, tiek, kiek jis
nėra pagrindžiamas patikimais, konkrečiais,
aiškiais ir objektyviais duomenimis, negali
būti laikomas proporcingu ir atitinkančiu
Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad
valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja
medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui
susirgus, o teisėkūros procedūros požiūriu
negali būti laikomas atitinkančiu konstitucinį
atsakingo valdymo principą (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. eI-6-502/2017).
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MOKESČIAI
Reikšmingiausia mokesčių bylų dalis 2017
metais buvo susijusi su pridėtinės vertės
mokesčio klausimais, sprendžiančiais Europos
Sąjungos teisės veiksmingo užtikrinimo
problemas, tačiau nemažai apmokestinimo
taisyklių išaiškinimų, taikant, be kita ko,
Europos Sąjungos teisės aktus, Teismas pateikė
ir akcizų bei muitų srityse.
Kalbant apie prekių tiekimo Bendrijos viduje
neapmokestinimą (apmokestinimą taikant
0 proc. PVM tarifą), pažymėtina išplėstinės
teisėjų kolegijos nagrinėta administracinė
byla Nr. A-516-602/2017, kurioje sprendžiant
dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
49 straipsnio 1 dalies ir 2006 m. lapkričio
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos
138 straipsnio 1 dalies taikymo, išaiškinta,
kad aplinkybė, jog Bendrijos viduje tiekiamų
prekių disponavimo teisė galbūt buvo perduota
ne PVM sąskaitoje faktūroje nurodytam
asmeniui, o kitam (nenustatytam) įgijėjui, nėra
reikšminga sprendžiant dėl neapmokestinimo
sąlygų (ne)buvimo. Atvejais, kai PVM sąskaitoje
faktūroje yra nurodyti ne tikrieji įgijėjai, teisė
į neapmokestinimą PVM gali būti paneigta,
jeigu tiekėjas: 1) pats sukčiavo, pavyzdžiui, tyčia
nurodydamas klaidingus duomenis apie įgijėją;
2) žinojo arba, būdamas atidus ir rūpestingas,
galėjo žinoti, jog įgijėjas sukčiauja, bet vis tiek
sudarė sandorį.
Dėl įrodinėjimo, kad neapmokestinimo atveju
prekės turi būti fiziškai išgabentos iš tiekimo
valstybės narės, tačiau likti Bendrijos viduje,
byloje taip pat nurodyta, kad Lietuvos mokesčių
įstatymuose ir (ar) juos įgyvendinančiuose
norminiuose teisės aktuose nesant aiškiai
nurodytų (įvardytų) įrodymų (dokumentų),
kuriuos turi turėti apmokestinamieji asmenys
(PVM mokėtojai), siekiantys įrodyti fizinį
prekių išvežimą iš Lietuvos į kitą valstybę narę,
ši aplinkybė (faktinis išvežimas) įrodinėtina
konkrečių tiekimo sandorių įprastoje praktikoje
apmokestinamojo asmens (paprastai) turimais
prekių išgabenimą patvirtinančiais įrodymais.
Galiausiai pasisakydama dėl tiekimo kitoje
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valstybėje narėje įsisteigusiam PVM mokėtojui,
išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad PVM
mokėtojas, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą
pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
49 straipsnį, kai šis tarifas taikomas prekes
tiekiant kitoje valstybėje narėje registruotam
PVM mokėtojui, privalo turėti ir įrodymus,
kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra
kitoje valstybėje narėje registruotas PVM
mokėtojas. PVM mokėtojo kodas paprastai
įrodo apmokestinamojo asmens statusą šiuo
požiūriu (išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m.
lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-516-602/2017. Aptartais aspektais taip pat
žr. 2017 m. vasario 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-1477-438/2017, 2017 m. lapkričio
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-869602/2017, 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A-5112-575/2017).
Paminėtina ir administracinė byla, kurioje
ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus
sprendimo atsisakyti pripažinti pareiškėjo teisę
į tiekimo Estijos bendrovei neapmokestinimą
nustačius, kad ši Estijos įmonė, įsigijusi prekes
iš pareiškėjo, iš karto, šioms prekėms tebesant
Lietuvoje ir nepradėjus jų gabenimo, jas
(prekes) pardavė kitiems apmokestinamiesiems
asmenims, o pareiškėjui ši aplinkybė buvo
žinoma. Teismui pasikreipus į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą, gautas prejudicinis
sprendimas (byla Nr. C-386/16), pagal kurio
išaiškinimus ir nustatytas faktines aplinkybes
išnagrinėjus
apžvelgiamą
bylą,
spręsta,
jog nagrinėtu atveju nebuvo tenkinamos
konkrečiose PVM direktyvos nuostatose
numatytos sąlygos neapmokestinti ginčo prekių
tiekimo (taikyti 0 proc. PVM tarifą) (2017 m.
lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-159-602/2017).
Teisės į PVM atskaitą realizavimo srityje
2017 metais Teismas taip pat išsprendė nemažai
bylų. Paminėtina administracinė byla, kurioje
akcentuota, jog klausimai dėl teisę į PVM
atskaitą siekiančio realizuoti apmokestinamojo
asmens sukčiavimo ar piktnaudžiavimo Europos
Sąjungos teise, taip pat žinojimo ar turėjimo
žinoti apie dalyvavimą į sukčiavimą įtrauktame
sandoryje tampa aktualūs tik tais atvejais,
kai prekių tiekimas realiai įvyko. Be to, šie
klausimai, kiek tai susiję su teisės į PVM atskaitą
realizavimu, neaktualūs ir tais atvejais, kai nėra
tiesioginio ryšio tarp įsigytų prekių ar paslaugų
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ir teisę į PVM atskaitą siekiančio įgyvendinti
apmokestinamojo asmens apmokestinamųjų
sandorių ar jo apmokestinamos veiklos (2017 m.
liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
eA-1923-575/2017).
2017 metais Teismui toliau teko nagrinėti
ginčus dėl neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją
įvežtų
akcizinių
prekių
apmokestinimo
(pvz., 2017 m. sausio 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-168-143/2017,
2017 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-236-261/2017, 2017 m. spalio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-2048575/2017), dėl asmeniniame bagaže įvežtų
akcizinių prekių ar automobilių kuro bakuose
įvežto kuro apmokestinimo (pvz., 2017 m.
liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A-676-261/2017, 2017 m. liepos 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-2064-575/2017),
dėl neapmokestinimo akcizu (pvz., 2017 m.
spalio 4 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. eA-151-556/2017).
Pagal Bendrijos muitinės kodeksą (202 str.
3 d. trečia įtrauka), skolininkais muitinei, be
kita ko, laikomi bet kurie asmenys, įsigiję arba
laikę atitinkamas prekes ir jų įsigijimo arba
gavimo metu žinoję arba, yra pagrindo manyti,
turėję žinoti, kad prekės buvo įvežtos neteisėtai.
Aiškindamas šią teisės normą, Teismas nurodė,
kad aplinkybė, jog asmuo pats neteisėtai
neįvežė į Bendrijos muitų teritoriją muitu
apmokestinamo objekto, nėra reikšminga
sprendžiant klausimą dėl šio asmens
pripažinimo muitinės skolininku. Šiuo atveju
svarbu, kad būtų įvykdytos dvi sąlygos: 1) asmuo
įsigijo arba laikė neteisėtai įvežtas prekes; 2)
asmuo žinojo arba, yra pagrindo manyti, kad
turėjo žinoti, jog toks prekių įvežimas neteisėtas
(2017 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-195-556/2017, panašiais klausimais
taip pat žr. 2017 m. liepos 4 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-739-261/2017).
Tiesioginių mokesčių srityje 2017 metais
ypatingai daug išnagrinėta bylų, kuriose
mokesčių
administratorius
gyventojams
apskaičiuodavo mokėtiną GPM ir su juo
susijusias sumas, nustatęs, kad šių išlaidos
viršydavo gautas pajamas, o gyventojai
negalėdavo pagrįsti pajamų šaltinio (pvz.,
2017 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-1345-442/2017, 2017 m. spalio
30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
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A-991-602/2017, 2017 m. lapkričio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-1223-602/2017).
Mokestinės prievolės pagal Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymą paskirstymo tarp
mokesčių mokėtojo ir mokestį išskaičiuojančio
asmens klausimu 2017 metais Teismas pasisakė
administracinėje byloje Nr. A-517-442/2017,
nurodydamas, kad mokesčių teisės aktuose
nustatyta mokestį išskaičiuojančio asmens
prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo
mokestį ir jį sumokėti į biudžetą gali būti
perkelta atitinkamo mokesčio įstatyme
nurodytam mokesčio mokėtojui tuo atveju, jei
toks neperkėlimas pažeistų mokesčių mokėtojų
lygybės, teisingumo, visuotinio privalomumo,
sąžiningumo principus ir (ar) neatitiktų
protingumo bei teisingumo kriterijų, kurių
turi būti paisoma ir mokesčių administratoriui
administruojant
mokesčius.
Galimybė
reikalauti mokestinės prievolės, kylančios
iš A klasės gyventojo pajamų, įvykdymo
tiesiogiai iš mokesčio mokėtojo, o ne iš mokestį
išskaičiuojančio asmens, yra administracinių
teismų praktikoje pripažįstama išimtis iš
bendros taisyklės. Ši išimtis gali būti taikoma tik
išskirtiniais atvejais (išplėstinės teisėjų kolegijos
2017 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-517-442/2017).
Taikydamas bei aiškindamas Mokesčių
administravimo įstatymą, Teismas 2017 metais
ne kartą akcentavo mokesčių administratoriaus
pareigą padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti
savo teises ir atlikti pareigas (pvz., 2017 m.
liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-1805-575/2017), pasisakė dėl mokesčių
administratoriaus teisės duoti privalomus
vykdyti nurodymus, siekiant, kad mokesčių
mokėtojas patikslintų metinę pajamų deklaraciją
dėl to, jog nurodyta neteisinga parduoto
turto įsigijimo kaina (2017 m. liepos 5 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A-202602/2017), taip pat dėl delspinigių skaičiavimo
laikotarpiu, kai mokesčių mokėtojas raginamas
geruoju sumokėti susidariusią mokestinę
nepriemoką (2017 m. vasario 9 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A-38-438/2017)
bei dėl pareigos informuoti mokesčių
administratorių apie pasikeitusią gyvenamąją
vietą (adresą) (išplėstinės teisėjų kolegijos 2017
m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-517-442/2017).
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SOCIALINĖ
APSAUGA
Apžvelgiama bylų kategorija 2017 metais
pasižymėjo tuo, kad išnagrinėtas pastebimai
mažesnis bylų dėl sumažintų valstybinių pensijų
skaičius, tačiau tai leido išspręsti daug kitokio
pobūdžio ginčų, pavyzdžiui, dėl savivaldybės
sprendimų neskirti socialinių pašalpų (žr. 2017
m. liepos 27 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-1620-502/2017), išieškoti socialinės
pašalpos permoką (žr. 2017 m. balandžio 3
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-238822/2017), suteiktų kompensacijų už būsto
šildymą, karšto bei geriamojo vandens
išlaidas nutraukimo (žr. 2017 m. rugpjūčio
31 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A-2289-520/2017), dėl Kultūros ministerijos
sprendimo neskirti kompensacinės išmokos
pagal Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą (žr.
2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-3995-525/2017), dėl paskirtos
senatvės pensijos padidinimo ar perskaičiavimo,
išankstinės senatvės pensijos mokėjimo
nutraukimo (žr. 2017 m. balandžio 26 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-1234-502/2017,
2017 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-1507-502/2017, 2017 m. rugpjūčio
28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.
A-1771-502/2017).
Prie įdomesnių šios kategorijos ginčų
pavyzdžių priskirtina byla, kurioje buvo
sprendžiama dėl asmens, atliekančio laisvės
atėmimo bausmę, pensijų draudimo stažo (žr.
2017 m. liepos 19 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-1373-525/2017), taip pat byla dėl
šalpos išmokos asmeniui, nuteistam laisvės
atėmimo bausme (žr. 2017 m. gegužės 9 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A-536146/2017). Teismo veikloje, kaip visada,
išnagrinėta nemažai ginčų dėl Užsienio
išmokų tarnybos sprendimų, pavyzdžiui, dėl
darbo sutarties galiojimo laikotarpiu taikytinų
užsienio valstybės socialinio draudimo teisės
aktų (žr., pvz., 2017 m. vasario 27 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-226-146/2017,
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2017 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-1627-525/2017).
2017 metais šioje srityje taip pat pateiktas
svarbus išaiškinimas, kad asmenims, iki
Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. birželio
28 d. priimto Lietuvos Respublikos ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr.
IX-110 pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (t.
y. 2017 m. sausio 1 d.) įgijusiems teisę gauti
motinystės pašalpą, motinystės pašalpos,
apskaičiuotos pagal kompensuojamąjį uždarbį,
apribotą teisės į šią pašalpą atsiradimo mėnesį
galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio suma,
iki 2017 m. kovo 31 d. turi būti perskaičiuotos
taikant
kompensuojamąjį
uždarbį,
apskaičiuotą tokių ribojimų netaikant, ir iki
2017 m. birželio 30 d. tokiems asmenims turi
būti išmokėtas susidaręs motinystės pašalpos
skirtumas.
Kitiems
asmenims
paskirtų
motinystės pašalpų perskaičiavimas nėra
numatytas (2017 m. balandžio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-473-502/2017,
taip pat žr. 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. eA-2381-502/2017).
Taip pat pažymėtinos bylos, kuriose aiškinta
sąvoka ,,bendrai gyvenantys asmenys“ pagal
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą (2017 m. balandžio 3
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-238822/2017), spręsta dėl asmens atliktų darbų
pripažinimo visuomenei naudinga veikla pagal
tą patį įstatymą (2017 m. liepos 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-1620-502/2017),
pasisakyta dėl gyvenimo sąlygų tikrinimo
priimant sprendimą dėl pašalpos skyrimo, kai
asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos
(2017 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-1317-822/2017).
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Užsieniečių
teisinė padėtis
2017 metais lyginant su praėjusiaisiais
Teismui teko susidurti su daugiau nei dvigubai
didesniu bylų dėl užsieniečių teisinės padėties
skaičiumi, taip pat išnagrinėta trigubai daugiau
prieglobsčio bylų. Kaip visada, daugiausiai
asmenys kreipėsi dėl teisės laikinai apsigyventi
Lietuvos Respublikoje, prieglobsčio suteikimo,
tačiau nemažai svarbių procesinių sprendimų
priimta ir dėl užsieniečių išvykimo iš Lietuvos
Respublikos. Naujų aspektų požiūriu pažymėtina
praktika, kurioje Teismas aiškino ir taikė
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ nuostatas, reglamentuojančias
leidimo laikinai gyventi išdavimą užsieniečiui,
kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta
veikla, be kita ko, kai jis yra dalyvis įmonės,
kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius
iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai
gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose
nurodytą
veiklą
Lietuvos
Respublikoje.
Nustačius, kad įmonė neatitinka bent vieno iš
minėtame įstatyme įtvirtintų sąlygų (pvz., kad 6
mėnesius iki pareiškėjo kreipimosi įmonėje visą
darbo laiką nedirbo trys Lietuvos Respublikos
piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje
gyvenantys užsieniečiai), pareiškėjų skundai
atmetami (pvz., 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-4492-624/2017,
2017 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-4567-624/2017, 2017 m. gruodžio 13
d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-5201261/2017).
Svarbūs
išaiškinimai
dėl
užsieniečių
teisinės padėties klausimus sprendžiančių
institucijų pareigos pagrįsti užsieniečio keliamą
grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai
ar visuomenei apžvelgiamais metais pateikti
administracinėje byloje Nr. A-1048-624/2017.
Pasak Teismo, teisės aktai nesuteikia teisės
viešojo administravimo subjektui sprendimus,
kurie priimti dėl Europos Sąjungos valstybių
narių piliečių keliamos grėsmės, pagrįsti tik
faktiniais duomenimis, sudarančiais valstybės
ar tarnybos paslaptį, su kuriais asmuo, kuriam
tokiu aktu taikomos poveikio priemonės,
negali susipažinti. Be to, Europos Sąjungos
valstybės narės piliečio keliamos grėsmės
vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju turi
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būti grindžiamas išimtinai atitinkamo asmens
elgesiu, kuris turi kelti realią ir akivaizdžią
grėsmę, o vertinimas negali būti grindžiamas
aplinkybėmis, nesusijusiomis su konkrečiu
atveju, arba bendrąja prevencija (2017 m. sausio
18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A-1048-624/2017). Šiame kontekste pažymėtina,
kad dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos
sprendimo, kuriuo Rusijos Federacijos piliečiui
Vilniaus oro uosto užkardoje buvo atsisakyta
leisti atvykti į Lietuvos Respubliką dėl to, kad
jis yra laikomas keliančiu grėsmę, teisėtumo
gali būti sprendžiama tik įvertinus Migracijos
departamento priimto sprendimo uždrausti
pareiškėjui atvykti į Lietuvos Respubliką turinį
ir uždraudimo priežastis (2017 m. liepos 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. eA-4033624/2017).
Vienoje iš bylų Teismas vadovavosi
netiesioginio Europos Sąjungos teisės, įskaitant
direktyvas, veikimo principu. Analizuojant
užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos, nesuteikiant
jiems galimybės patiems išvykti iš šalies, aspektą,
byloje nurodyta, kad pagal 2008 m. gruodžio 16
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir
tvarkos valstybėse narėse, taikant trečiųjų
asmenų grąžinimo procedūrą, tais atvejais, kai
nėra tikimybės, jog bus pakenkta grąžinimo
procedūros tikslams, valstybės narės turi teikti
prioritetą savanoriškam asmens grįžimui, bet
ne priverstiniam grąžinimui ar kitų prievartos
priemonių panaudojimui. Tuo tarpu Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ nuostatos išdėstytos neįpareigojant
Migracijos departamento pirmiausia spręsti dėl
prievolės savanoriškai išvykti nustatymo. Be
to, pagal Lietuvos nacionalinę teisę teisė grįžti
į užsienio valstybę suteikiama tik padedant
tarptautinei ar nevyriausybinei organizacijai,
nors minėtoje direktyvoje tokia papildoma sąlyga
nenustatyta, o valstybė narė negali nustatyti
griežtesnių sąlygų. Taigi, kaip išaiškinta,
Migracijos
departamentas,
spręsdamas
klausimą dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio
valstybę, kiekvienu konkrečiu atveju privalo
įvertinti visas reikšmingas faktines aplinkybes
ir spręsti, ar tam asmeniui nustatyti prievolę
savanoriškai išvykti (grįžti) ar taikyti išsiuntimo
procedūrą, jeigu nėra nustatyta aplinkybių,
trukdančių grąžinti asmenį į užsienio valstybę
(2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-4316-858/2017).
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Valstybės
tarnyba
2017 metais išliko jau kurį laiką nekintanti
tendencija išnagrinėti itin daug valstybės
tarnybos bylų, iš kurių didžiausią dalį vis dar
sudarė darbo užmokesčio bylos. Kiti ginčai šioje
srityje daugiausiai kilo dėl atleidimo, tarnybinių
nuobaudų teisėtumo, socialinių garantijų.
Nors ginčai dėl valstybės tarnautojo atleidimo
panaikinus pareigybę vieni iš dažniausių,
Teismas apžvelgiamais metais pateikė naujų
išaiškinimų šiuo aspektu.
Vienoje iš bylų išplėstinė teisėjų kolegija
pasisakė dėl galimybės pertvarkant institucijos
ar įstaigos struktūrą dalį valstybės tarnybos
funkcijų priskirti asmenims, dirbantiems
pagal darbo sutartis. Pasak Teismo, valstybės
tarnybos santykiams yra suteikiamas ypatingas
išskirtinumas ir visuotinis reikšmingumas, todėl
atsižvelgiant į tai, jog profesinė veikla valstybės
tarnyboje pasireiškia viešojo administravimo
atlikimu valstybės ar savivaldybės institucijose,
bei tai, jog siekiant tinkamai užtikrinti viešojo
intereso gynimą, valstybės tarnybai yra
keliami aukšti reikalavimai, susiję su valstybės
tarnautojų, kaip korpuso, ypatinga formavimo
tvarka, jų teisinio statuso specifika, taip pat
jų ypatinga atsakomybe visuomenei už jiems
pavestų funkcijų vykdymą, Valstybės tarnybos
įstatymo 2 straipsnio 1 dalį atitinkanti
profesinė veikla (viešasis administravimas)
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar
įstaigoje paprastai turi būti pavedama atlikti
valstybės tarnautojams. Neturėtų susidaryti
tokia situacija, kai įstatymų leidėjui nustačius
bendruosius reikalavimus, keliamus kiekvienam
priimamam į valstybės tarnybą, taip pat
įtvirtinus bendrąsias sąlygas, dėl kurių asmeniui
neleidžiama stoti į valstybės tarnybą, tokiu būdu
atitinkamiems asmenims apribojant galimybę
vykdyti Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio
1 dalyje apibrėžtą valstybės tarnautojų profesinę
veiklą (viešąjį administravimą), tokios viešojo
administravimo funkcijos asmeniui pavedamos
atlikti pagal darbo sutartį, taip išvengiant jo
atitikimo patikrinimo bendriesiems įstatyme
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numatytiems
reikalavimams,
keliamiems
kiekvienam priimamam į valstybės tarnybą.
Spręsdama dėl pareigybės panaikinimo
realumo, išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad papildant valstybės tarnautojo pareigybės
aprašymą naujomis funkcijomis, turi būti
įvertinta pareigybės reikšmė ir jos įtaka
įstaigos
veiklos
rezultatams,
patikrinta,
ar naujų funkcijų įrašymas turi esminės
reikšmės pareigybės lygiui ir kategorijai.
Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo
pareigybės lygio ir kategorijos keitimas
turi būti pagrįstas struktūrinio padalinio
uždaviniais ir funkcijomis, pareigybės turiniu,
savarankiškumo, atsakomybės lygiu ir kitais
vertinimo kriterijais. Nagrinėtu atveju naujai
įsteigtai pareigybei numatytos papildomos dvi
funkcijos nesudarė pagrindo daryti išvadą, kad
tokiu būdu šią pareigybę užimančiam valstybės
tarnautojui numatomas didesnis darbo krūvis
ar atsakomybė, sudarantys pagrindą numatyti
šiai pareigybei aukštesnį lygį ir kategoriją
(išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 7
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1053662/2017).
Atleidžiant iš valstybės tarnybos tuo
pagrindu, jog yra naikinama valstybės tarnautojo
pareigybė, turi būti užtikrinama garantija
tęsti tarnybą toje institucijoje ar įstaigoje –
valstybės tarnautojui turi būti siūlomos kitos
laisvos pareigos, kurių pareigybės aprašyme
nustatytus specialiuosius reikalavimus jis
atitinka. Administracinės jurisprudencijos
nuostatos šiuo aspektu plėtotos išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 19 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. eA-5042-556/2017.
Pastaraisiais metais Teismas taip pat
turėjo progą pasisakyti dėl nepriekaištingos
reputacijos sampratos priimant į valstybės
tarnautojo
pareigas. Valstybės
tarnybos
įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta,
kad į valstybės tarnautojo pareigas negali būti
priimtas asmuo, ,,jeigu iš Korupcijos prevencijos
įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos
informacijos, <...> valstybės tarnautoją į
pareigas priimantis asmuo padaro išvadą, kad
asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos
reikalavimų“.
Asmens
nepriekaištingos
reputacijos samprata yra pateikta to paties
įstatymo 31 straipsnyje. Šioje teisės normoje
yra pateiktas baigtinis atvejų, kai asmuo negali
būti laikomas nepriekaištingos reputacijos,
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sąrašas, kuris negali būti plečiamas ar plečiamai
interpretuojamas. Asmuo gali būti pripažintas
neturinčiu nepriekaištingos reputacijos tik tuo
atveju, jeigu apie jį gauta informacija atitinka
nors vieną iš Valstybės tarnybos įstatymo 31
straipsnio 1 dalyje nurodytą punktą. Tai reiškia,
kad kiti asmens, pretenduojančio užimti tam
tikras valstybines pareigas, asmeninių savybių
vertinimai (patikimumas, lojalumas ir pan.)
Valstybės tarnybos įstatymo taikymo prasme
negali būti suprantami kaip atskiri ir savarankiški
asmens ( jo turimų savybių) vertinimo kriterijai,
o turi būti aiškinami tik šio įstatymo naudojamos
sampratos
„nepriekaištinga
reputacija“
kontekste. Nagrinėtu atveju atsakovo nurodyti
pareiškėjo veikla bei jo asmeniniai ryšiai byloje
taikytinos teisės požiūriu negalėjo būti pripažinti
tinkamu faktiniu pagrindu laikyti pareiškėją
neatitinkančiu nepriekaištingos reputacijos
asmeniu (2017 m. balandžio 11 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A-675-143/2017).
Nagrinėjant ginčą dėl priėmimo į valstybės
tarnybą, vienoje iš bylų iškilo klausimas,
kas laikytinas atsakovu tokiose bylose, kai
keliami reikalavimai panaikinti konkurso į

įstaigos prie ministerijos direktoriaus pareigas
rezultatai. Teismas nurodė, kad keliamo ginčo
atveju materialinio teisinio santykio šalys yra
pareiškėjas – pretendentas į įstaigos direktoriaus
pareigas, dalyvavęs konkurse, ir darbdavys –
šiuo atveju įstaigos savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti ministerija. Ministras aptariamu
atveju nelaikytas savarankišką teisinį (procesinį)
subjektiškumą turinčiu viešojo administravimo
subjektu, kompetentingu atsakyti dėl konkurso
į įstaigos prie ministerijos vadovo pareigas
organizavimo bei pretendentų, dalyvaujančių
konkurse, teisių užtikrinimo. Tinkamu atsakovu
dėl minėto reikalavimo nagrinėtu atveju laikyta
ministerija (2017 m. birželio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-3618-756/2017).
Prie įdomesnių valstybės tarnybos ginčų
pavyzdžių pažymėtina 2017 m. balandžio 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-521492/2017 dėl įrodymų ginčijant Centrinės
medicinos ekspertizės komisijos išduotą
pažymą, taip pat 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-4761-575/2017
dėl darbdavio sampratos Profesinių sąjungų
įstatymo 18 straipsnio prasme.

Konkurencija

m. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su UAB
„Baltic Petroleum“. Įnešimo į jungtinę veiklą
metu minėtos penkiolika degalinių nuosavybės
teise priklausė bankrutuojančiai akcinei
bendrovei „Lietuvos kuras“ ir buvo išnuomotos
UAB „Baltic Petroleum“. Pareiškėjas byloje teigė,
kad pareiga pateikti pranešimą Konkurencijos
tarybai ir gauti jos leidimą jam nekilo, kadangi
2001 m. Konkurencijos taryba išdavė pareiškėjui
leidimą vykdyti koncentraciją, pareiškėjui ir
UAB „Vilniaus bankas“ sudarant reikalavimo
perleidimo sutartį, pagal kurią pareiškėjas įgijo
37 proc. balsavimo teisių bankrutuojančios
akcinės bendrovės „Lietuvos kuras“ kreditorių
susirinkime.
Teismas, išnagrinėjęs 2001 m. pateikto
pranešimo apie koncentraciją bei Konkurencijos
tarybos tais metais išduoto leidimo turinį,
konstatavo, kad UAB „Lukoil Baltija“ 2001 m. buvo
išduotas leidimas perimti konkrečias teises, t. y.
reikalavimo teisę, taip įgyjant 37 % balsavimo

Nors konkurencijos bylų paprastai nėra
daug, ginčai šioje srityje, kaip taisyklė, pasižymi
didele apimtimi ir plačiu probleminių klausimų
spektru, neįprastomis faktinėmis aplinkybėmis.
Šiais
metais
pateikta
išaiškinimų
dėl
koncentracijų ir mažmeninės prekybos įmonių
nesąžiningų veiksmų.
Administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017
buvo sprendžiama dėl Konkurencijos tarybos
nutarimo, kuriuo UAB „Lukoil Baltija“ (šiuo
metu pavadinimas – UAB „AMIC Lietuva“)
skirta 3 297 700 eurų bauda už tai, kad ji prieš
numatomą įvykdyti koncentraciją (penkiolikos
degalinių kontrolės įgijimą) nepranešė apie
ją ir negavo Konkurencijos tarybos leidimo,
teisėtumo. Byloje nustatyta, kad penkiolikos
degalinių kontrolę pareiškėjas įgijo pagal 2003
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teisių kreditorių susirinkime, tačiau nebuvo
išduotas leidimas perimti bankrutuojančios
akcinės bendrovės „Lietuvos kuras“ turto
ar jo dalies kontrolę. Taigi pareiškėjui prieš
sudarant 2003 m. jungtinės veiklos sutartį kilo
pareiga apie numatomą koncentraciją pranešti
Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą.
Šioje byloje pasisakyta ir kitais aktualiais
klausimais: dėl vertinimo, ar reikalinga nustatyti
atitinkamą rinką kiekvienai iš degalinių; dėl
sandorių, kurių pagrindu įgyta faktinė degalinių
kontrolė, vertinimo kaip vienos koncentracijos
ir visų degalinių pajamų skaičiavimo kartu;
dėl Konkurencijos tarybos atsisakymo leisti
susipažinti Konkurencijos tarybos parengta
pažyma, kuri nagrinėtu atveju atitiko tarnybinio
naudojimo dokumento požymius (2017 m.
balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-899-858/2017).
Mažmeninės
prekybos
įmonėms
draudžiama atlikti ūkinės veiklos sąžiningai
praktikai prieštaraujančius veiksmus, kuriais
mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika
perkeliama tiekėjams ar jiems primetami
papildomi įsipareigojimai arba kurie varžo
tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje ir kurie
išreiškiami kaip reikalavimai tiekėjui tiesiogiai
ar netiesiogiai apmokėti dalį mažmeninės
prekybos įmonės arba kartu su šia įmone
vykdomo pardavimo skatinimo išlaidų ar
kitokiu būdu už jas atlyginti, išskyrus atvejus,
kai yra mažmeninės prekybos įmonės ir
tiekėjo rašytinis susitarimas dėl apmokamų
išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo
skatinimo veiksmų (Mažmeninės prekybos
įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo
įstatymo 3 str. 1 d. 8 p.). Šios įstatymo nuostatos
pažeidimas konstatuotas administracinėje
byloje Nr. eA-1537-858/2017, Teismui įvertinus
UAB „RIMI LIETUVA“ 2010–2015 m. didmeninio
pirkimo–pardavimo sutarčių su maisto prekių ir
gėrimų tiekėjais nuostatas dėl prekių pardavimo
skatinimo veiksmų ir išlaidų reglamentavimo.
Pažymėtina, kad šioje byloje Teismas
atsižvelgė į tai, kad 2011–2013 m. viešai skelbtose
pažymose Konkurencijos taryba, atlikdama
sisteminę mažmeninės prekybos sektoriaus
stebėseną, nuosekliai kasmet nurodydavo, kad
išanalizavo didmeninio tiekimo sutartis su
didžiaisiais prekybos tinklais, ir kad mažmeninės
prekybos įmonės įstatyme numatytų ūkinės
veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių
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veiksmų santykiuose su tiekėjais atsisakė. Teismo
vertinimu, tokių nuoseklių vienareikšmiškų
viešai skelbiamų Konkurencijos tarybos
teiginių pagrindu pareiškėjui pagrįstai galėjo
susiformuoti įsitikinimas, kad jo naudojamos
tipinės sutartys, kurias pareiškėjas teikė
Konkurencijos tarybai, ir kurios, kaip nurodyta
pažymose, buvo analizuojamos rengiant
pažymas, bylai aktualaus įstatymo nepažeidžia.
Todėl nepaisant nustatyto įstatymo pažeidimo,
pareiškėjo teisėtas lūkestis apgintas, panaikinant
pareiškėjui Konkurencijos tarybos nutarimu
paskirtą baudą (2017 m. rugsėjo 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-1537-858/2017).
Apžvelgiamais metais Teismas toliau plėtojo
savo jurisprudenciją dėl viešojo administravimo
subjektų
pareigos
užtikrinti
sąžiningos
konkurencijos laisvę (pvz., 2017 m. birželio 13
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2013624/2017, 2017 m. lapkričio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-2166-624/2017).
Šiame kontekste pažymėtina byla, kurioje
Teismas konstatavo, kad 2004 ir 2005 m. vidaus
reikalų ministras viršijo savo kompetenciją, kai
priėmė teisės aktus, kuriais valstybės įmonei
„Infostruktūra“ suteikė išimtinę teisę vykdyti
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo
operatoriaus funkcijas ir taip ribojo ūkinės
veiklos laisvę (išplėstinės teisėjų kolegijos 2017
m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I-12-502/2017).
Viena iš sąlygų nutraukti Konkurencijos
tarybos
tyrimą
–
konstatavimas,
jog
draudžiamais veiksmais nėra padaryta esminės
žalos konkurencijai. Šiuo aspektu 2017 metais
išnagrinėtas ginčas tarp UAB „G4S Lietuva“
ir Konkurencijos tarybos (2017 m. rugsėjo
4 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-3075-822/2017). Šiais metais Teismui
teko pasisakyti ir kitais konkurencijos teisei
aktualiais klausimais (žr. 2017 m. vasario 28 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A-1230624/2017 dėl klaidinančios reklamos nurodant
nebeaktualias pradines prekių kainas, 2017 m.
kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
eA-215-552/2017 dėl Viešųjų pirkimų tarnybos
leidimo vykdyti pirkimą įtakos pripažįstant
Konkurencijos
įstatymo
pažeidimą;
2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-417-822/2017 dėl Konkurencijos
tarybos teisės naudoti ikiteisminio tyrimo
duomenis).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Žalos atlyginimas

Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų, atlyginimo bylos išlieka
pagrindinė Teismo praktikos dalis. Šioje
kategorijoje daugiausiai išnagrinėta bylų
dėl netinkamų suėmimo ir kalinimo sąlygų.
Nors reikalavimai atlyginti suėmimo ir
kalinimo metu patirtą turtinę ir neturtinę
žalą daugiausia buvo susiję su per mažu plotu,
pastebima tendencija, kad asmenys intensyviai
skundžiasi dėl įvairių kitokių pažeidimų, t. y.
dėl galimybių patekti į valgyklą nesudarymo
(2017 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-2428-520/2017), dėl asmeninių
daiktų saugumo neužtikrinimo (2017 m.
kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-596-525/2017), dėl dantų pastos, dantų
šepetėlio bei skutimosi peiliukų suteikimo
nuteistiesiems (2017 m. balandžio 3 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1121858/2017), dėl protingo laiko, skirto dalyvauti
artimojo laidotuvėse (2017 m. balandžio 24 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A-246602/2017), dėl per ilgo laikymo karantino
patalpoje (2017 m. birželio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-592-624/2017) ir
kt.
Ginčų vis naujais aspektais kilimą šioje
srityje iliustruoja administracinė byla, kurioje
buvo sprendžiama dėl baudžiamojoje byloje
specialiuoju liudytoju pripažinto nuteistojo
teisės pasivaikščioti. Anot Teismo, specialiojo
liudytojo statusas nesudaro pagrindo kitaip
vertinti pataisos namų pareigos užtikrinti,
jog teise pasivaikščioti galėtų pasinaudoti
visi nuteistieji. Asmens laikymas izoliuotai
(vienumoje) neribotą ir ilgą laiką neabejotinai
lemia neigiamų padarinių kilimą, t. y. daro
neigiamą įtaką asmens emocinei, protinei ir
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fizinei gerovei (2017 m. gegužės 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-275-438/2017).
Teismas 2017 metais turėjo progą
suformuoti reikšmingą praktiką bylose dėl
žalos atlyginimo valstybei netinkamai perkėlus
1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą
Nr. 90/314/EEB Dėl kelionių, atostogų ir
organizuotų išvykų paketų nuostatų, susijusių
su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių
organizatoriaus nemokumo, kompensavimo
sąlygų. Teisėjų kolegija šioje administracinėje
byloje darė išvadą, kad nacionaliniuose teisės
aktuose nustatytas teisinis reguliavimas
neužtikrino minėtoje direktyvoje įtvirtinto
visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo
kelionių organizatoriui tapus nemokiam,
todėl Lietuvos valstybei netinkamai perkėlus
ir įgyvendinus šios direktyvos 7 straipsnį,
konstatuota, jog egzistuoja visos sąlygos
teisei į valstybei narei priskirtinu Sąjungos
teisės pažeidimu asmenims padarytos žalos
atlyginimą įgyvendinti. Kadangi nacionaliniais
teisės aktais nebuvo užtikrintos turistų teisės į
visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą
kelionės organizatoriaus nemokumo atveju,
pareiškėjų patirtą turtinę žalą turi atlyginti
valstybė (2017 m. gegužės 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Administracinių
bylų teisena

Administracinių bylų teisenos įstatymo
taikymas bei aiškinimas – nuolat aktuali ir vis
naujomis administracinės jurisprudencijos
nuostatomis pasipildanti Teismo jurisdikcinės
veiklos sritis, kurioje, kaip įprasta, aptariamais
metais vyravo klausimai dėl tam tikro ginčo
priskirtinumo teismui, galimybės kreiptis
į teismą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo,
reikalavimo užtikrinimo priemonių ir kiti iki tol
neanalizuoti administracinio proceso aspektai.
Naujausioje savo praktikoje Teismas
sprendė, kad kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje – Jungtinėje Karalystėje –
įsteigtas subjektas, teikiantis audiovizualines
žiniasklaidos paslaugas bei organizuojantis
jų patekimą į Lietuvos Respublikos rinką
(televizijos programų transliuotojas), turi
materialinį teisinį suinteresuotumą dėl Lietuvos
radijo ir televizijos komisijos sprendimo,
kuriuo
retransliuotojams,
per
kuriuos
pastarasis televizijos programų transliuotojas
perduoda jo sudarytą televizijos programą ir
tokiu būdu ji pasiekia vartotojus, pritaikoma
poveikio priemonė – atitinkamos televizijos
programos tam tikrų programų retransliavimo
Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdymas,
teisėtumo ir pagrįstumo (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. spalio 31 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A-638-492/2017).
Kreipimosi į teismą aspektu išskirtinumu
taip pat pasižymi administracinė byla, kurioje
išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog
pareiškėjo (privataus asmens) teisė tiesiogiai
kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą su abstrakčiu prašymu ištirti specialųjį
teritorijų planavimo dokumentą, kuris
byloje pripažintas norminiu administraciniu
aktu, įstatymuose nėra numatyta, todėl
pareiškimas negalėjo būti priimtas (išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eI-8-756/2017).
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Teismas apžvelgiamais metais išsprendė
klausimą ir dėl turto ar verslo vertinimo įmonės
teisės apskųsti paskesnį turto ar verslo vertinimo
patikrinimo aktą (paskesnio patikrinimo
metu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnyba nustato, ar
buvo ištaisyti vertintojo ar vertinimo įmonės
veiklos trūkumai ir įgyvendinti šios tarnybos
nurodymai ištaisyti pirminio patikrinimo metu
nustatytus trūkumus), nurodydamas, kad toks
aktas nėra administracinės procedūros, kurios
metu gali būti priimami paskesni teisines
pasekmes pareiškėjui sukeliantys individualūs
administraciniai aktai, dalimi, pareiškėjui
nėra taikomos jokios įpareigojančio pobūdžio
poveikio
ar
atsakomybės
priemonės,
todėl neturėdamas nedelsiamo, tikro ir
įpareigojančio poveikio pareiškėjui (vertinimo
įmonei), jis nesukelia savarankiškų teisinių
pasekmių ir negali būti savarankišku ginčo
administraciniame teisme objektu (išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eAS-136-525/2017).
Panašiais aspektais pažymėtinos bylos dėl
teritorinės ligonių kasos nurodymo ligoninei
pateikti finansinius dokumentus ginčijimo
(2017 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje
byloje
Nr.
eA-213-261/2017),
laikinai
galiojančio Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos sprendimo ginčijimo (2017 m.
gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eAS-456-552/2017), Valstybės saugumo
departamento sprendimo dėl Seimo nario
patikrinimo ginčijimo (2017 m. birželio 14
d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS465-502/2017), bylos baigties, nustačius,
kad nušalintas pareiškėjas grąžintas į
pareigas (2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eAS-635-492/2017),
Seimo etikos ir procedūrų komisijos išvados
ginčijimo (2017 m. rugsėjo 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eAS-667-552/2017),
įspėjimo pagal Atliekų tvarkymo įstatymo
3423 straipsnį ginčijimo (2017 m. spalio 11
d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS872-525/2017), Lietuvos mokslo tarybos
sprendimo neteikti pateikto mokslinio projekto
ekspertiniam vertinimui ginčijimo tvarkos
(2017 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eAS-886-552/2017).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

KITOS BYLOS

Išskirtinės bei paminėtinos praktikos 2017
metais pasitaikė ir kitų kategorijų bylose. Štai
aptariamais metais Teismas suformavo praktiką
dėl nelietuviškų asmenvardžių rašybos
pasuose ir asmens tapatybės kortelėse.
Pamatiniai aspektai šiuo klausimu išdėstyti
administracinėje byloje Nr. eA-2413-662/2017
(2017 m. vasario 27 d. nutartis). Teismas,
vadovaudamasis konstituciniais principais,
Europos Sąjungos teise, atsižvelgdamas į
Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Jungtinių
Tautų Žmogaus teisių komiteto jurisprudenciją,
nuosekliai laikosi pozicijos, kad asmuo turi
teisę, kad jo vardas ir pavardė pase ir (ar)
asmens tapatybės kortelėje būtų užrašomi
lietuviškais
rašmenimis
ir
originaliais
nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta
forma (taip pat žr. 2017 m. vasario 28 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-2445-624/2017,
2017 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-2176-662/2017, 2017 m. balandžio
19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA3294-624/2017, 2017 m. birželio 1 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. eA-3736-261/2017,
2017 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. eA-4302-624/2017).
Iškilus iki šiol nenagrinėtam aspektui
nuosavybės teisių atkūrimo procese dėl
žemės, priskirtos valstybės išperkamai dėl to,
kad ji užimta valstybinių įstaigų ir organizacijų
bei visuomeninės paskirties pastatams ir
įrenginiams (statomiems arba pastatytiems)
eksploatuoti reikalingų sklypų, išplėstinė
teisėjų kolegija išaiškino, kad sąvoka „valstybės
organizacija“ Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo taikymo prasme
apima ir valstybės įmonę, kuri atitinkamame
žemės sklype esančius ir jos valdomus pastatus
ir (ar) kitus statinius naudoja visuomenės
poreikiui (valstybės, viešajam interesui)
užtikrinti (tenkinti). Tačiau vien atitinkamo
statinio (valdomo ar naudojamo valstybės
įstaigos ar organizacijos) buvimas negali
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lemti žemės grąžinimo ar negrąžinimo natūra
– jį lemia realus ir pagrįstas visuomenės
poreikis būtent tai konkrečiai žemei,
kuris negalėtų būti patenkintas šią žemę
grąžinus natūra (išplėstinės teisėjų kolegijos
2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-818-525/2017).
Europos Sąjungos parama – aktuali ginčų
sritis, kurioje apžvelgiamais metais vyravo
paraiškų administravimo, išmokų mažinimo
bei susigrąžinimo pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą klausimai.
Pavyzdžiui, vienoje iš bylų išaiškinta, kad kai
konstatuojami jau atliktų darbų neatitikimai
sąmatoms,
pateiktoms
ir
įvertintoms
paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą
vertinimo metu, Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Pelno
nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo
taisyklių 34 punktas nėra tinkamas teisinis
pagrindas neigiamoms teisinėms pasekmėms
(paramos perskaičiavimui ją sumažinant)
kilti. Nagrinėtu atveju teisės aktai nenustatė
konkretaus šienavimo būdo, todėl teisinis
reguliavimas darbus leido atlikti rankiniu arba
mechanizuotu darbu bei sudarė galimybes,
priklausomai nuo šienavimo būdo, apskaičiuoti
tinkamas finansuoti atliktų darbų vertes.
Tačiau atsakovas tokius atvejus (kai sąmata
koreguojama po atliktų darbų, nustačius
sutarto darbų būdo neatitikimus ir tik tada, kai
teisės aktuose numatyta galimybė finansuoti
ir kitu būdu atliktus darbus) turi kvalifikuoti
kaip paramos paraiškos sąlygų pažeidimą ir
skirti dalies paramos neskyrimo sankciją.
Toks individualaus teisės taikymo akto
trūkumas nagrinėtu atveju išplėstinės teisėjų
kolegijos vertintas kaip esminis – Nacionalinei
mokėjimo agentūrai netinkamai teisiškai
kvalifikuojant susiklostančius santykius ir
neteisingai taikant teisės normas, be kita ko,
iš asmens atimama galimybė identifikuoti
savo teisių bei pareigų turinį, jų pasikeitimą
bei šio pasikeitimo pagrindus. Byloje taip
pat pasisakyta dėl teisinių pasekmių, darbus
atlikus kitokiu nei imperatyviai nurodyta teisės
aktuose būdu, taip pat teismo teisės grąžinti
paraiškos vertinimo klausimą spręsti iš naujo
viešojo administravimo institucijai (išplėstinės
teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-709-415/2017).
2017 metais šioje srityje išnagrinėta svarbi
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administracinė byla dėl senaties terminų
taikymo vykdant daugiametes programas pagal
Sanglaudos fondo finansuojamus projektus.
Vadovaudamasi Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo šioje byloje pateiktais išaiškinimais
(byla Nr. C-436/15), išplėstinė teisėjų kolegija
pirmiausia konstatavo, kad Sanglaudos fondo
projektų pažeidimo atvejais sprendžiant
projektui skirtų Europos Sąjungos paramos
lėšų susigrąžinimo klausimą, taikytinas
bendrasis teisės aktas – 1995 m. gruodžio 18 d.
Tarybos reglamentas Nr. 2988/95 dėl Europos
Bendrijų finansinių interesų apsaugos, nors
nacionalinės teisės aktai eksplicitiškai ir
nepateikia nuorodos į šį aktą. Nagrinėtoje
situacijoje taikyta „finansinio koregavimo“
priemonė vertinta kaip administracinė
priemonė minėto reglamento 4 straipsnio
prasme, t. y. priemonė, kuria siekiama
susigrąžinti neteisėtai įgytas sumas ir kuri nėra
laikoma nuobauda. Nuspręsta, kad nagrinėtu
atveju tiesiogiai taikytina šio reglamento
3 straipsnio 1 dalis, nustatanti patraukimo
atsakomybėn senaties terminus, inter alia
šios dalies specialioji nuostata, įtvirtinanti,
jog vykdant daugiametes programas, senaties
terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama
programa. Byloje taip pat vertinti kiti aspektai
dėl daugiametės programos visiško užbaigimo
momento bei senaties termino nutraukimo
(naujos senaties pradžios) (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017).
Iš asmens duomenų teisinės apsaugos
srities paminėtina byla, kurioje Teismas
nurodė, kad net ir esant asmens, turinčio
teisę prašyti pateikti atitinkamus duomenis,
prašymui, kuris atitinka įstatymuose tokiam
prašymui nustatytus reikalavimus, duomenų
tvarkytojas prašomus duomenis gali teikti tik
teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. nagrinėtu
atveju Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Alytaus skyrius, teikdamas asmens
duomenis advokatui Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkto
pagrindu, privalėjo supažindinti duomenų
subjektą su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi
jo asmens duomenys (2017 m. kovo 27 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-471756/2017).
Su visuomenės informavimo priemonių
daromais
etikos
pažeidimais
susijęs
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klausimas spręstas administracinėje byloje,
kurioje nurodyta, kad tiek, kiek Visuomenės
informavimo etikos komisija turi kompetenciją
konstatuoti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos
kodekso pažeidimus, įpareigoti atsakingą
viešosios informacijos leidėją ar skleidėją
paskelbti tokį sprendimą bei įgyvendinti
paneigimo
tvarką
pagal
Visuomenės
informavimo įstatymo 44 straipsnį, turi būti
taikomas tokių poveikio priemonių taikymo
terminas (2 metai nuo pažeidimo padarymo
dienos) (2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. eA-4518-438/2017).
Teismui neretai tenka išspręsti ginčą sistemiškai
aiškinant ir taikant kelis visuomeninius
santykius reglamentuojančius įstatymus. Štai
atsižvelgusi į aktualias Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, teisėjų
kolegija asmens gyvenamosios vietos adreso
paskelbimą publikacijoje be asmens sutikimo
pripažino neteisėtu, nepaisant to, jog asmens
gyvenamosios vietos adresas buvo viešai
prieinamas per paieškos sistemą „Google“ ir
nevertinant aplinkybės, kad tokie duomenys
deklaruojami ir prieinami gyventojų registre
(2017 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-63-261/2017).
Trumpai apžvelgiant naujausią praktiką
registrų srityje, išskirtinos dvi bylos: byla dėl
nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teisės
panaikinti įrašą apie nuomos sutartį, kai teismas
baudžiamojoje byloje priimdamas baudžiamąjį
įsakymą pripažino šią sutartį neteisėta, ir byla
dėl automobilio registracijos, pakeitus vairą iš
dešinės į kairę pusę. Pirmuoju atveju Teismas,
įvertinęs baudžiamojo įsakymo turinį, nurodė,
kad jį priimant, nebuvo analizuojami nei
sandorių galiojimo, nei jais sukurtų civilinių
teisinių pasekmių pasibaigimo klausimai, todėl
negalėjo būti laikomas nuosprendžiu, kuris
pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymą
galėtų būti pripažintas tinkamu teisiniu
pagrindu išregistruoti juridinį faktą (2017 m.
sausio 12 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A-128-492/2017). Byloje dėl VĮ
,,Regitra“ veiksmų – atsisakymo registruoti
transporto priemonę, nes nepateikti pagal
Lietuvos nacionalinę teisę išduoti techninės
ekspertizės dokumentai dėl tinkamo transporto
priemonės perdarymo – Teismas išaiškino,
kad transporto priemonę perdirbus prieš
Europos Ekonominės Erdvės šalyse išduotą
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transporto priemonės registracijos liudijimą,
kuris išduotas registruojant transporto
priemones, atitinkančias Europos Bendrijos
patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas
individualus Europos Bendrijos patvirtinimas,
tokią transporto priemonę registruojant kitoje
valstybėje narėje, šiuo atveju – Lietuvoje,
pakanka pateikti Europos Ekonominės
Erdvės šalyse išduotą transporto priemonės
registracijos liudijimą (2017 m. lapkričio 28 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-697662/2017, transporto priemonių registracijos
klausimu taip pat žr. 2017 m. balandžio 18 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A-484442/2017).
Savivaldybės,
įgyvendindamos
savo
funkcijas, dalyvauja įvairiuose teisiniuose
santykiuose, todėl ir vietos savivaldos bylų
kategorija apima įvairius administracinius
ginčus. Paminėtinos glaudžiausiai su vietos
valdžios funkcijas įgyvendinančių subjektų
teisėmis bei pareigomis susijusios bylos.
Pavyzdžiui, vienoje iš bylų spręsdamas dėl
savivaldybės norminio akto teisėtumo, Teismas
nustatė šio teisės akto priėmimo procedūros
pažeidimą – norminių teisės aktų projektų
svarstymas į savivaldybės tarybos posėdžio
darbotvarkę buvo įtrauktas, nesilaikant Vietos
savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos (2017 m.
vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-127-146/2017). Tikrinant konkrečių
asmenų teisėms įtakos turinčių individualių
vietos savivaldos institucijų aktų teisėtumą,
Teismas 2017 metais išaiškino, kad teisinis
reguliavimas nenustato jokių nuostatų, kurios
savivaldybės merui suteiktų įgaliojimus
keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį
ir (ar) būdą (2017 m. birželio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-825-492/2017).
Vietos
savivaldos
įstatymas
neriboja
savivaldybės tarybos kompetencijos spręsti dėl
nepasitikėjimo savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoju ir jo atleidimo šiuo
pagrindu bei tokios procedūros inicijavimo
(2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-4814-575/2017). Šiame kontekste
taip pat išskirtina 2017 metais nagrinėta byla,
kurioje spręsta dėl savivaldybės tarybos nario
mandato panaikinimo, tarybos nariui pakeitus
nuolatinę gyvenamąją vietą (2017 m. balandžio
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eR1-422/2017, ir byla, kurioje Druskininkų
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savivaldybės taryba prašė pateikti išvadą, ar
tarybos narys sulaužė priesaiką ir nevykdė
jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų
įgaliojimų, neatvykdamas į tris Kontrolės
komiteto posėdžius. Šiuo atveju byla nutraukta,
nustačius, jog prašymas teismui pateiktas
praleidus 6 mėnesių terminą. Iki prašymo
teismui pateikimo nuo pirmojo posėdžio,
kurio praleidimu buvo grindžiamas prašymas,
buvo praėję 15 mėnesių, nuo paskutiniojo – 12
mėnesių, Druskininkų savivaldybės tarybos
nariams informacija apie prašyme nurodomą
savivaldybės tarybos nario neveikimą buvo
prieinama, todėl veikdami pagal rūpestingo ir
apdairaus elgesio standartus, jie turėjo galimybę
apie tai žinoti ir laiku pateikti prašymą teismui
(išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. birželio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-16442/2017).
Viešojo
administravimo
subjektai,
neatsižvelgiant į tai, kokioje administracinių
santykių srityje jie veikia, turi pareigą laikytis,
be kita ko, viešojo administravimo principų,
taip pat priimdami sprendimus tinkamai
juos motyvuoti. Tikslinga pažymėti, kad 2017
metų Teismo praktika patvirtina, jog šie
reikalavimai turi būti užtikrinami, be kita ko,
ir aplinkos apsaugos pareigūnams duodant
privalomuosius nurodymus (2017 m. spalio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-1405556/2017), Komisijai medžiojamųjų gyvūnų
padarytai žalai apskaičiuoti apžiūrint pasėlius
bei priimant sprendimą dėl žalos nustatymo
ir atlyginimo (2017 m. vasario 6 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A-17-602/2017),
savivaldybės tarybai atsisakant tvirtinti jai
pateikto detaliojo plano projektą (2017 m.
lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-740-662/2017), Nacionalinei mokėjimo
agentūrai priimant sprendimą susigrąžinti
paramos dalį (2017 m. birželio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-1282-442/2017),
savivaldybės
administracijai
atšaukiant
asmens registraciją į ikimokyklinio ugdymo
įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo grupę (2017 m. spalio 24 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. eA-290-602/2017).
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LIETUVOS VYRIAUSIOJO
ADMINISTRACINIO TEISMO
(LVAT) 2017 METŲ VEIKLOS
STATISTIKA

LVAT GAUTOS IR IŠNAGRINĖTOS
ADMINISTRACINIŲ GINČŲ BYLOS
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LVAT GAUTOS IR IŠNAGRINĖTOS BYLOS DĖL TERMINO, PROCESO
ATNAUJINIMO IR BYLOS PAGAL ATSKIRUOSIUS SKUNDUS

VIDUTINĖ ADMINISTRACINIŲ
GINČŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO
TRUKMĖ (MĖNESIAIS)
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VIDUTINĖ BYLŲ PAGAL
ATSKIRUOSIUS SKUNDUS
NAGRINĖJIMO TRUKMĖ
(MĖNESIAIS)
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2017 METAIS LVAT IŠNAGRINĖTŲ ADMINISTRACINIŲ BYLŲ PAGAL
APELIACINIUS SKUNDUS PASKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS

43%

Valstybės institucijų
atsakomybė už žalą

14%
7%

Valstybės tarnyba
Mokesčiai ir muitinės veikla

7%

Užsieniečių teisinė padėtis ir
prieglobstis

6%
3%

Sveikatos ir socialinė apsauga

3%

Nuosavybės teisių atkūrimas

3%

Europos Sąjungos ir kitų
institucijų finansinė parama

3%

Statyba ir teritorijų
planavimas

2%

Aplinkos apsauga

1%

Registrai

1%

Konkurencija

1%

Ginklų ir šaudmenų kontrolė

6%

Kitos

Žemės teisiniai santykiai

BYLŲ PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS DĖL APYGARDŲ
ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖJIMO LVAT‘E
REZULTATAI 2017 METAIS
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70%

Sprendimas paliktas
nepakeistas

16%
6%

Sprendimas pakeistas
Priimtas naujas sprendimas

5%

Byla perduota pirmosios
instancijos teismui nagrinėti
iš naujo

2%

Apeliacinis procesas
nutrauktas

1%

Byla nutraukta arba skundas
paliktas nenagrinėtas
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KITI 2017 METŲ SKAIČIAI

3374

tiek administracinių ginčų liko
neišnagrinėtų 2017 metais

11

tiek norminių administracinių
bylų dėl centrinių valstybinio
administravimo subjektų priimtų
norminių aktų teisėtumo išnagrinėta
iš esmės

27

tiek administracinių ginčų bylų
nagrinėjo išplėstinės teisėjų
kolegijos

20

3

tiek bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu
teismo sprendimu ar nutartimi,
procesas buvo atnaujintas

12

tiek bylų buvo baigta patvirtinant
tarp šalių sudarytą taikos sutartį
(34 proc. nutrauktų bylų)

59

tiek nutarčių dėl bylų rūšinio teismingumo klausimų sprendimo per
Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą buvo perduota Specialiajai
teisėjų kolegijai bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui
klausimams spręsti (41 proc. atvejų
Specialioji teisėjų kolegija ginčus
grąžino nagrinėti administraciniams
teismams).
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PRAŠYMAI
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIAM
TEISMUI

Teismas, siekdamas užtikrinti, kad vykdant
teisingumą bylose nebūtų taikomi įstatymai ar
kiti teisės aktai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 2017 metais kėlė naujas
bylose taikytinų teisės normų konstitucingumo
problemas. Apžvelgiamais metais Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė šiuos
Teismo prašymus:

Dėl ministrų
materialinės
atsakomybės

Pateiktas klausimas (administracinės bylos Nr. A-2995492/2018), ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstatymo nuostatos tiek, kiek jose nenumatyta materialinė ministro atsakomybė už neteisėta kalta veika atliekant
ministerijos vidaus administravimą, inter alia skiriant tarnybines
nuobaudas, valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą (konstitucinės justicijos bylos Nr.
2/2017).

Dėl kriminalinės
žvalgybos
informacijos
panaudojimo

Pateiktas klausimas (administracinės bylos Nr. eA-2996438/2018), ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos

Dėl valstybinės
svarbos projektų

Pateiktas klausimas (administracinės bylos Nr. A-2998492/2018), ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kario-

vidaus tarnybos statuto ir Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatos, numatančios, kad krimina-

linės žvalgybos informacija gali būti naudojama tiriant tarnybinį
nusižengimą ir tiek, kiek šiose nuostatose nenustatyta kriminalinės žvalgybos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką panaudojimo sprendžiant
tarnybinės atsakomybės pagal Vidaus tarnybos statutą klausimą
procedūra (konstitucinės justicijos bylos Nr. 9/2017).

tiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime,
ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas (konstitucinės justicijos bylos Nr. 14/2017).

Dėl teisės į žvejybos
kvotą nustatymo
kriterijų

21

Pateiktas klausimas (administracinės bylos Nr. eA-2997575/2018), ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymo nuostata tiek, kiek joje Žemės ūkio ministerijai buvo pavesta nustatyti ūkio subjektų, pateikusių prašymus suteikti teisę į žvejybos kvotą verslinei žvejybai tam tikrame
vidaus vandenų telkinyje, atrankos, vertinimo ir žvejybos kvotų
skyrimo kriterijus ir neįtvirtinta formulė (inter alia jos kintamieji
ir kiekvienam iš jų priskiriama reikšmė (balai), pagal kurią nustatomas aukciono dėl teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas laimėtojas (konstitucinės justicijos bylos Nr. 15/2017).
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Dėl antrinės teisinės
pagalbos skyrimo
sąlygų

PRAŠYMAI
EUROPOS
SĄJUNGOS
TEISINGUMO
TEISMUI

Pateiktas klausimas (administracinės bylos Nr. A-2999575/2018), ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostata tiek, kiek joje nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama,
jeigu pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės
teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies, net kai užtikrinti veiksmingos (nemokamos) teisinės pagalbos teikimą nuteistajam asmeniui
būtina dėl teisingumo interesų (konstitucinės justicijos bylos Nr.
17/2017).

Vykdydamas pareigą kilus abejonių dėl Europos
Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo prašyti
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą, 2017 metais Teismas šiai teisminei institucijai pateikė tokius klausimus:

Dėl elektroninių
pinigų įstaigų
steigimosi ir veiklos

Prašoma išaiškinti 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų
įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros,

Dėl alkoholio ir
alkoholinių gėrimų
apmokestinimo
akcizais

Prašoma išaiškinti 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punktą

Dėl apdoroto
tabako
apmokestinimo
akcizais
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iš dalies keičiančios Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 2000/46/EB, 5 straipsnio 2 dalį (bylos Nr.
C-389/17), siekiant išnagrinėti ginčą dėl Lietuvos banko nustatytų
pažeidimų, susijusių elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo
dydžiu (administracinė byla Nr. eA-384-502/2018).

(bylos Nr. C-567/17), siekiant išnagrinėti ginčą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo apmokestinti dantų skalavimo skystį
akcizu, taikomu alkoholiniams gėrimams (administracinė byla Nr.
eA-392-556/2018)
Prašoma išaiškinti 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos
2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (kodifikuota redakcija) 4 straipsnio 1 dalį (bylos

Nr. C-638/17), siekiant išnagrinėti ginčą dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos sprendimo vienos įmonės atgabentų konkrečių tabako
gaminių nepriskirti cigarams ir cigarilėms (administracinė byla
Nr. eA-168-556/2018).
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Dėl VIAP schemos
vertinimo kaip
valstybės pagalbos

Prašoma išaiškinti, ar pagal nacionalinius teisės aktus nustatyta viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje (VIAP)
atitinkančių paslaugų teikimo ir jų finansavimo (kompensavimo)
priemonių sistema (VIAP schema), galiojusi 2014 metais, ar jos
dalis laikytina valstybės pagalba (valstybės pagalbos schema)
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Kreiptasi nagrinėjant ginčą dėl Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d. nutarimo
Nr. O3-704, kuriuo nustatytos VIAP lėšos 2014 metams VIAP tiekėjams, bei VIAP kaina Lietuvos elektros energijos (galutiniams)
vartotojams (administracinė byla Nr. A-1465-525/2018).

KITA TEISMO
VEIKLA
TEISMO
BIULETENIAI

Vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti Teismas kiekvienais metais leidžia biuletenius.

Biuletenyje Nr. 32 (2016 m. liepa–gruodis) pristatyti reikšmingiausi Teismo procesiniai sprendimai, praktikos taikant sveikatos apsaugą reglamentuojančias teisės normas apibendrinimas, apžvelgtos bylos rūšinio teismingumo klausimus sprendžiančios specialiosios teisėjų kolegijos
nutartys, administracinei justicijai aktualūs tarptautinių ir užsienio teismų sprendimai. Administracinės teisės doktrinos skiltis pasipildė Agnės Kalinauskaitės, LL.M., ir teisėjos dr. Skirgailės Žalimienės
straipsniu „Balanso paieška tarp pagrindinių žmogaus teisių ir vidaus rinkos laisvių Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje“ bei Marc el Nouchi pranešimu ,,Valstybės tarybos formuojama praktika bylose dėl pamatinių teisių apsaugos“, skaitytu Teismo organizuotoje konferencijoje „Administraciniai teismai – žmogaus teisių gynėjai“.

Biuletenyje Nr. 33 (2017 m. sausis–birželis) be aktualiausios Teismo, specialiosios teisėjų kolegijos, tarptautinių ir užsienio teismų praktikos publikuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apžvalga dėl įrodinėjimo pareigos nustatymo prieglobsčio bylose pagal Žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnį bei teisėjos Dalios Višinskienės ir dr. Justinos Nasutavičienės straipsnis „Žvilgsnis į Gazprom bylą. Koncentracijų pakeitimo priemonių aspektas“, taip pat prof. dr. hab. Marek Zirk‑Sadowski ir dr. Tomasz Grzybowski straipsnis „Instituciniai
administracinių teismų, bendrosios kompetencijos teismų ir Aukščiausiojo Teismo santykiai praktikos dėl teisės į viešąją informaciją kontekste“.
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PRAKTIKOS
APŽVALGOS

Teismo padalinys – Teismų praktikos departamentas, kaip ir kasmet, periodiškai rengė ir
platino Teismo praktikos apžvalgas, administracinei jurisprudencijai labiausiai aktualių Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo sprendimų santraukas. Visas šias apžvalgas galima rasti Teismo interneto
svetainėje www.lvat.lt skiltyje ,,Teismų praktika“.

PATIRTIS IR
BENDRADARBIAVIMAS

2017 metais Teismo teisėjai savo patirtimi
su kolegomis iš užsienio dalijosi bei naujų žinių
sėmėsi tarptautiniuose renginiuose. Paminėtini
Europos Sąjungos Vyriausiųjų administracinių
teismų ir Valstybės Tarybų asociacijos (ACA Europe) organizuoti renginiai: seminaras „Viešoji

tvarka, nacionalinis saugumas ir trečiųjų
šalių piliečių teisės imigracijos ir pilietybės
bylose“ (Krokuva); seminaras „Administracinės sankcijos Europos teisėje“ (Liubliana).
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Užsienio teismų sprendimai administracinei
jurisprudencijai aktualiais aspektais – svarbus
įkvėpimo šaltinis, ieškant atsakymų teisės taikymo ir aiškinimo klausimais. 2017 metai svarbūs
tuo, kad Teismas įsiliejo į du naujus tarptautinius teismų bendradarbiavimo tinklus: Europos

Žmogaus Teisių Teismo sukurtą Aukščiausiųjų instancijų teismų tinklą (Superior

Courts Network), skirtą užtikrinti veiksmingą
apsikeitimą informacija su aukščiausiųjų instancijų nacionaliniais teismais apie teismų
praktiką, susijusią su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymu;
Europos Sąjungos Teisminį Tinklą (Réseau
Judiciaire de l’Union Européenne), skirtą stiprinti
dalyvaujančių teismų teisminį bendradarbiavimą, rasti informaciją apie prejudicinius sprendimus, nacionalinių teismų sprendimus, taikant
Europos Sąjungos teisę, naudotis kitais lyginamosios teisės įrankiais.
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