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XXI metai

TURINYS
1. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
IŠPLĖSTINIŲ SEPTYNIŲ TEISĖJŲ IR TRIJŲ TEISĖJŲ KOLEGIJŲ
NUTARTYS
CIVILINĖ TEISĖ

Bendrosios nuostatos
1.1 Dėl teisės normų, reglamentuojančių užsienio teisės taikymą, teismo
pareigą nustatyti taikytinos teisės turinį, aiškinimo ir taikymo
1.2. Dėl ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo
(CK 6.667 straipsnio 3 dalies aiškinimo)
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Daiktinė teisė
1.3. Dėl svetimo turto hipotekos sandorio atlygintinumo ir su tuo susijusio
hipotekos kreditoriaus sąžiningumo vertinimo pagal
CK 6.66 straipsnio 2 dalį
1.4. Dėl priverstinę hipoteką reglamentuojančių teisės normų aiškinimo
ir taikymo 
1.5. Dėl valstybės ir privataus asmens atsakomybės bei kaltės laipsnio
paskirstymo sprendžiant dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties
negaliojimo padarinių
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Prievolių teisė
1.6. Dėl kreditoriaus teisių, susijusių su skolininku, perėjimo solidariąją
prievolę įvykdžiusiam trečiajam asmeniui bei trečiojo asmens,
įvykdžiusio dalį skolininko prievolės, pripažinimo hipotekos ir
įkeitimo kreditoriumi
1.7. Dėl atsakovo gynimosi būdų, kai sutartį nutraukusi šalis reikalauja taikyti
sutarties nutraukimo teisinius padarinius, o atsakovas nesutinka su jais;
dėl šalių sudarytų saulės jėgainių įrengimo sutarčių pažeidimo, laiku
negaunant leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, ir
atsakovo teisės į išlaidų, patirtų vykdant sutartis, atlyginimą
1.8. Dėl restitucijos taikymo, valstybei taisant padarytas klaidas dėl neteisėto
nuosavybės perdavimo, ir turto vertės kompensavimo adekvatumo,
sprendžiant teisės netrukdomai naudotis nuosavybe ribojimo klausimą
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1.9. Dėl teisinių paslaugų sutarties kvalifikavimo vartojimo sutartimi
1.10. Dėl investuotojo į SASO (su akcijomis susietas obligacijas) banko
paskolintomis lėšomis teisių gynimo būdo ir vartotojų teisių apsaugą
reglamentuojančių nuostatų taikymo investuotojui
1.11. Dėl ginčo šalių santykių kvalifikavimo kaip jungtinės veiklos ir sutarčiai
taikomos formos
1.12. Dėl draudimo diferencijuoti draudimo įmokos dydį atsižvelgiant į
transporto priemonės naudojimo teritoriją

140
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Viešieji pirkimai
1.13. Dėl materialiųjų teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų
organizacijų veiksmų peržiūros procedūrą, taip pat sąlygas ir ribojimą
perkančiosioms organizacijoms sujungti į vieną kelis pirkimo objektus,
aiškinimo ir taikymo

208

DARBO TEISĖ

1.14. Dėl kolektyvinės sutarties galiojimo ir vykdymo, kolektyvinio darbo ginčo
ir darbuotojo teisės inicijuoti individualaus darbo ginčo nagrinėjimą
230
CIVILINIS PROCESAS

1.15. Dėl asociacijos teisės būti savo narių – fizinių asmenų – atstovu pagal
pavedimą teisme ir jiems teikti atlygintines teisines paslaugas
1.16. Dėl CPK 723 straipsnio 3 dalies taikymo (netaikymo) vykdant
išieškojimą pagal hipotekos kreditoriaus reikalavimą

246
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2. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
PLENARINIŲ SESIJŲ, IŠPLĖSTINIŲ SEPTYNIŲ TEISĖJŲ IR TRIJŲ
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS
BAUDŽIAMOJI TEISĖ

2.1. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas (BK 29 straipsnis).
Profesinių pareigų vykdymas (BK 30 straipsnis).
Būtinasis reikalingumas (BK 31 straipsnis)
271
2.2. Neatsargus gyvybės atėmimas (BK 132 straipsnis)
293
2.3. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 137 straipsnis)
301
2.4. Vengimas išlaikyti vaiką (BK 164 straipsnis).
Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas (BK 245 straipsnis) 309
2.5. Vagystė (BK 178 straipsnis)
322
2.6. Vagystė (BK 178 straipsnis).
Plėšimas (BK 180 straipsnis)
329
2.7. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis).
Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas (BK 220
straipsnis). Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222 straipsnis)
340
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2.8. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis).
Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2.9. Turto iššvaistymas (BK 184 straipsnis)
2.10. Kontrabanda (BK 199 straipsnis)
2.11. Kontrabanda (BK 199 straipsnis).
Turto konfiskavimas (BK 72 straipsnis)
2.12. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas (BK 204 straipsnis)
2.13. Skolininko nesąžiningumas (BK 208 straipsnis)
2.14. Papirkimas (BK 227 straipsnis)
2.15. Piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis)
2.16. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių,
kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose
yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi
darbai, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimas (BK 270 straipsnis)
2.17. Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnis).
Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas
viešosiose vietose (ATPK 178 straipsnis)
2.18. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu
(BK 300 straipsnis)
2.19. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu
(BK 300 straipsnis)
2.20. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato
ar antstolio veiklai (BK 231 straipsnis)

358
368
374
381
398
404
414
422

433
439
445
453
462

BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ

2.21. Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas (BPK 3 straipsnis).
Ikiteisminio tyrimo nutraukimas dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo
trukmės (BPK 215 straipsnis).
Nuosprendžio ar nutarties privalomumas (BPK 346 straipsnis)
2.22. Įrodymai (BPK 20 straipsnis)
2.23. Kaltinamasis (BPK 22 straipsnis).
Asmens teisių apsauga baudžiamojo proceso metu (BPK 44 straipsnis).
Įrodymai, kuriais pagrindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
2.24. Kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duotų parodymų
perskaitymas (BPK 276 straipsnis).
Įrodymai, kuriais grindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
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ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

2.25. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka (ATPK 9 straipsnis).
Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia (ATPK 10 straipsnis).
Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo
(ATPK 11 straipsnis). Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas
(ATPK 55 straipsnis). Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų,
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reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje
apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą,
nevykdymas ar pažeidimas (ATPK 78 straipsnis)
2.26. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai (ATPK 35 straipsnis)
2.27. Kliudymas visuomenės sveikatos centrų apskrityse įgaliotiems
pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų
nevykdymas (ATPK 439 straipsnis)
2.28. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis
vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos
mokėjimo tvarkos pažeidimas (ATPK 1245 straipsnis)
2.29. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas
(ATPK 2141 straipsnis)
2.30. Aplinkos apsaugos organai (ATPK 242 straipsnis)
2.31. Bylos dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje
nagrinėjimo ribos apygardos teisme (ATPK 30211 straipsnis)
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LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGOS

Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo
ir kaupimo (Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnis, Kriminalinės
žvalgybos įstatymo 10 straipsnis) taikymo apžvalga
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės taikymo sprendžiant jurisdikcijos
nustatymo klausimą šeimos bylose apžvalga

572
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EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS

Konvencijos reikalavimų baudžiamajam procesui dėl seksualinės prievartos
aspektai: proceso veiksmingumas, nukentėjusiojo teisės į privataus gyvenimo
gerbimą apsauga.
Sprendimo byloje Y. prieš Slovėniją santrauka
Tam tikri procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu aspektai
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje
Sprendimo dėl priimtinumo byloje NUNES DIAS prieš Portugaliją santrauka
Sprendimo byloje DILIPAK ir KARAKAYA prieš Turkiją santrauka
Sprendimo byloje ZAVODNIK prieš Slovėniją santrauka

715
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EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMŲ SPRENDIMŲ SANTRAUKOS

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos
ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo
užtikrinimo, 5 straipsnio nuostatų aiškinimas pagal aktualią Teisingumo
Teismo praktiką
Sprendimo Car Trim (C-381/08) santrauka
Sprendimo Electrosteel Europe (C-87/10) santrauka
Sprendimo Česká spořitelna (C-419/11) santrauka
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