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XXII 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 senaties terminą reikalavimams pagal
paprastąjį neprotestuotiną vekselį pareikšti, aiškinimo ir taikymo
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asmenys
1.2. Dėl teisės normų, reglamentuojančių daktaro mokslo laipsnio atšaukimą,
aiškinimo ir taikymo

18

daiktinė teisė
1.3. Dėl antstolio teisės areštuoti hipoteka neįkeistą skolininko turtą, kol nėra
realizuotas hipoteka įkeistas turtas

35

prievolių teisė
1.4. Dėl laiduotojų atsakomybės apimties skolininkui iškėlus bankroto bylą
1.5. Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių Europos Sąjungos
Sanglaudos fondo lėšų naudojimo tvarką ir sąlygas, Finansavimo ir
administravimo sutarties privalomumą išvestiniams sandoriams,
finansinio užtikrinimo susitarimus, banko garantiją ir banko sąskaitą,
aiškinimo ir taikymo
1.6. Dėl Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyto
draudimo taikymo asmenims, įsigijusiems BAB banko „Snoras“ indėlių
sertifikatus ir obligacijas, šių produktų įsigijimo sandorių negaliojimo
CK 1.90 ar 1.91 straipsniuose įtvirtintais pagrindais
1.7. Dėl procesinių palūkanų priteisimo atsakovui iš ieškovo, kai ieškovas
reikalauja taikyti restituciją ir grąžinti jam turtą, o ieškovas įpareigojamas
sumokėti sumas atsakovui, ir prašymo priteisti procesines palūkanas
pareiškimo formos ir momento
1.8. Dėl žalos, padarytos juridinio asmens vadovų neteisėtais veiksmais,
atlyginimo, kai įmonei iškelta bankroto byla
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DARBO TEISĖ

1.9. Dėl Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalies, 296, 303 straipsnių, Įmonių
restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1, 2 punktų aiškinimo ir taikymo 135
1.10. Dėl darbuotojo tiesioginės civilinės atsakomybės, kai darbdavys (bendrovė)
likviduotas dėl bankroto, ir neturtinės žalos atlyginimo dydžio
149
CIVILINIS PROCESAS

1.11. Dėl viešojo juridinio asmens nario atstovavimo ir gynimo teisme, teisės
inicijuoti apeliacinį procesą ir procesinio dokumento trūkumų šalinimo
instituto aiškinimo ir taikymo
1.12. Dėl išieškotojo išlaidų, patiriamų vykdymo procese šalinant neteisėtos
statybos padarinius
1.13. Dėl 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalies a ir b punktų
aiškinimo bei taikymo

168
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2. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
PLENARINĖS SESIJOS, IŠPLĖSTINIŲ SEPTYNIŲ TEISĖJŲ IR TRIJŲ
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS
BAUDŽIAMOJI TEISĖ

2.1. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas (BK 29 straipsnis)
205
2.2. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
227
2.3. Nužudymas (BK 129 straipsnis). Kelių transporto eismo saugumo ar
transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas
(BK 281 straipsnis)
239
2.4. Prekyba žmonėmis (BK 147 straipsnis)
250
2.5. Vengimas išlaikyti vaiką (BK 164 straipsnis)
259
2.6. Vagystė (BK 178 straipsnis). Radinio pasisavinimas (BK 185 straipsnis).
Saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų sunaikinimas ar
suniokojimas (BK 271 straipsnis). Neteisėtas vertimasis ūkine,
komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 straipsnis)
264
2.7. Turto iššvaistymas (BK 184 straipsnis)
293
2.8. Neteisėtas praturtėjimas (BK 1891 straipsnis). Konstitucinis nuosavybės
teisių apsaugos principas (Konstitucijos 23 straipsnis). Konstituciniai
baudžiamosios atsakomybės taikymo principai (Konstitucijos 31 straipsnis).
Konstitucinis teisinės valstybės principas
316
2.9. Komercinės paslapties atskleidimas (BK 211 straipsnis)
338
2.10. Aplaidus apskaitos tvarkymas (BK 223 straipsnis)
349
2.11. Piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis)
357
2.12. Piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis).
Kurstytojas (BK 24 straipsnio 5 dalis)
364
2.13. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir
vertinimas (BK 235 straipsnis)
419
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2.14. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas
nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar
sugadinimas (BK 246 straipsnis)
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BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ

2.15. Įtariamojo, kaltinamojo ir nuteistojo teisės į gynybą užtikrinimas
(BPK 10 straipsnis). Būtinas gynėjo dalyvavimas (BPK 51 straipsnis)
2.16. Leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus
(BPK 159 straipsnis). Nusikalstamos veikos imitavimas (Kriminalinės
žvalgybos įstatymo 13 straipsnis)
2.17. Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos (BPK 320 straipsnis).
Apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys (BK 332 straipsnis)

432
439
454

ADMINISTRACINĖ ATSKOMYBĖ

2.18. Nelegalus darbas (ATPK 413 straipsnis)
2.19. Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas (ATPK 5120 straipsnis)
2.20. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą
arba nulėmęs turto sugadinimą (ATPK 127 straipsnis)
2.21. Akcizais apmokestinamų prekių (išskyrus energinius produktus ir
elektros energiją) įsigijimas, laikymas, gabenimas, naudojimas ar
realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką (ATPK 1632 straipsnis)
2.22. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas
(ATPK 209 straipsnis)
2.23. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas
(ATPK 2141 straipsnis)
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LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGOS

Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių taikytinos
teisės nustatymo taisykles šeimos bylose, apžvalga
Įžanga
1. Taikytina teisė sprendžiant reikalavimą dėl santuokos nutraukimo
1.1. Reglamentas „Roma III“
1.2. Tarptautinės teisinės pagalbos sutartys
2. Taikytina teisė sprendžiant reikalavimą dėl tėvų pareigų
2.1. 1996 m. Hagos konvencija
2.2. Tarptautinės teisinės pagalbos sutartys
2.3. Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje įtvirtintos kolizinės normos
3. Taikytina teisė sprendžiant reikalavimą dėl išlaikymo
3.1. 2007 m. Hagos protokolas
3.2. Kiti tarptautiniai susitarimai
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4. Užsienio valstybių teisės turinio nustatymo ir įrodinėjimo taisyklės
4.1. 1968 m. Europos konvencija dėl informacijos apie užsienio teisę
4.2 Lietuvos Respublikos teisinės pagalbos sutartys
Išvados

560
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Teismų praktikos nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl sudėtingų pavienių
nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų sutapčių apžvalga
Įvadas
1. Pavienė nusikalstama veika
1.1. Tęstinė nusikalstama veika įvairių kategorijų baudžiamosiose bylose
1.2. Trunkamoji nusikalstama veika įvairių kategorijų baudžiamosiose bylose
2. Nusikalstamų veikų sutaptis ir jos formos
2.1. Reali nusikalstamų veikų sutaptis įvairių kategorijų baudžiamosiose bylose
2.2. Ideali nusikalstamų veikų sutaptis įvairių kategorijų baudžiamosiose bylose
Išvados

570
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EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS

Tam tikri teisės į teisingą bylos nagrinėjimą (rungimosi principo) aspektai
europos žmogaus teisių teismo praktikoje
Sprendimo byloje CLINIQUE DES ACACIAS ir KITI prieš Prancūziją
santrauka
Sprendimo byloje PRIKYAN ir ANGELOVA prieš Bulgariją santrauka
Sprendimo dėl priimtinumo byloje ADELLACH COMA prieš Andorą
santrauka
Sprendimo dėl priimtinumo byloje AMIROV prieš Azerbaidžaną santrauka
Aktualūs žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą) taikymo baudžiamajame procese
aspektai
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EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMŲ SPRENDIMŲ SANTRAUKOS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB
dėl vartojimo kredito sutarčių, panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB,
tam tikri taikymo aspektai ir šios direktyvos santykis su Nesąžiningų vartojimo
sutarčių sąlygų direktyva 93/13/EEB ir Nesąžiningos komercinės veiklos
direktyva 2005/29/EB
Sprendimo CA Consumer Finance SA (C-449/13) santrauka
Sprendimo Matei (C-143/13) santrauka
Sprendimo Pohotovosť (C-76/10) santrauka
Sprendimo Pereničová ir Perenič (C-453/10) santrauka
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