TEISMŲ PRAKTIKA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis
Nr. 34

Vilnius 2011

X V II metai

TURINYS
OFICIALIOJI DALIS
1.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
IŠPLĖSTINIŲ IR TRIJŲ TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS
CIVILINĖ TEISĖ
D a ik t in ė

t eisė

1.1. Dėl reikalavimui išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo
taikytinos teisės (CK 4.96 straipsnis)......................................... ..... ................ ....9
1.2. Dėl hipotekos ir laidavimo, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų;
dėl hipotekos kreditoriaus teisės nukreipti išieškojimą į skolininko
neįkeistą turtą.............................................................................. ...... .................19
Paveldėjimo

teisė

1.3. Dėl CK 5.29 straipsnio aiškinimo ir taikymo; dėl įpėdinio dalyvavimo
sudarant testamentą............................................................................................. 30
P rievolių

teisė

1.4. Dėl sutartinių netesybų mažinimo........................................ ............................... 39
1.5. Dėl žalos, atsiradusios pareigūnams netinkamai atlikus ikiteisminį
tyrimą, atlyginimo................................................................................................55
1.6. Dėl CK 6.276 straipsnio aiškinimo ir taikymo....................................................67
1.7. Dėl prievolės įvykdymo, pakvitavimo teisinės reikšmės ir santykio................... 72
1.8. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, kai pakeičiamas
sklypo naudojimo būdas ir pobūdis.......................................................

80

1.9. Dėl sutarčių laisvės principo taikymo statybos rangos santykiams,
statybos darbų kokybės garantijos ir jos termino reglamentavimo...................... 98

1.10. Dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų ir būtinumo laikytis juose
nustatytų atstumų iki kaimyninio sklypo ribos; dėl įrodinėjimo dalyko
bylose, kuriose ginčijamas statybų teisėtumas statybą reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimu; dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimams
pripažinti statybą neteisėta................................................................................107
1.11. Dėl užsakovo pagal statybos rangos sutartį reikalavimo grąžinti įmokas,
kai rangos dalykas žūva ir užsakovui neperduodamas, kvalifikavimo;
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių..................................................................... 120
1.12. Dėl paciento teisės gauti informaciją apie taikytinus gydymo metodus;
dėl paciento sutikimo (CK 6.727 straipsnis)..................................................... 135
1.13. Dėl CK 6.196 straipsnio 2 dalies taikymo; dėl papildomų išlaidų
pagal ekspedijavimo sutartį prigimties ir ekspeditoriaus reikalavimo
teisinio kvalifikavimo........................................................................................ 145
DRAUDIMO TEISĖ
1.14. Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo; dėl įrodinėjimo ir
įrodymų vertinimo taisyklių.............................................................................. 156
DARBO TEISĖ
1.15. Dėl DK 127 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo...................................... 164
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ
1.16. Dėl prekių ženklo nenaudojimo kaip jo registracijos panaikinimo
pagrindo..............................................................................................................191
VIEŠIEJI PIRKIMAI
1.17. Dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos taikymo
pagal analogiją paslaugų koncesijoms.............................................................. 203
CIVILINIS PROCESAS
1.18. Dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos kaip pagrindo atnaujinti
procesącivilinėjebyloje(CPK366 straipsnio 1dalies 9 punktas)........................ 220
1.19. Dėl nuostolių, padarytų administraciniame procese taikant
reikalavimo užtikrinimo priemones, atlyginimo............................................. 234
Vykdymo

procesas

1.20. Dėl institucijų, kurioms realizuoti perduotinas konfiskuotas automobilis......244

BANKROTO TEISĖ
1.21. Dėl civilinės bylos ir bankroto bylos iškėlimo santykio bei ypatumų;
dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos
iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalis)...............................252
1.22. Dėl kreditorių susirinkimo ir teismo kompetencijos tvirtinti
bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą;
dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo
išlaidų dydžio nustatymo kriterijų......................................................... .......... 261
2.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TRIJŲ TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS
BAUDŽIAMOJI TEISĖ

2.1. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė (BK 20 straipsnis)...................... 272
2.2. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė (BK 20 straipsnis).
Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnis).
Traukiamo baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens
atstovo teisės (BPK 388 straipsnio 4 dalis)............................................. .......... 276
2.3. Rengimasis padaryti nusikaltimą (BK 21 straipsnis).
Pasikėsinimas sukčiauti (BK 22 straipsnio 1 dalis,
182 straipsnio 1 dalis).
Melagingasįskundimas(BK236straipsniol dalis)............................

287

2.4. Atleidimasnuobausmėsdėlligos(BK76straipsnio 1dalis)...................

298

2.5. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas
(BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktas).............................................................. 303
2.6. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu
(BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punktas)............................................................. 308
2.7. Prekyba žmonėmis (BK 147 straipsnis).
Asmens gabenimas jo sutikimu prostitucijai iš Lietuvos Respublikos
(BK307straipsnio2dalis).....................................................................................312
2.8. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis
(BK 1992straipsnis)............................................................................................ 319
2.9. Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas
(BK 281 straipsnis)............................................................................................. 325
2.10. Viešosios tvarkos pažeidimas (BK281 straipsnio 1 dalis)...........................

328

2.11. Dokumentų suklastojimas (BK 300 straipsnis)................................................ 334

BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
2.12. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese (BPK 109 straipsnis).
Palūkanos pagal prievoles (CK 6.37 straipsnis)................................................338
2.13. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinys
(BPK 331 straipsnis)......................................................................................... 344

METODIKA
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomoj o draudimo reglamentavimo ir teismųpraktikos apžvalga....................... 350
Bendrųjųklausimų dėllaikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga...................391
Teismų praktikos skiriant bausmes už kontrabandą
(Baudžiamojo kodekso 199 straipsnis) tyrimas..........................................................457
Teismų praktikos skiriant bausmes už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai
ir viešiesiems interesams (Baudžiamojo kodekso 225,226,227 ir 228 straipsniai)
tyrimas......................................................................................................................... 505
EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
Valstybės pozityviosios pareigos pagal Žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, vykdant teismo sprendimus,
susijusius su vaikų perdavimu ir bendravimo teisėmis............................................. 585
Sprendimo byloje MIHAILOVA prieš Bulgariją santrauka.......................................589
SprendimobylojeDAMNJANGVIČpriešSerbijąsantrauka....................................... 598
SprendimobylojePINIirKITIpriešRumunijąsantrauka.............................................602
Sprendimo byloje MAUMOUSSEAU ir WASHINGTON
prieš Prancūzų ąsantrauka............................................................................................ 605
Sprendimobyloj eT OMIČpriešSerbijąsantrauka........................................................609
Sprendimo bylojeAMANALACHIOAI prieš Rumunijąsantrauka.............................614
Sprendimo byloje FU§CA prieš Rumuniją santrauka............................................... 618
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų kai kuriose kitose bylose
dėl valstybės pozityviųjų pareigų pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvenciją, vykdant teismo sprendimus,
susijusiussuvaikųperdavimuirbendravimoteisėmis,sąrašas..................................... 621
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos dėl teisės į bylos nagrinėjimą
per įmanomai trumpiausią laiką baudžiamosiose bylose (Žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1dalis) analizė.................... 622

6

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos Nr. 86/653/EEB
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais
prekybos agentais, derinimo tam tikri taikymo aspektai...........................................713
Sprendimo Mavrona(C-85/03)santrauka....................................................................715
Sprendimo PoseidonChartering(C-3/04)santrauka............................................

716

Sprendimo Bellone (C-215/97) santrauka.................................................................... 718
Sprendimo Centrosteel (C-456/98) santrauka..............................................................719
Sprendimo Kontogeorgasv.Kartonpak(C-104/95)santrauka..................................... 721
SprendimoChevassus-Marche (C-19/07) santrauka.................................................. .723
Sprendimo Semen (C-348/07) santrauka..................................................................... 725
Sprendimo HonyvemlnformazioniCommerciali (C-465/04) santrauka...................728
Sprendimo IngmarGB (C- 381 /98) santrauka...............................................................731
Sprendimo Wood Floor Solutions Andreas Domberger (C-19/09)
santrauka........................................................................................................

732

7

