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I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo
(gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578
„Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos)
Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, 6 punkto nuostatos
„Angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik
detaliosios žvalgybos etapo metu“ ir 7 punkto nuostatos „Bandomosios
gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai“ atitikties
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami
racionaliai ir kompleksiškai
Administracinė byla Nr. I444-2/2008
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. liepos 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Dainiaus Raižio, Arūno Sutkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus
(kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovui
Andriui Krištapavičiui,
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos
ministerijos atstovėms Natalijai Lesiukovai ir Vydai Elenai Gasiūnienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 26 d. prašymą
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ištirti, ar Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos)
Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių
išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje
taisyklių patvirtinimo“, 7 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės
gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės
gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę
bylą (toliau – ir pagrindinė byla) pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Minijos nafta“ skundą atsakovams Lietuvos geologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl
sprendimo panaikinimo.
Atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Minijos nafta“ skunde
pareikštą prašymą ir iš dalies sutikdamas su jame išdėstytais motyvais,
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 26 d. nutartimi
sustabdė pagrindinės administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Angliavandenilių
išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio
30 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos
ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“
(toliau – ir Taisyklės), 7 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės
gelmių įstatymo (toliau – ir Įstatymo) 15 straipsnio 2 daliai ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir
kompleksiškai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas savo prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą grindžia šiais argumentais:
1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis nustato, kad
valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą.
Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos
gerovei. Įgyvendinant 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti
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angliavandenilius išdavimo ir naudojimo sąlygų, kurios preambulėje
nurodytas principas skatinti kuo geresnį Bendrijos teritorijoje esančių
angliavandenilių išteklių tyrimą ir naudojimą, ir kad turi būti vengiama
sąlygų ir reikalavimų, kurie nepagrįstai apsunkintų šio principo
įgyvendinimą ir įmonių, užsiimančių tokių angliavandenilių išteklių
tyrimu ir naudojimu, veiklą, Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio
2 dalyje numatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami
racionaliai ir kompleksiškai, apsaugant nenaudojamus žemės gelmių
išteklius, esančius tame pačiame telkinyje arba jo įtakos zonoje.
Norminiu aktu nustatyti tikslai taip pat turi užtikrinti viešojo intereso
įgyvendinimą, todėl šiuo atveju Taisyklėmis turi būti užtikrinta racionali
išteklių paieška, jų žvalgymas ir naudojimas, siekiant bendro viešojo
intereso – saugiai išgauti kuo daugiau angliavandenilių. Atsižvelgdamas
į tai, pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas reiškia
abejonę, ar Taisyklių 7 punktas atitinka šiuos reikalavimus ir tikslus.
2. Taisyklių 7 punkte nustatytas terminas kelia abejonių dėl jo pagrįstumo
ir objektyvumo, nes nepagrįsta jokiais tyrimais ir skaičiavimais, kodėl
nustatyta bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė
kaip 6 mėnesiai. Prašymą ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą pateikęs teismas remiasi pagrindinėje byloje pareiškėjo
išdėstytais argumentais, jog toks terminas yra nepagrįstai nuostolingas
ir apsunkina išteklių naudojimą, taip pat nurodo, kad minėta taisyklė
prieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam
racionalumo principui.
3. Pažymėdamas, kad nagrinėjamu atveju teismas nesprendžia, kaip
turi būti reglamentuojamas laikotarpis nuo angliavandenilių išteklių
detaliosios žvalgybos užbaigimo, tuo pačiu bandomosios gavybos
nutraukimo ir iki angliavandenilių išteklių naudojimo pradžios, Vilniaus
apygardos administracinis teismas abejoja, ar išvis yra būtina nustatyti
bandomosios gavybos terminą bei – ar būtina nutraukti bandomąją
gavybą iki pradedant naudoti išteklius.
II.
Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į
Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą nesutinka su teiginiais,
kad ginčijamas Taisyklių 7 punktas prieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15
straipsnio 2 daliai. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:
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1. Pagal Žemės gelmių įstatymą žemės gelmių išteklių naudojimas
(eksploatavimas) yra galimas tik tuo atveju, kai tenkinamos visos šios
sąlygos – gavus leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir sudarius žemės
gelmių išteklių naudojimo sutartį (Įstatymo 12 str. 2 d.), turint teisės
aktų nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą žemės gelmių
išteklių naudojimo projektą (Įstatymo 14 str. 1 d.) bei kai žemės gelmių
ištekliai teisės aktų nustatyta tvarka yra ištirti, aprobuoti ir kai įvertintas
jų gavybos poveikis aplinkai (Įstatymo 15 str. 1 d.). Šios sąlygos,
atsakovo teigimu, įtvirtintos siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtintą konstitucinę pareigą – prižiūrėti,
kad būtų saikingai naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos
ištekliai.
2. Žemės gelmių išteklių naudojimas galutinai jų neištyrus, neaprobavus ir
iki galo išsamiai neįvertinus poveikio aplinkai, gali būti žalingas ne tik
konkrečiam gręžiniui bei jame esantiems žemės gelmių ištekliams, bet ir
juos supančiai aplinkai. Tokiu atveju gali atsirasti didžiulė žalos grėsmė
aplinkai ir valstybės interesams. Be to, jokios naudingosios iškasenos
nėra naudojamos nustatyta tvarka jų neištyrus ir neaprobavus, o
telkinio naudojimo projektas negali būti parengtas nepateikus duomenų
apie telkinyje esančius išteklius, jų kokybę ir kt.
3. Žemės gelmių geologinio tyrimo tikslas – gauti žinių apie žemės
gelmių sandarą, savybes, ﬁzikinius laukus, būklę, čia vykstančius
procesus, išteklius, ūkinės veiklos įtaką žemės gelmėms. Detaliosios
žvalgybos etapo metu gręžinyje vykdomas geologinis tyrimas, įskaitant
bandomąją gavybą, kuri yra viena iš sudedamųjų detaliosios žvalgybos
dalių. Išgaunant angliavandenilių išteklius nors viename iš telkinio
gręžinių, yra gaunami nauji duomenys, skirti telkinio ar jo dalies
elgsenai, išteklių gavybos ir kitoms Taisyklėse bei kituose teisės aktuose
reglamentuotoms sąlygoms nustatyti. Atsakovo teigimu, bandomosios
gavybos telkinyje 6 mėnesių trukmę sudaro laikotarpis ar laikotarpių
(tuo atveju, kai bandomoji gavyba vykdoma su pertraukomis), kurio(ių) metu viename (ar keliuose) telkinio gręžinyje (-iuose), nuleidus
eksploatacinę koloną, yra išgaunami angliavandenilių ištekliai, visuma.
Bandomoji gavyba, kaip geologinio detaliosios žvalgybos tyrimo
dalis, skirta angliavandenilių telkinio ar jo dalies elgsenai ir išteklių
gavybos sąlygoms nustatyti, telkinio parametrams įvertinti, bei kitais
metodais nustatytų angliavandenilių išteklių apskaičiavimo parametrų
patikimumui patikrinti arba patikslinti, ir tokiu būdu užtikrinti, kad
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ateityje eksploatuojant telkinį bus išvengta žalos jį supančiai aplinkai,
taip pat ir pačiam telkiniui.
Atsižvelgdamas į tai, atsakovas nurodo, jog žemės gelmių tyrimo,
tarp jų – ir bandomosios gavybos tikslas yra ne žemės gelmių išteklių
naudojimas (eksploatavimas) ir pelno iš naudojimo gavimas (ūkinės
komercinės veiklos vykdymas), o jų ištyrimas ir pasiruošimas saugios
aplinkai ūkinės veiklos vykdymui bei racionaliam žemės gelmių išteklių
naudojimui.
4. Taisyklėse įtvirtintas 6 mėnesių bandomosios gavybos trukmės
terminas nustatytas išanalizavus Lietuvos praktiką angliavandenilių
išteklių žvalgymo srityje bei kitas reikšmingą įtaką bandomosios
gavybos termino nustatymui turinčias aplinkybes. Į Taisyklių rengimą
buvo įtraukti ir su žemės gelmių tyrimu bei angliavandenilių gavyba
susijusią veiklą vykdančių ūkio subjektų, tarp jų – ir uždarosios akcinės
bendrovės „Minijos nafta“, atstovai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos atsiliepime į Vilniaus apygardos administracinio teismo
prašymą sutinka su atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
išdėstytais argumentais, kartu papildomai pažymėdamas:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 25 d. nutarimu
Nr. 258 patvirtintos Naftos paieškos ir gavybos Lietuvoje strategijos
9.2 punkte buvo įvardinta tokia prioritetinė minėtos strategijos
įgyvendinimo kryptis, kaip teisės aktų, aiškiai reglamentuojančių
angliavandenilių paiešką, žvalgybą ir gavybą bei nustatančių
bandomosios eksploatacijos sąlygas, parengimas.
2. Laikinosiose naftos paieškų, žvalgymo ir gavybos Lietuvos Respublikoje
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo
16 d. nutarimu Nr. 169 „Dėl naftos gavybos ir perdirbimo spartinimo“
(neteko galios nuo 2005 m. lapkričio 4 d.) ne tik buvo naudojama
bandomosios gavybos sąvoka (9 p.), bet ir buvo nustatyti naftos telkinių
žvalgymo, kurio metu buvo leidžiama vykdyti bandomąją gavybą, laiko
apribojimai (23–24 p.).
3. Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 4
ir 5 straipsniuose numatyta, jog dalis privačių ūkio subjektų lėšų,
skirtų naujų angliavandenilių telkinių paieškai ir žvalgybai, pastarųjų
ūkio subjektų reikalavimu, įstatymo nustatyta tvarka, gali būti
kompensuojama valstybės lėšomis. Todėl, trečiojo suinteresuoto
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asmens teigimu, bandomosios gavybos trukmė yra tiesiogiai susijusi su
valstybės biudžeto išlaidomis, o ilgesnis bandomosios gavybos terminas
yra akivaizdžiai naudingas ūkio subjektui, vykdančiam bandomąją
gavybą.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
III.
Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad Aplinkos
ministerija įgyvendina valstybės politiką žemės gelmių apsaugos ir išteklių
naudojimo srityje, rengia ir tvirtina žemės gelmių apsaugos ir naudojimo
ilgalaikes bei tikslines valstybės programas, organizuoja ir kontroliuoja
jų įgyvendinimą, nustato žemės gelmių išteklių naudojimo, apsaugos ir
kontrolės tvarką bei ją įgyvendina, nustato žemės gelmių išteklių naudojimo
limitus ir sąlygas, reglamentuoja ir kontroliuoja žemės gelmių išteklių
apskaitą. Vadovaudamasis šia įstatymų leidėjo suteikta kompetencija, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministras 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1578 patvirtino Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo
(gavybos) Lietuvos Respublikoje taisykles, kurių 7 punktas nustato:
„7. Bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6
mėnesiai. Bandomosios gavybos pradžia telkinyje skaičiuojama nuo dienos, kai
nuleidus į gręžinį eksploatacinę koloną, pradedami išgauti angliavandenilių
ištekliai.“
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (2004 m. lapkričio 2 d.
įstatymo redakcija) 15 straipsnio 2 dalis nustato:
„2. Žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai,
apsaugant nenaudojamus žemės gelmių išteklius, esančius tame pačiame
telkinyje arba jo įtakos zonoje.“
Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas abejoja, ar
Taisyklių 7 punktas neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio
2 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti
naudojami racionaliai ir kompleksiškai.
Abejonę Taisyklių 7 punkto teisėtumu pareiškėjas iš esmės sieja
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su aplinkybe, jog dėl nustatytų bandomosios gavybos apribojimų,
angliavandenilių gavyba tam tikrą laiko tarpą iki žemės gelmių išteklių
naudojimo pradžios negali būti vykdoma, kas, pareiškėjo nuomone, sąlygoja
neracionalų išteklių naudojimą, nes per minėtą laikotarpį gavyba užsiimantys
ūkio subjektai patiria nuostolius, kyla grėsmė prarasti telkinyje esančius
išteklius bei neužtikrinamas visuomenės interesas kuo saugiau ir daugiau
išgauti angliavandenilių. Vilniaus apygardos administracinis teismas taip
pat abejoja pačio 6 mėnesių bandomosios gavybos termino pagrįstumu ir jo
būtinybe.
Kaip matyti iš pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo
– prašyme išdėstytų aplinkybių, keliama abejonė ne tik dėl Taisyklių 7 punkte
įtvirtinto bandomosios gavybos 6 mėnesių termino pagrįstumo, bet taip pat
dėl bandomosios gavybos nutraukimo iki naudingųjų išteklių naudojimo
pradžios atitikties Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai. Įvertinusi
pareiškėjo argumentus ir atsižvelgdama į tai, kad bandomosios gavybos
nutraukimo Taisyklių 7 punktas nereglamentuoja; į tai, kad bandomosios
gavybos vykdymas tik detaliosios žvalgybos etapo metu nustatytas Taisyklių
6 punkte, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija papildomai tirs,
ar neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam
racionalaus išteklių naudojimo principui Taisyklių 6 punkto nuostata, jog
„Angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios
žvalgybos etapo metu“.
Vilniaus apygardos administracinis teismas savo 2007 m. balandžio 26
d. nutarties rezoliucine dalimi prašo ištirti Taisyklių viso 7 punkto teisėtumą.
Tačiau iš pareiškėjo argumentų matyti, kad jam abejonių sukėlė tik šio
punkto pirmas sakinys, įtvirtinantis maksimalų bandomosios gavybos 6
mėnesių terminą. Jokių argumentų dėl to, kad įstatymams prieštarauja 7
punkto 2 sakinys, kuris apibrėžia bandomosios gavybos pradžios momentą,
nėra reiškiama. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija tirs,
ar neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam
racionalaus išteklių naudojimo principui Taisyklių 7 punkto nuostata,
nustatanti ne ilgesnę kaip 6 mėnesių bandomosios gavybos telkinyje trukmę.
IV.
Dėl bandomosios gavybos vykdymo tik detaliosios žvalgybos etapo metu atitikties
Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam reikalavimui, kad
žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai
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Žemės gelmių įstatymas neapibrėžia bandomosios gavybos sąvokos,
nenustato jos pradžios ir pabaigos momento bei trukmės. Bandomosios
gavybos sąvoka yra pateikiama Taisyklių 2 punkto 3 pastraipoje, kurioje
ši gavyba apibrėžiama, kaip detaliosios žvalgybos etapo metu gręžinyje
vykdomas geologinis tyrimas, skirtas angliavandenilių telkinio ar jo dalies
elgsenai ir išteklių gavybos sąlygoms nustatyti, telkinio parametrams įvertinti,
bei kitais metodais nustatytų angliavandenilių išteklių apskaičiavimo
parametrų patikimumui patikrinti arba patikslinti. Taisyklių 2 punkto
2 pastraipos 2 sakinyje nurodoma, kad pagal geologinio tyrimo darbų
detalumą yra skiriami parengtinės žvalgybos ir detaliosios žvalgybos etapai.
Atsižvelgiant į šią nuostatą, konstatuotina, kad detalioji žvalgyba, kurios
metu gali būti vykdoma bandomoji gavyba (Taisyklių 6 p.), yra vienas iš
angliavandenilių išteklių žvalgybos etapų. Angliavandenilių išteklių žvalgyba
Taisyklių 2 punkto 2 pastraipoje apibrėžiama kaip geologinis tyrimas, kurio
metu vykdomi angliavandenilių sankaupos(-ų), galinčios(-ių) sudaryti telkinį
ar jo dalį, įvairaus detalumo tiesioginiai ir nuotoliniai geologinio tyrimo
darbai, kurių tikslas – preliminariai ar patikimai nustatyti angliavandenilių
telkinio formą, dydį, sandarą, angliavandenilių kiekį ir kokybę, gavybos sąlygas
bei technologiją, apskaičiuoti išžvalgytus geologinius ir išgaunamuosius
angliavandenilių išteklius.
Žemės gelmių įstatymo 3 straipsnio 8 dalis nustato, kad žemės
gelmių geologinis tyrimas (toliau – ir žemės gelmių tyrimas) – geologinio
kartografavimo, paieškos, žvalgybos ir kita veikla, kurios tikslas – gauti žinių
apie žemės gelmių sandarą, savybes, ﬁzikinius laukus, būklę, čia vykstančius
procesus, išteklius, ūkinės veiklos įtaką žemės gelmėms. Ši nuostata taip pat
nustato, jog žemės gelmių tyrimu yra laikomi ir tie darbai, kurie atliekami
ruošiant naudoti žemės gelmių išteklius bei ertmes (eksploatacinių gręžinių
gręžimas, geoﬁziniai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai ir kiti) ir
teikiantys žinių apie žemės gelmes.
Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad bandomoji
gavyba yra Žemės gelmių įstatyme numatyto žemės gelmių tyrimo proceso
dalis, kurios pagrindinis tikslas – išteklių gavybą vykdyti ne ūkinės–
komercinės veiklos tikslais, bet siekiant ištirti angliavandenilių telkinio ar
jo dalies elgseną, nustatyti išteklių gavybos sąlygas bei įvertinti, patikrinti ar
patikslinti telkinio parametrus.
Taisyklių 6 punktas nustato, kad angliavandenilių išteklių bandomoji
gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo metu, darbų
projekte numatytais atvejais, kiekiais ir būdais. Minėto teisės akto 10 punktas
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nustato, kad detalioji žvalgyba laikoma baigta, kai Lietuvos geologijos
tarnybai jos nustatyta tvarka pateikiami angliavandenilių telkinio šio etapo
tyrimo darbų geologiniai dokumentai (ataskaita) ir Lietuvos geologijos
tarnyba jos nustatyta tvarka aprobuoja angliavandenilių telkinio išteklius.
Kadangi bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo
metu (Taisyklių 6 p.), matyti, jog detaliosios žvalgybos bei bandomosios
gavybos pabaiga sutampa bei yra siejama su angliavandenilių telkinio išteklių
aprobavimo momentu.
Įstatymų leidėjas Žemės gelmių įstatyme nėra aiškiai nustatęs žemės
gelmių tyrimo pabaigos momento, tačiau, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos nuomone, sistemiškai analizuojant Įstatymo
nuostatas, darytina išvada, kad konkretaus telkinio (žemės gelmių) tyrimas
yra baigiamas įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintu išžvalgytų išteklių
aprobavimu. Iš esmės analogiškas žemės gelmių tyrimo pabaigos momentas
yra nustatytas ir Taisyklėse.
Kaip jau buvo minėta, atsakovas Taisyklėse žemės gelmių tyrimą
suskirstė į tris etapus – paieška, parengtinė žvalgyba ir detalioji žvalgyba.
Paieškos ir parengtinės žvalgybos baigimo momentas nustatytas Taisyklių 9
punkte, detaliosios žvalgybos – 10 punkte. Įstatyme nustatytas žemės gelmių
tyrimas yra baigiamas pabaigus detaliąją žvalgybą, po kurios taip pat turi būti
baigiama ir bandomoji gavyba (Taisyklių 6 p.), t. y. bandomoji gavyba yra
baigiama pasibaigus konkrečiam žemės gelmių tyrimui.
Žemės gelmių įstatymo 3 straipsnio 10 dalis žemės gelmių išteklių
naudojimą apibrėžia kaip veiklą, kurios tikslas yra išgauti žemės gelmėse
esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, žemės gelmių šiluminę
energiją. Žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
angliavandenilius gali naudoti juridiniai ir ﬁziniai asmenys bei šių asmenų
grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, gavę leidimą, išduotą
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, ir sudarę su Vyriausybės įgaliota
institucija išteklių naudojimo sutartį. To paties įstatymo 14 straipsnio 1 dalis
įtvirtina nuostatą, kad naudoti žemės gelmių išteklius galima tik pagal žemės
gelmių išteklių projektą (toliau – ir naudojimo projektas), kuris turi būti
suderintas su vietos savivaldos vykdomąja institucija, apskrities viršininku,
valstybine darbo inspekcija ir patvirtintas Aplinkos ministerijos arba jos
įgaliotos institucijos. Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
jog žemės gelmių išteklius ir ertmes galima naudoti tik nustatyta tvarka juos
ištyrus, aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad
16

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

tik esant aukščiau paminėtoms aplinkybėms, atitinkami subjektai įgyja teisę
naudoti žemės gelmių išteklius. Žemės gelmių tyrimo užbaigimas ir telkinio
išteklių aprobavimas nesuteikia ir neužtikrina teisės vykdyti išteklių gavybą, o
yra tik viena iš prielaidų minėtai teisei atsirasti.
Atsižvelgdama į minėtas teisės normas, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pasibaigus žemės gelmių tyrimui
vykdoma (tęsiama) bandomoji gavyba iš esmės atitiktų ne žemės gelmių
tyrimą, bet žemės gelmių išteklių naudojimą, kuriam įstatymų leidėjas nustatė
griežtus reikalavimus ir apribojimus. Todėl, vykdant bandomąją gavybą po to,
kai kompetentinga institucija aprobavo telkinio išteklius, būtų pažeidžiamos
įstatyme įtvirtintos imperatyvios teisės normos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad
Taisyklių 6 punkto nuostata, ta apimtimi, kuria nustatyta, jog angliavandenilių
išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo
metu, yra teisėta ir neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2
daliai.
V.
Dėl nustatyto maksimalaus bandomosios gavybos termino atitikties Žemės
gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam reikalavimui, kad žemės
gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai
Žemės gelmių įstatymas nenustato žemės gelmių tyrimo, taip pat ir
bandomosios gavybos, termino bei tiesiogiai nepaveda jokiai vykdomosios
valdžios institucijai tokį terminą nustatyti. Esant šioms aplinkybėms, Taisyklių
7 punkto, kuriame nustatytas 6 mėnesių maksimalus bandomosios gavybos
terminas, teisėtumas pirmiausia turi būti vertinamas sprendžiant klausimą, ar
atsakovas turėjo teisę šį terminą nustatyti.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. D1-578 „Dėl angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo
(gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ preambulėje
nustatyta, kad minėtos Taisyklės patvirtintos vadovaujantis Žemės gelmių
įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d.
nutarimu Nr. 1138 (toliau – ir Aplinkos ministerijos nuostatai), 6.30 ir 11.5
punktais bei įgyvendinant Naftos paieškos ir gavybos Lietuvoje strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 25 d. nutarimu
Nr. 258, 9.2 punktą.
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Žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato:
„1. Aplinkos ministerija įgyvendina valstybės politiką žemės gelmių
apsaugos ir išteklių naudojimo srityje, rengia ir tvirtina žemės gelmių apsaugos ir
naudojimo ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, organizuoja ir kontroliuoja
jų įgyvendinimą, nustato žemės gelmių išteklių naudojimo, apsaugos ir kontrolės
tvarką ir ją įgyvendina, nustato žemės gelmių išteklių naudojimo limitus ir
sąlygas, reglamentuoja ir kontroliuoja žemės gelmių išteklių apskaitą.“
Atitinkamai Aplinkos ministerijos nuostatų, galiojusių Taisyklių
priėmimo metu (t. y. 2005 m. lapkričio 30 d.), 6.30 punkte buvo nustatyta, jog
Aplinkos ministerija:
„6.30. pagal kompetenciją nustato žemės gelmių ir dirvožemio išteklių
naudojimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, ją įgyvendina, nustato žemės gelmių
išteklių naudojimo limitus ir sąlygas, išduoda leidimus naudoti žemės gelmių
išteklius, reglamentuoja ir kontroliuoja žemės gelmių išteklių apskaitą.“
Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į minėto įsakymo preambulėje
bei trečiojo suinteresuoto asmens nurodytame Naftos paieškos ir gavybos
Lietuvoje strategijos 9.2 punkte nustatytą vieną iš prioritetinių minėtos
strategijos įgyvendinimo krypčių – parengti ir priimti teisės aktus, aiškiai
reglamentuojančius angliavandenilių paiešką, žvalgybą ir gavybą bei
nustatančius bandomosios eksploatacijos sąlygas. Šios strategijos 14 punktas
nustato, jog Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Ūkio ministerija ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis, įgyvendina šios Strategijos teisinės
bazės kūrimo, naftos paieškų ir gavybos plėtros strategines kryptis.
Nei viena iš paminėtų nuostatų aiškiai ir tiesiogiai neįtvirtina teisės
nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarkos, o tuo pačiu – bandomosios gavybos
sąlygų, tačiau, sistemiškai vertinant Žemės gelmių įstatyme bei Aplinkos
ministerijos nuostatuose atsakovui pavestų uždavinių bei atliekamų
funkcijų visetą, konstatuotina, kad atsakovas yra subjektas, turintis bendrąją
kompetenciją nustatyti angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos tvarką
bei sąlygas.
Pripažinus, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras buvo
kompetentingas nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarką ir sąlygas, galima
daryti išvadą, jog jis taip pat turėjo teisę nustatyti ir bandomosios gavybos
sąlygas, kiek jos neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Tačiau,
siekdamas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų tikslų bei
priimdamas sprendimus savo kompetencijos ribose, viešojo administravimo
subjektas yra saistomas bendrųjų viešojo administravimo principų (teisėtumo,
18

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kt.). Jis taip pat saistomas ir
Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalies, įpareigojančios žemės gelmių
išteklius naudoti racionaliai ir kompleksiškai, t. y. atsakovo kuriamas teisinis
reguliavimas turi būti nukreiptas į racionalų ir kompleksišką žemės gelmių
išteklių panaudojimą.
Atsakovas laikosi pozicijos, kad bandomosios gavybos terminas iš esmės
apriboja žemės gelmių tyrimus atliekančių subjektų galimybes piktnaudžiauti,
išgaunant didesnį kiekį angliavandenilių, negu būtina tyrimui atlikti.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad galimybės
piktnaudžiauti išgaunamu angliavandenilių kiekiu ribojimas yra teisėtas
tikslas, kurio turėtų siekti Aplinkos ministerija, būdama atsakinga už racionalų
žemės gelmių naudojimą. Neužtikrinus šio tikslo įgyvendinimo, nebūtų
užtikrintas ir racionalus bei kompleksinis žemės gelmių išteklių panaudojimas
(Žemės gelmių įstatymo 15 str. 2 d.). Maksimalaus bandomosios gavybos
termino nustatymas yra viena iš priemonių, tinkamų šiam tikslui pasiekti, t. y.
užtikrinančių įstatymų leidėjo nustatytus žemės gelmių tyrimo reikalavimus
(sąlygas) bei racionalų išteklių naudojimą.
Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar Taisyklių 7 punkte nustatytas 6
mėnesių bandomosios gavybos terminas yra proporcingas įstatymų leidėjo
Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintiems tikslams pasiekti.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, per trumpas
bandomosios gavybos terminas gali sąlygoti tai, jog atliktas žemės gelmių
išteklių telkinio tyrimas bus nepakankamai išsamus ir (ar) klaidingas, dėl
ko angliavandenilių ištekliai būtų naudojami neracionaliai, keliant grėsmę
kitiems telkinyje esantiems ištekliams bei aplinkai. Tuo tarpu esant per ilgam
bandomosios gavybos terminui, gali būti išgaunami ir tie ištekliai, kurie nėra
būtini žemės gelmių išteklių telkinio tyrimams atlikti, taip pažeidžiant Žemės
gelmių įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus žemės gelmių tyrimo tikslus.
Atsakovas nustatytą 6 mėnesių terminą iš esmės grindžia bandomosios
gavybos praktika dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kartu
pateikdamas išsamią informaciją apie vidutinę bandomosios gavybos trukmę
atskirų angliavandenilių telkinių tyrimo metu (V tomas, b. l. 6, 7, 16–31).
Pagrindinėje byloje esanti medžiaga iš esmės patvirtina atsakovo teiginius,
kad beveik visuose 1970–1994 metais detaliai išžvalgytuose telkiniuose
tyrimų eksploatacinėje kolonoje (naftingų intervalų) trukmė iki išteklių
aprobavimo neviršijo 1,5–6 mėnesių, ir tik pačiuose didžiausiuose telkiniuose
jos trukmė siekė 7–8,5 mėnesius. Tačiau, atsakovo teigimu, nuo 2000 metų
iki Taisyklių įsigaliojimo Lietuvoje buvo išžvalgyti tik du naftos telkiniai,
19

I. Administracinių teismų praktika

kurie yra žymiai mažesni, negu išžvalgyti prieš tai, o tai rodo, jog tikimybė
atrasti naujus didelius naftos telkinius yra itin maža. Atsakovo teigimu, būtent
vadovaujantis anksčiau atliktų tyrimų duomenimis bei atsižvelgiant į Lietuvos
teritorijos naftingumo prognozes, Taisyklėse ir buvo nustatytas šešių mėnesių
bandomosios gavybos naftos telkinyje terminas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi
su minėta medžiaga, sutinka su atsakovo išdėstytais argumentais ir pripažįsta,
jog nustatytas 6 mėnesių bandomosios gavybos terminas yra proporcingas
siekiamiems tikslams. Tokio termino nustatymas Taisyklių 6 punkte neleidžia
teigti, kad jis užkerta kelią žemės gelmių išteklius naudoti racionaliai ir
kompleksiškai (Žemės gelmių įstatymo 15 str. 2 d.). Priešingai – maksimalaus
bandomosios gavybos termino nustatymas užtikrina, kad bandomoji gavyba
atitiks jos tikslą ir netaps nepagrįstu žemės gelmių išteklių naudojimu.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog Taisyklių 7 punkto
nuostata „Bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6
mėnesiai“ neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami
racionaliai ir kompleksiškai.
Vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
administracinių
bylų
teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir
naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo
(gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, 6 punkto nuostata
„Angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios
žvalgybos etapo metu“ ir 7 punkto nuostata „Bandomosios gavybos trukmė
telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai“ neprieštarauja Lietuvos
Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir
kompleksiškai.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d.
sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo
l punktu patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių
nuostatų, kurios reglamentuoja kompensacijų už neįrengtas automobilių
stovėjimo vietas mokėjimą, atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsniui
Administracinė byla Nr. A556-1333/2008
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. liepos 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir
Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Indrei Mėkaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Gedmantei Klenauskytei,
atsakovo atstovei Aurelijai Raižytei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo
Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai
dėl norminio administracinio akto teisėtumo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir
pareiškėjas) pareiškimu (b. l. 2-5) kreipėsi į teismą, prašydamas ištirti, ar
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Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr.
1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių
patvirtinimo“ ir juo patvirtintos Automobilių stovėjimo vietų nustatymo
taisyklės neprieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6,
3.1, 3.2 punktams bei Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniui.
Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m.
rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų
skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo patvirtino Automobilių
stovėjimo vietų nustatymo taisykles (toliau – ir Taisyklės). Šiose Taisyklėse
savivaldybės taryba nustatė minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių bei
kompensacijas už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas. Vilniaus miesto
savivaldybė, vadovaudamasi patvirtintomis Taisyklėmis, reikalauja, kad visos
statinio privalomos automobilių stovėjimo vietos būtų įrengtos statinio
žemės sklypo ribose (Taisyklių 6 p.) ir leidžia mažinti privalomą minimalų
automobilių stovėjimo vietų skaičių, neatsižvelgdama į Statybos techninio
reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo
sistemos“ (toliau – STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“) VI
skyriuje išdėstytus reikalavimus, t. y. nereikalauja, kad automobilių stovėjimo
vietos apskritai būtų įrengtos. Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad tiek STR
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 10 lentelėje nurodytas,
tiek savivaldybės tarybos sprendime nustatytas minimalus automobilių
saugojimo ir stovėjimo vietų skaičius reiškia ribą, t. y. mažiausią skaičių,
kurio negalima dar labiau mažinti. Pareiškėjo įsitikinimu, pagal STR „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ nuostatas savivaldybės taryba
kitokius automobilių saugojimo ir stovėjimo vietų normatyvus gali nustatyti
tik senamiesčiuose. Pareiškėjo teigimu, Taisyklių 28 punktas, kuriame
numatyta, kad tik dalis lėšų bus naudojama automobilių aikštelių statybai, ir
nėra užtikrinama, jog bus įrengtos visos trūkstamos automobilių stovėjimo
vietos, neatitinka STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 3.2
punkto reikalavimų. Minėto punkto nuostata, pareiškėjo teigimu, turi būti
aiškintina kaip būtinybė įrengti privalomą minimalų automobilių stovėjimo
vietų skaičių, numatant išlygą, kad dalis jų gali būti įrengta ir už statinio
sklypo ribų, tačiau bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius negali būti
mažesnis, nei STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 10
lentelėje ar Tarybos sprendime nustatytas privalomas minimalus automobilių
stovėjimo vietų skaičius. Be to, pareiškėjo teigimu, savivaldybės taryba,
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leisdama statytojui mažinti minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių ir
už sumažintas automobilių stovėjimo vietas sudarydama galimybę reikalauti
piniginės kompensacijos, pažeidžia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo,
STR ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nuostatas. Todėl, pareiškėjo
manymu, Taisyklių 14, 19, 20, 21, 22 ir 26 punktų nuostatos yra neteisėtos.
Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė patikslino skundo reikalavimą –
prašė ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d.
sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo
taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktai ir šio sprendimo l punktu
patvirtintos Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklės neprieštarauja
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61
patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių
ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6, 3.1, 3.2 punktams bei Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniui.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškimą
(b. l. 53-56) prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas paaiškino, kad pagal Statybos techninio reglamento STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus
2.6 punkto nuostatas, savivaldybei suteikta teisė nustatyti automobilių
stovėjimo vietų išdėstymo ypatumus ir normatyvus atitinkamose teritorijose
(senamiestyje) ir normatyvų įgyvendinimo ypatumus atitinkamiems
pastatams (statinių rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto, statinių ar jų
dalių paskirties keitimo atvejais). Atsakovo nuomone, statybos techninio
reglamento reikalavimai taikomi tais atvejais, kai tokie normatyvai ir jų
išdėstymo ypatumai savivaldybės tarybos nėra nustatyti ir patvirtinti.
Atsakovo teigimu, pareiškėjas neteisingai traktuoja STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2.6 ir 3.2 punkto reikalavimus.
Atsakovo tvirtinimu, savivaldybei suteikta teisė nustatyti didesnius ar
mažesnius normatyvus automobilių stovėjimo vietoms, nei nustatyta statybos
techniniame reglamente, taip pat nustatyti kriterijus, kaip šie normatyvai
nustatomi, bei šių normatyvų įgyvendinimo būdus. Atsakovo nuomone,
vienas iš galimų kriterijų ir yra kompensacijos už neįrengtas automobilių
stovėjimo vietas mokėjimas ar nemokėjimas. Šiuo atveju teisė mokėti ar
nemokėti kompensaciją suteikiama statytojui. Atsakovo tvirtinimu, STR
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 3.2 punkte numatyta tik
viena iš automobilių stovėjimo vietų įrengimo galimybių ir ji nėra privaloma.
Todėl savivaldybės tarybos, nustatydamos automobilių saugojimo ir stovėjimo
vietų normatyvus ir jų išdėstymo ypatumus senamiesčiuose ir statinių
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rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto, statinių ar jų dalių paskirties keitimo
atvejais, savo sprendimu gali nurodyti kitą automobilių vietų įrengimo būdą.
Atsakovas pažymėjo, kad senamiestyje žemės sklypų užstatymas yra didelis,
sunku rasti laisvų plotų automobilių stovėjimo vietoms įrengti. Neįrengus
statybos techniniuose reglamentuose numatytų automobilių stovėjimo vietų
ir neįvykdžius statybos techninių reglamentų reikalavimų, statytojui negali
būti išduodamas statybos leidimas ir tokiu būdu užkertamas kelias statyboms.
Todėl Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr. 1-1323 ir nustatė, kad tokiais atvejais, kai statytojai neturi galimybių
įrengti automobilių stovėjimo vietų statinio sklype ar norminiu atstumu prie
jo, šių vietų įrengimas leidžiamas bendro naudojimo automobilių stovėjimo
aikštelėse pagal patvirtintą plėtros schemą. Bendro naudojimo automobilių
stovėjimo aikštelės statomos iš kompensacijų, surinktų iš statytojų, prie kurių
statinių trūksta automobilių stovėjimo vietų. Atsakovas taip pat pažymėjo,
kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu
Nr. D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 9 punkte yra numatyta,
jog sąlygose gali būti išvardijami konkretūs normatyviniai dokumentai,
kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumentų
projektas. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 11, 13 punktus
savivaldybėms suteikta teisė išduoti specialiąsias sąlygas sklypo architektūrai
formuoti (projektavimo sąlygų sąvadą). Šiose sąlygose numatomi atitinkami
reikalavimai, šiuo atveju – ir pareiga laikytis ginčijamo tarybos sprendimo.
Statytojui sutikus įrengti mažesnį automobilių vietų skaičių, tačiau nesilaikant
Tarybos sprendime nurodytos tvarkos, būtų pažeistos išduotos specialiosios
sąlygos sklypo architektūrai formuoti, todėl pastatas negalėtų būti
pripažįstamas tinkamu naudoti.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 19 d.
sprendimu (b. l. 130-134) Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą
patenkino iš dalies – pripažino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006
m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų
skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktus bei šio
sprendimo l punktu patvirtintas Automobilių stovėjimo vietų nustatymo
taisykles prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999
m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR
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2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6,
3.1, 3.2 punktams bei Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniui
ir nusprendė laikyti juos panaikintais. Teismas nusprendė paskelbti šį teismo
sprendimą „Valstybės žiniose“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“.
Teismas konstatavo, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 7 straipsnio 11 ir 13 punktų reikalavimus savivaldybei priskirtos
teritorijų planavimo, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei leidimų išdavimo
funkcijos. Darytina išvada, kad vykdydama šias funkcijas savivaldybė
nėra absoliučiai savarankiška, ji privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnio l dalies l punktu (įstatymo redakcija galiojo iki 200707-01), šiuo metu galiojančio Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
l punktu, konstatavo, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi
būti nustatyta įstatymu, o priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės
aktų reikalavimus. Teismas, vadovaudamasis STR „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.3, 2.6, 3.1, 3.2 punktais, padarė išvadą,
kad savivaldybės taryba kitokius automobilių saugojimo ir stovėjimo vietų
normatyvus gali nustatyti tik senamiesčiuose. Teismas, atsižvelgęs į paminėtas
teisės aktų nuostatas, padarė išvadą, kad reikalavimas įrengti automobilių
stovėjimo ir saugojimo vietas sklypo ribose nėra privalomas senamiesčiui ir
statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto, statinių ar jų dalių paskirties
keitimo atvejais, tačiau ši išimtis nereiškia, kad galima apskritai neįrengti
automobilių stovėjimo vietų. Privalomas minimalus automobilių stovėjimo
vietų skaičius turi būti įrengtas, tačiau suteikiama galimybė šias automobilių
stovėjimo vietas įrengti ne tik statinio sklypo ribose, bet ir už jų. Pagal STR
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriuje išdėstytus
reikalavimus, turi būti užtikrintas minimalus automobilių saugojimo ir
stovėjimo vietų skaičius, kuris negali būti mažinamas žemiau nustatytos ribos.
Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Taisyklių nuostatos nereikalauja,
jog automobilių stovėjimo vietos apskritai būtų įrengtos. Taisyklių 28 punkto
nuostata reiškia, kad tik dalis lėšų bus naudojama automobilių aikštelių
statybai, t. y. neužtikrinama, jog bus įrengtos visos trūkstamos automobilių
stovėjimo vietos. Taisyklių 28 punkto nuostatos neatitinka STR „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 3.2 punkto reikalavimų. Savivaldybė
Taisyklių 9 punkte statytojui leidžia mažinti minimalų automobilių
stovėjimo vietų skaičių, už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas mokėti
kompensaciją. Taisyklių 15 punkte nustatytas kompensacijos dydis už vieną
25

I. Administracinių teismų praktika

automobilių stovėjimo vietą – 17 640 Lt. Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsnis nustato baigtinį rinkliavų, kurias gali nustatyti
ir rinkti savivaldybė, sąrašą. Galimybė savivaldybei reikalauti piniginės
kompensacijos už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas šiame sąraše
nenumatyta. Tokios kompensacijos nenumato ir Lietuvos Respublikos
statybos įstatymas, STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
Vadinasi, atsakovo Taisyklėse nustatytas reikalavimas sumokėti kompensaciją
už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas yra neteisėtas. Atsižvelgiant į
nurodytas aplinkybes, neteisėtais laikytini ir Taisyklių 14, 19, 20, 21, 22, 26
punktai, reglamentuojantys paminėtos kompensacijos mokėjimo sąlygas
ir tvarką. Teismas pažymėjo, kad negalima į teritorijų planavimo sąlygas
įtraukti sąlygų, kurios prieštarauja teisės aktų reikalavimams ir statinio
pripažinimą tinkamu naudoti sieti su neteisėtų reikalavimų įvykdymu. STR
1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 16 punkte nurodyta, kad statinys privalo
atitikti statinio projektavimo privalomuosius reikalavimus. Vienas iš jų –
automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas. STR „Gyvenamieji pastatai“ 10
punkte nustatyta minimali sklypo struktūra, į kurią patenka ir automobilių
saugykla, todėl neįrengus numatyto kiekio automobilių stovėjimo vietų (ar
nenumačius, kad trūkstamos privalomos automobilių stovėjimo vietos bus
įrengiamos už statinio sklypo ribų) negali būti išduotas statybos leidimas. Tai
yra imperatyvus reikalavimas, kurio privaloma laikytis. Teismas, remdamasis
nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytu teisiniu reglamentavimu, konstatavo,
kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo
Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių
patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktai ir šio sprendimo l punktu patvirtintos
Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklės prieštarauja Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto
Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6, 3.1, 3.2 punktams bei Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniui ir turi būti laikomi panaikintais.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l.
136–139) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007
m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą
atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas klaidingai sprendime aiškina teisės normas.
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2. Atsakovo nuomone, formuluotė „automobilių stovėjimo vietų išdėstymo
ypatumus ir normatyvus tvirtina savivaldybių tarybos“ reiškia teisę
nustatyti tam tikras taisykles automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
nustatymui. Nustatant taisykles, savivaldybei suteikta teisė nustatyti
didesnius ar mažesnius normatyvus automobilių stovėjimo vietoms nei
nustatyta statybos techniniame reglamente, taip pat nustatyti kriterijus,
kaip šie normatyvai nustatomi, bei šių normatyvų įgyvendinimo būdus.
3. Galiojantys teisės aktai suteikia savivaldybei teisę mažinti normatyvus,
teisės aktuose nėra nurodomos šių normatyvų mažinimo ribos.
Atkreipia dėmesį, kad teisės aktuose automobilių stovėjimo vietų
normatyvai nustatomi pasirenkant skirtingus kriterijus. Vilniaus
miesto savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1323
pasirinko keletą kriterijų nustatyti automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
normatyvus. Vienas iš galimų kriterijų yra kompensacijos už neįrengtas
automobilių stovėjimo vietas mokėjimas ar nemokėjimas. Šiuo atveju
teisė mokėti ar nemokėti kompensaciją suteikiama statytojui.
4. Atsakovo manymu, įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į senamiesčio,
kaip ypatingą statusą turinčios teritorijos, ypatybes ir į atskiras statybos
rūšis (gyvenamųjų pastatų rekonstrukcija, kitos paskirties pastatų
rekonstrukcija į gyvenamuosius), suteikia alternatyvią galimybę
savivaldybių taryboms nustatyti automobilių stovėjimo vietų išdėstymo
ypatumus ir normatyvus šiose teritorijose.
5. Atsakovo nuomone, STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ 3.2 punkte numatyta tik viena iš automobilių
stovėjimo vietų įrengimo galimybių, ir ji nėra privaloma.
6. Kitose Vakarų Europos valstybėse taip pat skatinama mažinti
automobilių stovėjimo vietų normatyvus miesto centre, t. y. miesto
centre nustatomi mažesni normatyvai nei priemiesčiuose. Taip
siekiama mažinti automobilių srautus į miesto centrą. Įrengiant
mažiau automobilių stovėjimo vietų miesto centre, atitinkamai mažėja
automobilių srautas į centrą, taip pat gyventojai skatinami naudotis
viešuoju transportu. Aptarti principai numatyti ir Vilniaus miesto
tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtinto Vilniaus
miesto bendrojo plano iki 2015 m. 4.8 dalies „Susisiekimo sistema“ 4.8.2
punkte.
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu
Nr. D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo
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dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 9 punkte
yra numatyta, jog sąlygose gali būti išvardijami konkretūs normatyviniai
dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų
planavimo dokumentų projektas. Pagal Vietos savivaldos įstatymo
7 straipsnio 11, 13 punktus savivaldybėms suteiktos teisės išduoti
specialiąsias sąlygas sklypo architektūrai formuoti (projektavimo sąlygų
sąvadą). Šiose sąlygose numatomi atitinkami reikalavimai, šiuo atveju
– ir pareiga laikytis ginčijamo tarybos sprendimo. Statytojui sutikus
įrengti mažesnį automobilių vietų skaičių, tačiau nesilaikant Tarybos
sprendime nurodytos tvarkos, būtų pažeistos išduotos specialiosios
sąlygos sklypo architektūrai formuoti, todėl pastatas negalėtų būti
pripažįstamas tinkamu naudoti.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 143–145) prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Pareiškėjas nurodo, kad teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.
Nei pareiškėjas, nei teismas neginčija savivaldybės tarybos teisės nustatyti
automobilių stovėjimo vietų išdėstymo ypatumus ir normatyvus (senamiesčio
teritorijoje) ar jų įgyvendinimo ypatumus (statinių rekonstravimo ar
kapitalinio remonto, statinių ar jų dalies paskirties keitimo atvejais), tačiau
tai darydama savivaldybės taryba nėra absoliučiai savarankiška, ji privalo
laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Kadangi automobilių
stovėjimo vietų skaičius reglamentuojamas viešosios teisės normomis, jos
negali būti aiškinamos plečiamai. Viešojo administravimo subjektai gali
atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti galiojančiuose teisės aktuose.
Atsakovas pats pripažįsta, jog privaloma įrengti teisės aktuose nustatytą
minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, o jų neįrengus, bus pažeisti
statybos techninių reglamentų reikalavimai. Pareiškėjas neginčija, kad
savivaldybės taryba privalomą minimalų automobilių stovėjimo skaičių gali
nustatyti vadovaudamasi įvairiais kriterijais (pvz., atsižvelgiama į pastato
paskirtį, plotą, lovų skaičių, sėdimų vietų skaičių ir pan.), kuriuos įvertinus
nustatomas objektyvus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikis,
užtikrinantis pastato pilnavertį funkcionavimą. Vadovaujantis „kompensacijos
kriterijumi“ neįmanoma objektyviai įvertinti, kiek reikia įrengti automobilių
stovėjimo vietų, kad būtų užtikrinti bent jau minimalūs pastato eksploatacijos
reikalavimai. Be to, atkreipia dėmesį, kad savivaldybės taryba, Automobilių
stovėjimo vietų nustatymo taisyklių 2 priede nustatydama reikalingą
automobilių stovėjimo vietų minimalų skaičių, nesivadovavo „kompensacijos
28

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kriterijumi“. Nei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, nei STR „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, nei Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatyme nenumatyta galimybė savivaldybei reikalauti piniginės
„kompensacijos“ už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Dėl administracinių teismų kompetencijos tirti savivaldybių administravimo
subjekto priimto norminio administracinio akto atitiktį žemesniems nei
Vyriausybės nutarimai hierarchinio lygmens poįstatyminiams aktams, taikant
specialią norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo tvarką
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalies nuostatas, norminis administracinis
aktas yra viena iš norminių teisės aktų rūšių (greta įstatymų ir kitų teisės
aktų). Norminis teisės aktas yra teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles,
skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Teisės aktų
priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teisenoje
lemia jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką ir kartu apibrėžia
administracinių teismų kompetenciją tiriant konkretaus administracinio akto
teisėtumą.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje inicijavo
administracinę bylą, prašydamas ištirti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų
skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ir juo patvirtintų Automobilių
stovėjimo vietų nustatymo taisyklių teisėtumą. Taisyklės yra savivaldybių
administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas, dėl to
šio akto teisėtumo tyrimui taikomos specialios taisyklės, reglamentuotos
ABTĮ šešioliktame skirsnyje. Norminio administracinio akto teisėtumo
tyrimo speciﬁka, be kita ko, pasireiškia tuo, kad ne bet kuris suinteresuotas
asmuo (ABTĮ 5 str. 1 d.), o tik ABTĮ 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti
subjektai gali inicijuoti norminio administracinio akto teisėtumo patikrą
administraciniame teisme. Be to, tiriant norminio administracinio akto
teisėtumą, nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo klausimas,
o tik siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja
29

I. Administracinių teismų praktika

įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Taigi bylų dėl norminių
administracinių aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų
subjektinių teisių apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų
veiklos, priimant norminius administracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl
šios priežasties administracinių teismų kompetencija, nagrinėjant bylas dėl
norminių administracinių aktų teisėtumo, yra aiškiai apibrėžta įstatyme ir
plečiamai neaiškintina.
ABTĮ 110 straipsnio 2 dalis numato: „Kad būtų ištirta, ar savivaldybių
administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, su pareiškimu į administracinį
teismą turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys
Vyriausybės atstovai.“ Ši įstatymo norma numato administracinių teismų
kompetenciją tirti savivaldybių administravimo subjektų priimtų norminių
administracinių aktų atitiktį įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams.
Vyriausiojo administracinio teismo nuolatinėje praktikoje laikomasi pozicijos,
kad administraciniai teismai tiria tik norminių administracinių aktų atitiktį
įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams (ABTĮ 110 str. 1 d., 112 str.
1 d.). Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti norminių
administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės
nutarimai teisės aktams. Byloje taikytinų norminių administracinių aktų
atitiktis žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams
turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėjant individualią
bylą, jei tam yra būtinybė (žr., pvz., Vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. gegužės 20 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti Vilniaus apygardos
administracinio teismo prašymą ištirti Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybų direktorių kolegijos 2006 m. kovo 29 d. protokolu Nr.
2 patvirtintos Asmenų prašymų perdavimo nagrinėti kitai tarnybai, kai
kyla interesų konﬂiktas, tvarkos atitiktį Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybų direktorių kolegijos nuostatams, patvirtintiems Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1R-59).
Nors administraciniai teismai nenagrinėja bylų dėl norminio administracinio
akto atitikties žemesnės teisinės galios norminiams aktams nei Vyriausybės
norminiai aktai, tačiau nei poįstatyminių teisės aktų hierarchija, nei
teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos tokiu būdu nėra pažeidžiama.
Suinteresuotas asmuo, kurio teisės pažeidžiamos taikant norminį
administracinį aktą, gali kreiptis į teismą su reikalavimu apginti jo pažeistą
teisę ar įstatymų saugomą interesą. Bylą nagrinėjantis teismas, nustatęs,
kad norminis administracinis aktas prieštarauja aukštesnės teisinės galios
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(tačiau žemesniems nei Vyriausybės nutarimai) poįstatyminiams aktams,
neturi tokiu aktu vadovautis ir turi išspręsti bylą, remdamasis teisės aktų
kolizijų sprendimo taisyklėmis. Pagal tokias pačias taisykles individualią bylą
nagrinėjantis teismas turi išspręsti ir to paties hierarchinio lygmens norminių
administracinių aktų tarpusavio prieštaravimą bei priimti sprendimą byloje.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus
apskrityje, remdamasis ABTĮ 110 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi,
kreipėsi Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti, be kita
ko, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo
Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių
patvirtinimo“ ir juo patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų nustatymo
taisyklių atitiktį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6, 3.1,
3.2 punktams. Aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 61 ir juo
patvirtintas Statybos techninis reglamentas nėra Vyriausybės norminis aktas
(ABTĮ 110 str. 2 d.). Tai žemesnio nei Vyriausybės nutarimai hierarchinio
lygmens poįstatyminis aktas, kuris pats neturi prieštarauti Vyriausybės
norminiams aktams. Minėta, kad administraciniams teismams, taikant
speciﬁnę norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo procedūrą,
nepriskiriama tirti savivaldybės norminio administracinio akto atitikties
žemesniems nei Vyriausybės nutarimai poįstatyminiams aktams. Tokia ad hoc
(lot. šiuo atveju) patikra įmanoma tik nagrinėjant individualią administracinę
bylą ir sprendžiant pažeistų subjektinių teisių gynimo klausimą.
Pirmosios instancijos teismas, priimdamas prašymą ištirti Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl
automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“
ir juo patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių atitiktį
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.
61 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6, 3.1, 3.2 punktams
bei šioje apimtyje nagrinėdamas norminę administracinę bylą, neatsižvelgė
į ABTĮ 110 straipsnio 2 dalies nuostatas, nukrypo nuo Vyriausiojo
administracinio teismo praktikos. Dėl šios priežasties Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimo dalis, kuria pripažinta,
kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo
Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių
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patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktai bei šio sprendimo l punktu patvirtintos
Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklės prieštarauja Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto
Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ VI skyriaus 2.6, 3.1, 3.2 punktams, panaikinama ir ši
administracinės bylos dalis nutraukiama, kaip nepriskirtina administracinių
teismų kompetencijai tirti speciﬁne norminių administracinių aktų teisėtumo
patikrinimo tvarka (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.).
V.
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo
Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių
patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo 1 punktu patvirtintų
Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių atitikties Rinkliavų įstatymo 11
straipsniui
Pareiškėjas, kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, be
kita ko, prašė ištirti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d.
sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo
taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo l punktu
patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių atitiktį Rinkliavų
įstatymo 11 straipsniui. Savo abejones dėl Taisyklių atitikties Rinkliavų
įstatymo 11 straipsniui pareiškėjas grindė tuo, kad Rinkliavų įstatyme
nenumatyta galimybė savivaldybei reikalauti piniginės kompensacijos už
trūkstamas automobilių stovėjimo vietas.
Pareiškėjas savo prašymu, kurį patikslino posėdžio pirmosios instancijos
teisme metu, prašė ištirti visų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m.
rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo l
punktu patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių atitiktį
Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui. Tačiau iš pareiškėjo prašymo argumentų
matyti, kad jam abejonių sukėlė ne visų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo
vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei
šio sprendimo 1 punktu patvirtintų Taisyklių atitiktis Rinkliavų įstatymo
11 straipsniui, o tik tų jų nuostatų, kurios siejamos su kompensacijų už
neįrengtą automobilių stovėjimo vietą mokėjimu. Argumentų dėl likusių
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norminio administracinio akto nuostatų prieštaravimo Rinkliavų įstatymo
11 straipsniui pareiškėjas nenurodė. Todėl Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinę bylą, tirs tik tų nuostatų,
kurios siejamos su kompensacijų už neįrengtą automobilių stovėjimo vietą
mokėjimu, atitiktį Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui.
Nors Taisyklėse mokėjimas, kurį statytojas moka už neįrengiamas
automobilių stovėjimo vietas įvardijama „kompensacijos“, o ne „rinkliavos“
terminu, nagrinėjant klausimą dėl Taisyklėse numatytos kompensacijos
atitikties Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui, svarbu išsiaiškinti šio mokėjimo
teisinę prigimtį ir jo atitiktį Rinkliavų įstatyme įtvirtintiems vietinės
rinkliavos požymiams. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad
vertinant konkretų mokėjimą, turi būti atsižvelgiama ne į teisės akte nurodytą
mokėjimo pavadinimą, o į tokio mokėjimo teisinę prigimtį (Vyriausiojo
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A1-933-2004). Kadangi Rinkliavų įstatymo 11 straipsnyje
pateikiamas baigtinis sąrašas atvejų, kuriems esant Savivaldybės taryba turi
teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas, nustačius, kad
Taisyklėse reglamentuojama kompensacija pagal savo požymius galėtų
būti prilyginama rinkliavai, tokia kompensacija, kuri nenumatyta įstatyme,
prieštarautų Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui ir būtų neteisėta.
Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis valstybės rinkliavą apibrėžia kaip
privalomą įmoką už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų
ar organizacijų (toliau – ir institucijos), išskyrus teismus, teikiamas paslaugas.
Vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma
įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.).
Aiškindamas vietinės rinkliavos ir valstybės rinkliavos santykį, Vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad vietinės rinkliavos samprata
(skirtingai nuo valstybės rinkliavos) nėra kaip nors siejama su atlygiu
už teikiamas paslaugas. Todėl, aiškinant ją (vietinės rinkliavos sampratą)
sisteminiu teisės aiškinimo būdu, darytina išvada, kad vietinė rinkliava yra
savivaldybės tarybos nustatyta įmoka už teisę atlikti tam tikrus veiksmus,
verstis tam tikra veikla, konkrečiai nurodyta Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio
1 dalyje, t. y. esminis vietinės rinkliavos elementas – įmokos už savivaldybės
tarybos suteikiamą teisę (apibrėžtą Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d.), o ne
įmokos už teikiamas paslaugas nustatymas (Vyriausiojo administracinio
teismo 2005 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11 –
1574/2005).
Taisyklių 9 punkte nurodoma, kad galima sumažinti reikalingą įrengti
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minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, laikantis 11–15 punktuose
numatytų reikalavimų, už neįrengiamas automobilių stovėjimo vietas
mokant kompensaciją. Taisyklių 11–15 punktai apibrėžia reikalingo įrengti
minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus mažinimo ribas, leidžiant
sumažinti minimalių automobilių stovėjimo vietų skaičių nuo 30 iki 100
procentų. Aiškinant kompensacijos už neįrengiamas automobilių stovėjimo
vietas paskirtį, matyti, kad mokėdamas šią kompensaciją statytojas įgyja teisę
prie statomo (rekonstruojamo) statinio neįrengti norminiuose teisės aktuose
nustatytų automobilių stovėjimo vietų. Taigi tokia kompensacija pagal savo
teisinę prigimtį yra mokėjimas už savivaldybės suteikiamą teisę (šiuo atveju –
teisę neatlikti tam tikrų veiksmų), todėl atitinka Rinkliavų įstatyme nustatytą
ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškintą vietinės rinkliavos
požymį.
Tačiau mokėjimo paskirtis – atlyginti už suteikiamą teisę – nėra
vienintelis vietinės rinkliavos požymis. Iš Rinkliavų įstatymo sisteminio
aiškinimo išplaukia, kad vietinės rinkliavos yra privalomi mokėjimai
į savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d.). Dėl rinkliavų
nesitariama. Rinkliavas ir jų dydį, rinkliavų lengvatas ir rinkliavų grąžinimo
atvejus nustato savivaldybės taryba, tvirtindama vietinės rinkliavos
nuostatus (Rinkliavų įstatymo 12 – 13 str.). Taigi rinkliava nėra sutartinio
pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės
teisės normomis. Nagrinėjamu atveju Taisyklės numato, kad statytojas,
nustatęs, jog projektuojamam naujam statiniui ar kapitaliai remontuojamam
statiniui trūksta reikalingų automobilių stovėjimo vietų, sudaro sutartį dėl
kompensacijų už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas su Vilniaus miesto
savivaldybės administracija. Sutartį pasirašo Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir statytojas (Taisyklių
20 p.). Taisyklių 1 priedu yra patvirtinta „Sutarties dėl kompensacijų už
trūkstamas automobilių stovėjimo vietas“ forma. Šioje sutarties formoje
numatytas sutarties objektas, šalių sutartiniai įsipareigojimai ir atleidimo
už jų nevykdymą tvarka (force majeure atveju), ginčų sprendimo tvarka,
atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (delspinigių forma) ir
panašios sąlygos. Tokio pobūdžio įsipareigojimai ir jų įforminimas sutartimi
nėra būdingi rinkliavų teisiniams santykiams. Sutarčių laisvės principas
(Civilinio kodekso 1.2 str. 1 d.) suponuoja, kad kiekvienas statytojas yra
laisvas sudaryti ar nesudaryti Sutartį dėl kompensacijų už trūkstamas
automobilių stovėjimo vietas ir prisiimti ar neprisiimti atitinkamus
įsipareigojimus mokėti kompensaciją. Nors Taisyklėse ir yra įvairių nuostatų,
34

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

skatinančių statytojus sudaryti ir vykdyti sutartis su Vilniaus miesto
savivaldybės administracija (pagal Taisyklių 26 punktą statinys pripažįstamas
tinkamu naudoti tuo atveju, jei statytojas įvykdo įsipareigojimus pagal sutartį
dėl kompensacijų už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas), tačiau tokios
Taisyklėse nurodytos priemonės nepaneigia statytojo teisės atsisakyti sudaryti
sutartį dėl kompensacijų už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas.
Taisyklių 26 punktas taip pat neužkerta kelio statytojui įstatymų nustatyta
tvarka skųsti atsisakymą pripažinti statinį tinkamu naudoti bei siekti, kad
toks atsisakymas būtų įvertintas galiojančių viešosios teisės normų požiūriu,
o ne pagal prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Sutartis dėl kompensacijų
už trūkstamas automobilių stovėjimo vietas gali būti ginčijama teisme ne vien
dėl viešosios teisės normų pažeidimo, bet ir remiantis bendraisiais Civiliniame
kodekse reglamentuotais sandorių negaliojimo pagrindais.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad
sutartinis kompensacijos už neįrengiamas automobilių stovėjimo vietas
pobūdis skiria Tvarkoje numatytas kompensacijas nuo Rinkliavų įstatyme
numatytų vietinių rinkliavų. Šis skirtumas neleidžia kompensacijos
kvaliﬁkuoti kaip rinkliavos, kuriai būtų taikomas Rinkliavų įstatymas.
Kadangi Tvarka reglamentuoja sutartinio pobūdžio mokėjimus, o Rinkliavų
įstatymas – privalomojo pobūdžio mokėjimus, šie teisės aktai reglamentuoja
skirtingus teisinius santykius, todėl tarp jų negali būti prieštaravimo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
2, 5 punktais, 114 straipsnio 1 dalimi, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d.
sprendimą panaikinti ir administracinės bylos dalyje dėl Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl
automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“
2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo l punktu patvirtintų Automobilių
stovėjimo vietų nustatymo taisyklių atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsniui priimti naują sprendimą.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo
20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktai bei šio sprendimo
l punktu patvirtintos Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių
35

I. Administracinių teismų praktika

nuostatos, kurios reglamentuoja kompensacijų už neįrengtas automobilių
stovėjimo vietas mokėjimą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsniui.
Nutraukti administracinės bylos dalį dėl Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių
stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3
punktų bei šio sprendimo l punktu patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų
nustatymo taisyklių atitikties Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999
m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriaus
2.6, 3.1, 3.2 punktams.
Sprendimas neskundžiamas.

2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl teismo teisės savo iniciatyva pakeisti veikos kvaliﬁkavimą
pagal griežtesnį ATPK straipsnį, kai to neprašo institucija, surašiusi
administracinio teisės pažeidimo protokolą
Dėl teismo teisės nagrinėti administracinių teisės pažeidimų, nenumatytų
ATPK 224 straipsnyje, tačiau sudarančių idealiąją sutaptį su pažeidimais,
patenkančiais į ATPK 224 straipsnyje pateiktą pažeidimų sąrašą, bylas
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau
– ir ATPK) 284 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas),
nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, turi teisę pakeisti nuorodą
į šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį atsakomybę
už šį pažeidimą, jeigu administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta
administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio
kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį atsakomybę už
padarytą administracinį teisės pažeidimą. Ši teisės norma leidžia teismui pakeisti
veikos kvaliﬁkavimą pritaikant tiek švelnesnius, tiek sunkesnius ATPK straipsnius
ir nesieja tokio veikos kvaliﬁkavimo pakeitimo su institucijos, surašiusios
administracinio teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusiojo iniciatyva.
Remiantis šia nuostata, pirmosios instancijos teismas turi teisę savo iniciatyva
pakeisti veikos kvaliﬁkavimą pritaikant ATPK straipsnį, numatantį sunkesnę
ATPK pažeidžiančią veiką, kai to neprašo institucija, surašiusi administracinio
teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusysis. Tačiau siekiant išvengti neleistinų
procesinių staigmenų, užtikrinti asmens teisės į gynybą realumą, teismas, kai
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yra pagrindas manyti, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta
veika gali būti kvaliﬁkuojama pagal ATPK straipsnį, numatantį sunkesnę ATPK
pažeidžiančią veiką, pagal analogiją taikydamas Baudžiamojo proceso kodekso
256 straipsnio 2 dalį, apie tokią galimybę nedelsdamas turi pranešti nagrinėjimo
teisme dalyviams.
Teismas turi teisę skirti nuobaudą ir už pažeidimą, nenumatytą ATPK
224 straipsnyje, tačiau sudarantį idealiąją sutaptį su pažeidimu, patenkančiu
į ATPK 224 straipsnyje pateiktą pažeidimų sąrašą. Ši teismo teisė išplaukia iš
teismo, kaip vienintelės teisingumą vykdančios institucijos, vaidmens. Idealiąją
sutaptį sudarančių pažeidimų, t. y. iš esmės vieno teisei priešingo poelgio,
išskaidymas nagrinėjimui atskirose institucijose gali sukelti tokią situaciją, kai
dėl to paties poelgio turėtų spręsti dvi ar daugiau skirtingų institucijų, ir dėl to
gali būti priimti priešingi, nesuderinami sprendimai. Tai turėtų neigiamos įtakos
ir pažeidėjo atsakomybei, nes šiuo atveju būtų dirbtinai išskaidytas vienas poelgis
ir už idealiąją sutaptį sudarančius pažeidimus asmuo būtų baudžiamas skirtingų
organų nutarimais, tokiu būdu negalint skirti subendrintą nuobaudą pagal
ATPK 33 straipsnio 2 dalį. Idealiąją sutaptį sudarančių pažeidimų nagrinėjimas
atskirose institucijose neužtikrintų ir vienodos apeliacinės procedūros.
Todėl teismas, įvertinęs konkrečias bylos aplinkybes (ar surašytas vienas
administracinio teisės pažeidimo protokolas; ar jį surašęs policijos pareigūnas
turėjo įgaliojimus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl visų
nagrinėjamos bylos protokole nurodytų pažeidimų ir kt.), turėtų nuspręsti, ar
nagrinėjamu atveju nėra būtina skirti nuobaudą ir už pažeidimą, nenumatytą
ATPK 224 straipsnyje, tačiau sudarantį idealiąją sutaptį su pažeidimu,
patenkančiu į ATPK 224 straipsnyje pateiktą pažeidimų sąrašą.
Administracinė byla Nr. N575-2303/2008
Procesinio sprendimo kategorija 32

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
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rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus rajono policijos
komisariato apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m.
vasario 15 d. nutarimo R. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnas 2008 m. sausio 12
d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą R. Ž. dėl ATPK 126
straipsnio 4 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo.
R. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad 2008 m. sausio 12 d., apie 20 val., Vilniaus
r., Lavoriškių sen., Lesiškių k., vairavo automobilį ,,Audi 90“, valstybinis
Nr. (duomenys neskelbtini) būdamas neblaivus ir neturėdamas tam teisės,
automobilis įstatymų nustatyta tvarka neapdraustas, tuo pažeidė Kelių
eismo taisyklių 68, 275 punktų reikalavimus, t. y. padarė administracinį teisės
pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje.
Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 15 d. nutarimu
nutarė R. Ž. pripažinti kaltu padarius ATPK 128 straipsnio 1 dalyje numatytą
administracinį teisės pažeidimą ir skirti jam 15 parų administracinio arešto.
Teismas nustatė, kad R. Ž. 2008 m. sausio 12 d., apie 20 val., Vilniaus r.,
Lavoriškių sen., Lesiškių k., vairavo A. S. automobilį ,,Audi 90“, valstybinis
Nr. (duomenys neskelbtini) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir neturėdamas
teisės vairuoti transporto priemonių, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių
eismo taisyklių 68, 275 punktų reikalavimus, t. y. padarė administracinį teisės
pažeidimą, numatytą ATPK 128 straipsnio 1 dalyje. Teismas nurodė, kad R.
Ž. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad
savo veiksmais jis padarė ATPK 126 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą.
Nagrinėjant bylą nustatyta, kad R. Ž. veika atitinka ATPK 128 straipsnio
1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo požymius, kadangi
jis vairavo automobilį ne tik neblaivus, bet ir neturėdamas teisės vairuoti
transporto priemonių, todėl pažeidimo esmei esant įrodytai, nuoroda į šio
kodekso straipsnį keistina (ATPK 284 str. 2 d.).
Vilniaus rajono policijos komisariatas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus
rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 15 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti
bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad teismas
klaidingai kvaliﬁkavo pažeidėjo veiką. Teisinga veikos kvaliﬁkacija būtų pagal
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ATPK 129 straipsnį. Pažeidėjas liko nenubaustas už tai, kad vairavo neblaivus,
kad automobilis nebuvo apdraustas nustatyta tvarka. Remiantis ABTĮ 17
straipsnio 1 dalimi, jeigu sujungiami kartu tarpusavyje susiję reikalavimai, iš
kurių vieni priskiriami teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo kompetencijai,
visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Dėl pirmosios instancijos teismo galimybės savo iniciatyva pakeisti veikos
kvaliﬁkavimą pritaikant sunkesnius ATPK straipsnius, kai to neprašo institucija,
surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą
Byloje ginčo dėl faktinių aplinkybių nėra. Iš byloje esančių įrodymų
seka, kad R. Ž. vairavo automobilį būdamas neblaivus ir neturėdamas
tam teisės, vairavo automobilį įstatymų nustatyta tvarka neapsidraudus.
Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto nuomone, kad teisingas
šios veikos kvaliﬁkavimas būtų pagal ATPK 129 straipsnį ir ATPK 123
straipsnio 5 dalį.
Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad policijos institucija
klaidingai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Policijos
institucija protokole nurodė objektyviąsias aplinkybes, kad R. Ž. vairavo
automobilį būdamas neblaivus ir neturėdamas tam teisės, vairavo automobilį
įstatymų nustatyta tvarka neapsidraudus, bet protokole R. Ž. veiką kvaliﬁkavo
tik pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį. Šis pažeidimas neaprėpia galimai
padarytos R. Ž. veikos, kad jis automobilį vairavo ir neturėdamas teisės
vairuoti bei kad vairavo automobilį įstatymų nustatyta tvarka neapsidraudus.
Taigi administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas veikos
kvaliﬁkavimas neatitinka faktinių bylos aplinkybių.
Teismas R. Ž. veiką kvaliﬁkavo ir nuobaudą skyrė pagal ATPK
128 straipsnio 1 dalį. Ši teisės norma nustato, kad transporto priemonių
vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies
transporto priemonių – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno
tūkstančio penkių šimtų litų arba administracinį areštą. Taigi policijos
institucija teisingai nurodo, kad teismas klaidingai kvaliﬁkavo pažeidėjo veiką,
kad pažeidėjas liko nenubaustas už tai, kad vairavo neblaivus, bei kad vairavo
automobilį įstatymų nustatyta tvarka neapsidraudus. Todėl būtina bylą
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nagrinėti iš naujo ir teisingai kvaliﬁkuoti asmens, traukiamo administracinėn
atsakomybėn, veiką.
Apeliacinės instancijos teismas turi nuspręsti, ar skundžiamą nutarimą
panaikinus, byla turi būti grąžinama iš naujo tirti įgaliotai institucijai, kad
protokolas būtų surašytas laikantis įstatymo reikalavimų, ar iš naujo nagrinėti
apylinkės teismui.
Sulyginus ATPK 126 straipsnio 4 dalį, ATPK 128 straipsnio 1 dalį ir
ATPK 129 straipsnį akivaizdu, kad ATPK 129 straipsnyje yra numatyta
atsakomybė už sunkesnį administracinį teisės pažeidimą nei ATPK 126
straipsnio 4 dalyje, ATPK 128 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos
teismui nagrinėjant bylą, protokolą surašiusios institucijos atstovas
nedalyvavo. Galiojantys įstatymai ir teismų praktika nenumato pareigos
dalyvauti šios institucijos atstovui nagrinėjant bylą teisme. Todėl negalima
atmesti galimybės, kad bylą nagrinėjant iš naujo, institucijos, surašiusios
administracinio teisės pažeidimo protokolą, atstovas į teismą neatvyks ir
teismo neprašys veiką kvaliﬁkuoti taikant ATPK straipsnį, numatantį sunkesnę
ATPK pažeidžiančią veiką. Nepaisant to, teisingumo interesai reikalauja, kad
teismas tinkamai taikytų įstatymus, nustatančius administracinę atsakomybę
ir priimtų teisingus sprendimus. Todėl kyla klausimas, ar pirmosios
instancijos teismas turi galimybę savo iniciatyva pakeisti veikos kvaliﬁkavimą,
pritaikant sunkesnius ATPK straipsnius, jeigu to neprašys institucija, surašiusi
administracinio teisės pažeidimo protokolą, bylą iš naujo nagrinėjant
pirmosios instancijos teisme.
ATPK 284 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas),
nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, turi teisę pakeisti
nuorodą į šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį
atsakomybę už šį pažeidimą, jeigu administracinio teisės pažeidimo protokole
nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta
nurodant šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, numatantį
atsakomybę už padarytą administracinį teisės pažeidimą. Taigi įstatymas
leidžia teismui pakeisti veikos kvaliﬁkavimą pritaikant tiek švelnesnius,
tiek sunkesnius ATPK straipsnius. Taip pat įstatymas nesieja tokio veikos
kvaliﬁkavimo pakeitimo su institucijos, surašiusios administracinio
teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusiojo iniciatyva. Panašus teisinis
reguliavimas yra nustatytas BPK 256 straipsnyje. Taigi pirmosios instancijos
teismas turi teisę savo iniciatyva pakeisti veikos kvaliﬁkavimą, pritaikant
ATPK straipsnį, numatantį sunkesnę ATPK pažeidžiančią veiką, kai to
neprašo institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą, ar
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nukentėjusysis. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant
išvengti neleistinų procesinių staigmenų, užtikrinti asmens teisės į gynybą
realumą, teismas, kai yra pagrindas manyti, kad administracinio teisės
pažeidimo protokole nurodyta veika gali būti kvaliﬁkuojama pagal ATPK
straipsnį, numatantį sunkesnę ATPK pažeidžiančią veiką, pagal analogiją
taikydamas BPK 256 straipsnio 2 dalį, apie tokią galimybę nedelsdamas turi
pranešti nagrinėjimo teisme dalyviams.
Šioje byloje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokole
nurodytos veikos esminės faktinės aplinkybės, perkvaliﬁkuojant R. Ž. veiką
pagal ATPK 129 straipsnį ir ATPK 123 straipsnio 5 dalį, nesikeičia. Šioje
byloje esantys administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumai gali
būti pašalinti teismo iniciatyva, gali būti pašalinti teisme taikant ATPK
284 straipsnio 2 dalį, nekliudo bylą nagrinėti teisme (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 3 (13), 328-329 p., administracinės bylos
Nr. N3-444/2006, N3-802/2007). Todėl byla perduodama iš naujo nagrinėti
pirmosios instancijos teismui.
Dėl pirmosios instancijos teismo galimybės šiuo atveju skirti nuobaudą už
pažeidimo, nenumatyto ATPK 224 straipsnyje, padarymą
Šioje byloje yra duomenų, kad R. Ž. ne tik galėjo vairuoti neblaivus, bet
ir galėjo vairuoti transporto priemonę neapsidraudus transporto priemonių
savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. T. y.,
jis galėjo padaryti ne tik pažeidimą, numatytą ATPK 129 straipsnyje, bet ir
pažeidimą, numatytą ATPK 123 straipsnio 5 dalyje. Atskirti šių pažeidimų
laiko požiūriu neįmanoma, nes jie buvo daromi vienu metu, be to, juos jungia
pagrindinis objektyvusis požymis – transporto priemonės vairavimas. Tad
šiuo atveju yra teisės pažeidimų, numatytų ATPK 129 straipsnyje ir ATPK 123
straipsnio 5 dalyje, idealioji sutaptis.
ATPK 224 straipsnis, nustatantis apylinkės teismo kompetenciją,
nenumato, kad apylinkės teismai nagrinėtų bylas, iškeltas pagal ATPK 123
straipsnį. Sutinkamai su ATPK 225 straipsniu, šios kategorijos bylas nagrinėja
policijos institucijos.
Tačiau pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
jau yra konstatavęs, kad „<...> Dėl to apylinkių teismai, nenustatę nelegalaus
darbo įvykio ir sudėties, vadovaudamiesi ATPK 284 straipsnio 2 dalimi, turėtų
įvertinti, ar administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veikoje nėra kito
– darbo įstatymų – pažeidimo požymių ir, priklausomai nuo konkrečios bylos
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aplinkybių, šio asmens veiksmus kvaliﬁkuoti pagal ATPK 41 straipsnio 1 dalį.
Tai, kad administracines bylas dėl ATPK 41 straipsnio 1 dalyje numatytų teisės
pažeidimų yra priskirta nagrinėti Valstybinei darbo inspekcijai (ATPK 233
str.), teismui nekliudo šiuo konkrečiu atveju veiką kvaliﬁkuoti pagal ATPK 41
straipsnio 1 dalį, nes tokia teismo teisė numatyta ATPK 284 straipsnio 2 dalyje.
Apylinkės teismo teisė pagal ATPK 284 straipsnio 2 dalį skirti administracinę
nuobaudą už ATPK 41 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą
išplaukia iš teismo, kaip vienintelės teisingumą vykdančios institucijos,
vaidmens. Šiuo atveju teismas, skirdamas nuobaudą, veikia kaip pirmosios
instancijos teismas, ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės
tuo, kad jo administracinę bylą nagrinės ne Valstybinė darbo inspekcija, o
apylinkės teismas, nėra suvaržomos. Be to, apylinkės teismas, nagrinėdamas
administracinio teisės pažeidimo bylas, negali turėti siauresnės kompetencijos
nei valstybės institucijos“ (Administracinių teismų praktika Nr. 7, 279-280
p.). Taigi teismas savo praktikoje jau yra pripažinęs galimybę teismui skirti
nuobaudą už pažeidimo, nenumatyto ATPK 224 straipsnyje, padarymą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymi, kad akivaizdu,
jog idealiąją sutaptį sudarančių pažeidimų, t. y. iš esmės vieno teisei priešingo
poelgio, išskaidymas nagrinėjimui atskirose institucijose gali sukelti tokią
situaciją, kai dėl to paties poelgio turėtų spręsti dvi ar daugiau skirtingų
institucijų, ir dėl to gali būti priimti priešingi, nesuderinami sprendimai.
Antra, tai turėtų neigiamos įtakos pažeidėjo atsakomybei, nes šiuo atveju
būtų dirbtinai išskaidytas vienas poelgis (transporto priemonės vairavimas,
pažeidžiant nustatytas taisykles) ir už idealiąją sutaptį sudarančius pažeidimus
asmuo būtų baudžiamas skirtingų organų nutarimais ir tokiu būdu būtų
negalima skirti subendrintos nuobaudos pagal ATPK 33 straipsnio 2 dalį.
Trečia, nebūtų vienodos apeliacinės procedūros. Taigi iš esmės vieno teisei
priešingo poelgio išskaidymo nagrinėti atskirose institucijose pagal galimybes
turėtų būti vengiama kaip neekonomiško bei neprotingo.
Tad, atsižvelgdama į aukščiau paminėtą, speciﬁnes šios bylos aplinkybes,
tarp jų – ir tai, kad nagrinėjamu atveju buvo surašytas vienas administracinio
teisės pažeidimo protokolas, jį surašęs policijos pareigūnas turėjo įgaliojimus
surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl visų nagrinėjamos
bylos protokole nurodytų pažeidimų, teisėjų kolegija sprendžia, kad
šiuo konkrečiu atveju teismas turi teisę skirti nuobaudą ir už pažeidimą,
nenumatytą ATPK 224 straipsnyje, tačiau sudarantį idealiąją sutaptį su
pažeidimu, patenkančiu į ATPK 224 straipsnyje pateiktą pažeidimų sąrašą.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio
3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Vilniaus rajono policijos komisariato apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 15 d. nutarimą
panaikinti, grąžinti bylą iš naujo nagrinėti teisme.
Nutartis neskundžiama.

2.2. Dėl transporto priemonės konﬁskavimo, kaip proporcingos poveikio
priemonės padarytam administraciniam teisės pažeidimui
Dėl
konﬁskuojamos
transporto
priemonės
administracinio teisės pažeidimo byloje

savininko

teisių

ATPK 127 straipsnio 3 dalyje numatyta poveikio priemonė – pažeidimo
padarymo įrankio (transporto priemonės) konﬁskavimas – pripažintina
proporcinga administracine nuobauda šios teisės normoje numatytam teisės
pažeidimo padarymui. Šis nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės
siekiamus ir visuotinai svarbius tikslus, ir negali būti laikomas priemone, kuri
varžo asmens teises labiau negu reikia, kad būtų pasiekti šie tikslai. Įstatymu
aukščiau iškeliant visuomenės interesą per prevencinių priemonių taikymą
ir pažeidėjo nubaudimą užtikrinant saugų eismą, visuomenės saugumą, o ne
asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų
pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu, yra užtikrinamas
teisingas balansas tarp transporto priemonės savininko nuosavybės neliečiamumo
ir visuomenės intereso.
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nereglamentuoja
asmens, kurio turtas konﬁskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės
pažeidimo bylos procese, todėl ši teisinio reglamentavimo spraga užpildytina
remiantis įstatymų analogija ir teisės principais. Efektyvus teisingumo vykdymas
ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms
ar pareigoms administracinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų teisę
dalyvauti procese. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenoje taikant
konﬁskavimo nuobaudą yra sprendžiama dėl asmens civilinės teisės – teisės
netrukdomai naudotis savo nuosavybe, taigi nuobaudos paskyrimas nagrinėjamu
atveju tiesiogiai daro įtaką automobilio, kurį nuspręsta konﬁskuoti, savininko
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teisėms, ir šis asmuo turi aiškiai identiﬁkuojamą suinteresuotumą apginti savo
interesus. Nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už
jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrinamas
teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba.
Baudžiamojo proceso kodekso 312 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmuo,
kurio turtas ar jo vertę atitinkanti pinigų suma konﬁskuoti, jų atstovas dėl šio
sprendimo apeliacine tvarka gali apskųsti nuosprendį. Kadangi asmeniui, kurio
turtas konﬁskuotas, baudžiamajame procese suteikta teisė paduoti apeliacinį
skundą dėl tokio sprendimo, pagal įstatymų analogiją konstatuotina, kad ši
taisyklė turėtų būti taikoma ir administracinių teisės pažeidimų bylos teisenoje.
Asmeniui, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti
konﬁskuota, turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo bylos
procesą, sudarant jam galimybę įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės
panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Policijos institucija, rengianti bylos
medžiagą teismui, turi nustatyti, kas yra transporto priemonės savininkas ir
kokia yra jo gyvenamoji vieta.
Administracinė byla Nr. N575-1742/2008
Procesinio sprendimo kategorija 32

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. B. apeliacinį skundą dėl
Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 4 d. nutarimo V. B.
administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
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I.
Švenčionių rajono policijos komisariato pareigūnas 2008 m. vasario 3 d.
surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą V. B. dėl Administracinių
teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 127 straipsnio 3 dalyje numatyto
teisės pažeidimo padarymo už tai, kad V. B. 2008 m. vasario 3 d. apie 20
val. 20 min. Švenčionių rajone, Švenčionėlių m. Žemutinė–Kaltanėnų
gatvių sankryžoje vairavo automobilį ,,Opel Calibra“, valst. Nr. (duomenys
neskelbtini), priklausantį T. J., būdamas neblaivus (1,98 promilės alkoholio),
neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, ant slidžios kelio
dangos nesuvaldė automobilio, atsitrenkė į namo, esančio Kaltanėnų g. 40,
Švenčionėlių m., tvorą ir apgadino minėtą tvorą bei automobilį. Protokole
nurodyta, kad V. B. pažeidė Kelių eismo taisyklių 59, 68 ir 172 punktų
reikalavimus.
II.
Švenčionių rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 4 d. nutarimu
nutarė V. B. nubausti areštu 15 (penkiolikai) parų ir konﬁskuoti automobilį
,,Opel Calibra“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini); arešto pradžią skaičiuoti
nuo sulaikymo dienos; nutarimui įsiteisėjus transporto priemonės
registracijos liudijimą (duomenys neskelbtini) perduoti konﬁskavimą
vykdančiai institucijai. Teismas nurodė, kad V. B. savo kaltę pripažino visiškai,
paaiškino, kad būdamas neblaivus nusprendė patikrinti automobilio stabdžius,
bet vairuodamas nesuvaldė automobilio. Be V. B. kaltės pripažinimo, jo teisės
pažeidimas yra visiškai įrodytas bylos medžiaga, o būtent – administracinės
teisės pažeidimo protokolu, E. S., A. J. tarnybiniais pranešimais, O. M.
paaiškinimais, eismo įvykio vietos schema bei kita bylos medžiaga. Teismas
pažymėjo, kad pagal V. B. paaiškinimus, jis baudos sumokėti negali, nors ir
dirba (faktiškai pajamų neturi). Taip pat teismas nustatė, kad V. B. 2007 m.
lapkričio 14 d. jau buvo baustas už tai, jog vairavo transporto priemonę
neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, tačiau
paskirtos baudos nemoka ir išvadų nepadarė. Todėl teismas nutarė skirti jam
administracinę nuobaudą – areštą bei konﬁskuoti transporto priemonę.
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III.
Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. B. apeliaciniu skundu
prašo pakeisti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 4 d.
nutarimą skirti jam administracinę nuobaudą: palikti paskirtą 15 parų areštą,
bet nekonﬁskuoti automobilio. Apeliantas pažymi, kad jis sutinka su teismo
nutarimu skirti jam 15 parų areštą, tačiau nesutinka su paskirtu automobilio
,,Opel Calibra“ konﬁskavimu.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Apeliantas aiškina, kad automobilis, kuris pagal teismo nutarimą turi
būti konﬁskuotas, priklauso ne jam, bet visiškai su byla nesusijusiam
asmeniui – D. F. (nors teismas nurodė, kad transporto priemonės
savininkas yra T. J., tačiau jis pagal 2007 m. gruodžio 15 d. Transporto
priemonės pirkimo–pardavimo sutartį automobilį ,,Opel Calibra“
yra pardavęs D. F., nuosavybės teisės perdavimas užﬁksuotas ir VĮ
„Regitra“ Alytaus ﬁlialo 2007 m. gruodžio 15 d. pažymoje). Apeliantas
pažymi, kad pagal ATPK 26 straipsnį konﬁskuotas gali būti tik daiktas
ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas,
kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba
tiesioginis objektas, ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo
padarymu ATPK 127 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio
teisės pažeidimo bylose. Tokiu būdu ši teisės norma sukuria tokį teisinį
reguliavimą, kai asmeniui, nepadariusiam teisės pažeidimo, numatyto
ATPK 127 straipsnio 3 dalyje, kyla neigiamos pasekmės – yra atimama
jo nuosavybė. Toks teisinis reguliavimas kelia pagrįstų abejonių dėl
šios teisės normos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos
23 straipsnyje įtvirtintai principinei nuostatai, jog nuosavybė yra
neliečiama. Dėl šios priežasties, apelianto nuomone, yra pagrindas
kreiptis į Konstitucinį Teismą ir sustabdyti administracinės bylos
nagrinėjimą.
2. Atsisakius tenkinti jo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą, apeliantas
prašo atsižvelgti į tai, kad ne jam nuosavybės teise priklausančio
automobilio konﬁskavimas už šį administracinį teisės pažeidimą yra
neproporcingai didelė administracinė nuobauda. Pagal Konstitucinio
Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarime pateiktus išaiškinimus, už
teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti
proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus
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teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai
labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti. Apelianto nuomone,
teismas skirdamas jam nuobaudą, neatsižvelgė į teisės pažeidimu
padarytos žalos dydį bei į administracine nuobauda siekiamus teisėtus
ir visuotinai svarbius tikslus. Nutarimu paskirta nuobauda turėtų
būti sušvelninta, nes ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės
nuobaudos tikslai gali būti pasiekti nekonﬁskuojant jam nepriklausančio
automobilio.
Administracinėn
atsakomybėn
patrauktas
V.
B.
Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui taip pat pateikė prašymą kreiptis
į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ir šio teismo prašyti ištirti, ar
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnis ta dalimi, kuria
nustato, jog gali būti konﬁskuojamas ne pažeidėjui nuosavybės teise
priklausantis daiktas ir pajamos, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo
padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio
teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 127 straipsnio trečiojoje dalyje
numatytu administraciniu teisės pažeidimu bylose, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui; Administracinių teisės pažeidimu
kodekso 127 straipsnio 3 dalis ta dalimi, kuria nustato už šiame straipsnyje
numatytą pažeidimą sankciją – transporto priemonės konﬁskavimą –
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui. Pareiškėjas
pažymi, kad taikant administracinę atsakomybę už ATPK 127 straipsnio
3 dalyje numatytą pažeidimą teisės pažeidėjui, gali būti konﬁskuojamas
trečiajam asmeniui priklausantis turtas. Kitam asmeniui padarius teisės
pažeidimą, paskirta nuobauda neigiamas pasekmes sukelia kitam asmeniui
– transporto priemonės savininkui. Pareiškėjo nuomone, toks teisinis
reglamentavimas visiškai nepagrįstai apriboja su teisės pažeidimu nesusijusio
asmens konstitucinę teisę, o būtent – teisę į nuosavybę. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnis įtvirtina: nuosavybė neliečiama; nuosavybės teises
saugo įstatymai; nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka
visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Konstitucinis Teismas yra
pabrėžęs, jog pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti, ji gali būti
įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytu teisei
priešingų veikų ir/arba dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto
poreikio (Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d., 1999 m. spalio 6 d.,
2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimai). Viena iš esminių sąlygų, kurių turi būti
laikomasi ribojant teisę į nuosavybę, yra proporcingumo principas, pagal kurį
įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus visuomenei būtinus
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ir konstituciškai pagrįstus tikslus (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19
d. nutarimas). Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio
nuostatomis bei Konstitucinio Teismo išaiškintais principais, manytina, kad
Administracinių teisės pažeidimu kodekso 26 straipsnis ta apimtimi, kuria
nustato, kad už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio
3 dalyje numatytų pažeidimų padarymą gali būti konﬁskuojamas ne
pažeidėjui priklausantis daiktas – transporto priemonė – ir Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustato
sankciją už pažeidimą – transporto priemonės konﬁskavimą – prieštarauja
tiek Konstitucijos 23 straipsniui, tiek administracinės atsakomybės taikymo
principams. Pareiškėjo teigimu, konﬁskavus ne pažeidėjui priklausantį turtą
yra pažeidžiama savininko teisė į nuosavybę. Toks konﬁskavimas negali būti
vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas nuosavybės teisės apribojimas, kadangi
jis nėra pateisinamas jokia būtinybe. Taikant pažeidėjui administracinę
atsakomybę yra siekiama nubausti pažeidėją, užkirsti kelią tolimesniems
pažeidimams, auklėti visuomenę. Tokiu atveju būtų visiškai pateisinamas
pažeidėjui priklausančio daikto konﬁskavimas, kuris atitiktų proporcingumą
ir tikslingumą apribojant pažeidėjo teisę į nuosavybę. Tačiau kai neigiamos
pasekmės yra taikomos ne pažeidėjui, bet visiškai su pažeidimu nesusijusiam
asmeniui, kyla abejonių, ar jos atitinka proporcingumo, tikslingumo, o taip
pat teisingumo ir protingumo principus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Dėl apelianto V. B. veikos kvaliﬁkavimo
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 3 dalis (2007
m. gruodžio 13 d. įstatymo Nr. X-1365 redakcija nuo 2008 m. sausio 1 d.)
nustato, kad šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatyti veiksmai
(t. y. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos
sutrikdymą bei Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims
priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)), padaryti neblaivaus (girto)
arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų asmens, užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių tūkstančių
48

Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

iki penkių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu
nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki
trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo
trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto
priemones, – baudą nuo penkių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių
šimtų litų su transporto priemonės konﬁskavimu ar be jo arba administracinį
areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su transporto priemonės
konﬁskavimu.
Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo ir
teisės taikymo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis
išvadomis dėl pareiškėjo veikos kvaliﬁkavimo. Byloje surinkti įrodymai, t. y.
administracinio teisės pažeidimo protokolas, policijos pareigūnų E. S. ir A.
J. tarnybiniai pranešimai, liudytojos O. M. paaiškinimai, eismo įvykio vietos
schema, nuotraukos, alkotesterio šaknelė, o taip pat paties V. B. paaiškinimai
(b. l. 3–16) patvirtina, kad jis 2008 m. vasario 3 d. apie 20 val. 20 min.
Švenčionių rajone, Švenčionėlių m. Žemutinė–Kaltanėnų gatvių sankryžoje
vairavo automobilį ,,Opel Calibra“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) būdamas
neblaivus (1,98 promilės alkoholio), neturėdamas teisės vairuoti transporto
priemonę, šio automobilio nesuvaldė, atsitrenkė į namo, esančio Kaltanėnų g.
40, Švenčionėlių m., tvorą ir apgadino minėtą tvorą bei automobilį. Teisėjų
kolegija sprendžia, jog paminėta veika atitinka ATPK 127 straipsnio 2 dalyje
numatyto teisės pažeidimo požymius, o atsižvelgiant į tai, kad V. B. šią veiką
įvykdė būdamas neblaivus, jis yra pagrįstai patrauktas atsakomybėn pagal
ATPK 127 straipsnio 3 dalį. Kaip matyti iš apeliacinio skundo argumentų,
apeliantas V. B. savo kaltės dėl jam inkriminuoto teisės pažeidimo neneigia,
tačiau nesutinka su paskirta nuobauda, t. y. automobilio ,,Opel Calibra“, valst.
Nr. (duomenys neskelbtini) konﬁskavimu.
Dėl apelianto prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą
Apeliantas, keldamas klausimą dėl ATPK 26 straipsnio ir ATPK
127 straipsnio 3 dalies nuostatų atitikties Konstitucijos 23 straipsniui bei
Konstitucijoje įtvirtintiems konstituciniams principams, remiasi Konstitucinio
Teismo 1993 m. gruodžio 13 d., 1999 m. spalio 6 d. bei 2002 m. rugsėjo 19
d. nutarimais. Tačiau Konstitucinis Teismas 1997 m. balandžio 8 d. nutarimu
yra įvertinęs ATPK 26 straipsnio atitiktį Konstitucijai ir pripažinęs, kad
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio
pirmosios dalies norma „Konﬁskuotas gali būti tik daiktas, kuris yra pažeidėjo
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nuosavybė, išskyrus daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo
padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, šio kodekso 210 straipsnyje
numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose“ neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai.
Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad:
– Konstitucijos 23 straipsnio nuostata „nuosavybė neliečiama“ neduoda
pagrindo teigti, kad Konstitucijoje yra nustatytas absoliutus nuosavybės
gynimas. Suabsoliutinus nuosavybės teises gali atsirasti prielaidos
pažeisti kitų asmenų turtinius interesus, taip pat sukelti konﬂiktus.
Vienas jų sprendimo būdų – teisės normose nustatyti atitinkamus
nuosavybės teisių apribojimus ar suvaržymus. Iš Konstitucijos 23 ir
28 straipsnių normų turinio analizės darytina išvada, kad įstatymais
galima nustatyti nuosavybės teisių ribojimus, jeigu jie nepaneigia pačios
nuosavybės teisės esmės;
– vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas
panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų
padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, ar turtą
valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas
valdyti ar naudotis kitiems asmenims;
– vertinant, ar ATPK 26 straipsnio pirmosios dalies norma, numatanti
papildomą nuobaudą administracinio teisės pažeidimo kontrabandos
įrankių, priklausiusių tiek teisės pažeidėjui, tiek kitiems asmenims,
konﬁskavimą, atitinka Konstitucijos 23 straipsnio normą, pirmiausia
būtina atsižvelgti į teisės pažeidimo keliamą didelį pavojų visuomenei.
Teisės pažeidėjas, veždamas kontrabandines prekes, kurios priklausė jam
ar kitam asmeniui, sąmoningai pažeidžia Lietuvos muitų įstatymus ir
taip kelia žalos pavojų Lietuvos ūkio, ﬁnansų sistemai arba jos gyventojų
sveikatai ar net gyvybei, t. y. jas panaudoja kaip ATPK 210 straipsnyje
numatyto teisės pažeidimo dalyką. Kontrabanda įvežamos prekės kelia
didelį pavojų visuomenės ir valstybės interesams nepriklausomai nuo to,
ar jos priklausė vežusiam tokias prekes asmeniui, ar kitiems asmenims.
Todėl darytina išvada, kad įstatymų leidėjas nustatė iš esmės adekvačią
padarytam administraciniam teisės pažeidimui papildomą nuobaudą –
kontrabandos dalyko konﬁskavimą;
– ATPK 26 straipsnio pirmojoje dalyje numatytas tretiesiems asmenims
priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo
kontrabandos įrankis, konﬁskavimas prilygintinas jo faktiniam žuvimui,
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todėl savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra. Tačiau jis
gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo
ar naudotojo atlyginti žalą. Toks teisinių santykių sureguliavimas
ginčijamu įstatymu yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo
veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų
nubaudimas.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio bei 127
straipsnio 3 dalies nuostatos, numatančios, jog už ATPK 127 straipsnio 3
dalyje numatyto teisės pažeidimo padarymą gali būti taikoma administracinė
nuobauda – transporto priemonės konﬁskavimas, įskaitant ir tuos atvejus,
kai pažeidimas padarytas naudojantis transporto priemone, kuri nuosavybės
teise nepriklauso pažeidimą padariusiam asmeniu, buvo įtvirtintos 2007 m.
gruodžio 13 d. įstatymu Nr. X-1365, įsigaliojusiu nuo 2008 m. sausio 1 d. Tai
reiškia, kad Konstitucinis Teismas minėtame 1997 m. balandžio 8 d. nutarime
nesprendė dėl daikto, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą, kuris
buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis
objektas, ATPK 127 straipsnio 3 dalyje numatytų administracinių teisės
pažeidimų bylose konﬁskavimo atitikties Konstitucijai. Bet administracinis
teismas negali neatsižvelgti į Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d.
nutarimą ir jame suformuluotą oﬁcialią konstitucinę doktriną. Konstitucinis
Teismas yra pažymėjęs, kad „visus bendrosios kompetencijos teismus –
Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą, apygardų ir
apylinkių teismus, taip pat specializuotus teismus (Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą ir apygardų administracinius teismus) saisto
Konstitucijos 107 straipsnyje įtvirtintas Konstitucinio Teismo sprendimų jo
kompetencijai priskirtais klausimais galutinumas ir neskundžiamumas; visi
bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai yra saistomi Konstitucinio
Teismo jurisprudencijoje suformuotos oﬁcialios konstitucinės doktrinos <...>“
(Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas).
Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos
sutrikdymą bei Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims
priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)), padaryti neblaivaus (girto)
arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų asmens (ATPK 127 str. 3 d.) neabejotinai laikytini itin pavojingu
administraciniu teisės pažeidimu, kuriuo yra kėsinamasi į žmogaus sveikatą,
nuosavybę ir kelių eismo saugumą. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje suformuotą oﬁcialią konstitucinę doktriną, teisėjų kolegija
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vertina, kad pagal objektų svarbą, į kuriuos yra kėsinamasi paminėtu ATPK
127 straipsnio 3 dalyje numatytu teisės pažeidimu, visuomenės siekis
užtikrinti eismo saugumą yra pakankamas, kad pateisintų savininko, kuris
nepadarė administracinio teisės pažeidimo, nuosavybės teisių ribojimus.
Transporto priemonės vairavimas, vairuotojui esant neblaiviam, kelia
didelį pavojų eismo saugumui, o tai reiškia – ir visuomenės interesams,
nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonė priklauso pažeidėjui, ar
kitiems asmenims. Tai leidžia spręsti, jog įstatymų leidėjas yra nustatęs iš
esmės adekvačią padarytam administraciniam teisės pažeidimui papildomą
nuobaudą – pažeidimo padarymo įrankio konﬁskavimą.
Teisėjų kolegijai nekyla pagrįstų abejonių dėl to, kad už ATPK
127 straipsnio 3 dalyje numatyto teisės pažeidimo padarymą numatyta
poveikio priemonė – pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės)
konﬁskavimas – yra neproporcinga teisės pažeidimui, neatitinka visuomenės
siekiamų ir visuotinai svarbių tikslų, suvaržo asmens teises labiau negu reikia
šiems tikslams pasiekti. Neabejotina, kad šiuo atveju įstatymu aukščiau
iškeliant visuomenės interesą per prevencinių priemonių taikymą ir pažeidėjo
nubaudimą užtikrinti saugų eismą, visuomenės saugumą, o ne asmens,
įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių,
nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu, yra užtikrinamas teisingas
balansas tarp transporto priemonės savininko nuosavybės neliečiamumo ir
visuomenės intereso. Taigi apelianto prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą
netenkinamas.
Dėl konﬁskuojamos transporto priemonės savininko teisių administracinio teisės
pažeidimo byloje
ATPK nereglamentuoja asmens, kurio turtas konﬁskuojamas,
procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Bet
teismų praktikoje vadovaujamasi įstatymo analogija ir teisės principais.
Efektyvus teisingumo vykdymas ir teisinio tikrumo principas reikalauja,
kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms ar pareigoms administracinės bylos
išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų teisę dalyvauti procese. Administracinio
teisės pažeidimo bylos teisenoje taikant konﬁskavimo nuobaudą yra
sprendžiama dėl asmens civilinės teisės – teisės netrukdomai naudotis
savo nuosavybe, taigi nuobaudos paskyrimas nagrinėjamu atveju tiesiogiai
daro įtaką automobilio, kurį nuspręsta konﬁskuoti, savininko teisėms, ir šis
asmuo turi aiškiai identiﬁkuojamą suinteresuotumą apginti savo interesus.
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Nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo
nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrinamas
teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba. Pastebėtina ir
tai, kad Baudžiamojo proceso kodeksas asmeniui, kurio turtas konﬁskuotas,
baudžiamajame procese suteikia teisę paduoti apeliacinį skundą dėl tokio
sprendimo (BPK 312 str. 1, 2 d.). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog
asmeniui, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti
konﬁskuota, turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo
bylos procesą, suteikiant jam galimybę įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo
nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Policijos institucija,
rengianti bylos medžiagą teismui, turi nustatyti, kas yra transporto priemonės
savininkas ir kokia yra jo gyvenamoji vieta.
Apeliantas V. B. teigia, kad konﬁskuota transporto priemonė ,,Opel
Calibra“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) jam nuosavybės teise nepriklauso,
o taikant šios transporto priemonės konﬁskavimą yra nepagrįstai apribojama
savininko nuosavybės teisė. Kaip matyti iš bylos medžiagos, viešajame registre
nuosavybės teisė į transporto priemonę ,,Opel Calibra“, valst. Nr. (duomenys
neskelbtini), yra įregistruota T. J. vardu. Bet T. J. dėl savo pažeistų teisių
gynimo šioje byloje nėra pareiškęs jokių reikalavimų, o apeliantas V. B. nėra
įgaliotas ginti jo interesų, susijusių su nuosavybės teisės apribojimais.
Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad šioje byloje būtų pažeistos
administracinėn atsakomybėn traukiamo V. B. procesinės teisės.
Dėl administracinės nuobaudos griežtumo
Apeliantas taip pat teigia, kad paskirtoji nuobauda – ne jam nuosavybės
teise priklausančios transporto priemonės konﬁskavimas – yra per griežta
nuobauda, t. y. neproporcingai didelė teisės pažeidimu padarytos žalos dydžio
atžvilgiu.
Teisėjų kolegija pažymi, kad bendrosios administracinių nuobaudų
skyrimo taisyklės yra įtvirtintos ATPK 30 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalis
nustato, kad skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo
pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias
aplinkybes. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos (eismo įvykio vietos
schemos, nuotraukų) matyti, kad eismo įvykio metu buvo apgadinta namo,
esančio Kaltanėnų g. 40, Švenčionėlių m., tvora ir apelianto vairuojamas
automobilis. Taigi padaryta žala nėra maža. Be to, teisės pažeidimo pobūdį
apsprendžia ne tik padarytų nuostolių dydis, bet ir kitos pažeidimo padarymo
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aplinkybės. Šiuo atveju po eismo įvykio apeliantui V. B. buvo nustatytas net
1,98 promilių girtumo laipsnis, apeliantas vairavo automobilį tamsiu paros
metu gyvenvietėje (Švenčionių mieste). Iš policijos pareigūnų tarnybinių
pranešimų taip pat akivaizdu, kad V. B. nepakluso policijos pareigūnų
reikalavimams sustabdyti transporto priemonę, policijos pareigūnai vijosi
apelianto vairuojamą automobilį, eismo įvykį V. B. sukėlė, ketindamas išvengti
patikrinimo. Taip pat byloje nustatyta, jog apeliantui 2004 m. balandžio 18
d. nutarimu yra paskirta administracinė nuobauda už transporto priemonės
vairavimą esant neblaiviam ir neturint teisės vairuoti transporto priemones,
skirtos baudos pažeidėjas nėra sumokėjęs.
Visuma šių aplinkybių, apibūdinančių tiek padaryto teisės pažeidimo
pobūdį, tiek administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, leidžia spręsti,
jog pirmosios instancijos teismas administracinės nuobaudos rūšį ir jos dydį
parinko tinkamai.
Atsižvelgdama į paminėtus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog
tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
V. B. prašymą ir apeliacinį skundą atmesti.
Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 4 d. nutarimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės
viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
3.1.1. Dėl nedarbingumo laikotarpiu atliktų asmens veiksmų pripažinimo
turėjusiais įtakos ligos trukmei
Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų
išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30
d. įsakymu Nr. V-533/A1-189, 53 punktas turi būti aiškinamas kaip draudžiantis
asmeniui atlikti tik tokius veiksmus, kurie turi neigiamos įtakos ligos trukmei. Šis
reikalavimas sąlygoja, kad turi būti nustatomos tokios asmens netinkamo elgesio
aplinkybės, kurios akivaizdžiai liudytų, jog tokie asmens veiksmai tiesiogiai
turėjo įtakos ligos trukmei. Tokios aplinkybės gali būti nustatytos tik įvertinus
asmens ligos pobūdį bei atliktų veiksmų pobūdį ir jų tarpusavio sąveiką. Be to,
teisės aktų reikalavimas dėl asmens kaltės šiuo atveju reikštų, jog turėtų būti
nustatyta, kad neigiamą poveikį sveikatai patyrė dėl savo veiksmų, o ne dėl
veiksnių, nepriklausančių nuo jo valios, t. y. kad veiksmus, kurie turėjo tiesioginės
įtakos ligos trukmei, asmuo atliko tyčia ar dėl neatsargumo.
Administracinė byla Nr. A438-1362/2008
Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. liepos 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Dainiaus Raižio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Indrei Mikaitei,
dalyvaujant pareiškėjai R. U.,
pareiškėjos atstovui M. U.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
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bylą pagal atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių
skyriaus apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo
2007 m. spalio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R.
U. skundą atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių
skyriui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėja R. U. su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį
teismą, prašydama panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Šiaulių skyriaus 2007 m. birželio 11 d. sprendimą Nr. 54 bei Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2007 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (11.4) I-5059.
Pareiškėja nurodė, kad 2007 m. birželio 11 d. gavo Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus sprendimą Nr. 54, kuriuo nuspręsta
išskaityti iš bet kurių išmokų, mokamų jai iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto lėšų, 138,95 Lt permoką, susidariusią per laikotarpį nuo
2007-03-13 iki 2007-03-13 dėl to, kad pažeidė gydytojo nustatytą gydymo ir
slaugos režimą, nes tą dieną ji dalyvavo teismo posėdyje. Pareiškėja teigė, jog
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Šiaulių
skyriaus priimti sprendimai yra neteisėti bei nepagrįsti ir tai motyvuoja tuo,
kad VSDFV Šiaulių skyriaus sprendime Nr. 54 nėra nurodyta, koks nustatytas
jai gydymo ir slaugos režimas ir kurios būtent režimo sąlygos buvo pažeistos.
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kad
ligos pašalpa nemokama, jei apdraustasis asmuo tapo laikinai nedarbingas dėl
traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką, sužalojo savo sveikatą
arba apsimetė sergančiu, tapo laikinai nedarbingas dėl piktnaudžiavimo
alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis,
taip pat tiems, kurie pažeidė gydytojo nustatytą gydymo ir slaugos režimą,
paskirtu laiku be pateisinamos priežasties neatvykusiems pas gydytoją arba,
kaip teisės aktų nustatyta, pasitikrinti darbingumo. Pareiškėjos vertinimu,
ji neatliko nei vieno minėto veiksmo, tai yra, nepažeidė gydytojo nustatyto
gydymo ir slaugos režimo, nepiktnaudžiavo alkoholiu nei narkotinėmis
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medžiagomis, nežalojo savo sveikatos. Taip pat nepažeidė ir elgesio taisyklių,
kaip yra nurodoma VSDFV sprendime Nr. (11.4) I-5059, kadangi faktas, jog ji
dalyvavo teismo posėdyje, nepatvirtina gydymo ir slaugos režimo pažeidimo,
be to, anot pareiškėjos, ji informavo gydytoją apie būsimą dalyvavimą teismo
posėdyje ir jeigu gydytojas manytų, kad tai turės įtakos jos sveikatai, būtų
apie tai įspėjęs. Pareiškėja pabrėžė, kad jai nebuvo gydytojo nustatytas nei
stacionarus, nei kitas tokio pobūdžio gydymo ir slaugos režimas, nebuvo
drausta judėti, eiti į parduotuvę, vaistinę, gydytojo nurodytu laiku ji vartojo
vaistus, laikėsi paskirtos dietos ir vykdė kitus gydytojo nurodymus. Todėl,
gavusi šaukimą į teismą ir jausdamasi pakankamai gerai, jautė pareigą
dalyvauti teismo posėdyje. Anot pareiškėjos, VSDFV 2007 m. rugpjūčio 3 d.
sprendimas Nr. (11.4) I-5059 nėra pagrįstas jokiais medicininiais duomenimis,
kurie patvirtintų prielaidą, kad jos dalyvavimas teismo posėdyje užtęsė
laikino nedarbingumo trukmę. Todėl šiuo atveju teisinė atsakomybė galėjo
būti taikoma tik už konkrečiai ir nedviprasmiškai suformuluotą gydymo ir
slaugos režimo nesilaikymą, atitinkamai pareiškėja yra nepagrįstai kaltinama
dėl dalyvavimo teismo posėdyje, kaip fakto, turėjusio įtakos nedarbingumo
laikotarpio pratęsimui.
Atsakovas VSDFV Šiaulių skyrius prašė teismo pareiškėjos skundo
netenkinti ir jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad 2007 m. balandžio 25 d. VSDFV Šiaulių
skyriaus vyriausioji specialistė (gydytoja), patikrinusi medicininę pareiškėjos
dokumentaciją konstatavo, jog nedarbingumo metu pareiškėjai buvo
skirtas tausojantis gydymo režimas ir padarė išvadą, kad apdraustoji
valstybiniu socialiniu draudimu, nedarbingumo laikotarpiu dalyvaudama
teismo posėdžiuose, pažeidė elgesio taisykles nedarbingumo metu pagal
nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų išdavimo
taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189, V. Ž., 2005, Nr. 83-3078) 54 punkto
nuostatas (jose apibrėžta, kas yra laikoma elgesio taisyklių nedarbingumo
metu pažeidimu). Taigi pareiškėja, dalyvaudama teismo posėdžiuose
nedarbingumo laikotarpiu, pažeidė 54.7 punktą, kadangi elgėsi taip, kad
jos veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę, nes pareiškėja
būdama ieškovė, dalyvaudama teismo posėdžiuose ir turėdama teisinį
suinteresuotumą bylos baigtimi, be abejonės, jautė stresą, nervinę įtampą.
Tokie neigiami veiksniai negalėjo neužtęsti laikinojo nedarbingumo
trukmės. Šiuo konkrečiu atveju, dalyvavimas teismo posėdyje buvo kaip tik
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tas veiksnys, kuris apsunkino gydymo rezultatų pasiekimą. Be to, pareiškėja
dėl minėtų pažeidimų nedarbingumo metu buvo iškviesta į VSDFV Šiaulių
skyrių ir jai buvo pasiūlyta pateikti raštišką paaiškinimą dėl padarytų
pažeidimų, tačiau raštiško paaiškinimo ji nepateikė. VSDFV Šiaulių skyrius,
atsižvelgdamas į nustatytą faktą, jog pareiškėja 2007 m. kovo 13 d. dalyvavo
teismo posėdyje bei vadovaudamasis Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis, taip pat Ligos ir motinystės
socialinio draudimo pašalpų nuostatų 36 punktu, 2007 m. birželio 11 d.
priėmė sprendimą Nr. 54 dėl pareiškėjos 138,95 Lt ligos pašalpos permokos
nustatymo, ir ta pačia data bei numeriu priėmė kitą sprendimą dėl šios
permokos išskaitymo.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime nurodė,
jog VSDFV Šiaulių skyrius pagrįstai priėmė pareiškėjos ginčijamą 2007 m.
birželio 11 d. sprendimą Nr. 54.
II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 29 d.
sprendimu pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2007 m. birželio 11 d. sprendimą
Nr. 54 bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (11.4)
I-5059, taip pat priteisė iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Šiaulių skyriaus pareiškėjai 100 Lt teismo išlaidų.
Teismas pabrėžė, jog, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio
bei bylos medžiagos, sprendimas nemokėti ligos pašalpos ir išskaičiuoti ją
iš pareiškėjos bet kurios išmokos, mokamos jai iš VSDF biudžeto lėšų, yra
grindžiamas pareiškėjos elgesio taisyklių pažeidimu nedarbingumo metu, tai
yra tuo, kad pareiškėja dalyvavo teismo posėdžiuose. Nedarbingumo metu
nustatomi gydymo režimas (pareiškėjai buvo nustatytas tausojantis gydymo
ir slaugos režimas) bei elgesio taisyklės yra skirti siekiant optimalių gydymo
rezultatų, kad asmuo greičiau atgautų darbingumą, todėl pažeidimu gali
būti traktuojami ir tokie ligonio veiksmai, dėl kurių apsunkinamas gydymo
rezultatų pasiekimas. Teismas nurodė, kad atsakovas tvirtina, jog šiuo
konkrečiu atveju pareiškėja, dalyvaudama teismo posėdžiuose ir suinteresuota
bylos baigtimi, patyrė stresą, nervinę įtampą ir tokie neigiami veiksniai
negalėjo neužtęsti laikinojo nedarbingumo trukmės. Tačiau atsakovas
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nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių šias prielaidas, t. y. rėmėsi tik
hipotetinėmis prielaidomis (nepagrįstomis jokiais medicininiais tyrimais),
kaip ir kiek galėjo turėti reikšmės pareiškėjos veiksmai (dalyvavimas
teismo posėdyje) jos sveikatos būklei. Nėra pateikta ir faktų, kad dėl tokio
poelgio pareiškėjos sveikatos būklė žymiai pablogėjo ir tai turėjo įtakos
nedarbingumo laikotarpio pratęsimui. Tai, kad atsakovo priimtas sprendimas
yra grindžiamas prielaidomis, o ne faktais, teismo manymu, patvirtina ir
prieštaringas analogiškos situacijos vertinimas, t. y., kai pareiškėja laikino
nedarbingumo metu buvo kviečiama pasiaiškinti į VSDFV Šiaulių skyrių.
Pasak atsakovo, tai negalėjo turėti neigiamos įtakos sveikstančio asmens
būklei ir negalėjo sukelti nervinės įtampos, streso, kadangi VSDFV rūpinasi
apdraustųjų interesais, o jeigu asmuo, siekdamas apginti savo pažeistas teises,
dalyvauja teismo posėdyje, tai atvykimas į teisminę instituciją asmeniui bet
kokiu atveju sukels neigiamas pasekmes, nes dalyvavimas teismo posėdyje
sukelia nervinę įtampą bei depresiją.
Teismas pabrėžė, jog Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir
gimdymo atostogų išdavimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189) 54.1-54.6
punktuose nurodomi asmens elgesio variantai leidžia daryti išvadą, kad ir
pagal 54.7 punkto nuostatas elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimu
gali būti laikoma toks laikinai nedarbingu pripažinto asmens elgesys, kai jo
veiksmai objektyviai galėtų sąlygoti jo sveikatos būklės pablogėjimą ir tai
galėtų turėti tiesioginės įtakos nedarbingumo laikotarpio trukmei. Kadangi
atsakovas, priimdamas sprendimą dėl ligos pašalpos permokos išieškojimo,
rėmėsi hipotetine prielaida, kad pareiškėjos dalyvavimas teismo posėdyje
galėjo turėti įtakos jos sveikatos būklei ir tai galėjo sąlygoti nedarbingumo
laikotarpio užtęsimą, negalima daryti vienareikšmės išvados, jog tokie
pareiškėjos veiksmai objektyviai galėjo turėti įtakos jos sveikatos būklės
pokyčiams.
Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nurodytas
teisės normas, teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai pareiškėjos
dalyvavimą teismo posėdyje traktavo kaip elgesio taisyklių pažeidimą laikino
nedarbingumo metu, todėl pareiškėjos reikalavimas panaikinti Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2007 m. birželio 11 d.
sprendimą Nr. 54 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą Nr. (11.4) I-5059 yra
pagrįstas ir tenkintinas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Administracinių
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bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad proceso šalis,
kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo
išlaidų atlyginimą (sumokėtą žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas).
Pareiškėja, kreipdamasi į teismą, yra sumokėjusi 100 Lt žyminį mokestį, todėl
teismas, priimdamas sprendimą pareiškėjos naudai, pripažino, kad ji turi teisę
gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Šiaulių skyrius prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti. Apeliacinį
skundą grindžia šiais argumentais:
1. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai sprendime motyvavo, kad atsakovas,
vertindamas elgesio taisyklių pažeidimus nedarbingumo metu,
vadovavosi tik prielaidomis. Teismas dėl nesuprantamų priežasčių
visai nevertino atsakovo pateikto įrodymo – 2007 m. balandžio 25
d. patikrinimo pažymos Nr. 114 ir šio įrodymo savo sprendimo
motyvuojamoje dalyje net nepaminėjo. Taigi toks teismo sprendimo
motyvas, kad atsakovo priimtas ginčijamas sprendimas yra grindžiamas
tik prielaidomis, bet ne faktais, yra visiškai nesuprantamas ir
nepagrįstas. Teismas, darydamas tokią išvadą, nenurodė jokio norminio
akto – teisinio pagrindo, kuriuo remdamasis atsakovas dar turėjo atlikti
kokius nors papildomus medicininius tyrimus.
2. Be to, teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo visa įrodymų sąsaja
ir nevertino įrodymų, nustatytų teismo posėdžio metu. Į klausimus,
kaip pareiškėja jautėsi teismo posėdžio metu, atsižvelgiant į tai, kad ji
pati nedarbingumo metu nuolat skundėsi silpnumu, nuovargiu, pilvo
skausmais, – pareiškėja atsakė, kad ji jautė pareigą dalyvauti teismo
posėdyje. O į klausimą dėl bendros jos savijautos nedarbingumo metu,
pareiškėja atsakė, kad ji kartais jausdavosi labai blogai, o kartais geriau,
tačiau gydytojas jai pataręs daug bendrauti su žmonėmis.
3. Teismas vertino aplinkybes, kurios visai nebuvo nustatytos nei teisminio
bylos nagrinėjimo metu, nei patvirtintos jokiais rašytiniais įrodymais
bylos medžiagoje. Teismo sprendime nurodyta, kad pareiškėja laikino
nedarbingumo metu buvo kviečiama į VSDFV Šiaulių skyrių, tačiau
iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja į VSDFV Šiaulių skyrių
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buvo kviečiama po 2007 m. balandžio 20 d. pasiaiškinti dėl padarytų
pažeidimų tik pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui, – tą patvirtina
byloje esantis VSDFV Šiaulių skyriaus 2007 m. balandžio 20 d.
raštas Nr.(7.12) S-10996. Teisminio posėdžio metu atsakovo atstovas
paaiškino, kad apdraustieji nedarbingumo metu į Skyrių atvyksta patys,
nes pateikia Skyriui nedarbingumo pažymėjimus, jeigu jie toliau yra
tęsiami.
4. Be to, kaip teigia atsakovas, teismas savo sprendime padarė ir kitas
išvadas, priešingas pateiktiems įrodymams. Iš bylos medžiagos matyti,
kad pareiškėja laikinai buvo nedarbinga nuo 2006-12-11 iki 200704-11. Pati pareiškėja nepatvirtino fakto, jog ji buvo kviečiama jos
nedarbingumo metu. Tai patvirtina ir išdėstyti faktai pareiškėjos
skunde teismui, kuriame ji aiškiai nurodo, kad sirgo nuo 2006-1211 iki 2007-04-14, o 2007 m. balandžio 20 d. ji gavo atsakovo raštą
Nr.(7.12) S-10996. Atsakovas savo atsiliepime teismui buvo nurodęs, kad
pareiškėja dėl pažeidimų, padarytų nedarbingumo metu, buvo iškviesta
į VSDFV Šiaulių skyrių, jai buvo pasiūlyta pateikti raštišką paaiškinimą,
tačiau nenurodyta jos iškvietimo data. Iškvietimo faktas patvirtintas
rašytiniu dokumentu (VSDFV Šiaulių skyriaus 2007 m. balandžio 20
d. raštas Nr.(7.12) S-10996). Tačiau teisminio posėdžio metu pareiškėja
visai neaiškino šios aplinkybės, o jeigu teismui buvo neaišku – jis galėjo
pateikti papildomus klausimus pačiai pareiškėjai. Todėl akivaizdu, kad
teismo sprendimas yra neparemtas byloje surinktais įrodymais, jų sąsaja,
ir negali būti nei teisėtas, nei pagrįstas.
5. Pareiškėja skunde, taip pat teisminio posėdžio metu nurodė, kad ji apie
dalyvavimą teismo posėdyje kalbėjo su gydytoja, tačiau šių argumentų
niekuo neparėmė, neprašė apklausti šios gydytojos teismo posėdyje.
Todėl tai tik abejotina prielaida, kad gydantis gydytojas, paskyręs
tausojantį gydymo režimą, būtų leidęs dalyvauti teismo posėdyje.
Pareiškėja motyvavo, kad ji šiuo atveju nepažeidė gydymo režimo, nes
jokių įrašų jos nedarbingumo pažymėjime gydantis gydytojas neįrašė.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų
Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 36 punktą,
pažeidimus nedarbingumo metu gali nustatyti ne tik asmens sveikatos
priežiūros įstaigos gydytojai, bet ir teritorinio skyriaus valstybės
tarnautojai ar darbdavio sudaryta komisija, o pagal nedarbingumo
pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų išdavimo taisyklių
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56 punktą, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti ir Fondo
valdybos ar jos teritorinių skyrių specialistas (gydytojas), remdamasis
dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Taigi toks
pareiškėjos teiginys neparemtas jokiomis įstatymų ar poįstatyminių
aktų nuostatomis ir teismas negalėjo vadovautis tik pareiškėjos
teiginiais, kurie nepagrįsti jokiais įrodymais. VSDFV Šiaulių skyrius,
atlikdamas patikrinimą pagal nurodytus pareiškėjos darbdavio faktus,
vykdė įstatymų nustatytas funkcijas, vadovavosi nurodytais norminiais
aktais.
Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėja nurodo, jog prašo šį
skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1. Atsakovas savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pareiškėja savo
veiksmais galėjo užtęsti laikino nedarbingumo trukmę, nesilaikydama
gydytojo nustatyto gydymo ir slaugos režimo. Tačiau, kaip teigia
pareiškėja, ją gydantis gydytojas nebuvo nustatęs jokio stacionaraus
gydymo ir slaugos režimo, nebuvo jokių nurodymų, kad ji negali judėti,
eiti į parduotuvę, vaistinę ir t.t. Pareiškėja atkreipia dėmesį, jog pats
atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ji ne vieną kartą lankėsi pas
gydytoją. Vadinasi, pasak pareiškėjos, ją gydanti gydytoja pati kviesdavo
pareiškėją pas save ir nebuvo uždraudusi jai judėti, vaikščioti. Todėl,
anot pareiškėjos, kai ji gavo šaukimą į teismą, jausdamasi pakankamai
gerai, manė privalanti dalyvauti teismo posėdyje. Be to, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2007 m. birželio
11 d. sprendime Nr. 54 nenurodyta, koks buvo nustatytas pareiškėjai
gydymo bei slaugos režimas, ir kurias konkrečias režimo sąlygas ji
pažeidė, t. y., kas pareiškėjai pagal nustatytą gydymo bei slaugos režimą
buvo uždrausta daryti ir kas leidžiama. Faktas, kad pareiškėja dalyvavo
teisme, tikrai nepatvirtina gydymo ir slaugos režimo pažeidimo.
2. Atsakovas apeliaciniame skunde pateikia pavyzdį, kad „jeigu žmogui
būtų rankos lūžis ar kita liga, nesusijusi su nervine įtampa, bendru
silpnumu, tuomet būtų atitinkamai ir vertinami tokie veiksmai kaip
dalyvavimas teismo posėdyje”. Pareiškėja teigia, kad jai buvo nustatyta
diagnozė – piktybinis navikas (vėžys), kuris operacijos metu buvo
pašalintas. Atsakovas niekaip negalėjo nustatyti ir nenustatė, kad
esant tokiai diagnozei, žmogus negali dalyvauti teismo posėdyje, tuo
pratęsdamas laikino nedarbingumo trukmę. Atsižvelgiant į atsakovo
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aiškinimus, galima daryti išvadą, kad nustačius pareiškėjai diagnozę
– piktybinis navikas (vėžys) – jai nieko kito nebelieka kaip tik laikytis
lovos režimo, nes atsakovo nuomone, bet koks veiksmas galėjo užtęsti
gydymą nuo vėžio.
3. Pasak pareiškėjos, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo
15 straipsnyje nustatyta, kad ligos pašalpa nemokama, jeigu
atitinkamos institucijos nustato, kad apdraustasis asmuo: tapo laikinai
nedarbingas dėl traumos, kuria gavo darydamas nusikalstamą veiką;
sužalojo savo sveikatą arba apsimetė sergančiu; laikinai nedarbingas
dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar
psichotropinėmis medžiagomis. Taip pat šiame straipsnyje nurodoma,
kad asmenims, pažeidusiems gydytojo nustatytą gydymo ir slaugos
režimą, paskirtu laiku be pateisinamos priežasties neatvykusiems pas
gydytoją arba, kaip teisės aktu nustatyta, pasitikrinti darbingumo,
ligos pašalpa gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas.
Atsakovo darbuotojai neteisėtai nustatė, kad susidarė ligos pašalpos
permoka ir ją reikia išieškoti. Pareiškėjos teigimu, ji neatliko nei vieno
aukščiau minėto veiksmo: nepažeidė gydytojo nustatyto gydymo ir
slaugos režimo, nepiktnaudžiavo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis,
nežalojo savo sveikatos ir kt.
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2007 m. rugpjūčio
3 d. sprendime Nr. (11.4) I-5059 nurodyta, kad pareiškėja pažeidė
elgesio taisykles. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo
atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 55 punkte apibrėžta, kad
nustačius pažeidimą, gydantis gydytojas nurodo pažeidimo pobūdį
ir jo datą. Pareiškėjos teigimu, ji su gydančiu gydytoju konsultavosi
dėl teismo posėdžio ir gydytojas apie tai buvo informuotas. Jei jis
būtų manęs, kad pareiškėjos dalyvavimas teismo posėdyje yra elgesio
taisyklių pažeidimas (tai yra darbas, mokslas, keliavimas, elgesys, galintis
užtęsti laikino nedarbingumo trukmę), tikrai būtų apie tai pažymėjęs
nedarbingumo pažymėjime, tačiau tokių gydytojo įrašų nedarbingumo
pažymėjime nėra.
5. Pareiškėjos vertinimu, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
2007 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas Nr. (11.4) I-5059 paremtas tik
hipotetinėmis prielaidomis, kad dalyvaudama teisme ji galėjo užtęsti
laikino nedarbingumo trukmę. Tokie VSDFV teiginiai nepagrįsti jokiais
medicininiais duomenimis ar teisės normomis. VSDFV nenustatė jokių
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objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja nesilaikė gydymo
ir slaugos režimo. Atsakomybė pareiškėjos atžvilgiu galėtų atsirasti tik
tuomet, jeigu ji veiktų priešingai nei teisės normomis apibrėžti elgesio
variantai. Taigi šiuo atveju teisinė atsakomybė galėjo būti taikyta tik už
konkrečiai ir nedviprasmiškai suformuluotą gydymo ir slaugos režimo
nesilaikymą, t. y. pareiškėjai veikiant priešingai, nei reikalauja teisės
normos. Todėl atsakovas nepagrįstai kaltina ją dėl dalyvavimo teismo
posėdyje, nors toks elgesys jai nebuvo uždraustas.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos nurodo, kad sutinka su šio apeliacinio skundo motyvais
bei prašo jį tenkinti.
Atsiliepime paaiškina, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas
2007 m. spalio 28 d. sprendime nepagrįstai konstatavo, jog Fondo valdybos
Šiaulių skyrius pareiškėjos dalyvavimą teismo posėdžiuose nedarbingumo
laikotarpiu vertino kaip elgesio taisyklių pažeidimą, tuo tarpu kvietė
pareiškėją atvykti jos nedarbingumo laikotarpiu į Fondo valdybos Šiaulių
skyrių, ir nevertino to kaip režimo pažeidimo. Toks teismo teiginys
neparemtas jokiais įrodymais ir neatitinka tikrovės, nes iš bylos medžiagos
matyti, kad pareiškėja buvo kviečiama atvykti į Fondo valdybos Šiaulių skyrių
jau pasibaigus jos nedarbingumo laikotarpiui (tai patvirtina Fondo valdybos
Šiaulių skyriaus 2007 m. balandžio 20 d. raštas Nr. (7.12) S-10996).
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Byloje kilęs ginčas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Šiaulių skyriaus 2007 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 54 bei Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2007 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. (11.4) I-5059, kuriuo buvo
patvirtintas minėtas Šiaulių skyriaus 2007 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. 54.
Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2007
m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 54 matyti, kad, remiantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir
motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 71 punktu, nuspręsta
išskaityti iš pareiškėjos bet kurių išmokų, mokamų jai iš Valstybinio socialinio
64

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

draudimo fondo biudžeto lėšų, 138,95 Lt permoką, susidariusią laikotarpiu
nuo 2007-03-13 iki 2007-03-13 dėl to, kad pažeidė gydytojo nustatytą gydymo
ir slaugos režimą, nes tą dieną ji dalyvavo teismo posėdyje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr.
86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 71
punkto 1 pastraipoje, kuri taikytina šioje byloje nagrinėjamiems teisiniams
santykiams, nustatyta, kad „Jeigu pašalpa neteisėtai išmokėta dėl jos gavėjo
kaltės, susidariusi permoka teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu
išieškoma iš bet kurios kitos išmokos, mokamos tam asmeniui iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Jeigu asmuo jokių valstybinio
socialinio draudimo išmokų negauna, permoka išieškoma teismine tvarka“.
Iš šios teisės normos matyti, kad joje yra įtvirtinta viena sąlyga, kada
gali būti išieškota iš asmens gauta pašalpa – kai pašalpa neteisėtai išmokama
dėl jos gavėjo kaltės.
Kaltė, kaip teisinės kategorija, suprantama kaip asmens psichinis
santykis su daroma priešinga teisei veika (veikimu arba neveikimu) ir
pasekmėmis. Tai lemia, kad kaltė yra glaudžiai susijusi su objektyviaisiais
priešingos teisei veikos požymiais: jei nėra padarytos priešingos teisei veikos,
tai negali iškilti ir kaltės klausimas.
Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad pareiškėja kaltinama tuo, jog
„pažeidė gydytojo nustatytą gydymo ir slaugos režimą“. Tokiu būdu šios bylos
nagrinėjimo dalyką ir sudaro nustatymas aplinkybės, ar pareiškėja atliko
priešingus teisei veiksmus bei ar šiais veiksmais pažeidė gydytojo nustatytą
gydymo ir slaugos režimą.
Asmeniui, kuriam paskirta nedarbingumo pašalpa, elgesio taisykles
nedarbingumo metu nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 patvirtintos Nedarbingumo
pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo
taisyklės (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 53 punkte yra nustatytas bendro
pobūdžio elgesio modelis, numatantis, kad „išduodant pažymėjimus,
kiekvienas laikinai nedarbingu pripažintas asmuo ar asmuo, kuriam išduotas
pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, supažindinamas su „Elgesio
taisyklėmis nedarbingumo metu“ ir pasirašo pažymėjime. Laikinojo
nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis
taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario
slaugos trukmės. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam
specialistui (gydytojui) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo
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turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą“. Taisyklių 54.2 punkte
nustatyta, kad elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimu laikoma, kai
laikinai nedarbingu pripažintas asmuo nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo
ir (ar) slaugos režimo.
Iš byloje esančio nedarbingumo pažymėjimo matyti, kad pareiškėja
byloje nagrinėjamu laikotarpiu buvo pripažinta laikinai nedarbinga bei
gydoma ne stacionare ir ne reabilitacijos ar sanatorinio gydymo įstaigoje (b. l.
18). Byloje duomenų, kad asmuo gydomas tokiu režimu negali lankytis viešose
vietose, valstybinės valdžios įstaigose, nesurinkta. Tokių įrodymų teismui
nepateikė nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo, t. y. nepateikė
įrodymų, kad pareiškėjai buvo nustatyti draudimai lankytis minėtose vietose,
su kuriais ji buvo supažindinta.
Visa tai įvertinus įrodymų pakankamumo aspektu, darytina išvada, kad
atsakovas neįrodė, jog pareiškėja, dalyvaudama teismo posėdyje, atliko teisei
priešingą veiksmą, t. y. pažeidė Taisyklių 54.2 punkto reikalavimus.
Kolegija sutinka ir su kita pirmosios instancijos teismo išvada, kad
atsakovas neįrodė, jog pareiškėjos lankymasis teismo posėdyje, kuriame
ji galėjo patirti stresą, įtampą ar nuovargį, prieštaravo pareiškėjai nustatyto
gydymo režimo reikalavimams. Visuotinai žinoma, kad bet koks patiriamas
stresas, įtampa ar nuovargis neigiamai veikia asmens psichinę ar ﬁzinę
būseną.
Tačiau Taisyklių 53 punktas asmenį įpareigoja elgtis taip, „kad
jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ... trukmės“, t. y. draudžia atlikti
asmeniui tik tokius veiksmus, kurie turi neigiamos įtakos ligos trukmei. Šis
reikalavimas, kolegijos nuomone, sąlygoja, kad turi būti nustatomos tokios
asmens netinkamo elgesio aplinkybės, kurios akivaizdžiai liudytų, jog tokie
asmens veiksmai turėjo tiesioginę įtaką ligos trukmei. Tokios aplinkybės gali
būti nustatytos tik įvertinus asmens ligos pobūdį bei atliktų veiksmų pobūdį
ir jų tarpusavio sąveiką. Akivaizdu, kad asmeniui, kuriam yra lūžusi ranka ar
koja, sunkus ﬁzinis darbas arba galėtų tiesiogiai pakenkti šių organų gijimui,
o tuo pačiu – turėti įtakos ir ligos trukmei. Ir priešingai, asmens su tokiomis
traumomis patirtas emocinis stresas ar įtampa dėl valstybinės valdžios
institucijos priimto neigiamo sprendimo jo atžvilgiu, darytų bendrą neigiamą
poveikį jo psichinei ar ﬁzinei būsenai, tačiau neduotų pagrindo daryti
išvadą, kad tai tiesiogiai turėjo įtakos jo ligos trukmei. Taip pat pažymėtina,
kad aptartas teisės aktų reikalavimas dėl asmens kaltės šiuo atveju reikštų,
jog turėtų būti nustatyta, kad asmuo stresą ar nervinę įtampą patyrė dėl
savo veiksmų, o ne dėl veiksnių, nepriklausančių nuo jo valios, t. y. kad
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veiksmus, kurie turėjo tiesioginę įtaką ligos trukmei, asmuo atliko tyčia ar dėl
neatsargumo.
Byloje tokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad pareiškėjos galimai patirtas
stresas ar nervinė įtampa teismo posėdžio metu turėjo tiesioginės įtakos
jos ligos trukmei, nepateikta, o atsakovo nurodytos aplinkybės yra bendro
pobūdžio, kurios gali neigiamai paveikti visus asmenis, tačiau jos nėra
siejamos su pareiškėjos ligos pobūdžiu.
Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovas neįrodė, jog pareiškėja
atliko veiksmus, kurie neatitiko aptartų teisės aktų reikalavimų, o tai,
kaip minėta, sąlygoja, kad jei nėra nustatyta, jog asmuo padarė priešingą
teisei veiką – negali iškilti ir jo kaltės klausimas. Dėl šių priežasčių tenkinti
apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 29 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Šiaulių skyriaus apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

3.2. Dėl konkurencijos teisinių santykių
3.2.1. Dėl vieno ekonominio vieneto sąvokos konkurencijos teisės prasme
Dėl suderintų veiksmų sąvokos
Dėl suderintų veiksmų viešųjų pirkimų srityje kvaliﬁkavimo
Vienas iš svarbiausių kriterijų, kuriuo remiantis konstatuojamas ūkio subjektų
kaip vieno ekonominio vieneto konkurencijos teisės prasme egzistavimo faktas,
visų pirma yra jų savarankiškumo apimtis priimant nepriklausomus sprendimus
dėl elgesio rinkoje. Todėl keli ūkio subjektai laikytini vienu ekonominiu vienetu,
be kita ko, tuo atveju, jeigu vienas iš jų negali savarankiškai pasirinkti savo
elgesio rinkoje ir dėl ekonominių ir (arba) teisinių juos siejančių santykių iš
esmės turi vykdyti kito ūkio subjekto nurodymus. Vien tai, kad egzistavo tam
tikri apelianto ir vieno iš trečiųjų suinteresuotų asmenų ryšiai, nėra pakankamas
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pagrindas pripažinti, kad tiriami ūkio subjektai laikytini vienu ekonominiu
vienetu.
Suderinti veiksmai turėtų būti suprantami kaip tam tikras ūkio subjektų, kurie,
nesudarydami konkretaus susitarimo, sąmoningai bendradarbiauja tarpusavyje,
taip keldami grėsmę konkurencijai, veiksmų koordinavimo būdas. Kiekvienas
ūkio subjektas, veikiantis rinkoje, turi nepriklausomai pasirinkti savo elgesį joje.
Toks reikalavimas neeliminuoja galimybės ūkio subjektui protingai prisiderinti
prie esamų ar numanomų savo konkurentų veiksmų. Tačiau draudžiamas bet
koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar
pasekmė yra paveikti konkurentų elgesį ar atskleisti jautrią informaciją ir (arba)
ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje.
Suderinti veiksmai aiškintini gana plačiai tam, kad esant antikonkurenciniams
veiksmams, kurių neapima draudžiamas susitarimas, nebūtų išvengta
konkurencijos teisės normų taikymo. Vis dėlto draudžiamų suderintų veiksmų
egzistavimo faktą kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti atskirai, tinkamai
atsižvelgiant į nustatytas teisines ir faktines aplinkybes. Suderinti veiksmai, jei
jie nenustatomi kitu būdu, paprastai turi pasireikšti atitinkamoje rinkoje, t. y.
turi būti konstatuotas priežastinis ryšys tarp veiksmų derinimo ir tokio derinimo
pasireiškimo (ūkio subjektų elgesio) rinkoje. Šį priežastinį ryšį turi paneigti patys
antikonkurenciniais veiksmais kaltinami ūkio subjektai. Be to, pažymėtina, jog
suderintų veiksmų egzistavimo faktą, be kita ko, leidžia patvirtinti situacija,
kada tam tikras ūkio subjektų elgesys rinkoje, atsižvelgiant į įprastas atitinkamos
rinkos veikimo sąlygas ir kitus rinkos parametrus, negali būti paaiškinamas
kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu.
Esant horizontalaus pobūdžio (tarp konkurentų sudaromiems) susitarimams
viešųjų pirkimų srityje gali egzistuoti viena arba keletas konkurenciją
pažeidžiančių sąlygų. Šios sąlygos, be kita ko, gali pasireikšti tiesioginiu arba
netiesioginių kainų ﬁksavimu, rinkos pasidalijimu pagal klientus (perkančiąsias
organizacijas), prekių ar paslaugų grupę, teritoriją ir veiklos specializaciją, o taip
pat kitokio pobūdžio antikonkurenciniais veiksmais ar neveikimu.
Suderinti veiksmai nustatant kainas pripažįstami ribojančiais konkurenciją
pagal tikslą, todėl nėra būtina kiekvienu atveju nustatyti, kokį konkretų
antikonkurencinį poveikį (pasekmes) tokie suderinti veiksmai sukelia
(Konkurencijos įstatymo 5 str. 2 d.). Tokiems susitarimams (suderintiems
veiksmams) netaikomos ir išimtys, kai dėl susitarimo mažareikšmio
poveikio Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatos gali būti netaikomos
(Konkurencijos įstatymo 5 str. 4 d., Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 9 d.
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nutarimu Nr. 1S-172 patvirtintų Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl
savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos, 7.1 p.). Todėl tokiais
atvejais nėra būtina nustatyti ir draudžiamus veiksmus atliekančių ūkio subjektų
užimamų rinkos dalių.
Administracinėje byla Nr. A248-697/2008
Procesinio sprendimo kategorija 7.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės
(pranešėja) ir Dainiaus Raižio,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Edvinui Cybuličiui, advokatams Pauliui
Koverovui, Laurui Butkevičiui ir Raimondui Kivyliui,
atsakovo atstovams Elonui Šatui ir Justinai Paulauskaitei,
teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eurointegracijos
projektai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2007 m. liepos 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „Eurointegracijos projektai“ skundą atsakovui
Konkurencijos tarybai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims
viešajai įstaigai „Perspektyvių inovacijų agentūra“, uždarajai akcinei bendrovei
„MAG Solution“ (ankstesnis pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė
„Apskaitos sprendimai“), dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą
ir prašė panaikinti Konkurencijos tarybos 2006 m. birželio 22 d. nutarimą
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Nr.2S-9 „Dėl ES struktūrinių fondų konsultacinių paslaugų rinkoje veikiančių
ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
reikalavimams“, kuriuo Konkurencijos taryba pripažino, jog pareiškėjas,
viešoji įstaiga „Perspektyvių inovacijų agentūra“ ir UAB „MAG Solution“
pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus, ir
skyrė pareiškėjui 41 676 Lt, viešajai įstaigai „Perspektyvių inovacijų agentūra“
– 2 958 Lt, UAB „MAG Solution“ – 1 000 Lt baudas.
Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas tyrimą dėl galimų draudžiamų įmonių
susitarimų atliko neobjektyviai, nevisapusiškai, pažeisdamas procedūrinius
reikalavimus. Atsakovo išvados, jog pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti
asmenys buvo sudarę draudžiamus susitarimus, yra paremtos tik prielaidomis
ir spėjimais.
Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad jo atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, jog
pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys buvo sudarę susitarimus
nekonkuruoti, t. y. konkursuose, kuriuose šie subjektai dalyvavo, pateikti
tarpusavyje suderintus pasiūlymus, iš anksto susitariant dėl juose siūlomų
paslaugų kainų. Tyrimas buvo atliktas išsamiai bei objektyviai ir jo metu
surinkta medžiaga patvirtina padarytas išvadas dėl draudžiamų susitarimų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga „Perspektyvių inovacijų
agentūra“ su pareiškėjo skundu sutiko.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 9 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.
Teismas nurodė, kad Konkurencijos taryba nagrinėjamu atveju tyrimą
dėl pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų veiksmų pradėjo, remdamasi
2005 m. gegužės 2 d. ir 2005 m. birželio 15 d. Lietuvos verslo paramos
agentūros prašymais ir pateikta informacija apie įmonių paraiškų Europos
sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramai gauti vertinimo metu pastebėtus 64
atvejus, kai kvietimai pateikti pasiūlymus buvo siunčiami trims toms pačioms
įmonėms (UAB „Eurointegracijos projektai“, viešajai įstaigai „Perspektyvių
inovacijų agentūra“ ir UAB „Apskaitos sprendimai“), visuose minėtuose
projektuose tiekėjų pasiūlymai buvo vienodi ir 60 atvejų laimėjusiu tiekėju
buvo pripažinta UAB „Eurointegracijos projektai“. Teismas nurodė, kad
atsakovas tyrimą atliko, nepažeisdamas Konkurencijos įstatymo nuostatų
dėl tyrimo trukmės. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatyta
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tvarka tyrimas atitinkamais atsakovo nutarimais teisėtai buvo pratęsiamas.
Teismas nurodė, kad tyrimo metu buvo išnagrinėta Lietuvos verslo paramos
agentūros pateikta medžiaga, iš UAB „Eurointegracijos projektai“, viešosios
įstaigos „Perspektyvių inovacijų agentūra“ ir UAB „Apskaitos sprendimai“
paimti dokumentai, valstybės įmonės Registrų centro bei perkančiųjų įmonių
pateikta informacija, o taip pat tiriamųjų ūkio subjektų papildomais raštais
pateikta informacija ir vadovų paaiškinimai. Teigti, jog atsakovas turėjo
išreikalauti ir tirti dar kokią nors papildomą medžiagą, nėra pagrindo. Teismas
nurodė, kad įstatymas nereikalauja, jog atsakovas, priimdamas nutarimą dėl
atlikto tyrimo, jame išanalizuotų visą tyrimo medžiagą. Nagrinėjamu atveju
atsakovo nutarimas atitinka Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies
reikalavimus. Teismas nurodė, kad atsakovas tyrimo metu nustatė, jog ES
struktūrinių fondų konsultacinių paslaugų verslo rinkoje veikia apie 20-30
įmonių. Apklaustos įmonės įvardijo pareiškėją kaip šios šios rinkos lyderį.
Atsakovas neatliko detalios šios rinkos analizės, nes Konkurencijos įstatymas
nereikalauja nustatyti atitinkamą rinkos dalį, kai sudaromas horizontalus
susitarimas dėl kainų. Taip pat atsakovas nustatė, kad pareiškėjas ir tretieji
suinteresuoti asmenys Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalies prasme
nelaikytini susijusiais ūkio subjektais. Teismas nurodė, kad atsakovas padarė
išvadą, jog pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys sudarė Konkurencijos
įstatymo draudžiamą susitarimą, išreikštą suderintais veiksmais, t. y. susitarė
pateikti suderintus konkursinius pasiūlymus, iš anksto nustatant būsimąją
konkurso laimėtoją. Šią išvadą atsakovas pagrindė tyrimo duomenimis apie:
1) konkursinių pasiūlymų formos ir kitų pirkimo dokumentų panašumą; 2)
vienodai užpildytas konkursinių pasiūlymų formas; 3) vienodą kainų rašymo
būdą; 4) bendrų techninių priemonių naudojimą; 5) rengiant konkurso
pirkimo dokumentus, dalyvavusius tuos pačius asmenis. Šias atsakovo
nutarime padarytas išvadas patvirtina rašytiniai įrodymai. Teismas nurodė,
kad atsakovas išanalizavo ir apibendrino 17 konkursų medžiagą. Šie konkursai
buvo vykdomi įprastos komercinės praktikos būdu (Viešųjų pirkimų įstatymo
86 str. 1 d. 5 p.). Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės direktorius 2003
m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1S-60 patvirtino Prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, pavyzdines taisykles
ir Tiekėjų apklausos pavyzdinę pažymą. Šio įsakymo 6 punkte nurodyta,
kad šiais dokumentais perkančioji organizacija gali naudotis, rengdama
savo Viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles, minėtus
dokumentus keisdama ir pritaikydama savo ypatybėms. Minėtų 17 konkursų
medžiagos tyrimo analizė patvirtina, kad visais atvejais pareiškėjas ir tretieji
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suinteresuoti asmenys užpildė tą pačią pasiūlymo formą, kuri yra Viešųjų
pirkimų tarnybos prie Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 1S-121 patvirtintų Standartinių supaprastinto atvirojo konkurso
sąlygų 1 priedas. Šio pasiūlymo formoje esantis tekstas visiškai neatitinka
konkursų aplinkybių, nes šie konkursai buvo vykdomi įprastos komercinės
praktikos būdu. Viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką,
pasiūlymai, kaip ir kiti dokumentai, teikiami laisva forma. Teismas nurodė,
kad UAB „Apskaitos sprendimai“ pasiūlymuose keturių konkursų atvejais
pakartota ta pati klaida, rašant šios įmonės direktoriaus pavardę. Beveik visų
minėtų konkursų dokumentų medžiagoje (13 atvejų) esančių kvietimų teikti
pasiūlymus tekstas pažodžiui sutampa (pakeisti tik perkančiųjų organizacijų
rekvizitai, datos). Visi kvietimai surašyti, parinkus to paties dydžio ir rūšies
šriftą, visiškai vienodai išdėstytas tekstas. Konkurso sąlygų antraštės ir tekstai
taip pat visiškai vienodi. Tuo tarpu neįmanoma, kad keliolikos nesusijusių
tarpusavyje Lietuvos įmonių laisva forma rengtų konkursų dokumentai
turinio ir formos prasme visiškai sutaptų. Lietuvos verslo paramos agentūros
pateikta medžiaga patvirtina, kad panašių konkursų ES struktūrinių fondų
paramai gauti, kuriuose dalyvavo kitos įmonės, dokumentams būdingas
individualumas. Minėtų sutapimų visuma leidžia daryti išvadą, kad minėtus
dokumentus rengė ne perkančiosios organizacijos, o tarpusavyje suderinę
savo veiksmus paslaugų tiekėjai (pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys).
Teismas nurodė, kad minėtų išvadų pagrįstumą patvirtina ir kiti konkurso
dokumentų sutapimai. Pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotųjų asmenų
pasiūlymų formos beveik visais atvejais užpildytos, naudojant kompiuterį
su būdingu požymiu – įrašant kainą po skaičių, buvo dedamas kablelis ir
brūkšnelis. Toks kainų rašymo būdas nenumatytas pagal raštvedybos taisykles
bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir nėra naudojamas
įprastinėje buhalterinėje praktikoje. Be to, ranka užpildytose formose kai
kuriais atvejais kainos įrašytos be kablelio ir brūkšnio, o vienu atveju ir
užpildant ranka pakartotas tas pats kainos rašymo būdas (įrašant kablelį ir
brūkšnį). Kai kuriais atvejais UAB „Eurointegracijos projektai“ ir viešosios
įstaigos „Perspektyvių inovacijų agentūra“ konkursiniuose pasiūlymuose yra
nurodytas tas pats už pasiūlymą atsakingo asmens fakso numeris. Teismas
nurodė, kad atsakovas taip pat nustatė, jog pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų
asmenų įmonėse tyrimui reikšmingu laikotarpiu dirbo keli tie patys
asmenys. Nustatyta, kad viešosios įstaigos „Perspektyvių inovacijų agentūra“
vienas iš steigėjų, dalininkas, tyrimo metu einantis šios įmonės direktoriaus
pareigas Mindaugas Kruopys kartu yra ir UAB „Eurointegracijos projektai“
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direktoriaus pavaduotojas ir šios įmonės akcininkas. Viešosios įstaigos
„Perspektyvių inovacijų agentūra“ vienas iš steigėjų, dalininkas ir buvęs
direktorius Edvinas Cybuličius yra UAB „Eurointegracijos projektai“ juristas.
Abiems šioms įmonėms dirbęs Donatas Vitkauskas buvo atsakingas už
paslaugų teikimo sutarčių vykdymą. Atsakovas taip pat nustatė, kad viešosios
įstaigos „Perspektyvių inovacijų agentūra“ direktoriaus Mindaugo Kruopio,
kuris yra vienintelis šios įstaigos darbuotojas, rengiantis konkursinius
projektus šios įmonės vardu, darbo vieta yra bendrovėje „Eurointegracijos
projektai“, kabinete šalia šios bendrovės direktoriaus Gintaro Lubausko
kabineto. Atsakovas nustatė, kad Telšių specialiosios internatinės mokyklos
skelbtame konkurse UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius Gintaras
Lubauskas ir jo pavaduotojas Mindaugas Kruopys dalyvavo abu, teikdami
pasiūlymus kaip konkurentai. Atsakovas taip pat nustatė, kad tas pats asmuo
Darius Gurskis, kuris yra nurodytas UAB „Eurointegracijos projektai“
paslaugų teikimo sutartyse kaip atsakingas už sutarčių vykdymą asmuo, taip
pat pasirašė viešosios įstaigos „Perspektyvių inovacijų agentūra“ pateiktus
konkursinius pasiūlymus kaip pasiūlymų teikėjas. Teismas nurodė, kad
pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie paneigtų minėtas
nustatytas aplinkybes. Pareiškėjo teiginiai apie tyrimo neobjektyvumą
nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš
naujo.
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra
neteisėtas ir nepagrįstas. Teismo padarytos išvados yra paremtos prielaidomis
bei spėjimais, iš esmės yra perrašytas Konkurencijos tarybos nutarimas,
neįvertintos aplinkybės bei paaiškinimai, sudarantys pagrindą padaryti
priešingas išvadas. Pareiškėjas nurodo, kad nebuvo įvertinti perkančiųjų
organizacijų paaiškinimai, jog jos pačios parengė pirkimo dokumentus, siuntė
konkursų dalyviams dokumentų, įskaitant konkursinių pasiūlymų, formas.
Nebuvo įvertinti perkančiųjų organizacijų parengti pirkimo dokumentai,
kurie nustato reikalavimus pasiūlymų parengimui bei konkursinio pasiūlymo
formai. Nebuvo vertinti pateikti konkurentų atsakymai į Konkurencijos
tarybos užklausas, kuriuose teigiama, jog ir jiems praktikoje dažnai tenka
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naudoti atitinkamas pasiūlymų formas. Nebuvo vertinti apklausos protokolai,
kuriuose nurodyta, jog tiriamos įmonės nebendradarbiavo, rengiant
pasiūlymus, ir jog pirkimo sąlygas rengė perkančiosios organizacijos.
Pareiškėjas nurodo, kad išvadai, jog konkursiniai pasiūlymai buvo parengti
vieno asmens, pagrįsti byloje nėra jokių įrodymų. Priešingai, bylos įrodymai
leidžia daryti priešingas išvadas. Atsakovas kiekvienoje tiriamoje įmonėje
atliko neplanuotus dokumentų poėmius, apklausdamas ir už pasiūlymų
parengimą atsakingus asmenis, kurie paaiškino, jog pasiūlymus rengė
savarankiškai, pagal perkančiųjų organizacijų parengtas konkursų sąlygas ir
formas. Visose tiriamosiose įmonėse buvo tikrinami kompiuteriai bei juose
esanti informacija, ir jokių dokumentų ar informacijos, kuri patvirtintų
neteisėtus veiksmus, kompiuteriuose nebuvo rasta. Pareiškėjas nurodo, kad
byloje nėra pateikta dokumentų ar kitos informacijos, patvirtinančios, jog
pasiūlymai buvo rengiami, suderinus vienodą jų formą. Kita vertus, nelogiška
būtų tikėtis, jog įmonė, jau rengusi konkursinį pasiūlymą pagal pirmesnį
kvietimą ir vėliau gavusi kvietimą dalyvauti tokiame pačiame konkurse,
imtų rengti kitokios formos pasiūlymą. Bylos įrodymai aiškiai patvirtina,
jog pasiūlymų vienodumas buvo sąlygotas perkančiųjų organizacijų
veiksmų, nustatant konkurso sąlygas, o ne tiriamųjų įmonių draudžiamo
susitarimo. Be to, atsakovas aiškino, jog paprastai draudžiami susitarimai
susitariančiųjų subjektų yra itin slapti. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju
nebuvo siekiama maskuoti ar slėpti naudojamų konkursinių pasiūlymų
formų vienodumo, raštvedybos ir pan. Šie dokumentai yra vieši, lengvai
prieinami kontroliuojančioms institucijoms. Pareiškėjas nurodo, kad
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo sprendimą grindė Lietuvos
verslo paramos agentūros išvadomis ir paaiškinimais, nes ši įstaiga nėra
kompetentinga tokias išvadas teikti. Tai atlikti gali tik Viešųjų pirkimų
tarnyba prie Vyriausybės, kuri nei vienu iš šioje byloje aptariamų atvejų
nėra nustačiusi jokių pažeidimų. Pareiškėjas nurodo, kad teismas nustatė
pareiškėjo ir viešosios įstaigos „Perspektyvių inovacijų agentūra“ ryšį per
darbuotojus, vadovus, dalininkus, pagal autorines sutartis dirbančius asmenis,
akcininkus, steigėjus. Taip pat nustatytas šių įmonių ryšys, pasireiškęs tuo,
jog viešoji įstaiga „Perspektyvių inovacijų agentūra“ naudojasi pareiškėjui
priklausančiu turtu, patalpomis. Šios aplinkybės pareiškėjo nėra ir nebuvo
ginčijamos, tačiau jos neleidžia daryti išvados, jog dėl to buvo sudarytas
draudžiamas susitarimas. Galima tik teigti apie galimybę susitarti, esant šioms
aplinkybėms ir minėtų įmonių ryšiams, tačiau jokiu būdu ne apie susitarimą.
Pareiškėjas nurodo, kad šiuo atveju taip pat būtina įvertinti, ar pareiškėjas ir
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viešoji įstaiga „Perspektyvių inovacijų agentūra“ nėra susiję ūkio subjektai
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalies prasme. Pareiškėjas nurodo,
kad byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, patvirtinančių pareiškėjo ir UAB
„Apskaitos sprendimai“ draudžiamą susitarimą. Nenustatyta net prielaidų
galimam tokiam susitarimui. Jokio ryšio tarp minėtos bendrovės ir pareiškėjo
per vadovaujančius asmenis ar darbuotojus nėra. Konkursinių pasiūlymų
panašumas šiuo atveju taip pat buvo sąlygotas ne susitarimo, o perkančiųjų
organizacijų nustatytų konkurso sąlygų ir taisyklių.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą
atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas savo poziciją grindžia tik faktais
neparemtomis prielaidomis, bandydamas pagrįsti galimybę, kad visos
atsakovo tyrimo metu nustatytos aplinkybės atsirado atsitiktinai arba dėl
trečiųjų asmenų veiksmų. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą
išvadą, kad pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie paneigtų
byloje nustatytas aplinkybes. Atsakovas nurodo, kad nustatyti akivaizdūs
konkursinių pasiūlymų formos, apipavidalinimo bei užpildymo panašumai,
nuolatiniai įmonių atstovų tarpusavio kontaktai ir bendravimas konkursų
metu ir vykdant darbus, pareiškėjui laimėjus konkursus, patvirtina
atsakovo padarytas išvadas. Atsakovas nurodo, kad aiškesnių draudžiamo
susitarimo įrodymų buvimas negali būti traktuojamas kaip aplinkybė,
paneigianti Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Aplinkybė, kad draudžiamo
susitarimo dalyviams nepavyko paslėpti visų tokio susitarimo įrodymų
tik patvirtina, jog tyrimas buvo atliktas laiku ir jog padarytos išvados
yra pagrįstos. Taip pat visiškai nelogiška yra teigti, kad jeigu įstatymo
pažeidimas daromas jo neslepiant, tai toks elgesys neturėtų būti laikomas
įstatymo pažeidimu. Atsakovas nurodo, kad jis skundžiamame nutarime
nenagrinėjo jo kompetencijai nepriklausančio klausimo dėl viešųjų pirkimų
procedūrų teisėtumo, o tik sprendė klausimą, ar, dalyvaujant viešojo
pirkimo konkursuose, tarp ūkio subjektų nebuvo susitarimo nekonkuruoti.
Pareiškėjo teiginiai dėl viešųjų pirkimų procedūrų neįvertinimo nėra susiję
su skundžiamu nutarimu. Atsakovas nurodo, kad nesuprantamas pareiškėjo
teiginys apie būtinybę įvertinti ir patikrinti, ar pareiškėjas ir viešoji įstaiga
„Perspektyvių inovacijų agentūra“ nėra susiję ūkio subjektai Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalies prasme. Atsakovas neturi duomenų,
patvirtinančių, kad šios įmonės priklauso susijusių ūkio subjektų grupei, o
pats pareiškėjas tokios informacijos taip pat nepateikia.
Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovai prašė
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apeliacinį skundą tenkinti, be apeliaciniame skunde pateiktų argumentų
nurodydami tai, kad pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys laikytini
susijusiais asmenimis, pripažinus, kad suderinti veiksmai buvo, svarstytina
galimybė netaikyti sankcijų dėl mažareikšmio poveikio, o tam būtina
apibrėžti rinką bei nustatyti pareiškėjo užimamą ir trečiųjų susijusių asmenų
dalį rinkoje.
Atsakovo atstovai prašė apeliacinio skundo netenkinti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo
sprendimu, kuriuo buvo konstatuota, jog Konkurencijos tarybos 2006 m.
birželio 22 d. nutarimas Nr. 2S-9 „Dėl ES struktūrinių fondų konsultacinių
paslaugų rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, yra teisėtas ir pagrįstas. Šiuo nutarimu
Konkurencijos taryba pripažino, jog pareiškėjas, viešoji įstaiga „Perspektyvių
inovacijų agentūra“ ir UAB „MAG Solution“ pažeidė Konkurencijos įstatymo
(toliau – ir KĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus, ir skyrė pareiškėjui
41 676 Lt, viešajai įstaigai „Perspektyvių inovacijų agentūra“ – 2 958 Lt, UAB
„MAG Solution“ – 1 000 Lt baudas.
Pirmiausia reikia pabrėžti, jog nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas
ginčas dėl KĮ 5 straipsnio, o ne dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, todėl
apelianto veiksmai kvaliﬁkuotini išimtinai pagal KĮ nuostatas ir nesvarstytina,
ar buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Dėl šios priežasties
atmestini apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas apskritai
nevertino pareiškėjo pirminiame skunde nurodytų aplinkybių dėl viešojo
pirkimo procedūrų ypatumų, viešiesiems pirkimams keliamų reikalavimų
ir taikomų principų bei kad nebuvo konstatuotas Viešųjų pirkimų įstatymo
pažeidimas.
Taip pat reikia pažymėti, jog pagal KĮ 24 ir 25 straipsnius Konkurencijos
taryba turi teisę pradėti tyrimus dėl galimų KĮ pažeidimų pagal pareiškimus,
pateikiamus iniciatyvos teisę pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų
tyrimą turinčių asmenų. Todėl tokią teisę turinčios Lietuvos verslo paramos
agentūros 2005 m. gegužės 2 d. pateiktame pareiškime nurodoma informacija,
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kurios tikrumas buvo patvirtintas Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo
metu, gali būti pripažįstama reikšmingais duomenimis, ir šiais duomenimis
pirmosios instancijos teismas galėjo remtis grįsdamas savo išvadas. Todėl su
tuo susiję apelianto argumentai yra atmestini.
Teisėjų kolegija nesutinka ir su apelianto argumentais, kad tiriami
ūkio subjektai laikytini susijusių ūkio subjektų grupe. Susijusių asmenų
sąvoka pateikiama Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 punkte.
Apeliantas ir tretieji suinteresuoti asmenys neatitinka nė vienos aptariamos
nuostatos taikymo sąlygos. Pažymėtina, kad vienas iš svarbiausių kriterijų,
kuriuo remiantis konstatuojamas ūkio subjektų kaip vieno ekonominio
vieneto konkurencijos teisės prasme egzistavimo faktas, visų pirma yra jų
savarankiškumo apimtis priimant nepriklausomus sprendimus dėl elgesio
rinkoje. Todėl keli ūkio subjektai laikytini vienu ekonominiu vienetu, be
kita ko, tuo atveju, jeigu vienas iš jų negali savarankiškai pasirinkti savo
elgesio rinkoje, ir dėl ekonominių bei (arba) teisinių juos siejančių santykių
iš esmės turi vykdyti kito ūkio subjekto nurodymus. Atsižvelgdama į tai, kas
pasakyta, kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių įrodymų,
pagrindžiančių vieno iš tiriamų ūkio subjektų savarankiškumo praradimą.
Vien tai, kad egzistavo tam tikri apelianto ir viešosios įstaigos „Perspektyvių
inovacijų agentūra“ ryšiai, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad
tiriami ūkio subjektai laikytini vienu ekonominiu vienetu. Atvirkščiai,
minėti ryšiai, o taip pat glaudus tiriamų ūkio subjektų bendradarbiavimas ir
veiklos pasidalijimas tik dar labiau pagrindžia išvadą, jog jie, būdami atskiri
ekonominiais vienetai ir veikdami kaip konkurentai, derino savo veiksmus
viešojo pirkimo konkursų metu ir taip pažeidė KĮ 5 straipsnio nuostatas.
Paminėtina ir tai, kad iki apeliacinės instancijos teismo posėdžio pareiškėjas ir
pats neigė bet kokias sąsajas tarp jo ir kitų konkursuose dalyvavusių įmonių
ir tik šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pakeitė poziciją ir ėmė tvirtinti, kad tai
yra susijusių ūkio subjektų grupė.
Negalima pritarti ir tiems apeliaciniame skunde pateiktiems apelianto
argumentams, kuriais remiantis teigiama, jog tiek Konkurencijos taryba, tiek
pirmosios instancijos teismas, konstatuodami, jog tiriami ūkio subjektai,
derindami savo veiksmus, t. y. susitardami pateikti suderintus konkursinius
pasiūlymus, pažeidė KĮ 5 straipsnį, savo išvadas grindė nepagrįstomis
prielaidomis.
Atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką
galima teigti, jog suderinti veiksmai turėtų būti suprantami kaip tam tikras
ūkio subjektų, kurie, nesudarydami konkretaus susitarimo, sąmoningai
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bendradarbiauja tarpusavyje, taip keldami grėsmę konkurencijai, veiksmų
koordinavimo būdas (žr. Teisingumo Teismo sprendimo byloje ICI prieš
Komisiją, 48, 49 50-57/69, 64-65 punktus). Kiekvienas ūkio subjektas,
veikiantis rinkoje, turi nepriklausomai pasirinkti savo elgesį joje. Toks
reikalavimas neeliminuoja galimybės ūkio subjektui protingai prisiderinti
prie esamų ar numanomų savo konkurentų veiksmų. Tačiau draudžiamas bet
koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas
ar pasekmė yra paveikti konkurentų elgesį ar atskleisti jautrią informaciją ir
(arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje (žr.
Teisingumo Teismo sprendimo byloje Suiker Unie, sujungtos bylos C-40-48,
50, 54-56, 111 ir 113-114/73, 173-174 punktus). Suderinti veiksmai aiškintini
gana plačiai tam, kad esant antikonkurenciniams veiksmams, kurių neapima
draudžiamas susitarimas, nebūtų išvengta konkurencijos teisės normų
taikymo. Vis dėlto draudžiamų suderintų veiksmų egzistavimo faktą kiekvienu
konkrečiu atveju reikia įvertinti atskirai, tinkamai atsižvelgiant į nustatytas
teisines ir faktines aplinkybes. Suderinti veiksmai, jei jie nenustatomi kitu
būdu, paprastai turi pasireikšti atitinkamoje rinkoje, t.y. turi būti konstatuotas
priežastinis ryšys tarp veiksmų derinimo ir tokio derinimo pasireiškimo
(ūkio subjektų elgesio) rinkoje. Šį priežastinį ryšį turi paneigti patys
antikonkurenciniais veiksmais kaltinami ūkio subjektai. Be to, pažymėtina,
jog suderintų veiksmų egzistavimo faktą, be kita ko, leidžia patvirtinti
situacija, kada tam tikras ūkio subjektų elgesys rinkoje, atsižvelgiant į įprastas
atitinkamos rinkos veikimo sąlygas ir kitus rinkos parametrus, negali būti
paaiškinamas kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu. Paminėtina, jog tokia
teisinė prezumpcija yra pripažįstama ir Europos Bendrijų teisminių institucijų
praktikoje (žr. Teisingumo Teismo sprendimo byloje A. Ahlström Osakeyhtiö
ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją, sujungtos bylos C-89/85, C-104/85,
C-114/85, C-116/85, C-117/85 ir C-125/85 iki C-129/85, 61-72 punktus).
Kaip matyti iš bylos medžiagos, suderinti veiksmai viešojo pirkimo
konkursuose, be kita ko, pasireiškė konkursinių pasiūlymų formų ir kitų
pirkimo dokumentų panašumu ir (ar) vienodumu, vienodu šių formų
užpildymo ir vienodu kainų rašymo būdu, bendrų techninių priemonių
naudojimu, tų pačių asmenų dalyvavimu rengiant konkurso pirkimo
dokumentus. Šios aplinkybės išsamiai aptartos ir įvertintos pirmosios
instancijos teismo sprendime. Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, taip pat
į atsakovo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamoje byloje
apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kuriais remiantis konkursinių pasiūlymų
formų ir kitų pirkimo dokumentų panašumą ar vienodumą, vienodą kainų
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rašymo būdą būtų galima paaiškinti kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu.
Bylos nagrinėjimo metu apeliantas nepagrindė įrodymais savo teiginio,
jog minėtus dokumentų panašumus ar vienodumą lėmė pačių perkančiųjų
organizacijų iš anksto parengtos konkursų sąlygos ir formos. Tiriami ūkio
subjektai nepateikė ir jokių kitų įtikinamų argumentų, paaiškinančių minėtų
dokumentų panašumą ir (ar) vienodumą. Juo labiau, kad tyrimo metu
nustatyta, jog tais atvejais, kai konkursuose dalyvaudavo ne pareiškėjas ir
tretieji suinteresuoti asmenys, o kiti ūkio subjektai, paminėtų sutapimų ir
panašumų nepasitaikydavo. Todėl pripažintina pagrįsta išvada, jog tiriami
ūkio subjektai derino savo veiksmus nustatydami pasiūlymo kainą ir tuo
lemdami konkurso nugalėtoją.
Esant horizontalaus pobūdžio susitarimams viešųjų pirkimų srityje, gali
egzistuoti viena arba keletas konkurenciją pažeidžiančių sąlygų. Šios sąlygos,
be kita ko, gali pasireikšti tiesioginiu arba netiesioginių kainų ﬁksavimu,
rinkos pasidalijimu pagal klientus (perkančiąsias organizacijas), prekių ar
paslaugų grupę, teritoriją ir veiklos specializaciją, o taip pat kitokio pobūdžio
antikonkurenciniais veiksmais ar neveikimu. Kaip jau minėta, pareiškėjas
su kitais konkursuose dalyvaujančiais ūkio subjektais derindavo pasiūlymų
kainas, kas lemdavo konkurso laimėtoją (pasiūlymų vertinimo kriterijus –
mažiausia pasiūlyta kaina). Apelianto argumentas, kad atsakovo nutarime
nėra konstatuota, jog buvo susitarta dėl kainų, nepagrįstas, kadangi nutarimo
konstatuojamoje dalyje nurodyta, kokie veiksmai pripažinti ribojančiais
konkurenciją – būtent konkursinių pasiūlymų kainų derinimas, tuo nulemiant
būsimą konkurso laimėtoją. Rezoliucinėje nutarimo dalyje remiantis
konstatuojamoje dalyje padarytomis išvadomis nurodyta, koks teisės aktas
pažeistas ir kokios sankcijos taikomos. Aptariamas nutarimas yra vientisas
administracinis aktas, todėl jo sudedamosios dalys negali būti vertinamos
atskirai, neatsižvelgiant į kitas dalis ir juose išdėstytus teiginius.
Suderinti veiksmai nustatant kainas pripažįstami ribojančiais
konkurenciją pagal tikslą, todėl nėra būtina kiekvienu atveju nustatyti,
kokį konkretų antikonkurencinį poveikį (pasekmes) tokie suderinti
veiksmai sukelia (Konkurencijos įstatymo 5 str. 2 d.). Tokiems susitarimams
(suderintiems veiksmams) netaikomos ir išimtys, kai dėl susitarimo
mažareikšmio poveikio KĮ 5 straipsnio nuostatos gali būti netaikomos (KĮ 5
str. 4 d., Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1S-172
patvirtintų Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio
poveikio negali itin riboti konkurencijos 7.1 p.). Todėl tokiais atvejais nėra
būtina nustatyti ir draudžiamus veiksmus atliekančių ūkio subjektų užimamų
rinkos dalių.
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Remdamasi tuo, kas pasakyta, ir atsižvelgdama į nustatytas bylos
aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas su kitais ūkio
subjektais, dėl kurių buvo atliktas tyrimas, derindami savo veiksmus viešojo
pirkimo konkursuose, pažeidė KĮ 5 straipsnio nuostatas. Todėl apeliacinis
skundas atmestinas, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, 145 straipsniu teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.2.2. Dėl aplinkybių, šalinančių reklamos davėjo atsakomybę už
klaidinančią reklamą
Dėl vidutinio reklamos vartotojo sąvokos Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo prasme
Įstatymų leidėjas nėra įtvirtinęs nuostatų, šalinančių reklamos davėjo
atsakomybę, jei kitokiu būdu, nei buvo paskleista, skleidžiami reklaminiai
teiginiai jau atitinka tikrovę. Vartotojas nuo jam nepriimtino pasirinkimo,
įsigyjant poilsio paslaugą, galėtų būti apsaugotas individualaus pobūdžio
veiksmais, nukreiptais į konkretų vartotoją, siekiantį įsigyti reklamuotą paslaugą,
apie kurią buvo paskleista tam tikra neatitinkanti tikrovės žinių dalis. Prie tokio
pobūdžio veiksmų galėtų būti priskirtas tikrovės atspindėjimas individualiuose
susitarimuose tarp reklamos davėjo ir vartotojo.
Vidutiniu vartotoju laikytinas protingai gerai informuotas, protingai atidus
ir apdairus vartotojas. Protingai atidus ir apdairus vartotojas neturėtų būti
tapatinamas su įtariu bei nepasitikinčiu reklamos davėjo skleidžiama informacija
vartotoju.
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Administracinė byla Nr. A556-997/2008
Procesinio sprendimo kategorija 7.5.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. liepos 3 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir
Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Edmundui Rusinui,
atsakovo atstovui Elenai Navickaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tez Tour“ apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 2
d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės ,,Tez Tour“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Tez Tour“ (toliau – ir pareiškėjas,
UAB ,,Tez Tour“) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Konkurencijos
taryba) 2007 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 2S-11.
Pareiškėjas nurodė, kad Konkurencijos taryba 2007 m. gegužės 24 d.
priėmė nutarimą Nr. 2S-11 „Dėl UAB „Tez Tour“ reklamos atitikties Reklamos
įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, kuriuo nusprendė pripažinti UAB „Tez
Tour“ 2006-2007 metų reklaminiame kataloge skelbtus teiginius klaidinančia
reklama, įpareigoti UAB „Tez Tour“ per 3 darbo dienas nuo nutarimo
paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“
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nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą bei už klaidinančios
reklamos naudojimą skirti UAB „Tez Tour“ 10 000 Lt piniginę baudą.
Pareiškėjas paaiškino, kad Konkurencijos taryba nutarimą priėmė pažeisdama
procedūros taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Konkurencijos taryba nevisapusiškai
ištyrė faktines aplinkybes. Pareiškėjas Konkurencijos tarybai posėdžio metu
pateikė paaiškinimus, kurie patvirtina pareiškėjo teiginių apie viešbutį
„Sonesta Club“ teisingumą. Pareiškėjo manymu, santykiai tarp pareiškėjo ir
vartotojo susiklosto turizmo paslaugų teikimo sutarties pagrindu. Kartu su
šia sutartimi vartotojas pasirašo ir sutarties sąlygas, patvirtindamas, kad su
jomis susipažino. Vadovavosi Civilinio kodekso 6.189 straipsnio l dalimi ir
sutarties sąlygų 1.1.1 punktu. Sutarties sąlygose numatyta, kad informacijos
apie viešbučius pasikeitimai yra skelbiami pareiškėjo internetiniame
puslapyje. Be to, analogiška informacija apie galimus pasikeitimus yra
nurodyta ir katalogo skyriuje „Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems“.
Vadovavosi Turizmo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Paaiškino, kad
vartotojas buvo supažindintas su informacijos pakeitimais, todėl reklamoje
pateikti reklaminiai teiginiai nei savo turiniu, nei forma nėra klaidinantys.
Taip pat pažymėjo, kad pateikė Konkurencijos tarybai įrodymų, jog
viešbutis yra Naama Bay centre, nes tai matyti iš Šarm El Šeicho žemėlapio.
Pareiškėjo manymu, Konkurencijos taryba neteisingai taikė Reklamos
įstatymo 5 straipsnį bei Konkurencijos tarybos darbo reglamento 3 straipsnį.
Vadovaudamasis Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 punkto nuostatomis,
nurodė, kad reklamos teisingumas privalo būti analizuojamas neatsiejant nuo
turizmo paslaugų speciﬁkos, t. y. katalogas negali būti operatyviai keičiamas,
todėl vartotojui būtina informacija teikiama internetiniame bendrovės
puslapyje. Paaiškino, kad turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos yra
suderintos su Valstybiniu turizmo departamentu, vadovaujantis Valstybinio
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26
d. įsakymu Nr. 18-V „Dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių
sąlygų“. Pareiškėjo manymu, dėl to nutarime esantis nurodymas nedelsiant
nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą neatitiktų tinkamai suderintų
sutarties sąlygų. Taip pat pareiškėjas teigė, kad neteisingai nustačius pažeidimo
aplinkybes bei pažeidimo trukmę, neteisingai skirta ir bauda. Rėmėsi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama teismų praktika
skiriant ekonomines sankcijas bei Reklamos įstatymo 20 ir 22 straipsniais,
Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio nuostatomis. Pareiškėjo teigimu, šiuo
atveju nėra visų būtinų administracinės atsakomybės taikymo sąlygų – kaltės,
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neteisėtų veiksmų. Pažymėjo, kad pareiškėjas ėmėsi visų priemonių, kad būtų
išvengta vartotojo klaidinimo.
Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 31-33) prašė skundą
atmesti.
Atsakovas nurodė, kad UAB „Tez Tour“ pripažįsta, jog bendrovės 2006–
2007 metų reklaminiame kataloge skelbiami teiginiai apie viešbutį „Sonesta
Club“ neatitinka tikrovės. Atsakovo manymu, tokiu atveju neišvengiamai
bus suklaidinti vartotojai, norintys dėl kelionės krypties ir poilsio viešbučio
apsispręsti kelionių organizatoriaus atstovybėje iš karto po konsultacijų
su UAB „Tez Tour“ darbuotojais, bei vartotojai, negalintys apsispręsti dėl
viešbučio, nes neturi galimybės naudotis internetu. Pažymėjo, kad pareiškėjas
nenurodo tikslios informacijos pakeitimų internetiniame puslapyje
atlikimo datos. Be to, atsakovo manymu, reklamos davėjas, sužinojęs, kad jo
skleidžiamoje reklamoje yra naudojami neteisingi ir klaidinantys teiginiai,
privalo imtis visų priemonių, kad būtų išvengta vartotojų suklaidinimo bei
nedelsiant nutrauktas klaidinančios reklamos skleidimas. Nagrinėjamu
atveju tik aiškus vartotojų perspėjimas iki turizmo paslaugų teikimo sutarties
pasirašymo apie jų pasirinkto viešbučio teisingas charakteristikas, nurodant
teisingą informaciją pačioje sutartyje, garantuotai leistų išvengti vartotojų
klaidinimo. Pažymėjo, kad būtent toks vartotojų informavimas yra reikalingas,
atsižvelgiant į tai, kad UAB „Tez Tour“ ir šiuo metu tęsia katalogų, kuriuose
yra klaidinančių reklaminių teiginių, platinimą. Nurodė, kad pareiškėjo
teiginiai apie galimas atstumų pasikeitimo priežastis yra teorinio pobūdžio.
Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių samprotavimus apie
vykusias statybas Naama Bay mieste, kurios lėmė atstumų pasikeitimą.
Paaiškino, kad iš pareiškėjo pateikto žemėlapio taip pat negalima spręsti,
jog reklama dėl viešbučio vietos mieste buvo teisinga. Teigė, kad pareiškėjo
argumentai dėl atstumo nuo oro uosto iki viešbučio nurodymo laiko
vienetu neatleidžia nuo pareigos nenaudoti reklamoje klaidinančių teiginių.
Nurodė, kad nesutampa pareiškėjo paaiškinimai šiuo klausimu ir informacija
skelbiama internetiniame puslapyje. Nesutiko su argumentais dėl turizmo
paslaugų sutarties reikšmės. Nurodo, kad teisės aktuose nustatytos tik
standartinės ir būtinos turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos ir nėra
draudžiama į sutartį įtraukti papildomas nuostatas, leidžiančias išvengti
vartotojų klaidinimo.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 2 d.
sprendimu (b. l. 49-52) pareiškėjo skundą atmetė.
Teismas konstatavo, kad reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės
veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolės teisinius
pagrindus nustato Reklamos įstatymas. UAB „Tez Tour“ turizmo paslaugų
teikimo sutarties priede kataloge teikiama informacija apie turistinės kelionės
programą ir viešbutį laikytina reklama, nes tokia informacija tiesiogiai
susijusi su bendrovės vykdoma veikla ir skatina įsigyti būtent šio ūkio
subjekto reklamuojamą produktą (Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.). Pareiškėjas
yra reklamos davėjas (Reklamos įstatymo 2 str. 8 d.). Reklamos įstatymo 5
straipsnio l dalis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Reklamos įstatymo
2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kas pripažįstama klaidinančia reklama. Kai
sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo,
išsamumo ir pateikimo kriterijus (Reklamos įstatymo 5 str. 2 d.). Teismas
nustatė, kad informacija apie „Sonesta Club“ viešbutį UAB „Tez Tour“ 2006–
2007 m. Egipto reklaminiame kataloge ir internetiniame puslapyje skiriasi.
Teismas konstatavo, kad reklaminis katalogas yra neatskiriama turizmo
paslaugų teikimo sutarties dalis. Kataloge aiškiai įvardinta informacija apie
viešbutį – jo geograﬁnę padėtį. Pareiškėjo atsakomybės nepašalina turizmo
paslaugų teikimo sutarties sąlygų 1.1.1 punktas. Teismas nurodė, kad viešbučio
geograﬁnė padėtis, t. y. atstumai iki tam tikrų objektų, negali kardinaliai
pasikeisti. Reklaminiame kataloge skelbiama informacija netikėti pagrindo
nėra, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad vartotojas turi patikrinti paties
kelionių organizatoriaus jam pateiktame kataloge nurodytą informaciją apie
viešbučio vietą ir atstumus nuo jo iki atitinkamų objektų. Be to, kaip matyti
iš Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio 2007 m. birželio 4 d.
protokolo Nr. 4S-12, bendrovė internete keičia informaciją atsižvelgdama
į vartotojų pastabas, o ne vadovaudamasi objektyviais kriterijais patvirtinta
informacija, neįžvelgia skirtumo tarp 10 min. ir 10 km, nesistengia informuoti
vartotojų apie pasikeitusius atstumus. Įrodymų, kad nutraukė klaidinančios
reklamos vartojimą, pareiškėjas nepateikė. Reklaminiame kataloge minimi
atstumai pateikti mažesni, negu yra iš tikrųjų, ir tai klaidina vartotojus.
Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad galimybę naudotis internetu bet
kuriuo paros metu ir pasitikrinti kataloge skelbiamą informaciją turi ne visi
vartotojai. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas negali pagrįsti reklamos apie
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viešbučio „Sonesta Club“ buvimo vietą teiginių teisingumo jos naudojimo
metu, todėl tie duomenys yra neteisingi ir to pakanka reklamą pripažinti
klaidinančia. Pareiškėjas yra reklamos davėjas, todėl jam tenka atsakomybė
už klaidinančios reklamos naudojimą, neįrodžius, kad įstatymas pažeistas ne
dėl jo kaltės. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, paneigiančių byloje nustatytas
aplinkybes, o jo paaiškinimai dėl atstumų nuo viešbučio iki tam tikrų
objektų yra tik teorinio pobūdžio. Be to, teismas nustatė, kad ir informaciją
internetiniame puslapyje pareiškėjas keičia remdamasis ne objektyviais
kriterijais patikrinta informacija, o atsižvelgdama į klientų pastebėjimus.
Teismas konstatavo, kad pareiškėjo veiksmai pažeidė vartotojo teises į
teisingą, išsamią ir visapusišką informaciją apie viešbutį „Sonesta Club“, jo
kaltė dėl klaidinančios reklamos naudojimo yra įrodyta. Ekonominė sankcija
pareiškėjui paskirta atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 22 straipsnio l, 10
dalių reikalavimus. 10 000 Lt bauda yra proporcinga padarytam pažeidimui,
atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus. Atsižvelgtina, kad pareiškėjo
skleidžiama reklama klaidina vartotojus ir gali paveikti jų ekonominį
elgesį. Pareiškėjo skleidžiama reklama sukėlė ir tam tikras pasekmes, nes
tyrimo byla buvo pradėta Konkurencijos tarybai gavus konkretų vartotojų
skundą. Atsižvelgtina į ilgą pažeidimo trukmę – reklama skleidžiama nuo
2006 m. rugsėjo 11 d. iki šiol (bendrovė nepateikė įrodymų, kad klaidinanti
reklama buvo nutraukta), į didelį reklamos skleidimo mastą (katalogas
išleistas 18 tūkst. egzempliorių tiražu). Paskirta bauda sudaro 0,02 procento
bendrovės bendrųjų pajamų. Skirti už pažeidimą tik įspėjimą nėra pagrindo.
Įpareigojimas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą, t. y. užsakant
poilsį viešbutyje „Sonesta Club“ sutartyje atskiru punktu nurodyti teisingus
atstumus iki reklamoje nurodytų objektų, neprieštarauja Reklamos įstatymo
19 straipsnio 2 dalies 3 punktui. Sprendimas atitinka viešojo administravimo
subjekto sprendimams keliamus reikalavimus, faktines bylos aplinkybes, todėl
naikinti ar keisti jį pagrindo nėra.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 57–60) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 2 d. sprendimą ir
administracinę bylą dėl klaidinančios reklamos nutraukti. Apeliacinis skundas
grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas netinkamai ir nevisapusiškai ištyrė faktines aplinkybes,
netinkamai taikė teisės normas.
85

I. Administracinių teismų praktika

2. Teismas pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6
dalies, 81 straipsnio reikalavimus.
3. Pažymi, kad pagrindinis reklamos vertinimo kriterijus – vidutinis
vartotojas, iš kurio pozicijų žvelgiama į reklamą ir vertinama, ar
konkreti reklama, atsižvelgiant į tos reklamos savybes, gali suklaidinti
būtent vidutinį vartotoją ir ar gali paveikti vidutinio vartotojo
ekonominį elgesį.
4. Remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika (pavyzdžiui, byla
C-210/96 Gut Springenheide and Tusky/Oberkreisdirektor des Kreis
Steinfurt ECR I-4657 ir kt.) vidutinis vartotojas – tai protingai gerai
informuotas, protingai atidus ir apdairus vartotojas.
5. Reklamos įstatyme naudojama paprasto vartotojo sąvoka Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartyje
Nr. A1-930/2005 ir Nr. A1-931/2005 buvo prilyginta vidutinio vartotojo
sąvokai. Tačiau teismas, pažeisdamas materialinės teisės normas, visiškai
nevertino reklamos, pateiktos kataloge ir internetiniame puslapyje iš
vidutinio vartotojo pozicijų.
6. Vidutinis vartotojas turi galimybę naudotis internetu ir susipažinti su
jame pateikta naujausia informacija apie pasikeitimus po katalogo
išleidimo. Šiuo atveju svarbu įvertinti vidutinio vartotojo galimybę
apskritai pasinaudoti internetu.
7. Reklamos teisingumas privalo būti analizuojamas neatsiejamai
nuo turizmo paslaugų, kurias teikia pareiškėjas, speciﬁkos. Teismo
sprendimas buvo priimtas visiškai atsiribojant nuo turizmo paslaugų
teikimo ypatumų.
8. Pažymi, kad kataloge yra paskelbiama viešbučių pateikta informacija.
Atitinkamai po katalogo išleidimo viešbučiui pateikus patikslintą
informaciją,
pakeitimai
atliekami
kelionių
organizatoriaus
internetiniame puslapyje www.teztour.lt. Taigi visiškai nepagrįstas
teismo teiginys, jog informacija yra keičiama internete atsižvelgiant į
vartotojų pastabas.
9. Teismas, kaip ir Konkurencijos taryba, faktiškai nesivadovavo Reklamos
įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu teisingumo kriterijumi, visiškai
nevertinant nurodytų nei faktinių, nei juridinių aplinkybių.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 66–68) prašo pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Tik aiškus vartotojų perspėjimas iki turizmo paslaugų teikimo sutarties
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pasirašymo apie jų pasirinkto „Sonesta Club“ viešbučio teisingas
charakteristikas (kurios nesutampa su sutarties priede – kataloge
nurodoma informacija), nurodant teisingą informaciją sutartyje, leistų
garantuotai išvengti vartotojų suklaidinimo.
2. Perkeldamas informacijos reklamoje pasitikslinimo pareigą reklamos
vartotojui, reklamos davėjas negali išvengti ar sumažinti atsakomybės
dėl klaidinančios reklamos skleidimo.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Konkurencijos taryba teigia, jog uždarosios akcinės bendrovės „Tez
Tour“ 2006–2007 metų reklaminiame kataloge skelbti teiginiai apie poilsį
„Sonesta Club“ viešbutyje neatitinka tikrovės. Tuo tarpu bendrovė „Tez Tour“
tvirtina, kad vartotojas buvo supažindintas su informacijos pakeitimais,
todėl reklamoje pateikti reklaminiai teiginiai nei savo turiniu, nei forma nėra
klaidinantys. Taigi administracinės bylos nagrinėjimo objektas – pareiškėjo
paskelbtų reklaminių teiginių apie poilsio vietą, įvertintų kaip neatitinkančių
tikrovės, tikrinimas ir atlikto teisinio įvertinimo, suponavusio skundžiamo
Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimą, patikrinimas.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti
klaidinančią reklamą, o 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžta klaidinančios reklamos
sąvoka, t. y. reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą,
klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji
pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį
elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens
galimybėms konkuruoti.
Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar reklama yra klaidinanti,
yra įtvirtinti Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Šioje teisės normoje
nurodyta, kad, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, būtina atsižvelgti į
jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus.
Vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo
5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą,
būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą
kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto
(vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio
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teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1931/2005; procesinio sprendimo kategorija 7.5.1; 7.5.2).
Apeliacine tvarka tikrinamoje byloje aktualiausias teisingumo kriterijus,
nes atsakovas tvirtina, jog informacija apie atstumą nuo viešbučio iki oro
uosto, iki paplūdimio, paties viešbučio pastato vieta, nurodyta reklaminiame
kataloge, neatitinka tikrovės.
Reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas
negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka
reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų,
sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų teiginių
teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir
rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos
informacijos turiniu (Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.). Interpretuojant šią
teisės normą aišku, kad reklamos davėjas, kuris šiuo atveju yra pareiškėjas,
turėjo pagrįsti teiginius (jų naudojimo metu) apie reklaminiame kataloge
nurodomus atstumus nuo viešbučio „Sonesta Club“ iki oro uosto, paplūdimio,
paties viešbučio vietą. Įrodinėjimo našta įstatymo leidėjo potvarkiu yra
perkeliama reklamos davėjui. Jis turi pagrįsti, ar skelbiami teiginiai atitinka
tikrovę. Priešingu atveju reklamos davėjo atsakomybė nėra paneigiama,
tačiau kiekvienu konkrečiu atveju vis dėlto būtina išsiaiškinti, ar reklamoje
pateikiami teiginiai tikrai neteisingi. Pateikiamų teiginių teisingumas negali
būti grindžiamas duomenimis asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su
pateikiamos informacijos turiniu.
Pagal administracinėje byloje pateiktus duomenis nekyla dviprasmybių,
jog ginčo teiginiai, susiję su viešbučiu „Sonesta Club“, paskelbti 2006–2007
metų reklaminiame kataloge, nebuvo įrodyti. Ar reklaminiame kataloge
paskelbti ginčo teiginiai atitinka tikrovę, reklamos davėjas bendrovė „Tez
Tour“ faktiniais duomenimis nepagrindė. Nurodomas miestelio planas, kaip
dokumentas grindžiantis reklaminių teiginių teisingumą, nepakankamai
informatyvus, nes iš jo neįmanoma nustatyti atstumų nuo vieno objekto
iki kito, neaišku, kas jo autorius. Oﬁcialaus internetinio viešbučio „Sonesta
Club“ tinklalapio teikiama informacija nepatvirtina reklaminiame kataloge
nurodytų ginčo reklaminių teiginių, todėl išvardinti duomenys (planas,
viešbučio internetinis puslapis) nepripažintini tinkamais duomenimis,
pagrindžiančiais ginčo teiginių teisingumą, Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2
dalies 1 punkto kontekste. Kitų įrodymų, galinčių patvirtinti,ar ginčo teiginiai
atitinka tikrovę, kaip pripažino ir teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas,
pateikta nebuvo.
Dėl išdėstytų priežasčių konstatuotina, jog teiginiai „ ... nuo viešbučio
iki oro uosto – 10 km; viešbutis Naama Bay centre; 300 m. iki paplūdimio...“
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– klaidinanti reklama. Tokia faktinė aplinkybė suponuoja atsakomybę, kurios
negali pašalinti vartotojui suteikiama galimybė, pasinaudojus internetine
prieiga, pasitikslinti teiginius apie viešbučio „Sonesta Club“ buvimo vietą
bei atstumus iki oro uosto ir vandens telkinio. Įstatymų leidėjas nėra
įtvirtinęs nuostatų, šalinančių reklamos davėjo atsakomybę, jei kitokiu
būdu nei buvo, skleidžiami reklaminiai teiginiai jau atitinka tikrovę. Teisėjų
kolegijos nuomone, vartotojas nuo jam nepriimtino pasirinkimo, įsigyjant
poilsio paslaugą, galėtų būti apsaugotas individualaus pobūdžio veiksmais,
nukreiptais į konkretų vartotoją, siekiantį įsigyti reklamuotą paslaugą,
apie kurią buvo paskleista tam tikra žinių dalis, neatitinkanti tikrovės. Prie
tokio pobūdžio veiksmų galėtų būti tikrovės atspindėjimas individualiuose
susitarimuose tarp reklamos davėjo ir vartotojo. Taip galimai būtų paneigta ir
klaidinančios reklamos davėjo atsakomybė.
Nėra pagrindo teigti, kad vertinant pateiktus ginčo reklaminius
teiginius, nebuvo atsižvelgta ir į vidutinio vartotojo pozicijas.
Iš tikrųjų, vidutinis vartotojas – protingai gerai informuotas, protingai
atidus ir apdairus vartotojas (Europos Teisingumo Teismo sprendimai bylose
Nr. C-99/2001 Linhart; C-486/2001 Procter & Gamble vs OHM; C-220/1998
Estee Lauder Cosmetics GmbH; kt.). Tačiau toks vartotojas, atsižvelgdamas
į reklamos davėją, įmonės vardą, išleistų reklaminių katalogų kiekį, juose
esančius skelbimus, skelbimų laikotarpį, įsigydamas poilsį viešbutyje „Sonesta
Club“, neturėjo pagrindo netikėti ginčo reklaminiais teiginiais apie poilsį
viešbutyje „Sonesta Club“ ir imtis priemonių pateikiamai informacijai
patikrinti, įsitikinant, jog nurodomi teiginiai atitinka tikrovę. Protingai atidus
ir apdairus vartotojas neturėtų būti tapatinamas su įtariu bei nepasitikinčiu
reklamos davėjo skleidžiama informacija vartotoju. Todėl apeliacija į
materialinės teisės normų pažeidimą aptariamu aspektu pripažintina niekuo
neparemta.
Apeliaciniame skunde teigiama, kad priimant sprendimą buvo atsiribota
nuo turizmo paslaugų teikimo speciﬁkos, tačiau nėra aišku, kaip ši speciﬁka
galėjo padaryti įtakos nekilnojamojo daikto atstumui iki apibrėžtos oro
transporto vietos, konkretaus vandens telkinio. Vadinasi, ir šis argumentas
nėra pagrįstas.
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus
2003 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 18-V buvo patvirtintos Turizmo paslaugų
teikimo sutarties standartinės sąlygos. Jau vien šio teisės akto įvardijimas
leidžia teigti, kad patvirtintos sąlygos yra standartinės, t. y. neturinčios
savitumų. Teisėkūros subjektas sąlygų papildymo nedraudžia. Antai įsakymo
Nr. 18-V 6.1 punkte numatyta, jog kelionės organizatorius dėl svarbių
priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti
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atitinkamą sutarties sąlygą, o turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį. Taigi
standartinės sutarties sąlygos taikytinos tik tipiniams atvejams. Tuo tarpu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, sutarties sąlygos gali būti keičiamos,
papildomos, o tai reiškia, jog ir išaiškėjus tam tikriems reklaminių teiginių
tikrumo neatitikimams, sutarties sąlygos galėtų būti platesnės nei patvirtintos
2003 m. kovo 26 d. įsakymu. Konkurencijos tarybos priimtas sprendimas dėl
klaidinančios reklamos nutraukimo terminų ir sąlygų, atsižvelgiant į faktines
bylos aplinkybes, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymui, Reklamos
įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 3 punktui.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 2 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o uždarosios akcinės bendrovės ,,Tez Tour“
apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

3.2.3. Dėl Konkurencijos įstatymą pažeidusiems ūkio subjektams skirtų
baudų sumažinimo sąlygų
Iš Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus,
dydžio nustatymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) III skyriuje įtvirtintų teisės
normų konstrukcijos matyti, kad Taisyklių 6 punktas veikia kaip bendro
pobūdžio teisės norma Taisyklių 7 ir 8 punktų atžvilgiu. Tai reiškia, kad ūkio
subjekto atžvilgiu Taisyklių III skyriuje nustatyta išimtis gali būti taikoma tik
tuomet, jei jo veika, visų pirma, atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytas sąlygas, o
būtent, jeigu jis pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą
ir bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso tyrimo metu. Ir tik tuomet, jei
jo veika atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytas sąlygas, gali būti sprendžiamas
klausimas dėl Taisyklių 7 ar 8 punktų, leidžiančių sumažinti baudą nuo 50 iki
75 procentų, taikymo ar nuo 20 iki 50 procentų, taikymo.
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Administracinė byla Nr. A438-1273/2008
Procesinio sprendimo kategorija 7.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. liepos 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Indrei Mikaitei,
dalyvaujant pareiškėjų atstovei L. D.,
atsakovo atstovams J. Š., J. P.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 11
d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės
bendrovės „Lamberta“, uždarosios akcinės bendrovės „SOBO Sistemos“
ir uždarosios akcinės bendrovės „Termofora“ skundą atsakovui Lietuvos
Respublikos Konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su
skundu ir prašė panaikinti Konkurencijos tarybos 2007 m. kovo 15 d.
nutarimo Nr. 2S-6 dalį, kuria Konkurencijos taryba paskyrė UAB „Sobo
sistemos“ 62 774 Lt baudą, UAB „Lamberta“ – 71 755 Lt baudą ir UAB
„Termofora“ – 7 252 Lt baudą.
Skunde pareiškėjai paaiškino, kad nors tyrimą atlikę Konkurencijos
tarybos pareigūnai pranešime apie atliktą tyrimą nurodė, kad draudžiami
susitarimai vyko trumpiau nei metus, tačiau skiriant baudos dydį trumpa
pažeidimo trukmė nebuvo įvertinta. Byloje nėra jokių duomenų, kad
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pareiškėjai būtų sudarę draudžiamą susitarimą kituose, ne Klaipėdos
savivaldybės teritorijoje vykusiuose konkursuose, ar kad šiuose konkursuose
dalyvavo ar ketino dalyvauti bendrovės, kurios vykdo konkurso objektu
esančią veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, todėl pažeidimo
geograﬁnė rinka turėtų būti apibrėžta kaip regioninė. Pranešime apie
tyrimą ir tyrimo byloje nėra nustatytų jokių aplinkybių ir pateiktų įrodymų,
patvirtinančių, kad draudžiamu susitarimu buvo padaryta kokia nors žala.
Pareiškėjų konkursuose pasiūlytos kainos tyrimą atlikusių pareigūnų nebuvo
įvertintos kaip nepagrįstai aukštos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes,
pareiškėjų manymu, nepagrįstai buvo apskaičiuotas skiriamos baudos
pagrindinis dydis – 3 procentai bendrųjų metinių pajamų. Šis dydis turėtų
būti sumažintas atsižvelgiant į pažeidimo trukmę, kuri Konkurencijos
tarybos tyrimą atlikusių pareigūnų įvardinta kaip trumpa; lokalų (regioninį)
pažeidimo pobūdį; žalos nebuvimą; aplinkybes, kad 3 procentų baudos dydis
anksčiau buvo skirtas už daug didesnės apimties, masto ir trukmės susitarimą.
Skunde taip pat nurodė, jog pareiškėjai tyrimo metu bendradarbiavo su
Konkurencijos taryba, dar nebaigus atlikti tyrimo nutraukė veiksmus, kuriuos
Konkurencijos taryba įvardijo kaip draudžiamą susitarimą ir įsipareigojo
ateityje neatlikti jokių veiksmų, pažeidžiančių konkurencijos teisės
reikalavimus ir įsipareigojo imtis visų įmanomų priemonių, kad įmonėje būtų
įdiegta efektyvi konkurencijos teisės laikymosi programa, kad visi įmonės
darbuotojai būtų supažindinti su konkurencijos teisės reikalavimais, suvoktų
konkurencijos taisykles bei būtų skatinami priimti sprendimus, atitinkančius
šių taisyklių reikalavimus. Taigi pareiškėjai geranoriškai ir savo noru užkirto
kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms. Pareiškėjai pažymėjo, jog tyrimą atlikę
Konkurencijos tarybos pareigūnai pranešime apie tyrimą Konkurencijos
tarybai nurodė, kad ūkio subjektai lygiaverčiai atliko draudžiamus veiksmus.
Šių veiksmų iniciatorius nebuvo nustatytas. Atsižvelgiant į tokias tyrimo
išvadas, nepagrįsta byloje esančiais įrodymais yra Konkurencijos tarybos
išvada, kad UAB „SOBO sistemos“ vaidmuo susitarime buvo svarbiausias.
Pareiškėjai paaiškino, kad Konkurencijos taryba baigė tyrimą iš karto
po to, kai pareiškėjai 2006 m. lapkričio mėnesį pateikė pareiškimus dėl tyrimo.
Šių pareiškimų pateikimas yra paskutinis tyrimo veiksmas – gavę pareiškimus
Konkurencijos tarybos pareigūnai toliau tyrimo netęsė, o pateikė išvadas
Konkurencijos tarybai. Pareiškėjai neturėjo informacijos, kada Konkurencijos
taryba ketina vykdyti tyrimo veiksmus ir nežinojo bei negalėjo žinoti, kada
tyrimas bus baigtas. Negavusi pareiškėjų pareiškimų, Konkurencijos taryba
būtų tęsusi tyrimą ir toliau apklaususi UAB „Lamberta“ ir UAB „Termofora“
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atsakingus darbuotojus ir visų trijų pareiškėjų direktorius, būtų kitais
būdais rinkusi įrodymus, leidžiančius nustatyti, kokiu būdu ir kada tyrėjų
rasta konkurentų konkursinių pasiūlymų medžiaga pateko į pareiškėjų
kompiuterius. Šių tyrimo veiksmų Konkurencijos taryba neatliko, kadangi
pareiškėjams pateikus pareiškimus, tam nebuvo jokios būtinybės.
Pareiškėjų nuomone, jų pateiktas prisipažinimas byloje turėjo esminės
reikšmės Konkurencijos tarybai baigiant tyrimą ir konstatuojant pažeidimą,
kadangi leido Konkurencijos tarybai išspręsti įrodymų leistinumo ir
įrodymų pakankamumo problemas. Kitaip tariant, Konkurencijos taryba
įgijo kokybiškai naujus, praktiškai nenuginčijamus pažeidimo įrodymus,
kurių pakanka pažeidimui konstatuoti. Nesant pareiškėjų prisipažinimo ir
konkursų, kuriuose pareiškėjai buvo sudarę draudžiamus susitarimus sąrašo,
Konkurencijos tarybos surinktų įrodymų leistinumo ir pakankamumo
klausimas būtų labai ginčytinas, kadangi vadovaujantis 2006-02-15 nutarimu
Nr. 1S-17, Konkurencijos tarybos pareigūnai buvo įgalioti atlikti tyrimą tik
dėl 2005 m. konkurso. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-03-20
išdavė sankciją Konkurencijos tarybai, kuria sankcionavo tyrimo veiksmus,
tiriant pareiškėjų veiksmus minėtame konkurse. Tuo tarpu Konkurencijos
tarybos pareigūnai, atvykę į įmones atlikti patikrinimo su teismo sankcija
ir Konkurencijos tarybos nutarimu, įgaliojančiu tirti tik vieną konkretų
konkursą, susirinko duomenis, nesusijusius su tyrimo objektu, t. y. atliko
kratą ir poėmius dėl tų ūkio subjektų veiksmų, kurie nebuvo sankcionuoti.
Įvertinę surinktą informaciją, Konkurencijos tarybos pareigūnai papildė
tyrimą nurodydami, kad tyrimas atliekamas dėl ūkio subjektų, 2005–2006 m.
dalyvavusių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ūkio tarnybos
organizuotuose konkursuose. Taigi, pareiškėjų vertinimu, Konkurencijos
tarybos surinktų įrodymų nepakaktų pažeidimui konstatuoti.
Atsakovas Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba su pareiškėjų
skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į skundą paaiškino, kad nustatant pagrindinį baudos dydį,
baudos už pažeidimo trukmę dydis buvo prilygintas 0 procentų bei pridėtas
prie baudos už pažeidimo pavojingumą dydžio. Nei Konkurencijos įstatymas,
nei Taisyklės nenumato galimybės mažinti pagrindinio baudos dydžio
atsižvelgiant į trumpą pažeidimo trukmę. Be to, daugiau nei 11 mėnesių
vykęs pažeidimas nelaikytinas trumpos trukmės pažeidimu. Apibrėždami
teikiamos paslaugos atitinkamą rinką, tyrėjai vadovavosi 2000 m. vasario
24 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.17 „Dėl Konkurencijos tarybos
paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“. Šių Paaiškinimų 3 punkte
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nurodyta, jog geograﬁnė rinka (teritorija) suprantama kaip teritorija, kurioje
visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis
tam tikroje prekės rinkoje, ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama
lyginant su greta esančiomis teritorijomis. Taigi buvo vertinama, kokioje
teritorijoje ūkio subjektai susiduria su panašiomis konkurencijos sąlygomis
teikti šilumos įrenginių ir remonto sistemų, renovacijos darbus bei kokie
ūkio subjektai galėjo dalyvauti Klaipėdos švietimo įstaigų ūkio tarnybos
organizuotuose viešųjų pirkimų konkursuose. Nustatyta, jog Lietuvoje
šilumos įrenginių eksploatavimo rinkoje veikia 658 ūkio subjektai. Bet
kuris atestuotas ūkio subjektas galėjo dalyvauti tirtuose konkursuose. Dėl
šios priežasties pažeidimo atitinkama rinka buvo apibrėžta kaip Lietuvos
Respublikos teritorija, o ne kaip Klaipėdos miestas.
Pasak atsakovo, Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime
niekur nėra nurodžiusi apie pažeidimu padarytą žalą. Skirdama baudas
Konkurencijos taryba vadovaujasi Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio
1 dalyje numatytais baudos diferencijavimo kriterijais, tarp kurių nėra
padarytos žalos kriterijaus. Pareiškėjai nepaaiškino, kokiu būdu jie nutraukė
veiksmus, kuriuos Konkurencijos taryba įvardijo kaip draudžiamą susitarimą.
Nagrinėjamu atveju buvo konstatuoti draudžiami susitarimai 15–oje viešųjų
konkursų ir tyrimo pradėjimo metu šie draudžiami susitarimai jau nebevyko,
todėl pareiškėjų teiginys dėl veiksmų nutraukimo laikytinas nepagrįstu.
Pareiškėjų nurodomas bendradarbiavimas su Konkurencijos taryba laikytinas
įtariamų ūkio subjektų pareiga, už kurios nevykdymą gali būti skirta bauda
pagal Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalį, o taip pat gali būti įvertinta
kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė pagal šio įstatymo 42 straipsnio
3 dalį. Įmonės neturėjo teisės atsisakyti teikti prašomą informaciją, o jos
pateikimas per se nėra lengvinanti aplinkybė. Konkurencijos taryba pareiškėjų
prisipažinimus įvertino kaip reikšmingą lengvinančią aplinkybę, kadangi
jie patvirtino tyrėjų jau turimus įrodymus. Konkurencijos taryba 2006 m.
balandžio 11 d. patikrinimo metu rastų įrodymų pagrindu 2006 m. liepos 13
d. tyrimą papildydama ir dėl kitų konkursų, veikė neviršydama Konkurencijos
tarybos nutarime bei teismo sankcijoje nustatytų ribų, o įrodymai buvo
surinkti ir panaudoti teisėtai.
Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjų ginčijamame nutarime
buvo nurodyta, jog baudos skiriamos pagal Konkurencijos įstatymą, o ne
pagal Europos Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. reglamento (EB) Nr. 1/2003
dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose,
įgyvendinimo (toliau – ir Reglamentas) 23 straipsnį. Pareiškėjų nurodytos
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Europos Komisijos 2006 m. birželio 28 d. išleistos „Pagal reglamento Nr.
1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės“
(toliau – ir Gairės) taikomos, kai Europos Komisija skiria baudas pagal
Reglamento 23 straipsnį. Valstybių narių konkurencijos institucijos negali
skirti baudų pagal šį Reglamento straipsnį. Lietuvos teisės aktuose nustatytas
skaičiavimas remiasi procentais nuo bendrųjų metinių pajamų praėjusiais
ūkiniais metais, o viršutinė riba nustatyta tokia pati, kaip ir Reglamento
Nr. 1/2003 – iki 10 procentų nuo bendrosios apyvartos praėjusiais ūkiniais
metais. Šią Konkurencijos tarybos poziciją patvirtina ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I-579-13/07.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d.
sprendimu pareiškėjų skundą tenkino, panaikino Konkurencijos tarybos
2007-03-15 nutarimo Nr. 2S-6 dalį, kuria Konkurencijos taryba paskyrė UAB
„Sobo sistemos” 62 774 Lt baudą, UAB „Lamberta“ – 71 755 Lt baudą ir UAB
„Termofora“ – 7 252 Lt baudą ir paskyrė UAB „Lamberta“ 47 933 Lt baudą,
UAB „SOBO sistemos“ – 39 612 Lt baudą ir UAB „Termofora“ – 5 578 Lt
baudą.
Teismas akcentavo, jog byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos
Konkurencijos taryba 2007 m. kovo 15 d. nutarimu pripažino UAB
„Lamberta“, UAB „SOBO sistemos“ ir UAB „Termofora“ pažeidus Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų
reikalavimus ir paskyrė UAB „Lamberta“ – 71 755 Lt, UAB „Sobo sistemos“
– 62 774 Lt ir UAB „Termofora“ – 7 252 Lt pinigines baudas. Pareiškėjai
neginčija padaryto pažeidimo fakto, tačiau nesutinka su paskirtomis
baudomis. Taigi, teismo nuomone, ginčas šioje byloje kilęs dėl to, kad
atsakovas, skirdamas baudos dydį, netinkamai pritaikė įstatymo normas,
neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, todėl paskyrė nepagrįstai
dideles baudas. Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki
10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Baudos
diferencijuojamos atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo
trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes,
kiekvieno subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimas padarytas
kelių subjektų (Konkurencijos įstatymo 42 str. 1 d.).
Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog baudos dydžio nustatymą taip pat
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reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d.
nutarimu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės (toliau –
ir Taisyklės), kurias Vyriausybė įgaliota patvirtinti Konkurencijos įstatymo
42 straipsnio 5 dalimi. Pagal Taisyklių 3 punktą, nustatant pažeidimo
pavojingumą (kuris Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte
priskirtas prie kriterijų, vertinamų skiriant baudą), atsižvelgiama į pažeidimo
pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma
nustatyti) ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geograﬁnės rinkos plotą.
Taisyklių 5 punktas numato galimybę sumažinti arba padidinti baudą 50
procentų, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes (Taisyklių 5.1
p.), atsakomybę sunkinančias aplinkybes (Taisyklių 5.2 p.), ūkio subjekto
įtaką pažeidimo padarymui, t. y. į tai, ar ūkio subjektas buvo pažeidimo
iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko aktyvų ar pasyvų vaidmenį,
taip pat – į ūkio subjekto užimamą rinkos dalį (Taisyklių 5.3 p.). Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A1-686/2006
pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymas baudos dydį sieja su procentine
atitinkamo ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais
metais išraiška. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Konkurencijos
taryba, apskaičiuodama pareiškėjams baudos dydį, tinkamai pagrindu laikė
pareiškėjų bendrųjų metinių pajamų dydį praėjusiais metais, o pareiškėjų
nurodyta aplinkybė, jog Konkurencijos taryba turėjo skaičiuoti baudos
dydį, remdamasi su pažeidimu susijusiomis pajamomis, yra nepagrįstas.
Konkurencijos įstatyme nustatytas baudos dydis už draudžiamą susitarimą
– iki 10 procentų bendrųjų įmonės pajamų praėjusiais ūkiniais metais (šiuo
atveju – 2005 metais). Todėl, teismo nuomone, sprendžiant baudų dydžio
klausimą kiekvieno pareiškėjo atžvilgiu, pirmiausiai nustatytina bendra
procentinė baudos dydžio išraiška pagal pažeidimo pavojingumą ir trukmę
(Konkurencijos įstatymo 42 str. 1 d. 1 ir 2 p.) visiems pareiškėjams, o po to
bauda individualizuotina, remiantis Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1
dalies 3 ir 5 punktuose nurodytais individualiais kriterijais.
Teismas konstatavo, jog pažeidimo pobūdis ir geograﬁnės rinkos plotas
pagal Taisyklių 3 punktą yra esminiai kriterijai sprendžiant apie pažeidimo
pavojingumą. Draudžiamas susitarimas dėl kainos pagal pobūdį yra
vienas pavojingiausių konkurencijos teisės pažeidimų (Lietuvos Vyriausias
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A1-686/2006 pabrėžė,
kad toks susitarimas per se yra draudžiamas net nenustatinėjant jo faktinio
poveikio rinkai). Apibrėžiant teikiamos paslaugos atitinkamą rinką, būtina
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vadovautis Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 „Dėl
Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“ (toliau
– ir Paaiškinimai). Šių Paaiškinimų 3 punkte nurodyta, jog geograﬁnė rinka
(teritorija) suprantama kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria
su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje
ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis
teritorijomis. Pareiškėjai, pažeisdami Konkurencijos įstatymo nuostatas,
susitarė pasidalinti prekės rinką Klaipėdos miesto teritorijoje, todėl, kaip
pagrįstai nurodė atsakovas, šiuo atveju pažeidimas padarytas lokalioje rinkoje.
Nurodytų aplinkybių pagrindu, teismo nuomone, darytina išvada, jog pagal
pažeidimo pavojingumą baudos dydis turėtų neviršyti vidurkio. Analogiškoje
byloje Nr. A1-686/2006 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas už
draudžiamą susitarimą dėl kainos, nustatęs kad toks pažeidimas yra vienas
pavojingiausių konkurencijos teisės pažeidimų, ir padarytas lokalioje rinkoje,
priėjo prie išvados, jog baudos dydis turi sudaryti 4 procentus bendrųjų
metinių atitinkamo ūkio subjekto pajamų. Pirmosios instancijos teismas,
įvertinęs tai, kad šiuo atveju, skirtingai nei minėtoje byloje, dalyvavo tik trys
ūkio subjektai, todėl situacija nėra identiška, padarė išvadą, jog Konkurencijos
taryba turėjo pagrindą skirti mažesnį baudos dydį nei 4 procentai bendrųjų
metinių pareiškėjų pajamų. Todėl pagrindinis 3 procentų metinių pareiškėjų
pajamų dydis paskirtas pagrįstai.
Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, jog Taisyklių 4 punktas numato, kad
jeigu pažeidimas truko ilgiau kaip metus, baudos už pažeidimo trukmę
dydis sudaro iki 10 procentų baudos už pažeidimo pavojingumą dydžio
už kiekvienus pažeidimo metus. Taigi pagal šį punktą numatyta, kad jei
pažeidimas trunka ilgiau nei metus, tai nustatytas pagrindinis baudos dydis
turi būti skaičiuojamas už kiekvienus pažeidimo metus, tačiau jei pažeidimas
trunka iki vienerių metų, diferencijuojant pagrindinį baudos dydį šis taisyklių
punktas netaikomas. Todėl pareiškėjų nurodyta aplinkybė, kad pagrindinis
baudos dydis turėtų būti mažinamas atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas truko
mažiau nei metus, teismo nuomone, yra nepagrįstas.
Teismas akcentavo, kad individualizuodama baudos dydį remiantis
Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktuose nurodytais
individualiais kriterijais, Konkurencijos taryba įvertino tai, jog pareiškėjai
prisipažino sudarę draudžiamus susitarimus tyrimo pabaigoje, o tyrimo
metu jokios naudingos informacijos nepateikė, todėl pagrindinį baudos
dydį visoms įmonėms sumažino 25 procentais. Konkurencijos įstatymo 42
straipsnio 2 dalis numato, jog atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis
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laikoma tai, kad ūkio subjektai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią
žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu,
atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Pagal Taisyklių 8 punktą bauda
sumažinama nuo 20 iki 50 procentų, jeigu draudžiamo konkurentų susitarimo
dalyvis pateikia draudžiamo susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos
taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą. Teismo
vertinimu, UAB „Lamberta“, UAB „SOBO sistemos“ ir UAB „Termofora“
tyrimo metu bendradarbiavo su Konkurencijos taryba, dar nebaigus atlikti
tyrimo nutraukė veiksmus, kuriuos Konkurencijos taryba įvardijo kaip
draudžiamą susitarimą. Konkurencijos taryba atsiliepime į skundą ir teismo
posėdžio metu nurodė, kad UAB „Lamberta“, UAB „SOBO sistemos“ ir UAB
„Termofora“ prisipažino pažeidusios konkurencijos įstatymo nuostatas
po to, kai Konkurencijos tarybos pareigūnai jau buvo nustatę pažeidimą.
Teismas pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymas nenumato, jog prisipažinti
ūkio subjektai privalo iki pažeidimo nustatymo, todėl UAB „Lamberta“
ir UAB „SOBO sistemos“ ir UAB „Termofora“ prisipažinimą vertino kaip
aplinkybę lengvinančią atsakomybę. 2006 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 1S17 Konkurencijos tarybos pareigūnai buvo įgalioti atlikti tyrimą tik dėl 2005
m. konkurso. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 20 d.
išdavė sankciją Konkurencijos tarybai, kuria sankcionavo tyrimo veiksmus,
tiriant pareiškėjų veiksmus minėtame konkurse. UAB „Lamberta“, UAB
„SOBO sistemos“ ir UAB „Termofora“ prisipažino sudariusios draudžiamus
susitarimus visuose konkursuose ir pateikė išsamų konkursų sąrašą. Esant
tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad
Konkurencijos taryba nepagrįstai UAB „Lamberta“ ir UAB „SOBO sistemos“
ir UAB „Termofora“ pagrindinį baudos dydį sumažino tik 25 procentais.
Teismas kartu pažymėjo, jog pagal Konkurencijos įstatymo 42
straipsnio 1 dalies 5 punktą, individualizuojant baudą taip pat turi būti
atsižvelgta į kiekvieno ūkio subjekto vaidmenį pažeidime, t. y. ar ūkio
subjektas buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko
aktyvų ar pasyvų vaidmenį, taip pat į ūkio subjekto užimamą rinkos dalį
(Taisyklių 5.3 p.). Teismas nurodė, jog tyrimą atlikę Konkurencijos tarybos
pareigūnai pranešime apie tyrimą Konkurencijos tarybai nurodė, kad ūkio
subjektai lygiaverčiai atliko draudžiamus veiksmus. Šių veiksmų iniciatorius
nebuvo nustatytas. Todėl Konkurencijos taryba nepagrįstai sumažino
UAB „Termofora“ pagrindinį baudos dydį tuo pagrindu, kad ši bendrovė
konkursuose dalyvavo mažiausiai, vaidino tik papildomą vaidmenį ir iš
draudžiamo susitarimo pajamų negavo. Kadangi Konkurencijos įstatymo
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42 straipsnio 3 dalyje numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių UAB
„Lamberta“ , UAB „SOBO sistemos“ ir UAB „Termofora“ veikloje nenustatyta,
teismo nuomone, yra pagrindas taikyti taisyklių 8 punktą ir paskirtą
pagrindinį baudos dydį mažinti 50 procentų. Atsižvelgiant į išdėstytas
aplinkybes bei į kiekvieno pareiškėjo metines pajamas, skirtinos tokios
baudos: UAB „Lamberta“ – 47 933 Lt, UAB „SOBO sistemos“ – 39 612 Lt ir
UAB „Termofora“ – 5 578 Lt.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007-10-11 sprendimą, o Konkurencijos tarybos 2007
m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 2S-6 palikti galioti. Apeliacinį skundą grindžia
šiais argumentais:
1. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis yra
parengtas ir iš esmės identiškas Europos Bendrijos steigimo sutarties
81 straipsniui, bei į tai, kad Konkurencijos įstatymo paskirtis yra siekti
„Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius
reglamentuojančios teisės suderinamumo“ (Konkurencijos įstatymo 1
str. 3 d.), manytina, kad Konkurencijos taryba taip pat turėtų laikytis
panašios pozicijos, vertindama baudų sumažinimo apimtis. Kadangi
nagrinėjamoje byloje įmonių prisipažinimai buvo pateikti tyrimo
pabaigoje, Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams jau turint
visus įrodymus dėl kartelinio susitarimo, pagrindinis baudos dydis
įmonėms buvo sumažintas 25 procentais. Atsakovo nuomone, dėl
priimto ginčijamo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo
bus formuojama ydinga praktika, kuomet kartelinio susitarimo
dalyviai tyrimo pabaigoje įvertinę Konkurencijos tarybos surinktus
įrodymus, visiškai įrodančius jų dalyvavimą pažeidime, ir pateikę savo
prisipažinimus dėl nustatytų faktų, galės tikėtis maksimalaus baudos
sumažinimo. Toks ūkio subjektų elgesys neskatins greito ir efektyvaus
Konkurencijos įstatymo pažeidimų ištyrimo, iškreips teisės normų,
skatinančių ūkio subjektus prisipažinti apie padarytą pažeidimą iki
tyrimo pradėjimo, tikslą.
2. Atsakovo tvirtinimu, pagrindinis argumentas, kuriuo remiasi pirmosios
instancijos teismas, yra tas, kad tyrimą atlikusių pareigūnų 2006
m. gruodžio 7 d. pranešime apie atliktą tyrimą yra nurodyta, kad
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tyrimo iniciatorius nustatytas nebuvo. Tačiau, kaip teigia atsakovas,
atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė
Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 5 punktą, bei Vyriausybės
2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintų baudų, skiriamų
už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio
nustatymo taisykles, nes kiekvieno ūkio subjekto įtakos pažeidimo
padarymui nustatymas apima platesnį aplinkybių rato nustatymą,
nei vien tik tyrimo iniciatoriaus nustatymas. Pagal Baudos nustatymo
taisyklių 5.3 punktą, nustatant kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo
padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai, atsižvelgiama į
tai, „ar ūkio subjektas buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą
jis atliko aktyvų ar pasyvų vaidmenį, taip pat į ūkio subjekto užimamą
rinkos dalį“. Be to, tai, kad Pranešime apie atliktą tyrimą nebuvo aiškiai
išreikštas kiekvieno ūkio subjekto vaidmens pažeidimo padaryme
vertinimas, negali riboti Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos to
įvertinti nutarime, nes pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3
dalį, Konkurencijos tarybos galutinis nutarimas turi remtis tik tomis
tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo įtariamas
įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus. Atsakovo
nuomone, šioje byloje faktinės aplinkybės, kad UAB „Termofora“
dalyvavo trylikoje draudžiamo susitarimo epizodų iš penkiolikos,
kad įmonė nerengė konkursinių pasiūlymų savo konkurentams, o
konkursuose vaidino tik papildomą pasyvų vaidmenį ir iš draudžiamo
susitarimo pajamų negavo, bei tai, kad UAB „SOBO sistemos“ rengė
konkursinius pasiūlymus su kainomis savo konkurentėms UAB
„Lamberta“ ir UAB „Termofora“ trylikoje konkursų, jos vaidmuo
karteliniame susitarime buvo svarbiausias, įmonė gavo daugiausiai
pajamų iš laimėtų konkursų – yra patvirtinamos tyrimo byloje
surinktais dokumentais bei aprašytos Pranešime apie atliktą tyrimą. Su
šia medžiaga pareiškėjams buvo suteikta teisė susipažinti, jie šia teise
pasinaudojo.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjai prašo šį skundą
atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.
Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
1. Analizuojant tyrimo byloje esančią medžiagą, o taip pat Pranešimą apie
atliktą tyrimą, kuris buvo pateiktas Konkurencijos tarybai prieš priimant
šioje byloje ginčijamą nutarimą, Konkurencijos taryba, spręsdama dėl
pareiškėjų neteisėtų veiksmų rėmėsi išimtinai pirmojo patikrinimo
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metu surinktais įrodymais, kurie buvo surinkti neteisėtai. Todėl Vilniaus
apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime pagrįstai
nusprendė, kad, nesant pareiškėjų prisipažinimo, Konkurencijos taryba
leistinais įrodymais nebūtų galėjusi įrodyti pareiškėjų padaryto teisės
pažeidimo, todėl pareiškėjų prisipažinimas buvo reikšmingas įrodymas,
be kurio Konkurencijos taryba nebūtų galėjusi neginčijamai įrodyti
draudžiamo susitarimo tarp pareiškėjų fakto.
2. Pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalį, Konkurencijos
tarybos galutinis nutarimas turi remtis tik tomis tyrimo išvadomis ir
faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių asmuo, įtariamas Konkurencijos
įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus. Pareiškėjai
pažymi, jog jie tokios galimybės neturėjo, nes Pranešime apie atliktą
tyrimą, dėl kurio turėjo teisę pateikti nuomonę, suformuluotos išvados
neatitiko vėliau atsakovo priimto nutarimo išvadų. Tokie Konkurencijos
tarybos veiksmai, pareiškėjų manymu, laikytini nepagrįstais ir
neteisėtais, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai
skundžiamą atsakovo nutarimo dalį panaikino ir baudas pareiškėjams
sumažino.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Byloje kilęs ginčas dėl pareiškėjams paskirtų baudų dydžio. Byloje
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2007 m. kovo 5
d. nutarimu, už padarytus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų pažeidimus, atitinkamai paskyrė
– UAB „Lamberta“ 71 755 Lt, UAB „Sobo sistemos“ – 62 774 Lt ir UAB
„Termofora“ – 7 252 Lt pinigines baudas. Pareiškėjai padaryto pažeidimo
fakto neginčijo, tačiau nesutiko su paskirtų baudų dydžiais. Pirmosios
instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintų Baudos, skiriamos už Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklių
(toliau – ir Taisyklės) 8 punktu, pareiškėjams paskirtas baudas sumažino iki
50 procentų, atitinkamai paskirdamas UAB „Lamberta“ – 47 933 Lt, UAB
„SOBO sistemos“ – 39 612 Lt ir UAB „Termofora“ – 5 578 Lt dydžio baudas.
Baudų skyrimo klausimus už padarytus Lietuvos Respublikos
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konkurencijos įstatymo pažeidimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 42 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintų Baudos, skiriamos už
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo
taisyklės.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad skiriamos ūkio subjektams baudos diferencijuojamos
atsižvelgiant į: pažeidimo pavojingumą; pažeidimo trukmę; ūkio subjekto
atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes; kiekvieno ūkio
subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai,
t. y. šia teisės norma yra nustatyti bendrieji baudų skyrimo pradmenys, kuriais
vadovaujantis turi būti individualizuojamas skiriamos ūkio subjektui baudos
dydis už padarytą jo atitinkamą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
pažeidimą.
Minėtų Taisyklių II skyriuje (2–5 punktai) nustatytos taisyklės, kurios
detalizuoja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 42 straipsnio
1 dalyje nustatytus bendruosius baudų skyrimo pradmenis. Taisyklių 2
punkte numatyta, kad baudos dydis nustatomas taip: apskaičiuojami baudos
už pažeidimo pavojingumą dydis, baudos už pažeidimo trukmę dydis ir
šių dydžių suma. Taisyklių 3 punkte išaiškinta, į ką turi būti atsižvelgiama
nustatant pažeidimo pavojingumą (į pažeidimo pobūdį, pažeidimo sukeltas
pasekmes atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu
susijusios atitinkamos geograﬁnės teritorijos (geograﬁnės rinkos) plotą), o
Taisyklių 4 punkte išaiškinta, kokio dydžio bauda (už pažeidimo trukmę) turi
būti skiriama, jei pažeidimas truko ilgiau kaip metus. Remiantis Taisyklių 2–4
punktais yra nustatomas „pradinis“ baudos (bausmės) dydis, kuris tokiu būdu
yra individualizuotas pagal ūkio subjekto padaryto konkretaus pažeidimo
pavojingumą ir jo trukmę.
Remiantis Taisyklių 5 punktu, ši „pradinė“ bauda (bausmė)
individualizuojama (baudą sumažinant arba padidinant iki 50 procentų),
įvertinus ir ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias, ir sunkinančias
aplinkybes bei jo įtaką pažeidimo padarymui.
Iš paminėtų teisės normų matyti, kad atlikus Taisyklių 2–5 punktuose
numatytus veiksmus, yra realizuojami Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendrieji baudų skyrimo pradmenys,
t. y. įgyvendinama bendroji taisyklė, kuri nustato, kokio dydžio bauda gali būti
skiriama ūkio subjektui už konkretų jo padarytą pažeidimą.
Iš paminėtos taisyklės, reglamentuojančios bendruosius baudų
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skyrimo klausimus, teisės normos numato ir išimtis, leidžiančias geriau
individualizuoti baudos dydį bei užtikrinti teisingumą.
Viena iš tokių išimčių yra numatyta Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 43 straipsnyje, kuris suteikia teisę ūkio subjektą, kuris yra
draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvis, atleisti nuo baudos (bausmės),
jei jo veika atitinka šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.
Kita išimtis yra nustatyta Taisyklių III skyriuje (6–8 punktai), kuri
suteikia teisę sumažinti (sušvelninti) pagal Taisyklių II skyriaus nuostatas
paskirtą baudą ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo konkurentų susitarimo
dalyvis, jei jo veika atitinka Taisyklių 6–8 punktuose nustatytas sąlygas.
Iš Taisyklių III skyriuje įtvirtintų teisės normų konstrukcijos matyti,
kad Taisyklių 6 punktas veikia kaip bendro pobūdžio teisės norma, Taisyklių
7 ir 8 punktų atžvilgiu. Tai reiškia, kad ūkio subjekto atžvilgiu Taisyklių III
skyriuje nustatyta išimtis gali būti taikoma tik tuomet, jei jo veika, visų pirma,
atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytas sąlygas, o būtent, jeigu jis pateikė visą
jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą ir bendradarbiavo su
Konkurencijos taryba viso tyrimo metu. Ir tik tuomet, jei jo veika atitinka
Taisyklių 6 punkte nustatytas sąlygas, gali būti sprendžiamas klausimas dėl
Taisyklių 7 ar 8 punktų, leidžiančių sumažinti baudą nuo 50 iki 75 procentų
taikymo, ar nuo 20 iki 50 procentų, taikymo.
Byloje nustatyta, kad tyrimas pareiškėjų atžvilgiu buvo pradėtas 2006
m. balandžio mėn., o 2006 m. liepos mėn. pradėtas ir papildomas tyrimas
dėl veikų, už kurių pažeidimą pareiškėjai buvo nubausti šioje byloje. Minėtas
tyrimas buvo baigtas 2006 m. gruodžio 7 d., o pareiškėjai apie padarytus
jų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus informaciją
atsakovui pateikė tik 2006 m. lapkričio mėnesį.
Visa tai nepatvirtina tos aplinkybės, kad pareiškėjai bendradarbiavo
su Konkurencijos taryba viso tyrimo, atliekamo jų atžvilgiu, metu, o tai savo
ruožtu yra ta aplinkybė, kuri neatitinka Taisyklių 6 punkte nustatytos sąlygos
– jeigu pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą ir
bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso tyrimo metu.
Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo išvada dėl galimumo
taikyti pareiškėjų atžvilgiu Taisyklių 8 punkto nuostatas, yra nepagrįsta ir
neteisinga.
Iš ginčijamo atsakovo nutarimo matyti, kad atsakovas pareiškėjų
padarytus tyrimo pabaigoje prisipažinimus pripažino jų atsakomybę
lengvinančia aplinkybe bei atitinkamai paskirtas baudas sumažino 25
procentais. Tokiu būdu pareiškėjų prisipažinimai buvo tinkamai teisiškai
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įvertinti, o kaip minėta, šiuos prisipažinimus vertinti kaip aplinkybę,
suteikiančią galimybę pareiškėjų atžvilgiu taikyti Taisyklių III skyriaus
nuostatas, nėra teisinių sąlygų.
Papildomų aplinkybių, kurių atsakovas nebūtų įvertinęs, skirdamas
baudas, pareiškėjai iš esmės nepateikė bei nenurodė. Kolegija sutinka su
pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad skiriant pareiškėjams baudas
nebuvo pažeisti kiti Taisyklių II skyriaus nuostatai, kiek tai susiję su baudų
dydžių skyrimu už padarytų pažeidimų pavojingumą ir jų trukmę.
Dėl paminėtų priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas yra
naikinamas, byloje priimant naują sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundas
atmetamas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio
11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: pareiškėjų uždarosios akcinės
bendrovės „Lamberta“, uždarosios akcinės bendrovės „SOBO Sistemos“ ir
uždarosios akcinės bendrovės „Termofora“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.3. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.3.1. Dėl mokestinio patikrinimo sustabdymo, kai jam užbaigti
reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių
kompetentingų institucijų
Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo
taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
ﬁnansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87, 36
punktas, kuriame, be kita ko, nustatyta, kad mokestinis patikrinimas gali būti
stabdomas tais atvejais, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos
Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių
valstybinių mokesčių inspekcijų, turi būti aiškinamas kaip reiškiantis, jog
mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas tik tada, kai neturėdamas tos
konkrečios informacijos mokesčių administratorius neturi galimybės faktiškai
toliau to mokestinio patikrinimo tęsti (atlikti).
Administracinė byla Nr. A525-952/2008
Procesinio sprendimo kategorija 9.9

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. birželio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno ir Vaidos
Urmonaitės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Egidijui Morkūnui,
atsakovo atstovui Aidui Vaidinauskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007
m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal uždarosios akcinės
bendrovės „Klaipėdos keliai“ skundą atsakovui Panevėžio apskrities
valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas skundu prašė panaikinti Panevėžio apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos (toliau – ir Panevėžio AVMI) Patikrinimų skyriaus
vedėjo pavaduotojos 2007 m. birželio 26 d. sprendimą sustabdyti Bendrovės
mokestinį patikrinimą (b. l. 2–5). Paaiškino, kad Panevėžio AVMI,
vykdydamas 2006 m. lapkričio 27 d. Pavedimą tikrinti Nr. 07-06-10-94,
bendrovėje vykdė mokestinį patikrinimą. Patikrinimas 2007 m. birželio 26 d.
sprendimu buvo sustabdytas motyvuojant, kad reikalinga gauti informaciją
iš teismo apie priimtą sprendimą administracinėje byloje. Nurodė, kad
Mokesčių administravimo įstatymas (toliau – ir MAĮ) nustato pagrindines
sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus,
pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus,
įtvirtina mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises
ir pareigas, mokesčio mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir
sumokėjimą ir kt. Teisę stabdyti mokestinį patikrinimą numato „Mokestinių
patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių“
(toliau – ir Taisyklės) 36 punktas, tačiau šis poįstatyminis aktas negali suteikti
mokesčių administratoriui daugiau teisių, nei tai buvo suteikta įstatymu.
Bendrovė pripažįsta mokesčių administratoriaus teisę vykdyti mokestinius
patikrinimus, tačiau MAĮ normos nesuteikia teisės mokesčių administratoriui
stabdyti mokestinio patikrinimo eigos. Dėl šios priežasties Panevėžio AVMI,
sustabdydama Bendrovės mokestinį patikrinimą, viršijo MAĮ normų suteiktų
teisių ribas. Be to, nurodė, kad mokesčių administratorius, atlikdamas
jam pavestas funkcijas, privalo stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių
mokėtojo veiklą. Konkrečiu atveju Bendrovės mokestinis patikrinimas
vyksta jau daugiau kaip šešis mėnesius, jis ne kartą buvo tęsiamas, o dabar
yra sustabdomas neapibrėžtam terminui. Todėl pareiškėjui yra akivaizdu,
jog mokesčių administratorius, naudodamasis formaliu motyvu – iki bus
gauta informacija iš teismo apie priimtą sprendimą administracinėje byloje –
vilkina mokestinį patikrinimą ir taip trukdo Bendrovei.
Atsakovas prašė netenkinti skundo ir paaiškino, kad MAĮ 25
straipsnyje yra nustatytos centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos,
tarp kurių numatyta ir teisė nustatyti mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo
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ir sumokėjimo teisingumo kontrolės prioritetus bei procedūras (MAĮ 25
str. 1 d. 6 p.), priimti įstatymų lydimuosius teisės aktus, kurių leidimas
priklauso centrinio mokesčių administratoriaus kompetencijai. MAĮ 134
straipsnyje numatyta, kad detalią mokestinių patikrinimų atlikimo ir jų
rezultatų įforminimo, patvirtinimo tvarką nustato centrinis mokesčių
administratorius, suderinęs su ﬁnansų ministru. Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos, kuri yra centrinis
mokesčių administratorius, parengė ir patvirtino Taisykles, kurių 36 punkte
nustatyta, kad mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas tais atvejais, kai
jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių valstybinių mokesčių
inspekcijų. Nurodytos Taisyklės nekeičia nei mokesčių vidinės struktūros,
nei jos elementų, o tik reglamentuoja mokesčio administratoriaus vykdomas
procedūras ir jų įgyvendinimą. Kadangi teismo sprendimas turi reikšmingos
įtakos tikrinimo patikrinimui ir jo rezultato įforminimui, Panevėžio AVMI ir
vadovavosi šiomis Taisyklėmis, kai 2007 m. birželio 26 d. sprendimu sustabdė
Bendrovės mokestinį patikrinimą iki bus gauta informacija iš teismo apie
priimtą sprendimą administracinėje byloje.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 8 d.
sprendimu pareiškėjo skundą patenkino.
Teismas byloje nustatė, kad Panevėžio AVMI pagal 2006 m. lapkričio
27 d. Pavedimą tikrinti Nr. 07-06-10-94, Bendrovėje vykdo kompleksinį
mokestinį patikrinimą (b. l. 7). Panevėžio AVMI Patikrinimų skyriaus vedėjo
pavaduotoja 2007 m. birželio 26 d. priėmė sprendimą sustabdyti Bendrovės
mokestinį patikrinimą iki bus gauta informacija iš teismo apie priimtą
sprendimą administracinėje byloje (b. l. 9).
Mokestinio patikrinimo tvarką, eigą ir patikrinimo rezultatų įforminimą
reglamentuoja MAĮ VI-ojo skyriaus normos. MAĮ 134 straipsnyje numatyta,
kad detalią mokestinių patikrinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo,
patvirtinimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius, suderinęs
su ﬁnansų ministru, o mokestinių patikrinimų atlikimo metodikas tvirtina
centrinis mokesčių administratorius, t. y. Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos (MAĮ 19 str. 1 punktas). Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos (toliau
– ir VMI), vadovaudamasi MAĮ nuostatomis, parengė ir VMI viršininko
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2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.VA-87 patvirtino Taisykles. Kaip nurodyta
Taisyklių 1 punkte, jos yra skirtos mokesčių administratoriaus pareigūnų
vykdomų mokesčių mokėtojų (mokestį išskaičiuojančių asmenų) mokestinio
patikrinimo atlikimo, mokestinio patikrinimo metu surinktos informacijos,
nustatytų faktų įforminimo bei patvirtinimo procedūrų nustatymui. Taisyklių
II skyriaus III skirsnyje yra įtvirtintos teisės normos, nustatančios mokesčių
administratoriaus atliekamo patikrinimo procedūrų eigą, tarp jų – ir normos,
reglamentuojančios mokestinio patikrinimo pratęsimą (35 p.), sustabdymą
(36 p.).
Tokiu būdu teismas padarė išvadą, kad VMI, parengdama ir
patvirtindama Taisykles, vykdė MAĮ normų priskirtą funkciją. Teismo
nuomone, šiuo poįstatyminiu aktu nėra nustatomi ar keičiami jokie mokesčio
elementai, Taisyklių normomis centrinis mokesčių administratorius
siekė užtikrinti Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų, susijusių su
mokestiniais patikrinimais, įgyvendinimą.
Teismas, darydamas nurodytą išvadą, atsižvelgė į Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo pateiktus išaiškinimus. Konstitucinio Teismo 2000
m. kovo 15 d. nutarime yra pažymėta, kad „Konstitucijos 127 straipsnio 3
dalis suponuoja tai, kad tokie esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio
objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio
dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai, išimtys bei lengvatos turi būti
nustatomi įstatymu. Tai reiškia, kad Konstitucijoje nereikalaujama mokesčių
įstatymų įgyvendinimo tvarkos nustatyti tik įstatymu: pagal Konstituciją
mokesčių įstatymų įgyvendinimo tvarka, taip pat ir konkretaus mokėtino
mokesčio apskaičiavimo tvarka, gali būti nustatoma ne tik įstatymais, bet ir
poįstatyminiais teisės aktais“.
Atsižvelgęs į nurodytų teisės normų aiškinimą, teismas padarė išvadą,
kad mokesčių administratorius turi teisę, esant Taisyklių nustatytoms
sąlygoms, sustabdyti mokestinio patikrinimo terminą.
Taisyklių 36 punktas nustato, kad mokestinis patikrinimas gali būti
stabdomas tais atvejais, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos
Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių
valstybinių mokesčių inspekcijų ar centrinio mokesčių administratoriaus, ir
tokiu laikotarpiu faktiškai mokestinis patikrinimas nėra atliekamas, taip pat
šių Taisyklių 46 punkte numatytu atveju.
Byloje teismas nustatė, kad Bendrovei 2007 m. vasario 12 d. buvo
pateiktas Panevėžio AVMI „Mokesčių administratoriaus nurodymas“ Nr. AN88, kuriuo nurodyta iki 2007 m. vasario 22 d. pateikti papildomus buhalterinės
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apskaitos duomenis, kitokius dokumentus, paaiškinimus dėl kai kurių
buhalterinės apskaitos dokumentų, ūkinių ir ﬁnansinių operacijų (b. l. 40–42).
Bendrovė šio mokesčių administratoriaus nurodymo neįvykdė, be to, 2007
m. kovo 8 d. dėl jo padavė skundą Panevėžio apygardos administraciniam
teismui (b. l. 35–44). Nurodytu skundu Bendrovė prašė panaikinti Panevėžio
AVMI 2007 m. vasario 9 d. nurodymą Nr. AN-88, savo reikalavimą grįsdama
tuo, jog Bendrovėje atliekamas patikrinimas yra neteisėtas, mokesčių
administratoriaus nurodymai nėra pagrįsti MAĮ normomis.
Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas nurodė, kad Panevėžio
apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-825-552-2007 nagrinėjamas
aukščiau paminėtas Bendrovės ir Panevėžio AVMI ginčas dėl mokesčių
administratoriaus nurodymo panaikinimo yra susijęs tik su MAĮ normų
nustatytų mokesčio administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisių ir pareigų,
kylančių mokestinio patikrinimo metu, aiškinimu, jų apimties nustatymu.
Teismo nuomone, būsimame procesiniame dokumente nustatytos aplinkybės
negali būti vertinamos kaip Taisyklių 36 punkte nurodyta informacija,
šios aplinkybės neturės įtakos sprendžiant klausimus dėl mokesčių dydžio
apskaičiavimo, jų deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo ar
apskaitos tvarkymo.
Tokiu būdu teismas padarė išvadą, kad Panevėžio apygardos
administracinis teismas negali būti vertinamas kaip Taisyklių 36 punkte
nurodyta kita Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, turinti
informacijos, reikalingos informacijos mokestiniam patikrinimui užbaigti.
Teismo nuomone, mokesčio mokėtojo veiksmai, kai ji nustatytu laiku
nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymo ir nepateikia dokumentų
ar paaiškinimų apie aplinkybes, reikalingas mokesčio apskaičiavimo
teisingumui nustatyti ir kt., ginčija mokesčių administratoriaus nurodymą,
gali būti vertinami kaip Taisyklių 35 punkte numatyta sąlyga, suteikianti teisę
mokesčių administratoriui galimybę pratęsti mokestinio patikrinimo trukmę.
Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad Panevėžio
AVMI atliekamo Bendrovės mokestinio patikrinimo sustabdymas nėra
pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, todėl pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Klaipėdos keliai“ (toliau – ir UAB „Klaipėdos keliai“) skundas dėl
Panevėžio AVMI 2007 m. liepos 26 d. mokestinio patikrinimo sustabdymo
panaikinimo tenkintinas.
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III.
Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu.
Atsakovas nurodo šiuos nesutikimo argumentus:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų taisyklių
36 punktas numato mokesčių administratoriui teisę sustabdyti
mokestinį patikrinimą, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų
Lietuvos Respublikos ar užsienio kompetentingų institucijų, kitų
teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų ir tokiu laikotarpiu faktiškai
mokestinis patikrinimas nėra atliekamas. Mokestinis patikrinimas
buvo sustabdytas, kol bus gauta informacija iš Panevėžio apygardos
administracinio teismo apie priimtą sprendimą administracinėje
byloje (byla pagal Bendrovės skundą dėl Panevėžio AVMI nurodymo
panaikinimo). Be to, 2007 m. vasario 8 d. buvo išsiųstas paklausimas į
Klaipėdos AVMI, į kurį atsakymas dar negautas. Taisyklės nereikalauja
išvardinti visas esamas patikrinimo sustabdymo priežastis, todėl
paklausimas irgi laikytinas pakankama priežastimi sustabdyti mokestinį
patikrinimą.
2. Nagrinėdamas bylą, teismas peržengė nagrinėjamo skundo ribas,
kadangi Bendrovė savo skunde neginčijo patikrinimo sustabdymo
priežasčių ir motyvų.
3. Bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai atmetė Panevėžio AVMI argumentą,
kad teismas laikytinas kita Lietuvos Respublikos kompetentinga
institucija.
4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad mokesčių mokėtojo veiksmai, kai
jis nustatytu laiku nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymo
ir nepateikia dokumentų ar paaiškinimų apie aplinkybes, reikalingas
mokesčio apskaičiavimo teisingumui nustatyti arba ginčija mokesčių
administratoriaus nurodymą, gali būti vertinami kaip Taisyklių 35
numatyta sąlyga pratęsti mokestinio patikrinimo trukmę. Pasak
apelianto, neviršijus nustatyto 90 dienų termino, nebuvo jokio juridinio
pagrindo prašyti centrinį mokesčių administratorių pratęsti patikrinimo
terminą.
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Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu
nesutinka, prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą. Pareiškėjas nurodo, kad atsiliepimą grindžia tais pačiais
argumentais, kuriuos nurodė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.
Taip pat nurodo papildomus argumentus:
1. Ginčo teisme nagrinėjimo metu mokesčių administratoriui buvo žinomi
Bendrovės skundo argumentai ir motyvai, Panevėžio AVMI teisme buvo
atstovaujama, todėl apeliantas galėjo ir turėjo teisme pareikšti visus savo
argumentus ir motyvus, kuriais norėjo vadovautis kaip atsikirtimais
į Bendrovės pareikštą skundą. Nenurodęs paklausimo Klaipėdos
AVMI sprendime sustabdyti patikrinimą, mokesčių administratorius
apribojo Bendrovės teisę žinoti objektyvią informaciją apie mokestinio
patikrinimo eigą. Būtina įvertinti tai, kad apeliantas savo skunde
pateikia naują aplinkybę ir pateikia naują įrodymą, t. y. 2007 m. vasario
8 d. paklausimą Klaipėdos AVMI. Nėra jokių svarbių priežasčių, kurios
neleido šio įrodymo pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl
įrodymas neturėtų būti tiriamas.
2. Bendrovės teises pažeidė ne mokestinio patikrinimo sustabdymo
priežastys ar motyvai. Bendrovės interesus pažeidė mokesčių
administratoriaus sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą, kurį
Bendrovė teismui ir apskundė.
3. Mokestinių teisės normų prasme, teismo negalima laikyti kompetentinga
institucija, kadangi mokesčių administratorius neturi teisės reikalauti,
o teismai neturi pareigos pateikti jokios informacijos, kuri gali būti
reikšminga apskaičiuojant, deklaruojant ar sumokant mokesčius.
4. Teismas teisingai nustatė, kad mokesčių administratorius, kilus ginčui
dėl nurodymo vykdymo, turėjo teisę pratęsti mokestinio patikrinimo
terminą, o ne jį sustabdyti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino faktines bylos
aplinkybes bei iš esmės tinkamai taikė materialinės teisės normas, esminių
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procesinės teisės normų pažeidimų, kurie būtų lėmę neteisėto ar nepagrįsto
sprendimo priėmimą, nepadarė.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundo objektas – Panevėžio apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Patikrinimų skyriaus vedėjo pavaduotojos
2007 m. birželio 26 d. sprendimas sustabdyti pareiškėjo mokestinį
patikrinimą.
Skundžiamu individualiu administraciniu aktu (b. l. 9) nuspręsta
mokestinį patikrinimą sustabdyti nuo 2007 m. birželio 27 d. dėl informacijos
gavimo iš teismo apie priimtą sprendimą administracinėje byloje. Nagrinėjant
bylą turi būti tikrinamas viešojo administravimo subjekto sprendimo
teisėtumas ir pagrįstumas.
Mokesčių administratoriaus kompetencija nustatyta Mokesčių
administravimo įstatymo IV skyriuje, 33 straipsnyje įtvirtintos mokesčių
administratoriaus teisės, kuriomis jis gali naudotis atlikdamas jam pavestas
funkcijas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendime akcentavo, kad
MAĮ 134 straipsnio nuostatomis detalią mokestinių patikrinimų atlikimo,
jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo tvarką pavesta nustatyti centriniam
mokesčių administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos ﬁnansų ministerijos), suderinus su Finansų ministru.
VMI viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų
Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo
taisyklių 36 punkte yra nustatyta, kad mokestinis patikrinimas gali būti
stabdomas tais atvejais, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos
Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių
valstybinių mokesčių inspekcijų ir tokiu laikotarpiu faktiškai mokestinis
patikrinimas nėra atliekamas. Ši teisės norma reiškia, kad mokestinis
patikrinimas gali būti stabdomas ne tuomet, kai mokesčių administratoriui
reikalinga informacija iš atitinkamų institucijų, bet tik tada, kai neturėdamas
tos konkrečios informacijos, mokesčių administratorius neturi galimybės
faktiškai toliau to mokestinio patikrinimo tęsti (atlikti).
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Mokesčių administratoriui įstatymu ir
poįstatyminiu aktu suteiktos teisės atlikti tam tikrus veiksmus nereiškia, jog
tie veiksmai, inter alia ir priimami sprendimai gali neatitikti tam tikrų teisės
reikalavimų. Kaip jau buvo minėta, mokesčių administratoriaus sprendimas
sustabdyti mokestinį patikrinimą yra individualus teisės aktas (individualus
administracinis sprendimas), kuriam taikomi ir viešojo administravimo
reikalavimai. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad
individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis
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(faktais) ir teisės aktų normomis, tokiame akte turi būti aiškiai suformuluotos
nustatytos arba suteikiamos teisės bei pareigos ir nurodyta akto apskundimo
tvarka. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio
pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto
vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Išvadą,
kad sprendimui sustabdyti mokestinį patikrinimą keliami šie bendrieji
individualaus administracinio sprendimo reikalavimai, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra padaręs 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje,
priimtoje administracinėje byloje Nr. A5-1055/2007.
Teisėjų kolegija, patikrinusi byloje surinktą medžiagą sprendžia,
kad skundžiamas atsakovo sprendimas sustabdyti UAB „Klaipėdos keliai“
mokestinį patikrinimą neatitinka individualiam administraciniam aktui
keliamų reikalavimų, nes ginčijamas sprendimas nepagrįstas objektyviais
bylos duomenimis ir teisės aktų normomis (jame taip pat nenurodyta
ir apskundimo tvarka, sprendimas nepatvirtintas antspaudu). Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų analizė suponuoja išvadą, kad
motyvų išdėstymas individualiame administraciniame akte (sprendime) turi
būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai
faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo
administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą. Ši teisės
norma kyla iš teisėtumo principo, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo
administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų,
kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų
reikalavimus.
Kadangi ginčo sprendime nėra nurodytas nei konkretus jo priėmimo
faktinis, nei juridinis pagrindas, kolegija neturi galimybės plačiau pasisakyti
dėl atsakovo galimybių stabdyti mokestinį patikrinimą.
Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. birželio 26 d.
sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą negali būti laikomas teisėtu ir
pagrįstu, todėl pirmosios instancijos teismas šį sprendimą panaikino teisėtai
ir pagrįstai. Naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame
skunde išdėstytais argumentais pagrindo nėra.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.3.2. Dėl subjekto išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojų registro, kai šis objektyviai nevykdo ekonominės veiklos ar
neįsigyja prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių dėl ne nuo jo
priklausančių aplinkybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 75
straipsnio 3 dalimi ir Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų
registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių,
patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų
ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 (Žin., 2002,
Nr. 66-2744; 2008, Nr. 89-3594) 47.1 punktu, išregistravimui iš Pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva yra
svarbus pats ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių
nevykdymo faktas, kuriam patvirtinti mokesčių administratorius privalo
nustatyti atitinkamas aplinkybes. Tačiau teisės aktai neįpareigoja mokesčių
administratoriaus papildomai nustatyti ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš
kitų Europos Sąjungos valstybių narių nevykdymo priežasčių, taip pat nenustato
jokių kriterijų tokioms priežastims ir jų juridinei reikšmei įvertinti. Todėl
asmenys, kurie buvo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, tačiau
dėl vienų ar kitų priežasčių nebevykdo anksčiau pradėtos ekonominės veiklos (ją
nutraukė, sustabdė ir pan.), pagrįstai gali būti išregistruojami iš Pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva teisės aktų
nustatyta tvarka.
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Administracinė byla Nr. A438-823/2008
Procesinio sprendimo kategorija 8.2; 9.3; 9.8

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko
(pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovei D. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m.
rugpjūčio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios
akcinės bendrovės „Harmonijos pasaulis“ skundą atsakovui Klaipėdos
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Harmonijos pasaulis“ (toliau
– ir UAB „Harmonijos pasaulis“) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas
panaikinti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m.
gegužės 23 d. sprendimą Nr. 16, kuriuo uždarąją akcinę bendrovę „Harmonijos
pasaulis“ nuspręsta išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų
registro.
Pareiškėjas nurodė, kad iki 2005 m. lapkričio 28 d. uždarosios akcinės
bendrovės „Harmonijos pasaulis“ direktore dirbo D. M., kuriai, pradėjus
ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-60023-05, buvo pateikti
įtarimai pagal požymius nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 147 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 3 dalyje. 2005
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m. lapkričio 28 d. D. M. buvo sulaikyta. 2005 m. lapkričio 30 d. Vilniaus
miesto trečiojo apylinkės teismo nutartimi jai paskirta kardomoji priemonė
– suėmimas. Paskirta kardomoji priemonė buvo pakeista tik 2006 m.
rugpjūčio 21 d. Pareiškėjas teigė, kad direktorės D. M. suėmimo laikotarpiu
įmonės veikla nebuvo vykdoma, buvo pritaikytas laikinasis nuosavybės teisių
apribojimas D. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Harmonijos pasaulis“
turtui. Pareiškėjo manymu, įmonė veiklos laikinai nevykdė dėl objektyvių
priežasčių, o ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo teikiamos iki
2006 m. sausio mėnesio. Pareiškėjas paaiškino, jog direktorės D. M. mėginimui
priimti sprendimus, susijusius su įmonės valdymu, užkirto kelią Vilniaus
apygardos prokuratūros pritaikytos priemonės, dėl ko bendrovės direktorei
buvo uždrausta susitikti su notaru ir įgalioti kitus asmenis tvarkyti bendrovės
reikalaus, tarp jų – teikti deklaracijas. Pareiškėjas pabrėžė, jog esant visoms
šioms aplinkybėms, atsakovo sprendimas išregistruoti bendrovę iš Pridėtinės
vertęs mokesčio mokėtojų registro yra neteisėtas ir nepagrįstas.
Atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė,
kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir
PVM) įstatymo 75 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog vietos mokesčio
administratoriaus iniciatyva iš PVM mokėtojų gali būti išregistruojami
PVM mokėtojai, kurie, mokesčio administratoriaus duomenimis, nevykdo
ekonominės veiklos ar neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių. Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos viršininko
2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. VA-46 patvirtintų „Įregistravimo į
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ 47 punktu (2004 m. liepos 16 d.
įsakymo Nr. VA-140 redakcija) reglamentuota, jog mokesčio administratoriaus
iniciatyva iš Registro gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie
nevykdo ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų Europos Sąjungos
valstybių narių. Tai gali būti nustatoma, be kita ko, pagal tą aplinkybę, jog
PVM mokėtojas neteikia PVM deklaracijų (taisyklių 47.1.2. papunktis).
Šuo punktu (47) taip pat nustatyta, jog vietos mokesčių administratorius
kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar nustatytų aplinkybių (vienos ar
kelių) buvimas per tam tikrą laikotarpį leidžia daryti išvadą apie veiklos
nevykdymą, ar prekių įsigijimo iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių
nebuvimą. Atsakovas pabrėžė, jog prieš priimant ginčijamą sprendimą,
pareiškėjas pateikė (paskutinę) PVM deklaraciją už 2006 metų sausio mėnesį.
Pateiktas PVM deklaracijas (už 2005 metų lapkričio, gruodžio mėnesius bei
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už 2006 metų sausio mėnesį) yra pasirašęs M. S., ėjęs direktoriaus pareigas D.
M. suėmimo laikotarpiu. Deklaracijos už 2006 metų vasario, kovo mėnesius
nepateiktos. M. S., ėjęs direktoriaus pareigas, 2006 m. vasario 22 d. informavo,
jog bendrovė ekonominės veiklos nevykdo, darbuotojai atleisti iš darbo.
Atsakovas teigė, kad 2006 m. gegužės 16 d. raštu Nr. (22.24)-T2-689 įspėjo
pareiškėją apie ketinimą išregistruoti bendrovę iš PVM mokėtojo registro dėl
ekonominės veiklos nevykdymo, tačiau pareiškėjas į šį įspėjimą nesureagavo,
jokių reikiamų priemonių nesiėmė. Todėl pareiškėjo skundžiamas sprendimas
yra pagrįstas ir teisėtas.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 30
d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr.
16, kuriuo uždarąją akcinę bendrovę „Harmonijos pasaulis“ nuspręsta
išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro.
Teismas konstatavo, kad rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog
uždarosios akcinės bendrovės „Harmonijos pasaulis“ direktorei D. M.,
pradėjus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-60023-05, buvo
pateikti įtarimai pagal požymius nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 147 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 3 dalyje. D. M.
2005 m. lapkričio 28 d. buvo sulaikyta, o Vilniaus miesto trečiojo apylinkės
teismo nutartimi jai paskirta kardomoji priemonė – suėmimas. Paskirta
kardomoji priemonė buvo pakeista tik 2006 m. rugpjūčio 21 d., paskiriant
įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinį pasižadėjimą
neišvykti ir dokumentų paėmimą. Vilniaus apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 2006 m. balandžio
6 d. nutarimu nutarta laikinai apriboti įtariamosios D. M. nuosavybės teisę
į jai priklausantį turtą, inter alia 6 000 vardinių paprastųjų uždarosios
akcinės bendrovės „Harmonijos pasaulis“ akcijų, taip pat nustatytas visiškas
nuosavybės teisių apribojimas, uždraudžiant valdyti ir disponuoti nurodytu
turtu. Vilniaus apygardos prokuratūroje 2006 m. gegužės 15 d. buvo gautas
įtariamosios D. M. prašymas dėl leidimo susitikti su notaru, kuris Vilniaus
apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus 2006 m. gegužės 19 d. nutarimu atmestas.
Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą,
kad pareiškėjas objektyviai negalėjo vykdyti ekonominės veiklos dėl ne nuo
jo priklausančių aplinkybių; nėra įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjui
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buvo įteiktas atsakovo 2006 m. gegužės 16 d. raštas Nr. (22.24)-T2-689,
įspėjantis pareiškėją apie ketinimą išregistruoti bendrovę iš PVM mokėtojo
registro dėl ekonominės veiklos nevykdymo. Teismo nuomone, atsakovas,
spręsdamas klausimą dėl bendrovės išregistravimo iš PVM mokėtojų
registro, turėjo atsižvelgti į šias aplinkybes ir jas atitinkamai įvertinti. Be to,
kaip pabrėžė teismas, vietos mokesčio administratoriaus iniciatyva iš PVM
mokėtojų registro gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie, mokesčio
administratoriaus duomenimis, nevykdo ekonominės veiklos ar neįsigyja
prekių iš kitų valstybių narių (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 75 str.
3 d.), t. y. įstatymų leidėjas mokesčio administratoriui suteikė teisę, tačiau
nenustatė pareigos, esant tam tikroms aplinkybėms, išregistruoti iš PVM
mokėtojų registro PVM mokėtojus. Dėl šių priežasčių teismas pareiškėjo
skundą patenkino (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p.).
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007
m. rugpjūčio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB
„Harmonijos pasaulis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą
grindžia šiais motyvais bei argumentais:
1. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo (juridinio asmens) skundą,
nesiaiškino visų bylai objektyviai ir visapusiškai išspręsti teisiškai
reikšmingų aplinkybių, o apsiribojo tik ta aplinkybe, jog UAB
„Harmonijos pasaulis“ direktorė D. M., jos atžvilgiu pradėto ikiteisminio
tyrimo metu, buvo sulaikyta bei suimta. Be to, teismas nesiaiškino
aplinkybės, jog bendrovėje „Harmonijos pasaulis“ buvo paskirtas
atsakingas asmuo (M. S.) tvarkyti jos ﬁnansinius ir organizacinius
reikalus, taip pat neišsiaiškino bendrovės galimybių vykdyti ekonominę
veiklą.
2. Anot atsakovo, ginčijamame sprendime pirmosios instancijos teismas
konstatavo, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjui buvo
įteiktas atsakovo 2006 m. gegužės 16 d. raštas Nr. (22-24)-T2-689,
įspėjantis pareiškėją apie ketinimą išregistruoti bendrovę iš PVM
mokėtojų registro dėl ekonominės veiklos nevykdymo. Tačiau atsakovo
2006 m. gegužės 16 d. rašto Nr. (22-24)-T2-689 įteikimo pareiškėjui
klausimo teismas posėdžio metu net nenagrinėjo. Į teismo posėdį
nebuvo iškviestas ir apklaustas M. S., kuriam 2006 m. gegužės 16 d.
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registruotu laišku nurodytu adresu buvo išsiųstas nurodytas raštas.
Atsakovo teigimu, jis teismui pateikė priimamų pašto siuntų sąrašo ir
Lietuvos pašto spaudo kopijas, kurios patvirtina, kad minėtas raštas
buvo išsiųstas registruotu laišku pareiškėjui.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamo ginčo esmė – atsakovo
Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m. gegužės 23 d.
sprendimo Nr. 16, kuriuo uždarąją akcinę bendrovę „Harmonijos pasaulis“
nuspręsta išregistruoti iš PVM mokėtojų registro, teisėtumas ir pagrįstumas.
Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Harmonijos pasaulis“ apeliacinį skundą tenkino ir nurodytą
atsakovo sprendimą panaikino.
Minėtame sprendime atsakovas – Klaipėdos apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija – nurodė, jog uždaroji akcinė bendrovė „Harmonijos
pasaulis“ išregistruojama iš PVM mokėtojų registro, vadovaujantis Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 75 straipsniu bei atsižvelgiant į tai, kad ji neteikia
PVM deklaracijų (b. l. 7). Taigi atsakovas pareiškėją iš PVM mokėtojų registro
išregistravo, atsižvelgdamas į vieną konkrečią faktinę aplinkybę – PVM
deklaracijų nepateikimą, ir ši aplinkybė yra pagrindinis ginčijamo atsakovo
sprendimo priėmimo faktinis pagrindas. Dėl šios priežasties būtina įvertinti
ar, vadovaujantis atsakovo 2006 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 16 priėmimo
metu galiojusiais teisės aktais, PVM deklaracijų nepateikimas pagrįstai galėjo
būti vertinamas kaip pagrindas išregistruoti mokesčių mokėtoją iš PVM
mokėtojų registro atsakovo iniciatyva.
Pažymėtina, jog Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2004 m.
sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) 75 straipsnio 3 dalis numatė,
kad vietos mokesčio administratoriaus iniciatyva iš PVM mokėtojų gali
būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie, mokesčio administratoriaus
duomenimis, nevykdo ekonominės veiklos ar neįsigyja prekių iš kitų Europos
Sąjungos (toliau – ir ES) valstybių narių.
Šios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 75 straipsnio 3 dalyje
įtvirtintos teisės normos turinys yra konkretizuotas Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo nuostatų įgyvendinimą reglamentuojančiame poįstatyminiame teisės
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akte – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų
ministerijos viršininko 2002 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintose
Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklėse (Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos viršininko 2004 m.
balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-46 redakcija). Nurodytų Taisyklių 47 punktas
nustato, kad apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva iš PVM
mokėtojų registro gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie:
47.1. vietos mokesčių administratoriaus duomenimis, įvertinus atskiro
PVM mokėtojo veiklos ypatybes (sezoniškumą ir panašiai), nevykdo
ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių. Tai galima
būtų nustatyti pagal šias aplinkybes:
47.1.1. teikiamose deklaracijose PVM mokėtojas nedeklaruoja prekių
tiekimų ar paslaugų teikimų ar prekių įsigijimų iš ES valstybių narių;
47.1.2. PVM mokėtojas neteikia PVM deklaracijų;
47.1.3. PVM mokėtojas nerandamas jo nurodytose buveinės ir veiklos
vykdymo vietose;
47.1.4. PVM mokėtojas nevykdo mokesčio administratoriaus nurodymų,
kurie duodami siekiant įsitikinti, kad vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja
teisingus duomenis;
47.1.5. nustatyta, kad PVM mokėtojas nevykdo ekonominės veiklos,
o įsteigtas siekiant savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų ir (arba)
naudojamas kaip priedanga, vykdant neteisėtą veiklą;
47.1.6. nustatyti kiti faktai, patvirtinantys veiklos nevykdymą ar prekių
įsigijimo iš kitų ES valstybių narių nebuvimą.
Taisyklių 47 punkte taip pat nurodyta, jog vietos mokesčių
administratorius kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar nustatytų
aplinkybių (vienos ar kelių) buvimas tam tikrą laikotarpį leidžia daryti
išvadą apie veiklos nevykdymą, ar prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių
nebuvimą.
Iš Taisyklių 47 punkte įtvirtintų teisės normų struktūros bei sistemos
ir jų turinio matyti, kad ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES
valstybių narių nevykdymas, kaip savarankiškas išregistravimo iš PVM
mokėtojų registro pagrindas, gali būti patvirtintas bet kuria (bet kuriomis)
iš Taisyklių 47.1.1–47.1.6 punkte išvardintų aplinkybių (vienos ar kelių tokių
aplinkybių buvimu).
Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju vietos mokesčių
administratorius nurodė, kad pareiškėjas išregistruojama iš PVM mokėtojų
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atsižvelgiant į tai, kad neteikia PVM deklaracijų (Taisyklių 47.1.2 punktas).
Ši faktas yra patvirtintas byloje esančiais įrodymais – pareiškėjas atsakovui
paskutinę PVM deklaraciją pateikė tik už 2006 m. sausio mėn. ir iki
išregistravimo nepateikė deklaracijų už 2006 m. vasario ir kovo mėn. (b.
l. 139–142), nors vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 85
straipsnio 1 dalimi, tokias deklaracijas už kiekvieną kalendorinį mėnesį
privalėjo pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.
Kartu akcentuotina, jog Taisyklių 47.1.2 punktas aiškintinas kaip
įpareigojantis vietos mokesčių administratorių nustatyti sistemingą, nuolatinį,
kartotinį PVM mokėtojo veiksmų (neveikimo), susijusių su PVM deklaracijų
nepateikimu, pobūdį. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog Taisyklėse,
apibrėžiant šią išregistravimą iš PVM mokėtojų registro sąlygojančią
aplinkybę „PVM mokėtojas neteikia PVM deklaracijų“, PVM mokėtojo
veiksmus (neveikimą) apibūdinanti sąvoka (PVM deklaracijų neteikimas)
yra suformuluota daugiskaitos forma. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo
konkrečiu atveju pareiškėjo veiksmai (neveikimas) atitiko Taisyklių 47.1.2
punkte nurodytus požymius, kadangi jis du mėnesius iš eilės nepateikė PVM
deklaracijų. Atkreiptinas dėmesys, jog šios deklaracijos atsakovui nebuvo
pristatytos net ir po to, kai jis registruotu laišku, išsiųstu 2006 m. gegužės
16 d., raštu Nr. (22.24)-T2-689 įspėjo pareiškėją apie ketinimą išregistruoti
jį iš Pridėtinės vertės mokesčio registro bei priminė apie pareigą pateikti
trūkstamas PVM deklaracijas (b. l. 142–144).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas,
atsižvelgdamas būtent į tai, jog pareiškėjas du mėnesius iš eilės nepateikė
PVM deklaracijų, pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad jis nevykdo ekonominės
veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių (Taisyklių 47.1.2 p.,
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 75 str.).
Kartu nepagrįsta laikytina pirmosios instancijos teismo išvada, jog
atsakovas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo išregistravimo iš PVM
mokėtojų registro, turėjo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas objektyviai
negalėjo vykdyti ekonominės veiklos dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių.
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 75 straipsnio ir Taisyklių 47.1
punkto nuostatas, išregistravimui iš PVM mokėtojų registro mokesčių
administratoriaus iniciatyva yra svarbus pats ekonominės veiklos ar prekių
įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nevykdymo faktas, kuriam patvirtinti
mokesčių administratorius ir privalo nustatyti atitinkamas aplinkybes.
Nurodyti teisės norminiai aktai nenumato, jog, siekdamas išregistruoti
PVM mokėtoją iš PVM mokėtojų registro dėl ekonominės veiklos ar prekių
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įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nevykdymo, mokesčių administratorius
privalo papildomai tirti ir ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų
ES valstybių narių nevykdymo priežastis, taip pat nenustato jokių kriterijų
tokioms priežastims ir jų juridinei reikšmei įvertinti. Pabrėžtina, jog būtent
ekonominės veiklos (prekių teikimo ar paslaugų teikimo) vykdymas yra
esminė įsiregistravimo ir buvimo PVM mokėtoju sąlyga, įtvirtinta Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje (2004 m. sausio 15 d.
įstatymo Nr. IX-1960 redakcija). Todėl asmenys, kurie buvo įregistruoti PVM
mokėtojais, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių nebevykdo anksčiau pradėtos
ekonominės veiklos (ją nutraukė, sustabdė ir pan.), pagrįstai gali būti
išregistruojami iš PVM mokėtojų registro, jei tik nustatomos Taisyklių 47.1
punkte išvardintos aplinkybės.
Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad ginčijamas Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. 16
yra teisėtas ir pagrįstas. Todėl atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos apeliacinis skundas yra tenkinamas ir priimamas naujas
sprendimas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio
30 d. sprendimas panaikinamas, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
„Harmonijos pasaulis“ skundas atmetamas kaip nepagrįstas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
apeliacinį skundą tenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 30
d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – uždarosios akcinės
bendrovės „Harmonijos pasaulis“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.4. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.4.1. Dėl teisės į valstybės garantiją asmenims, kurie gyvena savininkams
grąžintiname name
Garantijų išdavimas bei jų įvykdymas yra susijęs tiek su grąžinto gyvenamojo
namo, jo dalies ar buto nuomininko, tiek ir su savininko teisių apsauga. Abi
garantijos yra susijusios, nes garantijos nuomininkams įvykdymas kartu reiškia,
kad bus sudarytos sąlygos įvykdyti valstybės garantiją savininkui, perduodant
pastarajam turtą, į kurį jam atkurtos nuosavybės teisės. Atsižvelgiant į tai, kad
išduodant garantijas nuomininkui ir savininkui siekiama derinti abiejų šių
subjektų interesus, prisiimant atitinkamus valstybės įsipareigojimus jų atžvilgiu,
garantijos nuomininkui išdavimas negali būti priklausomas vien nuo jo valios.
Įstatymas netoleruoja ir nenumato situacijų, kai valstybės garantija gyvenamojo
namo, jo dalies ar buto nuomininkui nebūtų išduodama, nes tuo pačiu negalėtų
būti išduodama ir garantija gyvenamojo namo, jo dalies ar buto savininkui, o
tai reikštų, kad valstybė, nors ir atkūrusi nuosavybės teises savininkui, negalėtų
įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su turto, į kurį atkurtos nuosavybės teisės,
realiu perdavimu. Šiuo tikslu Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės
išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos,
taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas (toliau – ir Įstatymas)
numato teisinį mechanizmą, pagal kurį išduodama garantija gyvenamojo namo,
jo dalies ar buto nuomininkui. Pirmiausia, savo valią dėl valstybės garantijos
pasirinkimo raštu per mėnesį nuo savivaldybės vykdomosios institucijos
pranešimo gavimo dienos pareiškia pats nuomininkas. Antra, jeigu nuomininkas
per nustatytą terminą savo valios nepareiškia, išduodama Įstatymo 9 straipsnio
2 dalies 5 punkte nustatyta garantija.
Nuomininkui per nustatytą terminą nepasirinkus garantijos rūšies, savivaldybės
vykdomojo institucija pati privalo išduoti Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5
punkte nustatytos rūšies garantiją. Tokį aiškinimą patvirtina ir šio Įstatymo 9
straipsnio 1 dalis, pagal kurią savivaldybės vykdomoji institucija savininkams
ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei bendruomenei
ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, privalo išduoti
valstybės garantinį dokumentą. Taigi situacijos, kai dėl vienokių ar kitokių
priežasčių garantija nuomininkui nėra apskritai išduodama, Įįstatymas
nenumato. Tokio aiškinimo nepaneigia ir šio Įstatymo 9 straipsnio 5 dalis,
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kurioje nurodoma, kad „garantiją pasirašo garantijos turėtojai – nuomininkas
ir jo šeimos nariai.“ Teisės aiškinimas, kad nuomininkui nepasirašius garantijos,
ji neturi būti išduodama ar laikoma neišduota, paneigtų interesų pusiausvyros
principą nuosavybės teisių atkūrimo procese, neleistų išduoti garantinio
dokumento ir įgyvendinti garantijos savininkų atžvilgiu bei griautų nuosavybės
teisių atkūrimo sistemą.
Administracinė byla Nr. A438-237/2008
Procesinio sprendimo kategorija 11.5.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos
pirmininkė), Stasio Gudyno, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno
Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Jonui Ivoškai,
atsakovo atstovei A. M.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos V. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal V. B. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės
administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėja su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą ir prašė įpareigoti Vilniaus m. savivaldybės administraciją pripažinti ją
valstybės garantijos turėtoja vietoje M. S., mirusios 2006 m. lapkričio 3 d.
Pareiškėja skunde nurodė, kad M. S. nuomojamas butas, esantis
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(duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo savininkui grąžintame name.
Vyriausybė įsipareigojo grąžintinų namų nuomininkus aprūpinti kita
gyvenamąja patalpa ar suteikti žemės sklypą, tuo pačiu suteikiant lengvatinį
kreditą būsto statybai, arba kompensuoti butų nuomininkų būsto praradimą
kitaip Vyriausybės nustatyta tvarka. M. S., turėdama teisę į valstybės teikiamą
garantiją, mirė nespėjusi jos pasirašyti. V. B., kaip vienintelei mirusios M.
S. turto ir turtinių teisių paveldėtojai, priklauso palikėjos turtinės teisės,
tačiau atsakovas su tuo nesutinka ir atsisako išduoti garantiją M. S. turto
paveldėtojai.
Atsakovas su skundu nesutiko.
Atsiliepime į skundą nurodė, kad M. S. iki jos mirties 2006 m. lapkričio
3 d. valstybės garantija nebuvo išduota, todėl pareiškėja turtinių teisių,
kylančių iš valstybės garantijos nuomininkui neįgijo. Pareiškėjos pateiktas
2007 m. vasario 19 d. notaro išduotas dokumentas Nr. 162/2006 nepatvirtina
pareiškėjos paveldėjimo teisės į valstybės garantiją, todėl garantija
pareiškėjai negali būti išduota. Atsakovo manymu, Vilniaus m. savivaldybės
administracija, spręsdama klausimą dėl valstybės garantijos išdavimo M. S.,
teisės aktų reikalavimų nepažeidė. Atsakovas taip pat nurodė, kad pareiškėja
praleido terminą skundui paduoti, nes pareiškėja per mėnesį nuo pranešimo
įteikimo dienos 2007 m. sausio 8 d. nepasinaudojo teise apskųsti pranešimą
apie veiksmą teismui ir skundą pateikė tik 2007 m. vasario 26 d., praleido
terminą skundui paduoti, todėl byla nutrauktina.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 18 d.
sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.
Teismas nurodė, jog bylos įrodymai patvirtina, kad ginčas yra kilęs dėl
pareiškėjos teisės į valstybės garantiją asmenims, kurie gyvena savininkams
sugrąžintame name. Atsakovas pripažįsta, kad M. S., kurios turtą paveldėjo
pareiškėja, nuomavo butą (duomenys neskelbtini) Vilniuje, name, kuris
grąžintas buvusiam savininkui. Tokiu atveju, remiantis Lietuvos Respublikos
kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių,
mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų,
numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatyme, 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-792 įstatymo (toliau – ir Įstatymas)
9 straipsnio 1 dalimi, savivaldybės vykdomoji institucija savininkams ir
nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei bendruomenei
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ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, privalo išduoti
valstybės garantinį dokumentą (toliau – ir valstybės garantija). M. S. mirė
2006 m. lapkričio 3 d. ir valstybės garantija jai nebuvo išduota. Pareiškėja
pateikė Vilniaus m. 9–ojo notarų biuro 2007 m. vasario 19 d. liudijimą,
kuriame nurodoma, kad M. S. turtą ir turtines teises paveldėti kreipėsi V.
B., šioje byloje – pareiškėja. Tačiau atsakovas 2007 m. vasario 13 d. atsisakė
pakeisti valstybinės garantijos turėtoją remiantis paveldėjimo pagrindais, ko
2007 m. sausio 29 d. prašė pareiškėjos atstovas.
Teismo nuomone, atsakovo atsisakymas pripažinti pareiškėją valstybės
garantijos turėtoja yra pagrįstas, nes remiantis Įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi,
valstybės garantijos turėtojui mirus, kol garantija neįvykdyta, reikalavimo teisė,
atsirandanti iš valstybės garantijos, paveldima Civilinio kodekso nustatyta
tvarka. Paveldėjus iš valstybės garantijos atsirandančią reikalavimo teisę,
valstybės garantijoje numatytas valstybės įsipareigojimas, kuris buvo suteiktas
mirusiam garantijos turėtojui, įgyvendinamas įpėdiniams, kai valstybės
garantiją išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai įpėdinis (garantijos
įgijėjas) pateikia paveldėjimo teisės į garantijos turėtojo reikalavimo teisę,
atsirandančią iš valstybės garantijos, notaro patvirtintą liudijimo nuorašą.
Ši nuostata, teismo manymu, taikytina ir šiam ginčui. Pareiškėja, turėdama
tikslą paveldėti teisę į valstybės garantiją, privalėjo pateikti notaro patvirtintą
liudijimą apie teisės į garantiją paveldėjimą. Tuo tarpu atsakovas, kaip viešojo
administravimo subjektas, neturėjo teisės savarankiškai, nesant paveldėjimo
teisės liudijimo, pripažinti pareiškėją valstybės garantijos turėtoja vietoje M. S.
Esant šioms aplinkybėms, atsakovo 2007 m. vasario 13 d. atsisakymas pakeisti
valstybinės garantijos turėtoją remiantis paveldėjimo pagrindais yra pagrįstas,
todėl pareiškėjos skundas netenkintinas.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Apeliacinį
skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei
argumentais.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti, atsiliepimą
grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

126

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nuosavybės teisių atkūrimo teisinius santykius reglamentuoja 1997
m. liepos 1 d. priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais. Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, tiek Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne sykį yra akcentuota,
kad nuosavybės teisių atkūrimui reguliuoti taikytas teisinei valstybei būdingas
socialinių interesų pusiausvyros įtvirtinimo teisėje modelis (Administracinių
teismų praktika Nr. 8, 425 p.), be kita ko, reiškiantis, kad būtina siekti
suderinti tiek savininkų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės į gyvenamąjį
namą, jo dalį, butą, tiek ir nuomininkų, kurie gyvena savininkams grąžintame
gyvenamajame name, jo dalyje ar bute interesus.
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „atkuriant nuosavybės teises į
gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, savivaldybės vykdomoji institucija kartu su
sprendimu grąžinti piliečiui natūra gyvenamąjį namą, jo dalį, butą privalo
juose gyvenantiems nuomininkams išduoti valstybės garantinį dokumentą dėl
nuomininkui suteiktos valstybės garantijos <...>. Toks garantinis dokumentas
išduodamas ir grąžinamo namo, jo dalies, buto savininkui.“ Pagal Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20
straipsnio 2 dalį, „grąžintą natūra gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, kuriame
gyvena nuomininkai, savininkas privalo išnuomoti savivaldybei, kol valstybė
įvykdys jiems suteiktas garantijas <...>“.
Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą
nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat
valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas (toliau – ir Įstatymas)
detalizuoja valstybės garantijas sugrąžintų natūra gyvenamųjų namų, jų dalių,
butų nuomininkams ir savininkams, šių garantijų įvykdymo tvarką ir sąlygas,
garantijų turėtojų teises ir pareigas. Šio įstatymo 1 straipsnis, apibrėždamas
įstatymo taikymo sritį, nurodo, kad įstatymas reglamentuoja valstybės
garantijas tiek sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų savininkams, tiek
ir jų nuomininkams.
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Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės vykdomoji
institucija savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui,
religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo
dalyje, bute, privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą. Taigi garantinio
dokumento išdavimas yra savivaldybės vykdomųjų institucijų pareiga.
Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis pateikia baigtinį sąrašą garantijų, iš
kurių tik vieną gali pasirinkti grąžinto gyvenamojo namo, jo dalies ar buto
nuomininkas. Savo valią dėl valstybės garantijos pasirinkimo nuomininkai
pareiškia raštu per mėnesį nuo savivaldybės vykdomosios institucijos
pranešimo gavimo dienos. Jeigu nuomininkai per šį laiką nepareiškia savo
valios dėl valstybės garantijos pasirinkimo, išduodama Įstatymo 9 straipsnio
2 dalies 5 punkte nurodyta garantija, t. y. garantija, kad bus Vyriausybės
nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios
patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę. Savivaldybės
vykdomoji institucija kartu privalo išduoti valstybės garantiją ir sugrąžinto
gyvenamojo namo, jo dalies, buto savininkui (Įstatymo 9 str. 4 d.). Pagal
bendrą taisyklę valstybės garantijos nuomininkams turi būti įvykdytos ne
vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. (Įstatymo 9 str. 11 d.). Valstybės garantija
savininkui laikoma įvykdyta nuo gyvenamojo namo, jo dalies, buto perdavimo
savininkui ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (Įstatymo 9 str. 13 d.).
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į nurodytą teisinį reguliavimą, daro išvadą, kad garantijų
išdavimas bei jų įvykdymas yra susijęs tiek su grąžinto gyvenamojo namo, jo
dalies ar buto nuomininko, tiek ir su savininko teisių apsauga. Abi garantijos
yra susijusios, nes garantijos nuomininkams įvykdymas kartu reiškia, kad
bus sudarytos sąlygos įvykdyti valstybės garantiją savininkui, perduodant
pastarajam turtą, į kurį jam atkurtos nuosavybės teisės. Atsižvelgiant į tai,
kad išduodant garantijas nuomininkui ir savininkui siekiama derinti abiejų
šių subjektų interesus, prisiimant atitinkamus valstybės įsipareigojimus jų
atžvilgiu, garantijos nuomininkui išdavimas negali būti priklausomas vien nuo
jo valios. Įstatymas netoleruoja ir nenumato situacijų, kai valstybės garantija
gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkui nebūtų išduodama, nes
tuo pačiu negalėtų būti išduodama ir garantija gyvenamojo namo, jo dalies
ar buto savininkui, o tai reikštų, kad valstybė, nors ir atkūrusi nuosavybės
teises savininkui, negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su turto,
į kurį atkurtos nuosavybės teisės, realiu perdavimu. Šiuo tikslu Lietuvos
Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą
dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų
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ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas numato teisinį mechanizmą, pagal kurį
išduodama garantija gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkui.
Pirmiausia, savo valią dėl valstybės garantijos pasirinkimo raštu per mėnesį
nuo savivaldybės vykdomosios institucijos pranešimo gavimo dienos
pareiškia pats nuomininkas. Antra, jeigu nuomininkas per nustatytą terminą
savo valios nepareiškia, išduodama Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte
nustatyta garantija. Sistemiškai aiškindama šias teisės normas, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nuomininkui per
nustatytą terminą nepasirinkus garantijos rūšies, savivaldybės vykdomoji
institucija pati privalo išduoti Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte
nustatytos rūšies garantiją. Tokį aiškinimą patvirtina ir Įstatymo 9 straipsnio
1 dalis, pagal kurią savivaldybės vykdomoji institucija savininkams ir
nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei bendruomenei
ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, privalo išduoti
valstybės garantinį dokumentą. Taigi situacijos, kai dėl vienokių ar kitokių
priežasčių garantija nuomininkui nėra apskritai išduodama, Įstatymas
nenumato. Tokio aiškinimo nepaneigia ir Įstatymo 9 straipsnio 5 dalis,
kurioje nurodoma, kad „garantiją pasirašo garantijos turėtojai – nuomininkas
ir jo šeimos nariai.“ Teisės aiškinimas, kad nuomininkui nepasirašius
garantijos, ji neturi būti išduodama ar laikoma neišduota, paneigtų interesų
pusiausvyros principą nuosavybės teisių atkūrimo procese, neleistų išduoti
garantinio dokumento ir įgyvendinti garantijos savininkų atžvilgiu bei
griautų nuosavybės teisių atkūrimo sistemą. Be to, Įstatyme nenurodoma,
kad nuomininko nepasirašymas garantijoje darytų ją negaliojančia.
Priešingai, Įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad „jeigu nuomininkas
ir jo šeimos nariai nepasirašo arba atsisako pasirašyti valstybės garantiją,
savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo valstybės
garantijos dokumente įrašo ir savo parašu patvirtina atitinkamą žymą.“
Šios žymos padarymu būtų įforminamas nuomininko atsisakymo pasirašyti
ar nepasirašymo faktas, tačiau tai nedarytų įtakos nuomininkui išduotos
garantijos galiojimui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį,
kad tikslus nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų, tarp jų – ir garantijų
išdavimo procedūrų, laikymasis yra būtina sąlyga, užtikrinanti nuosavybės
teisių atkūrimo teisėtumą. Savivaldos vykdomosios institucijos privalo tiksliai
laikytis įstatymų reikalavimų, ir savo praktika nekurti naujų procedūrų,
kurios įstatymais nėra numatytos ir reglamentuotos.
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Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A2-597/2005, kuria remiasi atsakovas, priimta
kitomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, nei nagrinėjamoje byloje, be
to, administracinių teismų praktika šiuo klausimu nėra iki galo susiformavusi,
todėl naujų administracinės jurisprudencijos aspektų atskleidimas nereiškia
nukrypimo nuo teismų praktikos.
Atsižvelgiant į šias teisės aiškinimo taisykles, bus vertinamos faktinės
aplinkybės ir sprendžiamas administracinis ginčas šioje administracinėje
byloje.
V.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-1463 atkūrė
nuosavybės teises piliečiui J. P. į gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, esantį
(duomenys neskelbtini) Vilniuje, ir perdavė nuosavybės teises jo įpėdinei
J. S. (b. l. 17–18). 2005 m. lapkričio 16 d. M. S., gyvenusiai name, į kurį
atkurtos nuosavybės teisės, buvo išsiųstas pranešimas dėl valstybės garantijos
pasirinkimo (b. l. 19–20). Iš byloje esančio apklausos lapo dėl valstybės
garantijos pasirinkimo, kuris Vilniaus m. savivaldybės administracijoje gautas
2005 m. gruodžio 15 d., matyti, kad M. S. pasirinko valstybės garantiją, kad
jai būtų suteiktos kitos didesnės rinkos vertės gyvenamosios patalpos, kurių
dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, bus neatlygintinai perduota
nuosavybėn, o likusią dalį nuomininkė privalės išsipirkti rinkos kaina Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. 2006 m. birželio 6 d.
Vilniaus m. savivaldybės administracijoje gautas M. S. prašymas pakeisti
garantijos rūšį, įrašant ją į Vilniaus m. savivaldybės nuomininkų – valstybės
garantijos turėtojų, kuriems bus išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės
gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę
– sąrašą (b. l. 23). Atsakovas laikosi pozicijos, kad valstybės garantija M. S.
nebuvo išduota, nes ši neatvyko pasirašyti garantijos dokumento. Tačiau
atsižvelgdama į aukščiau pateiktą teisės aiškinimą, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija su tokia atsakovo pozicija nesutinka. Tiek pirmą, tiek
antrą sykį M. S. buvo išreiškusi valią dėl garantijos rūšies pasirinkimo. Tokiu
atveju Vilniaus m. savivaldybės administracija privalėjo išduoti jai valstybės
garantiją, o M. S. neatvykus jos pasirašyti – garantijos dokumente privalėjo
įrašyti ir patvirtinti atitinkamą žymą (Įstatymo 9 str. 5 d.). Nagrinėjamoje
atveju tai nebuvo padaryta.
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Byloje yra Vilniaus m. savivaldybės dokumentas, kurio numeris N1263, pavadintas „Valstybės garantija nuomininkui, gyvenančiam savininkui
grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute“ (b. l. 7). Pagal savo turinį
šis dokumentas atitinka valstybės garantijos, išduotos M. S. reikalavimus.
Jame nurodoma, kad M. S. pasirinko valstybės garantiją Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomoti kitas valstybės ar savivaldybės
gyvenamąsias patalpas, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę.
Šis dokumentas yra pasirašytas laikinai einančio Vilniaus m. savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigas Algimanto Juocevičiaus ir patvirtintas
Vilniaus m. savivaldybės administracijos antspaudu. Valstybės garantijos
turėtojos M. S. parašo ant šio dokumento nėra, taip pat nėra nurodyta
šio dokumento surašymo data. Tačiau atsižvelgdama į tai, kad valstybės
garantijos turėtojo (nuomininko) parašo ant valstybės garantijos dokumento
nebuvimas nedaro garantijos negaliojančia, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad valstybės garantija M. S. buvo išduota.
Aplinkybė, kad ant dokumento nėra nurodyta jo surašymo data, laikytina
dokumento trūkumu, tačiau jis nedaro esminės įtakos garantijos galiojimui.
Pirmiausia, pagal dokumento turinį aiškiai matyti Vilniaus m. savivaldybės
administracijos valia išduoti valstybės garantiją M. S. Antra, jame nurodyta
valstybės garantijos rūšis atitiko tą rūšį, kurią 2006 m. birželio 6 d. pasirinko
M. S. Remdamasi šiais argumentais, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija daro išvadą, kad M. S. Vilniaus miesto savivaldybės administracija
išdavė valstybės garantiją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išnuomoti kitas valstybės ar savivaldybės gyvenamąsias patalpas, į
nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę.
VI.
Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą
nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip
pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje
nustatyta, kad „valstybės garantijos turėtojui mirus, kol garantija neįvykdyta,
reikalavimo teisė, atsirandanti iš valstybės garantijos, paveldima Civilinio
kodekso nustatyta tvarka. Paveldėjus iš valstybės garantijos atsirandančią
reikalavimo teisę, valstybės garantijoje numatytas valstybės įsipareigojimas,
kuris buvo suteiktas mirusiam garantijos turėtojui, įgyvendinamas įpėdiniams,
kai valstybės garantiją išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai
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įpėdinis (garantijos įgijėjas) pateikia paveldėjimo teisės į garantijos turėtojo
reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, notaro patvirtintą
liudijimo nuorašą. Savivaldybės vykdomoji institucija, išdavusi valstybės
garantiją, paveldėjimo teisės liudijimo nuorašo pagrindu patikslina valstybės
garantiją, nurodydama naujo garantijos turėtojo (asmens, paveldėjusio
reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos) duomenis.“ Pareiškėja
V. B. yra mirusiosios M. S. sesuo ir jos paveldėtoja. Tą patvirtina Vilniaus m.
9-ojo notarų biuro notaro Dionizo Adomavičiaus pažyma.
Pareiškėjos materialinis teisinis reikalavimas byloje formuluojamas kaip
reikalavimas „įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją mane, V.
B., pripažinti valstybės garantijos turėtoja vietoje M. S. <...>“. Nors pareiškėja
neginčija ir aiškiai neformuluoja prašymo panaikinti administracinį
aktą, kuriuo buvo atsisakyta patikslinti valstybės garantijos dokumentą,
tačiau iš pareiškėjos reikalavimo turinio matyti jos valia, kad ji vietoje M.
S. taptų valstybės garantijos turėtoja. Kadangi Vilniaus m. savivaldybės
administracijos 2007 m. vasario 13 d. raštu Nr. A51-2804 (3.3-PD-4)
atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą dėl valstybės garantijos patikslinimo,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pareiškėjos reikalavimą
įpareigoti Vilniaus m. savivaldybės administraciją V. B. pripažinti valstybės
garantijos turėtoja vietoje M. S. vertina kaip reikalavimą panaikinti Vilniaus
m. savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 13 d. raštą Nr. A51-2804
(3.3-PD-4) „Dėl palikėjo turtinių reikalavimo teisių paveldėjimo“. Pareiškėja
nelaikytina praleidusia terminą šiam sprendimui apskųsti, kadangi į pirmosios
instancijos teismą ji kreipėsi 2007 m. vasario 28 d. Aplinkybė, kad pareiškėja
jau prieš tai buvo kreipusis į Vilniaus m. savivaldybės administraciją su
prašymu patikslinti valstybės garantiją, ir jai buvo atsakyta Vilniaus m.
savivaldybės administracijos 2007 m. sausio 8 d. raštu Nr. A51-416-(18.4TD-3), nereiškia, kad būtent šis atsakymas sukėlė teisines pasekmes ir turėjo
būti skundžiamas administraciniam teismui, kadangi pareiškėjos advokato
2007 m. sausio 29 d. rašte, į kurį buvo atsakyta Vilniaus m. savivaldybės
administracijos 2007 m. vasario 13 d. raštu Nr. A51-2804 (3.3-PD-4), buvo
nurodytos naujos aplinkybės ir nauji teisiniai argumentai.
Iš įstatymo 9 straipsnio 7 dalies matyti, kad valstybės garantijos
patikslinimas, nurodant naujus valstybės garantijos duomenis, priklauso
savivaldybės vykdomosios institucijos kompetencijai. Toks patikslinimas
atliekamas, kai valstybės garantiją išdavusiai savivaldybės vykdomajai
institucijai įpėdinis (garantijos įgijėjas) pateikia paveldėjimo teisės į garantijos
turėtojo reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, notaro
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patvirtintą liudijimo nuorašą. Teismas neatlieka viešojo administravimo
atitinkamoje srityje, todėl neturi pagrindo įpareigoti viešojo administravimo
subjektą priimti konkretaus turinio administracinį sprendimą. Todėl
panaikinus Vilniaus m. savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 13
d. raštą Nr. A51-2804 (3.3-PD-4) „Dėl palikėjo turtinių reikalavimo teisių
paveldėjimo“, klausimas dėl valstybės garantijos patikslinimo perduodamas
Vilniaus m. savivaldybės administracijai nagrinėti iš naujo, kuri, spręsdama
šį klausimą, turi vertinti pareiškėjos pateiktų dokumentų pakankamumą
ir atsižvelgti į Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pateiktus
išaiškinimus.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 18 d.
sprendimas ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 13
d. raštas Nr. A51-2804 (3.3-PD-4) „Dėl palikėjo turtinių reikalavimo teisių
paveldėjimo“ naikintini, o klausimas dėl valstybės garantijos patikslinimo
perduodamas Vilniaus m. savivaldybės administracijai nagrinėti iš naujo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjos V. B. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės
18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Panaikinti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 13 d. raštą Nr. A51-2804 (3.3PD-4) „Dėl palikėjo turtinių reikalavimo teisių paveldėjimo“ ir įpareigoti
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pakartotinai spręsti klausimą dėl
M. S. išduotos valstybės garantijos patikslinimo.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.5. Dėl tarnybos santykių
3.5.1. Dėl vidaus tarnybos pareigūno veiklos tarnybinio patikrinimo
sustabdymo, nustačius nusikalstamos veikos ar administracinio teisės
pažeidimo požymių
Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir
panaikinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308, 10, 11 ir 31 punktai iš esmės
nustato, jog jei dėl pareigūno veikos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, teisminio
nagrinėjimo procesas, bylos dėl administracinio teisės pažeidimo teisena arba
tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, kad tarnybinis nusižengimas turi
nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinis
patikrinimas turėtų būti sustabdomas ir sulaukiama galutinių kompetentingų
institucijų tyrimo rezultatų. Tačiau jei pareigūno veiką yra įmanoma atriboti
nuo galimai padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo
ir įvertinti tai kaip savarankišką tarnybinį nusižengimą, tarnybinis patikrinimas
neturėtų būti stabdomas, nes kompetentingų institucijų tyrimo rezultatai
tarnybiniam patikrinimui esminės reikšmės neturėtų. Todėl norint konstatuoti,
kad nesustabdžius pradėto tarnybinio patikrinimo buvo pažeisti minėtos Tvarkos
10, 11 punktų reikalavimai, turi būti nustatyta, kad buvo neįmanoma atriboti
pareigūno veikos nuo galimai padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio
teisės pažeidimo.
Vis dėlto, siekiant konkrečioje administracinėje byloje tinkamai įvertinti, kokią
įtaką tarnybinio patikrinimo nesustabdymas galėjo turėti priimto sprendimo
pagrįstumui ir teisėtumui, t. y. ar tai laikytinas esminiu ar ne esminiu
procedūriniu pažeidimu, prejudicinės reikšmės gali turėti ir ikiteisminio
tyrimo, baudžiamosios ar administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis. Jei
baudžiamojoje ar administracinio teisės pažeidimo byloje būtų neginčytinai
nustatyti tie esminiai faktai ir kitos reikšmingos aplinkybės, kurių pagrindu buvo
priimtas atitinkamas sprendimas, naikinti pastarąjį sprendimą vien tik dėl tos
priežasties, kad tarnybinis patikrinimas buvo nesustabdytas ir tokiu būdu buvo
pažeistos atitinkamos procedūrinės taisyklės, nebūtų pagrindo. Tokiu atveju
nustatyti procedūriniai pažeidimai galėtų būti įvertinti tik kaip formalaus
pobūdžio, neturėję esminės reikšmės sprendimo, priimto baigus tarnybinį
patikrinimą, pagrįstumui bei teisėtumui.
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Administracinė byla Nr. A438-624/2008
Procesinio sprendimo kategorija 16.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. birželio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto, Romano Klišausko
(pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio,
sekretoriaujant Violetai Rodzienei,
dalyvaujant pareiškėjui V. G.,
pareiškėjo atstovui advokatui Gyčiui Mekioniui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Mažeikių rajono policijos komisariato apeliacinį skundą
dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 4 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. G. skundą atsakovui Mažeikių
rajono policijos komisariatui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems
asmenims Telšių rajono policijos komisariatui, Policijos departamentui prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl įsakymo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą
ir prašė panaikinti Mažeikių rajono policijos komisariato viršininko 2007
m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 73-TE-20, kuriuo pareiškėjas buvo atleistas iš
tarnybos, grąžinti jį į tarnybą ir priteisti darbo užmokestį už visą priverstinės
pravaikštos laiką.
Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai jį atleido iš tarnybos
dėl pareigūno vardo diskreditavimo. Dėl pareiškėjo veiksmų yra atliekamas
ikiteisminis tyrimas, kuris dar nėra baigtas, ir tai, jog pareiškėjas atliko
neteisėtus veiksmus, įstatymų nustatyta tvarka nėra įrodyta bei pripažinta.
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Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas neturėjo teisės daryti išvadų dėl
pareigūno vardo diskreditavimo ir atleisti pareiškėją iš tarnybos.
Atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys su pareiškėjo skundu
nesutiko ir nurodė, kad pareiškėjas pagrįstai, remiantis aukštesnės pakopos
policijos komisariato (Telšių rajono policijos komisariato) atlikto tarnybinio
patikrinimo išvadomis, buvo atleistas iš tarnybos dėl pareigūno vardo
diskreditavimo.
II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 4 d.
sprendimu pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino Mažeikių rajono
policijos komisariato viršininko 2007 m. vasario 14 d. įsakymą Nr.73-TE-20
ir grąžino pareiškėją į tarnybą. Teismas taip pat priteisė pareiškėjui darbo
užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo 2007 m. vasario 14 d. iki tol, kol
galutinai įsiteisės teismo sprendimas.
Teismas nurodė, kad atsakovo prašymu Telšių rajono policijos
komisariatas atliko tarnybinį patikrinimą Mažeikių rajono policijos
komisariate dėl pareiškėjo veiksmų. Atsižvelgiant į tarnybinio patikrinimo
išvadas, pareiškėjas buvo pripažintas diskreditavusiu policijos pareigūno
vardą bei atleistas iš tarnybos. Tarnybinis patikrinimas buvo atliktas dėl
galimai neteisėtų pareiškėjo veiksmų, nuslepiant įrodymus, patvirtinančius
vieno iš Mažeikių rajono apylinkės prokurorų kaltę, sukėlus eismo įvykį.
Dėl tų pačių pareiškėjo veiksmų buvo pradėtas ir ikiteisminis tyrimas.
Teismas nurodė, kad, prieš pradedant tarnybinį patikrinimą, atsakovui buvo
žinoma, kad dėl pareiškėjo veiksmų bus atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas, vadovaudamasis Vidaus reikalų
ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 patvirtintos Tarnybinių
patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo
tvarkos 10 ir 11 punktais, turėjo sustabdyti tarnybinį patikrinimą, kol
paaiškės pareiškėjo procesinė padėtis baudžiamojoje byloje, tačiau tai nebuvo
padaryta. Teismas nurodė, kad atsakovas, atleisdamas pareiškėją iš tarnybos,
padarė esminių procedūrinių pažeidimų, t. y. esant pareiškėjo veiksmuose
baudžiamųjų nusikaltimų ir administracinių teisės pažeidimų požymių,
nesustabdė tarnybinio patikrinimo ir priėmė sprendimą dėl pareiškėjo
atleidimo iš tarnybos, nesulaukęs kompetentingų institucijų sprendimo dėl
pareiškėjo patraukimo baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Esant
tokioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas tenkintinas.
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III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2007 m. birželio 4 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad jis iš anksto negalėjo žinoti apie būsimą
pareiškėjo padėtį baudžiamajame procese, nes pareiškėjas buvo atleistas iš
vidaus tarnybos nuo 2007 m. vasario 14 d., o baudžiamojo proceso dalyviu
tapo 2007 m. kovo 6 d. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal faktą, o ne dėl
pareiškėjo veiksmų. Pirmosios instancijos teismo išvados, jog atsakovas žinojo
apie būsimą ikiteisminį tyrimą dėl pareiškėjo veiksmų ir jog dėl to turėjo būti
sustabdytas tarnybinis patikrinimas, yra paremtos tik prielaidomis. Atsakovas
nurodo, kad nagrinėjamu atveju tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatyti
atskiro tarnybinio nusižengimo požymiai, kuriuos buvo galima atriboti nuo
nusikalstamos veikos, todėl tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra buvo
tęsiama, laikantis Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.
1V-308 patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos nuostatų. Atsakovas nurodo, kad tarnybinio
patikrinimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėjas sąmoningai nuslėpė tiriamo
eismo įvykio faktines aplinkybes, tuo suklaidindamas instituciją, kuri turėjo
tirti Mažeikių rajono prokuratūros prokuroro padarytą Kelių eismo taisyklių
pažeidimą; taip pat pareiškėjas neteisėtai nurodė savo pavaldiniui perrašyti
eismo įvykio liudytojos paaiškinimą. Šiais veiksmais pareiškėjas padarė
atskirą tarnybinį nusižengimą, kuriuo pademonstravo nepagarbą įstatymams,
pažemino policijos įstaigos, kurioje dirba, autoritetą bei policijos pareigūno
vardą ir sulaužė pareigūno priesaiką. Pirmosios instancijos teismas šių
reikšmingų aplinkybių netyrė ir nevertino. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas
neskundė Telšių rajono policijos komisariato 2007 m. vasario 13 d. tarnybinio
patikrinimo išvados, kurioje buvo įvertinti jo veiksmai. Nagrinėjant šią bylą
teisme, pareiškėjas savo veiksmų taip pat neneigė.
Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys su
apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį tenkinti.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą
atmesti.
Pareiškėjas nurodo, kad dėl jo tariamai atliktų neteisėtų veikų 2007 m.
kovo 6 d. jam buvo pareikšti įtarimai, padarius nusikalstamą veiką, numatytą
Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje. Dėl šių pareiškėjui pareikštų
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įtarimų ikiteisminis tyrimas nėra baigtas. Esant tokioms aplinkybėms,
pagal Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V308 patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos 11 punkte nustatytas taisykles, šiuo atveju
tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra turėjo būti sustabdyta. Pareiškėjas
nurodo, kad šioje byloje ginčo klausimas yra tai, ar įmanoma tarnybinio
patikrinimo išvadoje nurodytus pareiškėjo veiksmus atriboti nuo galimos
nusikalstamos veikos ir įvertinti kaip atskirą tarnybinį nusižengimą. Nors
atsakovas ir teigia, kad toks atribojimas įmanomas, tačiau nenurodo, kokie
požymiai atriboja tariamą atskirą tarnybinį nusižengimą nuo nusikalstamos
veikos. Pareiškėjas nurodo, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje kaip veiksmai,
žeminantys pareigūno vardą ir sudarantys pagrindą atleisti pareiškėją iš
tarnybos, įvardinti pareiškėjo tariamai atlikti tyčiniai veiksmai dėl poveikio
darymo pavaldžiam pareigūnui, turint tikslą nuslėpti administracinio
teisės pažeidimo aplinkybes ir suklaidinti teisėsaugos institucijas, pateikiant
netikrus liudytojos paaiškinimus. Baudžiamojoje byloje pareiškėjui taip pat
pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį, kurioje
nurodytos nusikaltimo sudėties požymiai atitinka tarnybinio patikrinimo
išvadoje nurodytus pareiškėjo veiksmus. Todėl darytina išvada, kad negalima
atriboti tarnybinėje išvadoje pareiškėjui inkriminuotų veiksmų nuo jam
inkriminuojamų veikų baudžiamojoje byloje.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, pareiškėjas kreipėsi
į teismą su prašymu panaikinti Mažeikių rajono policijos komisariato
viršininko 2007 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 73-TE-20 (toliau – ir Įsakymas),
kuriuo jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos. Savo skundą pareiškėjas grindė
tuo, kad, jo nuomone, priimant skundžiamą Įsakymą buvo pažeisti Tarnybinių
patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo
tvarkos (toliau – ir Tvarka), patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308, 10 ir 11 punktai, šie
pažeidimai yra esminiai, todėl Įsakymas naikintinas. Su šiais pareiškėjo
argumentais pirmosios instancijos teismas iš esmės sutiko.
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Teisės aktais nustatytos statutinio pareigūno tarnybos tvarkos
pažeidimas ar pareigūno pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas
paprastai yra pagrindas pradėti pareigūno tarnybinį patikrinimą ir taikyti
jam teisinės atsakomybės priemones pagal atitinkamą tarnybos statutą. Tačiau
pareigūno veika gali būti pagrindas pradėti ne tik tarnybinį patikrinimą.
Pareigūnas gali padaryti ir nusikalstamą veiką arba administracinį
teisės pažeidimą. Šie pažeidimai tiriami specialia, įstatymuose nustatyta
tvarka. Taigi tais atvejais, kai ta pati pareigūno veika yra (turi būti) ne tik
tarnybinio patikrinimo, bet ir ikiteisminio tyrimo, teisminio baudžiamosios
bylos nagrinėjimo proceso ar administracinio teisės pažeidimo teisenos
dalyku (tyrimo objektu), iškyla atitinkamų teisinių tyrimų (procesų)
santykio klausimas. Kaip sprendžiamas šis klausimas atliekant tarnybinius
patikrinimus, nustato Tvarkos 10, 11, 31 punktai:
„10. Gavus Tvarkos 6 punkte nurodytą informaciją apie galimą
tarnybinį nusižengimą ir nustačius, kad dėl pareigūno veikos yra pradėtas
ikiteisminis tyrimas, teisminio nagrinėjimo procesas arba bylos dėl
administracinio teisės pažeidimo teisena, tarnybinis patikrinimas pradedamas
ir sustabdomas (išskyrus atvejus, kai pareigūno veikoje yra savarankiško
tarnybinio nusižengimo požymių, įgalinančių atriboti jį nuo nusikalstamos
veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir užbaigti tarnybinių nuobaudų
skyrimo procedūrą). Tais atvejais, kai tikrintojas nustato pareigūno veikoje
savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių, įgalinančių atriboti jį
nuo nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, tarnybinių
nuobaudų skyrimo procedūra šioje dalyje tęsiama bei baigiama laikantis šios
Tvarkos reikalavimų.
11. Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad tarnybinis nusižengimas
turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių,
tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra sustabdoma (išskyrus atvejus, kai
tikrintojas nustato pareigūno veikoje savarankiško tarnybinio nusižengimo
požymių, įgalinančių atriboti jį nuo nusikalstamos veikos ar administracinio
teisės pažeidimo ir užbaigti tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrą) ir
tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama kompetentingai institucijai.
Tais atvejais, kai savarankiško tarnybinio nusižengimo požymiai, įgalinantys
atriboti jį nuo nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo,
paaiškėja kompetentingų institucijų tyrimo metu ir tampa žinomi tikrintojui,
tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra šioje dalyje atnaujinama ir tęsiama
bei baigiama laikantis šios Tvarkos reikalavimų.
<...>
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31. Tvarkos 10 ir 11 punktuose numatytais atvejais sustabdžius
tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą, tarnybinių nuobaudų skyrimo
procedūra atnaujinama ir tęsiama, jeigu atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą,
bylos dėl administracinio teisės pažeidimo teiseną arba asmuo patraukiamas
(nepatraukiamas) baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn ir procesas
yra pasibaigęs <...>“.
Taigi, kaip matyti iš paminėto, jei dėl pareigūno veikos yra
pradėtas ikiteisminis tyrimas, teisminio nagrinėjimo procesas, bylos dėl
administracinio teisės pažeidimo teisena arba tarnybinio patikrinimo
metu nustatoma, kad tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar
administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinis patikrinimas turėtų
būti sustabdomas (išskyrus atvejus, kai pareigūno veikoje yra savarankiško
tarnybinio nusižengimo požymių, įgalinančių atriboti jį nuo nusikalstamos
veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir užbaigti tarnybinių nuobaudų
skyrimo procedūrą) ir sulaukiama galutinių kompetentingų institucijų tyrimo
rezultatų. Tačiau jei pareigūno veiką yra įmanoma atriboti nuo galimai
padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir
įvertinti tai kaip savarankišką tarnybinį nusižengimą, tarnybinis patikrinimas
neturėtų būti stabdomas. Tarnybinio patikrinimo stabdymas tokiu atveju būtų
netikslingas, nes kompetentingų institucijų tyrimo rezultatai tarnybiniam
patikrinimui esminės reikšmės neturėtų ir būtų negalima situacija, kurios
siekiama išvengti remiantis paminėtomis nuostatomis – skirtingų institucijų
prieštaringų sprendimų dėl tos pačios pareigūno veikos. Todėl norint
konstatuoti, kad nesustabdžius pradėto tarnybinio patikrinimo buvo pažeisti
Tvarkos 10, 11 punktų reikalavimai, turi būti nustatyta, kad buvo neįmanoma
atriboti pareigūno veikos nuo galimai padarytos nusikalstamos veikos ar
administracinio teisės pažeidimo. Būtent ši aplinkybė turi pagrindinę reikšmę
sprendžiant dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo.
Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, pirmosios instancijos
teismas nusprendė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo galimybės atriboti
pareiškėjo veiksmus nuo galimai padarytų nusikalstamų veikų. Pastebėtina,
kad dar 2007 m. kovo 6 d. pareiškėjui buvo pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų
veikų, numatytų BK 228 straipsnio 1 dalyje ir BK 24 straipsnio 4 dalyje bei 300
straipsnyje, padarymo. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO
duomenis, Šiaulių apygardos teismas 2008 m. gegužės 13 d. jo atžvilgiu priėmė
apkaltinamąjį nuosprendį (nuosprendis neįsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine
tvarka), kuriuo pripažino V. G. kaltu padarius nusikaltimus, numatytus
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje, 24
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straipsnio 6 dalyje ir 233 straipsnio 1 dalyje (2004 m. kovo 30 d. įstatymo
redakcija). Pareiškėjui pateiktame pranešime apie įtarimą ir apkaltinamajame
nuosprendyje nurodytų nusikalstamų veikų objektyvioji pusė reikšmingais
aspektais ir aplinkybėmis sutampa su tais pareiškėjo veiksmais, dėl kurių
jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos. Savo ruožtu apeliaciniame skunde
atsakovas aiškiai nenurodo konkrečių požymių, kurių pagrindu pareiškėjo
veiksmus, dėl kurių jis buvo atleistas iš tarnybos, būtų galima atriboti nuo
galimai padarytų paminėtų nusikalstamų veiksmų. Atsakovas, teigdamas, kad
pareiškėjo veiksmuose buvo savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių,
apsiriboja iš esmės abstraktaus pobūdžio teiginiais, kad tarnybinį patikrinimą
atlikęs pareigūnas įžvelgė savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių,
bei tų pareiškėjo veiksmų, kurie, be kita ko, tiriami ir vertinami paminėtoje
baudžiamojoje byloje, išvardijimu. Tad, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai paminėtos pirmosios
instancijos teismo išvados nepaneigia.
Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad tarnybinis patikrinimas buvo
pradėtas po to, kai 2007 m. vasario 1 d. į Mažeikių rajono policijos komisariatą
atvyko Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorai, kurie
informavo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal nusikalstamos veikos,
numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje, požymius bei paprašė sudaryti
galimybes atlikti kratą pareiškėjo ir kito pareigūno kabinetuose. Tą pačią
dieną atlikę kratą pareiškėjo kabinete, prokurorai jame rado N. J. paaiškinimo
originalą, kuris skyrėsi nuo Generalinei prokuratūrai išsiųsto paaiškinimo ir
tiesiogiai patvirtino Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro V. M.
kaltę sukėlus eismo įvykį. Kaip matyti iš tarnybinio patikrinimo išvados, apie
paminėtas aplinkybes ir atliekamą ikiteisminį tyrimą tarnybinį patikrinimą
vykdžiusi policijos įstaiga žinojo, atlikdama tarnybinį patikrinimą ir
surašydama išvadą ji rėmėsi iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros
gauta informacija apie šį ikiteisminį tyrimą, šiame ikiteisminiame tyrime
surinkta medžiaga, susijusia su pareiškėjo veiksmais, atliktų procesinių
veiksmų protokolais. Tad, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu,
kad tarnybinį patikrinimą atlikusi įstaiga negalėjo nežinoti to, kad yra
atliekamas ikiteisminis tyrimas, susijęs su pareiškėjo veiksmais, dėl kurių, kaip
matyti, jis vėliau buvo atleistas iš tarnybos, kad jo veiksmuose galimai yra
nuo tarnybinio nusižengimo neatribojamos nusikalstamos veikos požymiai.
Savo ruožtu, atsakovo akcentuojama aplinkybė, kad prieš surašant tarnybinio
patikrinimo išvadą, dar nebuvo aiškus V. G. procesinis statusas baudžiamojoje
byloje, Tvarkos 10 ir 11 punktų taikymui lemiamos reikšmės neturi, nes nė
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vienas iš šių Tvarkos punktų konkrečiai nesieja pareigos sustabdyti tarnybinį
patikrinimą atsiradimo tik su atitinkamo statuso (pavyzdžiui, įtariamojo)
įgijimu baudžiamojoje byloje. Apskritai Tvarkos 11 punkto pagrindu
tarnybinis patikrinamas gali būti sustabdytas tais atvejais, kai joks ikiteisminis
tyrimas dar nėra atliekamas ir, atitinkamai, pareigūnas tiesiog objektyviai
neturi jokio statuso baudžiamojoje byloje.
Taigi, atsižvelgiant į aukščiau paminėtą, sutiktina su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad nesustabdžius pareiškėjo tarnybinio
patikrinimo, buvo padaryti tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos
procedūrinių taisyklių pažeidimai.
V.
Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad buvo pažeistos Tvarkos
nuostatos, nusprendė, jog tokiu būdu buvo padaryti esminiai procedūrinių
taisyklių pažeidimai, dėl kurių skundžiamas Įsakymas naikintinas, pareiškėjas
grąžintinas į tarnybą.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra
įtvirtinta principinė procedūrinių pažeidimų įtakos viešojo administravimo
akto teisėtumo vertinimui taisyklė: skundžiamas aktas turi būti panaikintas,
jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės
procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatyminė nuostata reiškia, kad
ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti
priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato
tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti
vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto
teisėtumui yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas
sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio
22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-16/2005 (Administracinių
teismų praktika Nr. 7, 131-138 p.). Taigi, kaip matyti iš paminėto, pirmosios
instancijos teismas, nustatęs procedūrinių Tvarkos reikalavimų pažeidimą,
turėjo įvertinti, kokią įtaką šie pažeidimai galėjo turėti skundžiamo Įsakymo
teisėtumui ir pagrįstumui.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies
3 punktą, teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus
išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine
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tvarka. Administracinė byla šiuo pagrindu sustabdoma, kai tarp nagrinėjamos
administracinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje
yra prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės
reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Šiuo pagrindu
administracinė byla gali būti stabdoma ir tuo atveju, jei vyksta ikiteisminis
tyrimas baudžiamojoje byloje (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS7-168/2005,
AS6-212/2004, AS10-594/2003).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. A16-1081/2007 nusprendė, kad ta aplinkybė, jog buvo nesilaikyta Tvarkos
10 punkto reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad išnagrinėjus pareiškėjo A.
S. administracinę bylą, anksčiau paminėti jo padaryti administraciniai
teisės pažeidimai buvo konstatuoti, nepaneigė pareiškėjo elgesio, kuriuo
jis pažemino pareigūno vardą, įtakos teisingam ir objektyviam reikšmingų
aplinkybių ištyrimui neturėjo, pareigūno teisių nesuvaržė. Taigi šioje byloje
teismas skundžiamo įsakymo, kuriuo pareigūnas buvo atleistas iš vidaus
tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, vien tik dėl tos priežasties,
kad buvo nesilaikyta Tvarkos 10 punkto reikalavimų, nenaikino, o dėl
padarytų procedūrinių pažeidimų reikšmės skundžiamam įsakymui sprendė
atsižvelgdamas į užbaigtoje administracinio teisės pažeidimo byloje priimtą
sprendimą.
Analogiškos pozicijos buvo laikytasi ir administracinėje byloje Nr. A10740/2007. Šioje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pripažino, kad buvo pažeistas Tvarkos 10 punktas, tačiau kartu
pažymėjo, kad ir išnagrinėjus pareiškėjo administracinę bylą buvo konstatuoti
pareiškėjo įvykdyti administracinės teisės pažeidimai. Todėl teisėjų kolegija
nusprendė, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros nesustabdymas
neturėjo esminės reikšmės skiriant pareiškėjui tarnybinę nuobaudą.
Teisėjų kolegija nurodė, kad paminėtas tarnybinio patikrinimo procedūros
nesilaikymas nepaneigia pareiškėjo poelgio, kuriuo jis pažemino pareigūno
vardą.
Minėta, kad nagrinėjamu atveju iš esmės dėl tų pačių pareiškėjo V.
G. veiksmų, už kuriuos jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos, buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas, jam buvo pareikšti atitinkami įtarimai, o šiuo metu ši
baudžiamoji byla nagrinėjama teisme. Tad siekiant šioje administracinėje
byloje tinkamai įvertinti, kokią įtaką padaryti procedūriniai pažeidimai galėjo
turėti skundžiamo Įsakymo pagrįstumui ir teisėtumui, t. y. ar jie laikytini
esminiais ar neesminiais procedūriniais pažeidimais, prejudicinės reikšmės
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gali turėti ir paminėtos baudžiamosios bylos baigtis. Jei baudžiamojoje
byloje būtų neginčytinai nustatyti tie esminiai faktai ir kitos reikšmingos
aplinkybės, dėl kurių pareiškėjas buvo atleistas iš vidaus tarnybos, naikinti
skundžiamo Įsakymo vien tik dėl tos priežasties, kad tarnybinis patikrinimas
buvo nesustabdytas ir tokiu būdu buvo pažeistos atitinkamos procedūrinės
taisyklės, nebūtų pagrindo. Tokiu atveju nustatyti procedūriniai pažeidimai
galėtų būti įvertinti tik kaip formalaus pobūdžio, neturėję esminės reikšmės
skundžiamo Įsakymo pagrįstumui bei teisėtumui.
Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis,
baudžiamoji byla dėl V. G. veiksmų galutinai dar neišnagrinėta (teismo
nuosprendis yra apskųstas), o ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje
dėl pareiškėjo veiksmų vyko ir administracinę bylą nagrinėjant pirmosios
instancijos teisme. Tad, atsižvelgiant į paminėtą, dar pirmosios instancijos
teisme turėjo būti įvertinta, ar yra prejudicinis ryšys tarp nagrinėjamos
administracinės bylos ir paminėtos baudžiamosios bylos, bei išspręstas šios
administracinės bylos sustabdymo klausimas iki tol, kol bus išnagrinėta
paminėta baudžiamoji byla. Tačiau teismas to nepadarė, ir iš anksto,
t. y. nesulaukęs baudžiamosios bylos baigties, nusprendė, kad nustatyti
procedūriniai pažeidimai buvo esminiai, kad dėl jų buvo priimtas neteisėtas
Įsakymas. Dėl paminėtų priežasčių, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone,
teismo sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu bei sudaro kliūtis,
nesusiaurinant pareiškėjo procesinių teisių apimties, šią bylą visapusiškai ir
iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Tad teismo sprendimas
naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo
(ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d.).
VI.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad vykdydamas
teisingumą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis), teismas
privalo išspręsti tarp proceso šalių kilusį ginčą iš esmės. Teismo išspręstoje
administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų, paliktų neaiškumų,
darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręsta arba esančių naujo teisinio
ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo.
Teismas turi priimti tokį sprendimą, kurį būtų galima realiai įvykdyti.
Kadangi teismo sprendimas vykdomas pagal teismo sprendimo rezoliucinėje
dalyje išdėstytą teismo nurodymą, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje
privalu išdėstyti patenkinto reikalavimo turinį (ABTĮ 88 str. 5 d. 1 p.). Tai turi
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būti padaryta itin aiškiai ir nedviprasmiškai. Teismo nurodymas, išdėstytas
teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, neturi sudaryti byloje dalyvaujantiems
asmenims galimybės skirtingai aiškinti teismo sprendimo turinį, to, kaip
konkrečiai ir kokia apimtimi jis turėtų būti vykdomas.
Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, pirmosios instancijos
teismas priteisė pareiškėjui „darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo jos
pradžios, t. y. 2007-02-14 iki tol, kol galutinai įsiteisės šis sprendimas“. Tačiau
toks teismo nurodymas neatitinka aukščiau paminėtų reikalavimų. Teismo
sprendime nenurodyta konkreti pareiškėjui priteisto darbo užmokesčio suma
už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo jo atleidimo iš tarnybos dienos iki
teismo sprendimo priėmimo dienos, o taip pat nėra duomenų, reikalingų
priteistam darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laikotarpį po teismo
sprendimo priėmimo dienos apskaičiuoti. Tad, kadangi šis Šiaulių apygardos
administracinio teismo sprendimas dėl jau minėtų priežasčių yra naikintinas
ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, reikalui
esant (jei bylą išnagrinėjus iš naujo, būtų pagrindas pareiškėją grąžinti į
pareigas ir priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už pravaikštos laiką),
teismas turėtų atsižvelgti į paminėtą, o taip pat apsvarstyti, ar atitinkamu
atveju vidutinis darbo užmokestis neturėtų būti priteistas iki teismo
sprendimo įvykdymo, o ne iki jo įsiteisėjimo dienos.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 4 d.
sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti
iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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3.5.2. Dėl teisės aktų sąrašo pateikimo pretendentams į valstybės
tarnautojo pareigas ir jo taikymo egzamino žodžiu metu
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d.
nutarimu Nr. 966, įtvirtintos procedūros ir reikalavimai Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme laikytini pagrindinėmis
taisyklėmis, kurios turi užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei
sprendimo pagrįstumą, todėl imperatyviai suformuluotų taisyklių nesilaikymas
yra vada pripažinti administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu ir jį
panaikinti.
Minėto Tvarkos aprašo 41 punkte nurodyto teisės aktų sąrašo pateikimas
pretendentams yra imperatyvus reikalavimas, kuriuo siekiama užtikrinti
egzamino raštu eigą, tačiau teisės aktų leidėjas jokiu reglamentavimu nėra
nustatęs, jog klausimai egzamino žodžiu metu būtų pateikiami tik iš šio sąrašo.
Teisės aktų išmanymas negali būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad
pretendentas pasižymi tokiomis asmeninėmis dalykinėmis savybėmis, kurių
reikalaujama pareigybės aprašyme, pavyzdžiui, yra iniciatyvus, geba bendrauti,
dirbti komandoje ir pan.
Administracinė byla Nr. A442-781/2008
Procesinio sprendimo kategorija 16.1, 15.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir
Dainiaus Raižio (pranešėjas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
A. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007
m. rugpjūčio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B.
skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam
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suinteresuotam asmeniui A. B. dėl konkurso rezultatų panaikinimo, turtinės ir
neturtinės žalos atlyginimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas A. B. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
2007 m. kovo 14 d. pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso
rezultatus. Nurodė, kad 2007 m. kovo 14 d. dalyvavo konkurse Klaipėdos
miesto savivaldybės Ekonomikos ir strategijos departamento Licencijų,
leidimų ir vartotojų teisių apsaugos vyresniojo specialisto vietai užimti ir
surinkęs 14 balų užėmė antrą vietą. Konkursą į valstybės tarnautojo pareigas
laimėjo A. B., surinkusi 17 balų. Pareiškėjas teigė, kad jam, kaip pretendentui
minėtoms pareigoms užimti, konkurso komisija pateikė klausimus, kurie pagal
teisinį reglamentavimą negalėjo būti pateikti ir tuo buvo siekiama eliminuoti
jį iš konkurso. Taip pat A. B. skunde nurodė, kad patyrė neturtinę žalą, nes
konkurso eiga ir rezultatai buvo šališki, neteisingi ir nesąžiningi. Pareiškėjas
patyrė neigiamus dvasinius išgyvenimus, kuriuos vertina 1 000 litų.
Atsakovas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad
pareiškėjas reikalavimus pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais sieja
su jo asmeninių savybių diskriminavimu bei netinkamu vertinimu, tačiau
šio teiginio nepagrindžia jokiomis įrodinėjimo priemonėmis, o remiasi tik
savo subjektyviu ir šališku asmeniniu vertinimu. Atsakovas prašė atmesti
reikalavimą dėl neturtinės žalos, nes jo pareiškėjas negrindžia jokiomis
įstatymo nuostatomis.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nustatė, kad konkurso metu
visiems pretendentams buvo užduoti vienodi klausimai, kaip tai numatyta
Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 patvirtintame Konkursų į
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarka)
50 punkte, tačiau pareiškėjo atsakymai nebuvo nuoseklūs ir kompetentingi.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad konkurso komisijai nėra
draudžiama užduoti tikslinamuosius klausimus, siekiant išsiaiškinti atsakymų
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į užduotus klausimus turinį. Teismas taip pat nenustatė pareiškėjo tariamai
patirtos diskriminacijos konkurso metu. Todėl nesant aplinkybių, kad
konkurso metu buvo pažeista konkurso organizavimo ir jo vykdymo tvarka,
pareiškėjo reikalavimas panaikinti konkurso rezultatus ir atlyginti neturtinę
žalą atmestas.
III.
Apeliaciniu skundu A. B. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – Klaipėdos savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d.
konkurso rezultatus panaikinti ir atlyginti jam neturtinę žalą. Apeliacinis
skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Apeliantas teigia, kad konkurso komisijos nariai egzaminą žodžiu
vertino subjektyviai. Šį teiginį apeliantas grindžia faktinėmis
aplinkybėmis:
- Konkurso komisijos narė D. Valuckienė konkurso metu jam, kaip
pretendentui, uždavė subjektyvius klausimus. Atsakymas į klausimą,
kuriuo buvo siekta išsiaiškinti apelianto motyvaciją dirbti minėtose
pareigose, buvo įvertintas subjektyviai ir šališkai. Subjektyviai įvertinta
ir A. B. darbo patirtis, nes jo, informatikos mokytojo, žinios buvo
įvertintos prasčiau nei laimėjusios konkursą pretendentės, kuri yra
tik informatikos kurso studentė. Atsakymas į antrą klausimą, kaip
jis įsivaizduojąs savo darbą, apelianto vertinimu, taip pat įvertintas
netinkamai, nes apeliantas teisingai nurodė, kad turi teisę į mokymus.
- Konkurso komisijos narys V. K., paprašęs išvardinti valstybės tarnautojo
veiklos etikos principus ir nurodyti, kas galėtų suteikti rekomendacijų,
buvo šališkas. Apeliantas išvardino principus, o atsakydamas į antrąjį
klausimą, pabrėžė, kad valstybės tarnautojui rekomendacijos nėra
būtinos.
- Konkurso komisijos narė Z. Ž., kuri pasirašė laimėjusios pretendentės A.
B. ruoštą 2007 m. vasario 5 d. raštą „Dėl konkurso paskelbimo“, negali
būti laikoma objektyvi.
- R. V. pirmosios instancijos teismui pateikė melagingus duomenis,
teigdama, kad apeliantas silpnai atsakė į jos klausimus.
2. Apelianto atsakymai dėl motyvacijos ir jo darbo patirtis nebuvo
vertinami objektyviai, nes konkurso komisija palankiau vertino A. B.,
kuri jau dirbo savivaldybėje.
148

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

3. A. B. manymu, konkurso metu jam užduoti klausimai yra subjektyvūs,
nes nėra susiję su patikrinimu, kaip apeliantas geba atlikti valstybės
tarnautojo pareigybės aprašyme numatytas konkrečias funkcijas.
Klausimas apie motyvaciją yra iš apelianto biograﬁjos, o klausimai
turėjo būti užduodami iš dalyviams pateikto įstatymų ir poįstatyminių
aktų sąrašo.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą
atmesti. Prašymas grindžiamas šiais motyvais:
1. Atsakovas nurodo, kad A. B. teisėtai dalyvavo konkurse ir ruošė
apelianto nurodytą raštą „Dėl konkurso paskelbimo“. A. B. nuo 2006
m. rugpjūčio 8 d. dirbo Klaipėdos savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir strategijos departamento Licencijų, leidimų ir vartotojų
teisių apsaugos skyriuje specialiste, todėl, vykdydama savo funkcijas, ji
buvo minėto rašto rengėja.
2. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašas nedraudžia komisijai užduoti klausimų, kurie nėra susiję su
pretendentams pateiktu įstatymų ir poįstatyminių aktų sąrašu.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato Valstybės
tarnybos įstatymas. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas (šiuo atveju
– priėmimo į pareigas konkurso būdu) procedūrą ir jos atlikimo taisykles
tiesiogiai reglamentuoja Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr.
966 patvirtintas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo
tvarkos aprašas. Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme,
šios procedūros ir taisyklės laikytinos pagrindinėmis taisyklėmis, kurios turi
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.
Šių taisyklių, ypač taisyklių suformuluotų imperatyvo būdu, nesilaikymas yra
vada pripažinti administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu ir jį
panaikinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).
Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija egzamino žodžiu tvarką ir
rezultatus, teigia, kad jo atsakymai buvo įvertinti subjektyviai. Apeliantas
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neginčija aplinkybės, kad visiems pretendentams buvo užduoti vienodi
klausimai, tačiau teigia, kad pateikti klausimai buvo subjektyvūs, o jo
atsakymai vertinti šališkai. Apelianto manymu, klausimai, siekiant išsiaiškinti
jo motyvaciją, kas galėtų pateikti rekomendacijų ir kaip jis įsivaizduojąs darbą
siekiamose užimti pareigose, nėra leistini konkurso valstybės tarnautojo
pareigoms užimti metu.
Teisėjų kolegija pažymi, kad asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą,
taikomi bendrieji reikalavimai, numatyti Valstybės tarnybos įstatymo
9 straipsnio 1 dalyje, ir specialieji reikalavimai, numatyti pareigybės
aprašyme. Tvarkos 50 punktas nurodo, kad egzamino žodžiu metu klausimai
pretendentams pateikiami, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti
valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme
nustatytas funkcijas. Pareigybės, dėl kurios vyko konkursas, aprašymas
greta reikalavimų, keliamų pretendento išsilavinimui, kompiuteriniam
raštingumui, teisės aktų išmanymui, nurodo, kad asmuo turi būti pareigingas,
darbštus, kūrybingas, sugebėti priimti sprendimus, gebėti bendrauti ir dirbti
komandoje ir kt. (b. l. 6), todėl darytina išvada, kad tam, jog galėtų patikrinti
šias asmenines savybes ir privalumus, komisijos nariai ne tik turi teisę, bet
ir privalo tikslingai užduoti klausimus, kurie būtų nukreipti šių savybių
patikrinimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, komisijos narių klausimai, pateikti
pretendentams, nepažeidė Tvarkos 50 punkte numatytų nuostatų, nes, kaip
teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, klausimais buvo siekiama
patikrinti pretendento gebėjimus eiti valstybės tarnautojo pareigas, dėl kurių
vyksta konkursas, atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Apeliantas taip pat nurodo, kad egzamino žodžiu metu klausimai
pretendentams turėtų būti užduodami tik iš dalyviams pateikto įstatymų ir
poįstatyminių aktų sąrašo. Teisėjų kolegija pažymi, kad Tvarkos 35 punktas
numato, jog konkursas pradedamas nuo egzamino raštu. Pretendentas,
laikydamas egzaminą raštu, sprendžia testą. Remiantis Tvarkos 40
punktu, testą sudaro 100 klausimų ir po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą.
Atsakydamas į klausimą, pretendentas pažymi vieną iš atsakymų, kuris,
jo manymu, yra teisingas. Tvarkos 41 punkte numatyta, kad nuo 30 iki 50
testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios
vyksta konkursas, funkcijomis, parengia konkursą organizuojanti įstaiga.
Teisės aktų sąrašas pretendentams pateikiamas priimant jų dokumentus,
kartu pretendentams nurodoma, kiek testo klausimų parengs konkursą
organizuojanti įstaiga. Šių teisės normų pagrindu teisėjų kolegija daro
išvadą, kad teisės aktų sąrašo pateikimas yra imperatyvus, siekiant užtikrinti
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egzamino raštu eigą. Kaip minėta, Tvarkos 50 punktas numato, kad egzamino
žodžiu metu klausimai pretendentams pateikiami, siekiant patikrinti
pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios
vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas. Teisėjų kolegija atkreipia
dėmesį, kad įstatymų leidėjas tokiu reglamentavimu nėra nustatęs, jog
klausimai egzamino žodžiu metu būtų pateikiami tik iš teisės aktų sąrašo.
Teisės aktų išmanymas negali būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad
pretendentas pasižymi tokiomis asmeninėmis dalykinėmis savybėmis, kurių
reikalaujama pareigybės aprašyme, pvz., yra iniciatyvus, geba bendrauti, dirbti
komandoje ir kt.
Byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių šiuo atveju abejoti komisijos
narių objektyvumu arba įtarti juos tam tikru suinteresuotumu, vertinant
konkurse dalyvavusius pretendentus. Komisijos narių paaiškinimai,
pateikti kartu su atsiliepimu į skundą (b. l. 54–58), paaiškinimai, duoti
bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu (b. l. 86, 88–91) yra
nuoseklūs, neprieštaraujantys ir patvirtina, kad visiems pretendentams
buvo sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti konkurse. Atkreiptinas dėmesys,
kad vien ta aplinkybė, jog konkurso komisijos narė Z. Ž., kuri pasirašė
laimėjusios pretendentės A. B. ruoštą 2007 m. vasario 5 d. raštą „Dėl konkurso
paskelbimo“, nesudaro pagrindo teigti, kad ji buvo šališka, nes minėto rašto
rengimas priklausė tiek Z. Ž., tiek A. B. savivaldybėje atliekamoms funkcijoms.
Vien pareiškėjo subjektyvi nuomonė, kad jo žinios ir sugebėjimai, parodyti
laikant egzaminą žodžiu, turėjo būti įvertinti geriau, nėra pagrindas panaikinti
jau įvykusio konkurso rezultatus ir paskirti pareiškėją į Klaipėdos miesto
savivaldybės Ekonomikos ir strategijos departamento Licencijų, leidimų ir
vartotojų teisių apsaugos vyresniojo specialisto pareigas.
Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad pretendentė A. B.
buvo įvertinta palankiau dėl to, kad jau konkurso metu dirbo savivaldybėje,
yra subjektyvaus pobūdžio vertinimas, paremtas ne įrodymais, o prielaidomis,
todėl negali būti pagrindas pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais.
Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio ir
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatomis, viešojo administravimo
institucijos asmeniui padaryta tiek turtinė, tiek moralinė žala gali būti
atlyginama tik tais atvejais, kai tokia žala padaroma neteisėtais viešojo
administravimo institucijos aktais, veiksmais ar neveikimu. Civilinio kodekso
6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė
atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai
neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo
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veikti. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,
rengdama ir vykdydama konkursą Ekonomikos ir strategijos departamento
Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos vyresniojo specialisto
pareigoms užimti, laikėsi tuo metu galiojusių įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių priėmimą į valstybės tarnybą, reikalavimų. Todėl,
atsižvelgiant į visus aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad
apelianto reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo negali būti tenkinamas.
Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą pagrindo nėra, pirmosios instancijos
teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisėtai bei pagrįstai
atmetė pareiškėjo skundą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

3.6. Kitos ginčo administracinės bylos
3.6.1. Dėl Teritorinės ligonių kasos vykdomo viešojo administravimo,
sudarant sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis
Dėl Teritorinių ligonių kasų sprendimo priėmimo procedūros
Dėl Teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos sprendimų, priimamų
įgyvendinant Sveikatos draudimo įstatyme nustatytą pareigą prižiūrėti,
kaip sudaromos ir vykdomos Teritorinės ligonių kasos ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigų bei Teritorinės ligonių kasos ir vaistinių sutartys,
teisinės reikšmės
Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta
Teritorinės ligonių kasos teisė sudaryti sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis
ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku ir tvarka apmokėti joms už
draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus
vaistus bei medicinos pagalbos priemones. Šios sutartys turi būti vertinamos
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kaip administracinės, nes teisiniai santykiai, kurių pagrindu kyla sutartiniai
įsipareigojimai, yra administraciniai, o pačios sutartys viešojo administravimo
subjektų sudaromos viešosios teisės normų imperatyviojo reguliavimo pagrindais,
ginant viešuosius interesus sveikatos apsaugos srityje. Tai, jog dėl privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšų skyrimo sveikatos priežiūros įstaigoms yra
sudaroma sutartis, nekeičia aptariamų santykių pobūdžio. Sutartis šiuo atveju
yra priemonė pagal įstatymo nustatytą paskirtį paskirstyti privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšas ir sprendimas dėl jos sudarymo yra priimamas pagal
viešosios teisės normų, reglamentuojančių minėto tikslinio valstybinio ﬁnansinio
fondo lėšų administravimą, nustatytas sąlygas ir taisykles. Teritorinė ligonių
kasa, priimdama sprendimą sudaryti ar nesudaryti sutartį su sveikatos priežiūros
įstaiga, įgyvendina jai suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus ir santykiai
dėl tokio pobūdžio sprendimų priėmimo yra viešojo administravimo santykiai.
Sudarant Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatytas sutartis
taikomi viešojo administravimo principai ir Viešojo administravimo įstatymas,
be kita ko, įpareigojantis viešojo administravimo subjektą administracinį aktą
pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis (Viešojo administravimo
įstatymo 8 str. 1 d.). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje
nurodyta, kad sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba
suteikiamos teisės ir pareigos. Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi
būti aiškūs, nedviprasmiški.
Sveikatos draudimo 35 straipsnio 2 dalies 2 punktas įtvirtina Stebėtojų tarybos
kompetenciją atlikti Teritorinės ligonių kasos veiklos, susijusios su sutarčių
sudarymu, priežiūrą. Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad sutartys tarp Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, tarp Teritorinių ligonių kasų ir vaistinių, sudaromos
vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Sveikatos draudimo įstatymu ir kitais
įstatymais, atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos
draudimo tarybos nuomones. Tačiau nei Sveikatos draudimo įstatymo 26
straipsnyje, nei kitose teisės normose nėra nustatyta, jog neigiama Stebėtojų
tarybos nuomonė automatiškai užkerta kelią sutarčiai tarp Teritorinės ligonių
kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos sudaryti. Stebėtojų taryba vykdo sutarčių
priežiūrą, ji turi teisę pareikšti savo motyvuotą nuomonę dėl ruošiamos sudaryti
sutarties, tačiau jos pritarimas nėra būtina sutarties sudarymo sąlyga. Sveikatos
draudimo įstatyme nėra numatyta būtina imperatyvi sąlyga sutarčiai sudaryti –
Stebėtojų tarybos pritarimas. Būtinos sutarties sudarymo sąlygos yra nustatytos
Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, kurioje yra numatyti
reikalavimai sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.
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Administracinė byla Nr. A261-339/2008
Procesinio sprendimo kategorija 15.4; 25

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (kolegijos
pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Arūno
Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“
atstovams Gediminui Kostkevičiui ir advokatei Rūtai Čilinskaitei,
atsakovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos atstovui advokatui Arūnui
Zeleckiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
„Baltic Orthoservice“ skundą atsakovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai,
Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus teritorinės ligonių kasos, trečiuoju
suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Vilniaus apskrities viršininko
administracijai, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Baltic Orthoservice“ (toliau
– ir pareiškėjas) kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas pripažinti
Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą atsisakyti
sudaryti su UAB „Baltic Orthoservice“ sutartį dėl antrinės ambulatorinės
sveikatos priežiūros veiklos, ortopedo–traumatologo konsultacijų teikimo
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2006 metais, neteisėtu, jį panaikinti ir įpareigoti atsakovą sudaryti tokią
sutartį su pareiškėju ne vėliau kaip per 14 dienų po teismo sprendimo
įsiteisėjimo; pripažinti, kad atsakovas, nesuteikdamas informacijos pagal
UAB „Baltic Orthoservice“ 2005 m. gruodžio 19 d. Prašymą, pažeidė Teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymo 14 straipsnį ir
įpareigoti atsakovą suteikti prašytą informaciją; priteisti iš atsakovo 8 277
Lt žalą, susidariusią negavus pajamų už 2006 m. sausio–gegužės mėnesius,
bei žalą, kuri susidarys iki to laiko, kol bus priimtas sprendimas šioje byloje;
priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b. l. 43–51, 105–110).
Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau – ir atsakovas) atsiliepimu į
skundą prašė jį atmesti (b. l. 64–68, 128–131).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko
administracija atsiliepimu į skundą nurodė nesanti suinteresuota šia byla,
kadangi jos veiksmai nėra skundžiami, reikalavimai jai nėra reiškiami. Prašė
skundo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra (b. l. 122–123).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 6 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas padarė išvadą, kad Stebėtojų tarybos pritarimas yra būtina
sąlyga sutarčiai sudaryti. Kadangi sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir Civilinis kodeksas,
CK), todėl ir nesant Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos sutarčių
sudarymo tvarkos, tokias sutartis galima sudaryti vadovaujantis Civilinio
kodekso nuostatomis, jei jos atitinka kitas įstatyme numatytas sąlygas. Viešojo
administravimo įstatymo nuostatos šiuo atveju nėra taikomos. Teismas
pripažino, jog esant nurodytoms aplinkybėms, įpareigoti atsakovą sudaryti su
pareiškėju prašomą sutartį nėra teisinio pagrindo.
Kadangi pareiškėjas prašė nurodyti ne kokiais motyvais, o kokiais
kriterijais remiantis Vilniaus teritorinės ligonių kasos Stebėtojų taryba
pritarė sutarčių su kitomis įmonėmis sudarymui, ir dėl kriterijų pareiškėjas į
atsakovą nesikreipė, teismas pripažino, jog nėra pagrindo įpareigoti atsakovą
pateikti šią informaciją. Pareiškėjo prašymo dėl turtinės žalos atlyginimo
teismas netenkino nenustatęs, kad atsakovas neveikė taip, kaip pagal įstatymą
privalėjo veikti, t. y. neteisėtai ir dėl tokių jo veiksmų padaryta žala.
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II.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.
Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašė jį atmesti ir
palikti nepakeistą teismo sprendimą.
Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2007 m. kovo 6 d. nutartimi
UAB „Baltic Orthoservice“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies – Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimą panaikino ir
grąžino bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.
Teismas nurodė, kad atsakovas yra teritorinis viešojo administravimo
subjektas, sudarantis sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir tokios
sutartys vertintinos kaip administracinės. Tai sąlygoja šalių diskrecijos
ribas, sutarčių sudarymo sąlygas, kurios nustatomos ne tik šalių susitarimu,
bet teisės normomis, įtvirtintomis specialiuose įstatymuose. Konstatavo,
kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog sutarčiai sudaryti yra būtinas
Stebėtojų tarybos pritarimas, yra nepagrįstos, nes paminėtas teisinis
reguliavimas tokios sutarties sudarymo sąlygos nenustato, taigi teismas
netinkamai aiškino teisę. Pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas,
nevertindamas pareiškėjo argumentų dėl Stebėtojų tarybos nepritarimo
sudaryti sutartį su pareiškėju pagrįstumo, iš esmės priėmė neteisėtą ir
naikintiną sprendimą. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo
argumentų, kad sudarant tokias sutartis turi būti paisoma Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio nuostatų, o atsisakymas jas sudaryti turi būti pagrįstas
teisės normų nustatytais kriterijais.
Sprendimą dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas panaikino,
kadangi, nagrinėdamas bylą iš naujo, teismas gali prieiti priešingos išvados dėl
atsakovo veiksmų vertinimo, o tai sąlygotų ir reikalavimo dėl žalos atlyginimo
pagrįstumą.
Teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino
aplinkybių, ar nebuvo praleisti terminai skundui dėl reikalavimo įpareigoti
atsakovą suteikti UAB „Baltic Orthoservice“ 2005 m. gruodžio 19 d. prašyme
nurodytą informaciją, todėl sprendimą panaikino ir bylą grąžino nagrinėti iš
naujo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –
ir ABTĮ) 142 str. 1 d.).
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III.
UAB ,,Baltic Orthoservice“ patikslintu skundu prašė pripažinti Vilniaus
teritorinės ligonių kasos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą atsisakyti sudaryti
su UAB ,,Baltic Orthoservice“ sutartį dėl antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros veiklos, ortopedo–traumotologo konsultacijų teikimo 2006 metais,
neteisėtu, jį panaikinti, priteisti iš atsakovo 33 835,20 litų žalos, padarytos
dėl neteisėto atsakovo – Vilniaus teritorinės ligonių kasos – sprendimo ir
bylinėjimosi išlaidas. Nuo skundo reikalavimų: įpareigoti atsakovą sudaryti
su pareiškėju sutartį dėl antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos,
ortopedo–traumatologo konsultacijų teikimo 2006 metais ne vėliau kaip per
14 dienų po teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo ir įpareigoti atsakovą
– Vilniaus Teritorinę ligonių kasą (toliau – ir Vilniaus TLK) – suteikti
informaciją ir priteisti iš atsakovo – Lietuvos Respublikos valstybės – negautas
pajamas, pareiškėjas atsisakė.
Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas 2005 m. gruodžio 15 d. priimdamas
sprendimą sudaryti sutartį dėl antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros
veiklos 2006 metais, vadovavosi ne įstatymais, o poįstatyminiais teisės
aktais, nepagrįstai nurodė, kad prašymas dėl sutarties sudarymo negali būti
tenkinamas dėl to, kad jam nepritarė stebėtojų taryba, nors įstatyme tokio
reikalavimo nėra.
Pareiškėjas atitinka Sveikatos draudimo įstatymo nustatytus
reikalavimus, todėl pagal šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, sutartis turėjo
būti sudaryta. Atsakovas yra sudaręs sutartis su UAB ,,Baltic Orthoservice“
konkurentais ir tokiu būdu sudarė jiems geresnes sąlygas konkuruoti ir
pažeidė Konkurencijos įstatymo normas.
Be to, Valstybinei teritorinei ligonių kasai atsisakius sudaryti sutartį
su pareiškėju, buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas. Pareiškėjas,
ruošdamasis paslaugų teikimui, padidino gydytojo–ortopedo darbo krūvį,
apsirūpino techninėmis priemonėmis. Pareiškėjas patyrė tiek tiesioginių, tiek
netiesioginių nuostolių, t. y. negavo planuojamų pajamų ir turėjo papildomų
išlaidų, susijusių su gydytojo darbo krūvio padidinimu. Pareiškėjas pateikė
skaičiavimus teismui, iš kurių matyti, kad įmonė planavo vidutiniškai per
mėnesį suteikti apie 115 konsultacijų, konsultacijų kaina per metus keitėsi nuo
26,70 Lt iki 30,90 Lt, todėl per metus būtų gauta 40 710 Lt pajamų, iš kurių ¼
sudarytų atlyginimas gydytojui. Nurodė, kad negautos pajamos siekia apie 33
835,20 Lt (40 710 Lt–6 874,80 Lt).
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Vilniaus teritorinė ligonių kasa su skundu nesutiko ir prašė atmesti
kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėjas, prašydamas
įtraukti atsakovu Lietuvos valstybę, atstovaujamą Vilniaus teritorinės ligonių
kasos, nenurodo, kokius skundo reikalavimus jai kelia. Šis atsakovas yra
netinkamas.
Dėl pareiškėjo 2005 m. liepos 29 d. prašymo sudaryti sutartį dėl antrinės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytojo specialisto ortopedo–
traumatologo konsultacijų apmokėjimo buvo priimtas neigiamas sprendimas,
kurį pareiškėjas galėjo ginčyti Administracinių ginčų komisijai per du
mėnesius. Tačiau įstatymų nustatyta tvarka priimto neigiamo sprendimo
neapskundė, nesilaikė nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos. Jokių konkrečių neteisėtų veiksmų, kuriais buvo pažeistos jo teisės,
nenurodo.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis numato, kad
valstybės civilinė atsakomybė atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai
neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, tačiau pareiškėjas tokių
įrodymų nepateikė. Be to, prašomas atlyginti žalos dydis yra nepagrįstas.
Pateiktas negauto pelno paskaičiavimas neleidžia nustatyti realaus negauto
pelno. Pareiškėjo reikalavimas priteisti negautas pajamas prieštarauja CK
6.249 straipsnio 1 daliai, numatančiai, kad gali būti atlyginami tik faktiškai
patirti realūs nuostoliai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus apskrities viršininko
administracija – atsiliepime į skundą nurodė nesanti suinteresuota šia byla,
kadangi jos veiksmai nėra skundžiami, reikalavimai jai nėra reiškiami. Prašė
skundo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra.
IV.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 7 d.
sprendimu skundą tenkino iš dalies – nutraukė bylą dėl skundo reikalavimų:
1) įpareigoti atsakovą sudaryti su pareiškėju sutartį dėl antrinės ambulatorinės
sveikatos priežiūros veiklos, ortopedo–traumatologo konsultacijų teikimo
2006 metais ne vėliau kaip per 14 dienų po teismo sprendimo šioje byloje
įsiteisėjimo; 2) įpareigoti atsakovą – Vilniaus TLK – suteikti informaciją
pareiškėjui; 3) priteisti iš atsakovo – Lietuvos Respublikos valstybės –
negautas pajamas; pripažino neteisėtu ir panaikino Vilniaus teritorinės ligonių
kasos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir priteisė iš Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, 33 835,20 Lt (trisdešimt
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tris tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkis litus, 20 ct) žalos ir 100 Lt
(vieną šimtą litų) žyminio mokesčio.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
(toliau – ir Įstatymas) 13, 26 straipsniais, 35 straipsnio 2 dalies 2 punkto
nuostatomis, teismas padarė išvadą, kad teritorinės ligonių kasos sudaro
sutartis dėl sveikatos priežiūros veiklos su asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis, kurios turi licenciją sveikatos priežiūros bei farmacinei
veiklai ir pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti. Apdraustųjų asmens
sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos vadovaujantis teritorinės ligonių
kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos sutartimis, išlaidos už vaistinėse
išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones –
vadovaujantis teritorinės ligonių kasos ir vaistinių sutartimis. Teritorinės
ligonių kasos sudaro sutartis su valstybės, savivaldybių ir kitomis licenciją
sveikatos priežiūros ir farmacinei veiklai turinčiomis arba akredituotomis
šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis. Su šia sutartimi turi teisę susipažinti visi
apdraustieji. Vadinasi, tam, kad būtų sudaryta sutartis su teritorine ligonių
kasa, sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti licenciją sveikatos priežiūros
veiklai ir pageidautų tokią sutartį sudaryti.
Teismas padarė išvadą – teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba vykdo
sutarčių priežiūrą, ji turi pareikšti savo nuomonę dėl ruošiamos sudaryti
sutarties, tačiau jos pritarimas nėra būtina sutarties sudarymo sąlyga. Įstatyme
nėra numatyta būtina imperatyvi sąlyga sutarčiai sudaryti – teritorinės
ligonių kasos stebėtojų tarybos pritarimas. Šią aplinkybę savo 2007 m. kovo 6
d. nutartyje pažymėjo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Teismas konstatavo, kad sutartys dėl antrinės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros gydytojo specialisto ortopedo–traumatologo
konsultacijų apmokėjimo yra vertintinos kaip administracinės atsižvelgiant
į tai, kad teisiniai santykiai, kurių pagrindu kyla sutartiniai įsipareigojimai,
yra administraciniai, o pačios sutartys viešojo administravimo subjektų
sudaromos viešosios teisės normų imperatyviojo reguliavimo pagrindais,
ginant viešuosius interesus sveikatos apsaugos srityje, ir tai lemia šalių
diskrecijos ribas, sutarčių sudarymo sąlygas, kurios nustatomos ne tik šalių
susitarimu, bet dažniausiai teisės normomis, įtvirtintomis specialiuose
įstatymuose.
Teismas konstatavo, kad Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2005 m.
gruodžio 15 d. sprendimas Nr. 31-1403 diskriminuoja pareiškėją, neatitinka
Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, jis nėra pagrįstas teisės aktų
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normomis, jame nėra analizuojamos faktinės aplinkybės, nėra nurodyti
prašymo netenkinimo motyvai bei apskundimo tvarka. Prašymas išnagrinėtas
praleidus Viešojo administravimo įstatyme nustatytus terminus. Atsižvelgiant
į išdėstytą, teismas pripažino sprendimą neteisėtu ir naikintinu.
Teismas, nustatęs, kad skundžiamas sprendimas buvo neteisėtas,
pripažino vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų pagal CK 6.271 straipsnį žalai
atlyginti – neteisėtus veiksmus.
Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas
arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos
pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.
Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali
tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas.
Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pateiktas negautų pajamų
paskaičiavimas – 2006 metais buvo planuojama aptarnauti apie 1 380
Vilniaus apskrities pacientų, iki 2006 m. gegužės mėnesio konsultacijų kaina
buvo 26,70 Lt (I tomas, b. l. 112–113), o nuo gegužės mėnesio – 30,90 Lt,
už konsultacijas pareiškėjas būtų gavęs 40 710 Lt pajamų, šias pajamas jis
sumažino gydytojui išmokėto atlyginimo per 2006 metus suma ir prašė
priteisti 33 835,20 Lt negautų pajamų – yra teisingas, nes skaičiuojama, kiek
vidutiniškai per metus gali būti suteikta ortopedo–traumatologo konsultacijų
ir kiek šios konsultacijos kainuoja.
Teismas iš nustatytų aplinkybių konstatavo, kad pareiškėjas savo
veiklą planavo iš anksto, prašymą dėl ortopedo–traumatologo konsultacijų
apmokėjimo pateikė 2005 m. liepos 29 d. (I tomas, b. l. 10), t. y. prieš 5
mėnesius, 2005 m. gruodžio 30 d. pakeitė darbo sutarties su gydytoju
ortopedu–traumatologu sąlygas (II tomas, b. l. 14), tačiau minėta paslaugų
apmokėjimo sutartis pasirašyta nebuvo. Su pareiškėju, kuris nors ir atitiko
įstatyme numatytus reikalavimus, keliamus tokias paslaugas teikiančioms
įmonėms (turėjo licenciją ir norėjo sudaryti sutartį), sutartis nebuvo
pasirašyta ir dėl to jis negavo papildomų pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu
nebūtų priimtas neteisėtas sprendimas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes,
teismas pareiškėjo reikalavimą dėl netiesioginių nuostolių (negautų pajamų)
atlyginimo pripažino pagrįstu ir priteisė 33 835,20 Lt žalos.
Kadangi pareiškėjas nuo likusių skundo reikalavimų atsisakė, teismas
bylą šioje dalyje nutraukė, pareiškėjui atsisakymo nuo skundo pasekmes
išaiškino (ABTĮ 101 str. 3 d.).
Patenkinus visus pareiškėjo skundo reikalavimus, teismas priteisė 100 Lt
žyminio mokesčio, nes kitų turėtų išlaidų pareiškėjas nepagrindė.
160

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

V.
Apeliaciniu skundu Vilniaus teritorinė ligonių kasa prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Mano, kad teismas
netinkamai išaiškino Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas bei
nevisapusiškai ištyrė bylos aplinkybes. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais
argumentais:
1. Teismas neatsižvelgė į atsakovo prašymą nutraukti bylą ABTĮ 101
straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, t. y. kad pareiškėjas nesilaikė
nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.
Teismas nemotyvavo, kodėl toks prašymas buvo atmestas. Viešojo
administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 31 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad jeigu per prašymo nagrinėjimo terminą, nustatytą šiame
įstatyme, sprendimas nėra priimamas, laikoma, kad priimtas neigiamas
sprendimas, kurį asmuo (pareiškėjas) turi teisę apskųsti Administracinių
ginčų komisijai. Atsakovas sprendimą turėjo priimti per 30 dienų (VAĮ
28 str. 1 d.) nuo pareiškėjo 2005 m. liepos 29 d. prašymo pateikimo
dienos. Vadovaujantis VAĮ 31 straipsnio 2 dalimi, atsakovui iki 2005 m.
rugpjūčio 9 d. nepriėmus sprendimo, laikoma, kad jis priėmė neigiamą
sprendimą, kurį pareiškėjas galėjo ginčyti Administracinių ginčų
komisijai per 2 mėnesius (ABTĮ 30 str.).
2. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovas pažeidė Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio nuostatas.
3. Teismas neteisingai išaiškino teisės normas, reglamentuojančias sutarčių
sudarymą tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų (toliau – ir Sutartis). Teismas nevertino 2005 m. gruodžio
30 d. Vilniaus TLK direktoriaus įsakymu Nr. 1V-193 patvirtintų
„Sutarčių dėl antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo sudarymo principų“. Šių principų I dalies 9 punkte nustatyta,
kad sveikatos priežiūros įstaigos turi pateikti apskrities gydytojo
rekomendacijas dėl antro lygio paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – ir PSDF) biudžeto lėšų.
Reikalavimas pateikti apskrities gydytojo rekomendaciją yra pagrįstas
Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis. Sutartis su
pareiškėju 2006 metams negalėjo būti sudaryta, nes pareiškėjas neturėjo
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Vilniaus apskrities gydytojo rekomendacijos dėl antro lygio paslaugų
teikimo ir apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.
2007 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutarimu
Nr. 2S-7 konstatavo, kad teritorinės ligonių kasos prašymas pateikti
apskrities gydytojo tarnybos rekomendaciją yra pagrįstas, pasisakė, kad
apskrities gydytojo tarnybos atsisakymas pritarti sutarties pasirašymui
turi būti motyvuotas.
Įstatymo leidėjas suteikia teisę Sveikatos apsaugos ministerijai
nustatyti papildomus kriterijus paslaugų teikėjams, todėl pirmoje
dalyje negalėjo įtvirtinti imperatyvaus reikalavimo sudaryti Sutartis su
visais pageidaujančiais. Imperatyvaus reikalavimo teritorinėms ligonių
kasoms sudaryti Sutartis su visomis sveikatos priežiūros įstaigomis
nėra, taigi Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nėra
įtvirtinta imperatyvi nuostata teritorinėms ligonių kasoms sudaryti
Sutartis su visomis sveikatos priežiūros įstaigomis, turinčiomis licenciją
ir pageidaujančiomis sudaryti Sutartis.
Teismas nepagrįstai susiaurino Vilniaus TLK diskrecijos ribas. Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnyje nėra nustatyta imperatyvaus
reikalavimo sudaryti sutartis su visais besikreipiančiais. Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nukreipia į Sveikatos apsaugos
ministro nustatytą sutarčių sudarymo tvarką ir į Civilinį kodeksą.
Kitų viešosios teisės normų, reglamentuojančių sutarčių sudarymą,
nėra. Kadangi Sveikatos apsaugos ministras nėra patvirtinęs sutarčių
sudarymo tvarkos, sutarčių sudarymą reglamentuoja tik Civilinio
kodekso normos, kurios numato labai plačią atsakovo diskreciją sutarčių
sudarymo klausimais.
Atsakovo veikimo laisvės Sutarčių sudarymo momentu apribojimas
neleistų pasiekti pagrindinio Vilniaus TLK veiklos tikslo – užtikrinti
prieinamų ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu. Palikus galioti
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, Vilniaus
TLK būtų įpareigojama priimti visų pageidaujančių sudaryti sutartis
sveikatos priežiūros įstaigų pasiūlymus ir prisiimti įsipareigojimus,
viršijančius privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas,
patvirtintas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių
patvirtinimo įstatymu. Tai lemtų didelį biudžeto deﬁcitą.
Vilniaus TLK nepažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies,
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nes 2005 m. gruodžio 30 d. Vilniaus TLK direktoriaus įsakymu Nr.
IV-193 patvirtinti „Sutarčių dėl antrinės ir tretinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo sudarymo principai“ yra taikomi visiems
subjektams, pageidaujantiems sudaryti asmens sveikatos priežiūros
sutartis su Vilniaus TLK, t. y. visiems subjektams yra taikomi
vienodi, teisės akte išreikšti reikalavimai, nei vienas subjektas nėra
diskriminuojamas.
9. Teismas nevertino atsakovo pateiktų argumentų dėl pareiškėjo
paskaičiuoto žalos dydžio ir priteisė visą pareiškėjo prašomą sumą.
Apskaičiuojant negautą pelną turi būti atmetamos išlaidos, kurių būtų
turėjęs pareiškėjas. Jų dydį turi įrodyti pareiškėjas. Negautas pelnas
turi būti realus, o ne tikėtinas. Pareiškėjas nenurodė planuojamų
išlaidų (patalpų išlaikymo, administracinių išlaidų, medicininės įrangos
nusidėvėjimo, registratoriaus darbo užmokesčio ir pan.), skaičiuodamas
negautą pelną iš jo neatėmė pelno mokesčio, nurodydamas ortopedo–
traumatologo darbo užmokesčio sąnaudas nurodė tik priskaitytą darbo
užmokestį ir nenurodė išlaidų socialiniam draudimui, mokamam už
darbuotoją, nurodydamas ortopedo–traumatologo darbo užmokesčio
sąnaudas pareiškėjas nurodė tik 0,25 dalį gydytojui sumokėto
atlyginimo. Mano, kad norėdamas suteikti 115 konsultacijų per
mėnesį, gydytojas ortopedas–traumatologas privalėtų dirbti nemažiau
0,5 etato. Vadovaujantis 1998 m. birželio 18 d. Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ 3.11 punktu
viena gydytojo konsultacija apima 3 paciento vizitus. Vidutiniškai
vienas paciento vizitas trunka 15 min. Taigi, norėdamas suteikti 115
konsultacijų per mėnesį, pareiškėjas privalėtų planuoti 345 pacientų
vizitus po 15 min., t. y. 86,25 gydytojo darbo valandas per mėnesį, o
tai yra daugiau nei pusė gydytojo etato. Pareiškėjo nurodytas negautų
pajamų dydis remiasi tik pareiškėjo noru gauti tokias pajamas. Kadangi
atsakovas atsisakė sudaryti sutartį pradinėje stadijoje, tai derybų dėl
teikiamų paslaugų kiekio tarp šalių nebuvo. Yra neaišku, kokiai paslaugų
apimčiai būtų sudaryta sutartis. Tai, kad pareiškėjas planavo per pirmą
ketvirtį aptarnauti 70 pacientų per savaitę, nereiškia, kad būtent tokiai
apimčiai būtų sudaryta sutartis, nes asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjų siūlomų paslaugų pasiūla visada viršija paklausą, t. y.
atsakovas praktiškai perka iš asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjų mažiau paslaugų nei jie siūlo suteikti.
Pareiškėjas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip
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nepagrįstą. Taip pat prašo priteisti atsiliepimo surašymo ir atstovavimo
apeliacinėje instancijoje išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė,
kad apelianto motyvai dėl bylos nutraukimo ir termino kreiptis į teismą
praleidimo yra nepagrįsti, nes pareiškėjas skundė konkretų individualų
administracinį sprendimą. Šis sprendimas sukėlė neigiamas teisines pasekmes
pareiškėjui, todėl jis turėjo teisę pasinaudoti įstatymų numatyta tvarka
apskųsti jį teisme per nustatytus terminus. Įstatymo nustatyto termino
kreiptis į teismą su skundu pareiškėjas nepažeidė, todėl nebuvo pagrindo
nutraukti bylos.
Sutarčių dėl antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo sudarymo principai negali būti taikomi vertinant 2005 m. gruodžio
15 d. sprendimo teisėtumą, nes jie patvirtinti vėliau negu priimtas pats
ginčijamas sprendimas – 2005 m. gruodžio 30 d.
Atsakovai nepagristai nurodo, kad pagal Sveikatos sistemos
įstatymo 12 straipsnio 5 dalį, Vilniaus apskrities viršininkas turėjo teisę
teikti rekomendacijas dėl pareiškėjo sutarties su atsakovu Vilniaus TLK
sudarymo. Toks įgaliojimas apskrities viršininkui nenumatytas. Pagal Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnį, viešojo administravimo subjektai gali
veikti tik įstatymų pagrindu, todėl Vilniaus apskrities viršininkas negalėjo
imtis tokių veiksmų, kurie nenumatyti įstatyme. Patys apeliantai taip pat
nurodo, kad Vilniaus apskrities viršininkas realiai tokios funkcijos – teikti
rekomendaciją dėl sutarties sudarymo – nevykdė, nes ją delegavo paties
atsakovo Vilniaus TLK Stebėtojų tarybai. Vadinasi, pats atsakovas turėjo teikti
rekomendaciją sutarties su savimi sudarymui. Tokia sistema prieštarauja
Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam objektyvumo principui.
Konkurencijos Tarybos išvados nepaneigia skundžiamo pirmosios
instancijos teismo sprendimo pagrįstumo, nes Konkurencijos Taryba
nagrinėjo atvejį, kai rekomendaciją atsisako teikti apskrities gydytojo tarnyba.
Šios bylos kontekste tai netaikytina, nes Vilniaus apskrities gydytojas ne
atsisakė teikti rekomendaciją, o delegavo šią funkciją. Be to, atsisakymas teikti
rekomendaciją turi būti motyvuotas. Pareiškėjui nebuvo pateiktas motyvuotas
atsisakymas dėl rekomendacijos sudaryti sutartį su atsakovu Vilniaus TLK.
Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalis įgaliojimų Sveikatos
apsaugos ministerijai nustatyti papildomus kriterijus paslaugų teikėjams
nesuteikia. Tokie įgaliojimai šiai institucijai nesuteikti ir jos nuostatuose.
Kadangi kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo veikti
įstatymuose numatytų įgaliojimų ribose, ministerija neturi teisės nustatyti
didesnių apribojimų sutartims sudaryti, negu yra numatyta Sveikatos
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draudimo įstatyme. Tokių įgaliojimų neturi ir žemesnio pagal pavaldumą
lygio viešojo administravimo subjektai, pvz., teritorinė ligonių kasa.
Apeliantai painioja Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje
numatytas sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo sąlygas su
šių sutarčių sudarymo tvarka, kuri aptarta šio straipsnio 2 dalyje. Sąlygos,
kurioms esant sudaromos sutartys su sveikatos priežiūros įstaigomis, yra
numatytos įstatyme ir jų sąrašas yra baigtinis, o dėl sutarčių sudarymo
tvarkos įstatymas daro nuorodą į Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus.
Apeliantai nenurodė jokio įstatymo, kuriame būtų nurodyta,
jog teritorinės liginių kasos gali atsisakyti sudaryti sutartis su į jas
besikreipiančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, taip pat nenurodė, kokiais
objektyviais ir iš anksto paskelbtais kriterijais vadovaudamasi Vilniaus TLK
gali atsisakyti sudaryti sutartis su į ją besikreipiančiomis įstaigomis.
Pareiškėjas, ruošdamasis teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų apmokamas gydytojo konsultacijas pagal sutartį su atsakovu
Vilniaus TLK, patyrė realias sąnaudas – turėjo mokėti darbo užmokestį
gydytojui, tačiau planuotų pajamų už suteiktas konsultacijas negavo.
Tokia padėtis, susidariusi dėl atsakovo Vilniaus TLK neteisėto atsisakymo
sudaryti sutartį su pareiškėju, pažeidžia pareiškėjo teises ir, nepriteisus žalos
atlyginimo, šios teisės realiai nebūtų apgintos.
Jeigu atsakovai nesutiko su pareiškėjo pateiktu negauto pelno
skaičiavimu, jie galėjo pasinaudoti teise prašyti teismo išreikalauti įrodymus,
kurie, atsakovų nuomone, būtų paneigę pareiškėjo poziciją. Tačiau atsakovai
tokia teise nepasinaudojo.
Pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio normą, pelno mokesčiu
yra neapmokestinamos sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas,
kurios ﬁnansuojamos iš PSDF biudžeto lėšų.
Gydytojas 2006 m. sausio–vasario mėnesiais dirbo 0,5 etato, kovo–
balandžio mėnesiais – 0,75 etato, o nuo 2006 m. gegužės mėnesio dirbo visą
darbo laiką. Darbo sutartyje su gydytoju buvo numatyta, kad darbo krūvis bus
didinamas, kai bus išplėsta pagal sutartį su Valstybine ligonių kasa teikiamų
paslaugų aprūpinant gyventojus ortopedijos techninėmis priemonėmis
apimtis (tai įvyko nuo 2006 m.gegužės 1 d.).
Atsakovas yra kaltas dėl to, kad su pareiškėju nevyko derybos ir nebuvo
sudaryta sutartis. Be to, atsakovai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių
aplinkybę, kokiam konsultacijų skaičiui būtų galėjusi būti sudaryta sutartis,
todėl teismas pagrįstai vadovavosi pareiškėjo prašyme dėl sutarties sudarymo
nurodytu planuojamų konsultacijų skaičiumi.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
VI.
Dėl pagrindų nutraukti administracinę bylą
Apeliaciniame skunde Vilniaus teritorinės ligonių kasos nurodytas
prašymas nutraukti bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo 101
straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu – nepagrįstas. Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog siekiant nustatyti,
ar įstatymuose nustatyta ikiteisminė administracinių ginčų sprendimo
tvarka ir ar ši tvarka yra privaloma, svarbu atsižvelgti į Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) įstatymo 17 straipsnio 2 dalį,
pagal kurią, esant abejonei ar galiojančių įstatymų kolizijai dėl konkretaus
ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme. Tuo išreiškiamas teisminės
gynybos prioriteto principas, kuris reiškia, kad ginčas gali būti priskiriamas
spręsti kitų institucijų, o ne teismo kompetencijai tik tais atvejais, kai tai
aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta įstatymuose (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS11-296/2007). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog galiojančiuose teisės
aktuose nėra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl Teritorinių ligos
kasų direktorių priimamų sprendimų nagrinėjimo tvarka, todėl atmestinas
prašymas nutraukti nagrinėjamą bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo
101 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.
Dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2005 m. gruodžio
15 d. sprendimą atsisakyti sudaryti su UAB „Baltic Orthoservice“ sutartį dėl
antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos, ortopedo-traumatologo
konsultacijų teikimo 2006 metais
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog
valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Prielaidas įgyvendinti šią Konstitucijos
nuostatą sudaro Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,
kurio 3 straipsnyje nurodyti viešojo administravimo principai privalomi
viešojo administravimo subjektams įgyvendinant jiems priskirtas funkcijas.
Vienas iš šių principų yra objektyvumo principas (Viešojo administravimo
įstatymo 3 str. 2 p.), kurį įstatymų leidėjas apibrėžė kaip reiškiantį, jog
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administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oﬁcialūs viešojo administravimo
subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 32 ir 33
straipsniuose įtvirtintas Teritorinių ligonių kasų statusas bei apibrėžtos
minėtos institucijos funkcijos. Pagal Sveikatos draudimo įstatymo 4, 33 ir
34 straipsnius, teritorinė ligonių kasa yra privalomąjį sveikatos draudimą
vykdanti institucija. Teritorinė ligonių kasa įgyvendina Sveikatos draudimo
įstatymo ir kitų privalomojo sveikatos draudimo sistemą nustatančių teisės
aktų nuostatas, administruoja ir paskirsto specialaus valstybinio ﬁnansinio
fondo – privalomojo sveikatos draudimo fondo – lėšas. Taigi teritorinė ligonių
kasa yra viešojo administravimo subjektas, atliekantis viešąjį administravimą
sveikatos draudimo srityje. Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies
1 punkte įtvirtinta Teritorinės ligonių kasos teisė sudaryti sutartis su sveikatos
priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku ir tvarka
apmokėti joms už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte
numatytos sutartys turi būti vertinamos kaip administracinės, nes teisiniai
santykiai, kurių pagrindu kyla sutartiniai įsipareigojimai, yra administraciniai,
o pačios sutartys viešojo administravimo subjektų sudaromos viešosios teisės
normų imperatyviojo reguliavimo pagrindais, ginant viešuosius interesus
sveikatos apsaugos srityje.
Nagrinėjamos bylos atveju ginčas kilo iš santykių, atsiradusių teritorinei
ligonių kasai vykdant minėtą viešojo administravimo veiklą. Tai, jog dėl
privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų skyrimo sveikatos priežiūros
įstaigoms yra sudaroma sutartis, nekeičia aptariamų santykių pobūdžio.
Sutartis šiuo atveju yra priemonė pagal įstatymo nustatytą paskirtį paskirstyti
privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, ir sprendimas dėl jos sudarymo
yra priimamas pagal viešosios teisės normų, reglamentuojančių minėto
tikslinio valstybinio ﬁnansinio fondo lėšų administravimą, nustatytas
sąlygas ir taisykles. Teritorinė ligonių kasa, priimdama sprendimą sudaryti
ar nesudaryti sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, įgyvendina jai suteiktus
viešojo administravimo įgaliojimus ir santykiai dėl tokio pobūdžio
sprendimų priėmimo yra viešojo administravimo santykiai. Tai lemia, jog
sudarant šias sutartis yra taikomi viešojo administravimo principai ir Viešojo
administravimo įstatymas, be kita ko, įpareigojantis viešojo administravimo
subjektą administracinį aktą pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės
normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.).
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Atkreiptinas dėmesys, jog viešojo administravimo funkcijas
įgyvendinanti institucija neturi tokios privatinės autonomijos, kokią turi
civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujantis privatus asmuo (ﬁzinis ar
juridinis), todėl, nors Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje yra
nuoroda į Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – ir CK), nagrinėjamos
bylos atveju būtina vadovautis Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalies
nuostata, pagal kurią pirmenybė yra teikiama viešosios teisės normoms.
Taigi Teritorinės ligonių kasos atlikti veiksmai turėtų būti vertinami pagal
Viešojo administravimo, Sveikatos draudimo ir Konkurencijos įstatymuose
įtvirtintų teisės normų reikalavimus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad
nors Civilinio kodekso normos gali būti papildomai taikomos ir viešosios
teisės reguliuojamiems santykiams (CK 1.1 str. 2 d.), tačiau dėl to šie santykiai
netampa privatiniais teisiniais santykiais.
Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2005 m. gruodžio 15 d. priėmė
sprendimą (I tomas, b. l. 11), kuriame nurodyta, jog nebus sudaroma sutartis
su UAB „Baltic Orthoservice“ dėl ortopedo–traumatologo konsultacijų
teikimo ir apmokėjimo iš Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
Minėtame 2005 m. gruodžio 15 d. sprendime taip pat pažymėta, jog Stebėtojų
taryba nepritarė sutarties su UAB „Baltic Orthoservice“ sudarymui.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, nagrinėjamos bylos teisingam išsprendimui yra reikšminga
nustatyti, kokią teisinę reikšmę turi Teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos
(toliau – ir Stebėtojų taryba) sprendimai, priimami įgyvendinant Sveikatos
draudimo įstatyme nustatytą pareigą prižiūrėti, kaip sudaromos ir vykdomos
Teritorinės ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei Teritorinės
ligonių kasos ir vaistinių sutartys. Sveikatos draudimo 35 straipsnio 2 dalies
2 punktas įtvirtina minėtą Stebėtojų tarybos kompetenciją atlikti Teritorinės
ligonių kasos veiklos, susijusios su sutarčių sudarymu, priežiūrą. Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutartys tarp
Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tarp Teritorinių
ligonių kasų ir vaistinių, sudaromos vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Sveikatos draudimo įstatymu ir kitais įstatymais, atsižvelgiant į Valstybinės
ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.
Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalies formuluotė „Sutartys
tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų <...>
sudaromos <...>“ suponuoja, jog šios sutarties šalys yra teritorinė ligonių kasa
ir sveikatos priežiūros įstaiga. Nei Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnyje,
nei kitose teisės normose nėra nustatyta, jog neigiama Stebėtojų tarybos
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nuomonė automatiškai užkerta kelią sutarčiai tarp Teritorinės ligonių kasos
ir sveikatos priežiūros įstaigos sudaryti. Teisėjų kolegija, įvertinusi Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisės normą, konstatuoja,
jog Stebėtojų taryba vykdo sutarčių priežiūrą, ji turi teisę pareikšti savo
motyvuotą nuomonę dėl ruošiamos sudaryti sutarties, tačiau jos pritarimas
nėra būtina sutarties sudarymo sąlyga. Sveikatos draudimo įstatyme nėra
numatyta būtina imperatyvi sąlyga sutarčiai sudaryti – Stebėtojų tarybos
pritarimas. Būtinos sutarties sudarymo sąlygos yra nustatytos Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, kurioje yra numatyti reikalavimai
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad
individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais
faktais ir teisės aktų normomis, t. y. jis turi būti motyvuotas. Pažymėtina, kad
būtinybė motyvuoti viešojo administravimo subjekto priimamus sprendimus
yra ne kartą akcentuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje (Žr., pvz., 2004 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A4-387/2004 R. R. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos
Respublikos ﬁnansų ministerijos). Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sprendime turi būti aiškiai suformuluotos
nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Viešojo administravimo
subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Teisėjų kolegija įvertinusi
nurodytas Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, konstatuoja, jog tiek
Teritorinių ligonių kasų, tiek Stebėtojų tarybos priimami sprendimai turi būti
aiškūs ir nedviprasmiški, turi būti nurodyti atitinkamo sprendimo motyvai.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą,
kad skundžiamas administracinis aktas šių įstatymo reikalavimų neatitinka.
Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendime Nr. 311403 „Dėl sutarties sudarymo“ yra nurodoma, kad „Stebėtojų taryba nepritarė
sutarties sudarymui <...> todėl neketiname sudaryti sutarties 2006 metams su
Jūsų vadovaujama įstaiga“. Jokie motyvai, kodėl Stebėtojų taryba šios sutarties
sudarymui nepritarė, taip pat jokie motyvai, kodėl Teritorinė ligonių kasa
rėmėsi šiuo nepritarimu arba kiti motyvai, kodėl sutartis nėra sudaroma, nėra
pateikiami. Minėta, kad neigiama Stebėtojų tarybos nuomonė neužkerta kelio
sutarčiai sudaryti, o Teritorinė ligonių kasa visais atvejais privalo motyvuoti
ir pagrįsti, kodėl sutartis su sveikatos priežiūros įstaiga nebus sudaroma.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog
priimant skundžiamą administracinį aktą buvo pažeisti Sveikatos draudimo
įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo reikalavimai.
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Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija taip
pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Sveikatos draudimo įstatymo 26
straipsnio 2 dalį sutartys tarp Teritorinių ligonių kasų ir sveikatos priežiūros
įstaigų sudaromos, be kita ko, atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos ir
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Byloje nėra duomenų,
kad šios nuomonės būtų gautos ir kad jas Vilniaus teritorinė ligonių kasa
būtų vertinusi. Ši aplinkybė leidžia teigti, kad atsisakant sudaryti sutartį su
pareiškėju buvo pažeistos pagrindinės viešojo administravimo procedūros, o
tai sudaro dar vieną skundžiamo administracinio akto neteisėtumo pagrindą.
Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas
neteisingai aiškino teisės normas, reglamentuojančias sutarčių sudarymą tarp
Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nes nevertino
2005 m. gruodžio 30 d. Vilniaus teritorinės liginių kasos direktoriaus įsakymu
Nr. 1V-193 „Dėl 2006 metų sutarčių sudarymo principų ir lėšų apskaičiavimo
metodikų patvirtinimo“ patvirtintų „Sutarčių dėl antrinės ir tretinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sudarymo principų“, kurių 1 dalies
9 punkte nustatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigos turi pateikti apskrities
gydytojo rekomendacijas dėl antro lygio paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį,
jog Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktorius 2005 m. gruodžio 30 d.
patvirtino Sutarčių sudarymo principų metodiką, o Vilniaus teritorinės ligonių
kasos direktoriaus įsakymas, kurio teisėtumo klausimas yra nagrinėjamos
administracinės bylos ginčo dalykas, buvo priimtas 2005 m. gruodžio 15 d.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Sutarčių sudarymo principų metodika,
patvirtinta Vilniaus teritorinės liginių kasos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30
d. įsakymu, negalėjo būti taikoma teisiniams santykiams, susiklosčiusiems iki
minėto įsakymo priėmimo.
Atkreiptinas dėmesys, jog 2005 m. gruodžio 30 d. Vilniaus teritorinės
ligonių kasos direktoriaus įsakyme nenurodyta, kokiu aiškiu teisiniu pagrindu
remiantis priimtas šis įsakymas. Pažymėtina, kad viešojo administravimo
subjektai, remiantis bendraisiais viešosios teisės principais, gali vykdyti tik
įstatymuose nustatytą ir aiškiai apibrėžtą veiklą. Atsižvelgdama į tai, kas buvo
nurodyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nebuvo pagrindo nagrinėti, ar buvo
laikomasi Sutarčių sudarymo principų metodikos, o pirmosios instancijos
neatliktas įvertinimas įtakos priimto sprendimo teisingumui neturėjo.
Teritorinė ligonių kasa, kaip viešojo administravimo subjektas, atliekantis
viešąjį administravimą sveikatos draudimo srityje, privalo tiksliai laikytis
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įstatymų reikalavimų ir procedūrų, o ne kurti ar savo praktika formuoti
procedūras, kurios įstatymuose nėra numatytos.
Teisėjų kolegija apeliaciniame skunde nurodytą argumentą dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos įstatymo 12 straipsnyje nustatyto reikalavimo pateikti
apskrities gydytojo rekomendaciją atmeta kaip nepagrįstą. Atkreiptinas
dėmesys, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo redakcijos
(Lietuvos Respublikos 1998 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. VIII-946 (nuo
1998 m. gruodžio 23 d.) redakcija), galiojusios tuo metu, kad UAB „Baltic
Orthoservice“ pateikė prašymą Vilniaus teritorinei ligonių kasai sudaryti
sutartį dėl antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros veiklos, ortopedotraumatologo konsultacijų teikimo, 12 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata,
jog apskričių viršininkai organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyto masto ir proﬁlių antrinę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Teisėjų kolegijos nuomone, iš 2005 m. liepos 29 d. galiojusioje Sveikatos
sistemos įstatymo redakcijos 12 straipsnio turinio negalima daryti išvados,
jog kreipiantis į Teritorinę ligonių kasą dėl antro lygio paslaugų teikimo
ir apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
privaloma pateikti apskrities gydytojo rekomendaciją, tačiau iš bylos
medžiagos matyti, kad nors ir įstatymuose nenumatytas, minėtas Teritorinės
ligonių kasos reikalavimas buvo įvykdytas. UAB „Baltic Orthoservice“ 2005
m. liepos 29 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją su
prašymu rekomenduoti Vilniaus teritorinei ligonių kasai sudaryti su ja
sutartį dėl antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų –
ortopedo-traumatologo konsultacijų – teikimo. Vilniaus apskrities viršininko
administracija, išnagrinėjusi UAB „Baltic Orthoservice“ prašymą raštu
kreipėsi į Vilniaus teritorinę ligonių kasą, prašydama šį prašymą svarstyti
Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje (I tomas, b. l. 82, 122124; II tomas, b. l. 26-27). Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktą medžiagą,
konstatuota, jog UAB „Baltic Orthoservice“ kreipdamasi į Vilniaus teritorinę
ligonių kasą dėl sutarties sudarymo, turėjo apskrities gydytojo tarnybos
rekomendaciją.
Remdamasi Sveikatos draudimo įstatymo ir Viešojo administravimo
įstatymo nuostatomis, kurios buvo analizuotos aukščiau, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus teritorinės
ligonių kasos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimas neatitinka tokiems aktams
keliamų reikalavimų, jame nėra nurodyti motyvai, kurių pagrindu jis priimtas,
buvo pažeistos šio akto priėmimo procedūros, o tai sudaro pagrindą šį
administracinį aktą panaikinti.
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Dėl reikalavimo priteisti pajamas, kurios nebuvo gautos dėl Vilniaus teritorinės
ligonių kasos direktoriaus 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo atsisakyti sudaryti
su UAB „Baltic Orthoservice“ sutartį dėl antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros veiklos, ortopedijos-traumatologo konsultacijų teikimo 2006 metais
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio l dalies 3
punktas numato, kad administraciniai teismai nagrinėja reikalavimus dėl
turtinės ir neturtinės žalos, padarytos ﬁziniam asmeniui ar organizacijai
neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų
tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo.
Nagrinėjamos bylos atveju UAB „Baltic Orthoservice“ reikalauja atlyginti žalą
(negautas pajamas), padarytą viešojo administravimo subjekto (Valstybinės
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) sutarties nesudarymu.
Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija,
jog pripažinus Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2005 m. gruodžio 15 d.
direktoriaus sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta sudaryti sutartį, neteisėta,
atsirado viena iš civilinės atsakomybės sąlygų pagal Civilinio kodekso
6.271 straipsnį žalai atlyginti – neteisėtas veiksmas. Civilinio kodekso 6.271
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės valdžios institucijų neteisėtas
aktas reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą,
neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams.
Bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta principine įrodymų vertinimo
taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku,
išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis
įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Pagal Administracinių
bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia proceso šalys.
Teismas tik išskirtiniais atvejais renka įrodymus.
Pagal Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto
netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip
pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų
veiksmų. Piniginės žalos išraiška yra nuostoliai. Vyriausiasis administracinis
teismas savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, jog žalą (nuostolius) privalo
įrodyti pareiškėjas (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A4-180/2007). Teisėjų kolegija, įvertinusi
byloje esančią medžiagą, daro išvadą, kad UAB „Baltic Orthoservice“ neįrodė
paties žalos fakto (vieno iš būtinų civilinei atsakomybei atsirasti elementų)
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– nepateikė turtinę žalą patvirtinančių įrodymų (ABTĮ 53 str. 2 d., 57 str.).
UAB „Baltic Orthoservice“ patikslintame skunde (II tomas, b. l. 9) pateikė
išlaidų, kurias patyrė dėl nesudarytos sutarties, apskaičiavimo aprašymą.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone,
minėtas išlaidų apskaičiavimas turėjo būti pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis
ir įrodymais, o ne vien tik sąnaudomis, kurios buvo patirtos dėl išmokėto
atlyginimo gydytojui. Jokių įrodymų, patvirtinančių negautų pajamų dydį,
nebuvo pateikta. Pareiškėjas nepagrindė, kodėl jis būtų suteikęs būtent tokį
skaičių konsultacijų, taip pat nepateikė jokių argumentų, kad už tokį skaičių
suteiktų konsultacijų jam būtų kompensavusi Vilniaus teritorinė ligonių kasa.
Minėta aplinkybė, jog nebuvo pateikti įrodymai apie patirtus nuostolius, yra
pagrindas atmesti pareiškėjo reikalavimą atlyginti atsiradusią turtinę žalą
(negautas pajamas).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos apeliacinį skundą patenkinti
iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d.
sprendimą pakeisti: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalį, kuria uždarajai akcinei bendrovei
„Baltic Orthoservice“ buvo priteisti 33 835 litai ir 20 centų (trisdešimt trys
tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki litai ir 20 centų) negautų pajamų.
Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d.
sprendimo dalį, kuria Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2005 m. gruodžio 15
d. sprendimas Nr. 31-1403 „Dėl sutarties sudarymo“ pripažintas neteisėtu ir
naikintinu, palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.6.2. Dėl pardavėjo pareigos įrodinėti, kad abejonė, jog tabako gaminių
pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, negalėjo atsirasti
Dėl pirmą kartą padaryto Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5
dalies 3 punkto pažeidimo, kaip atsakomybę švelninančios aplinkybės
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte
nustatytas reikalavimas, jog kai tabako gaminių pardavėjui kyla abejonių, kad
asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, jis privalo iš perkančio tabako gaminius
asmens pareikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą, o pastarajam
nepateikus tokio dokumento – atsisakyti parduoti jam tabako gaminius, yra
išreikštas kaip imperatyviai nustatytas, pardavėjui privalomas laikytis elgesio
modelis. Šioje normoje nėra pateikti minėtų abejonių galimo atsiradimo kriterijai
(nes tokios abejonės kiekvienu konkrečiu atveju grindžiamos subjektyviu asmens
suvokimu), tačiau pagal jos esmę ir paskirtį bei taikant protingumo kriterijus
darytina išvada, kad pirkėjo jaunatviška išvaizda savaime gali preziumuoti
minėtų abejonių atsiradimą (jų konstatavimą nagrinėjant atitinkamą ginčą),
todėl konkrečiu atveju įrodinėti, jog minėtos abejonės negalėjo atsirasti, privalo
tabako gaminių pardavėjas.
Sprendžiant klausimą dėl už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14
straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą skiriamos baudos dydžio, pažymėtina,
kad pažeidimo padarymas pirmą kartą negali būti priskirtas prie atsakomybę
lengvinančių aplinkybių, nes, vadovaujantis įstatymo 26 straipsnio 7 dalimi,
pažeidimo pakartotinumas yra pažeidimą kvaliﬁkuojantis (sankcijos taikymo
prasme) požymis.
Administracinė byla Nr. A143-771/2008
Procesinio sprendimo kategorija 20

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. gegužės 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir
Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas),
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sekretoriaujant Indrei Mikaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovei Laurai Petrauskaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Svajonių sapnas“
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m.
rugpjūčio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios
akcinės bendrovės ,,Svajonių sapnas“ skundą atsakovui Valstybinei tabako
ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl
nutarimo panaikinimo arba pakeitimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Svajonių sapnas“ (toliau – ir
pareiškėjas, UAB ,,Svajonių sapnas“, apeliantas) skundu (b. l. 4-6, 59-60)
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
atsakovo Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – atsakovas, VTAKT) 2007 m. balandžio 12
d. nutarimą Nr. 3K07/105 arba jį pakeisti, sumažinant paskirtos baudos dydį.
Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas atsakovo nutarimas, kuriuo
už Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą
jam paskirta 4 000 Lt bauda, yra naikintinas 1) dėl procesinės teisės normų
pažeidimo ir 2) dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo. 1)
Pirmuoju atveju dėl to, kad atsakovo surašytas 2007 m. kovo 30 d. tikrinimo
protokolas Nr. 102 neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalies
nustatytų reikalavimų, t. y. jam nebuvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus
iki šio dokumento surašymo. Be to, negavo atsakovo 2007 m. balandžio 2
d. pranešimu Nr. 3S-635 bendrovei pateikto tikrinimo protokolo priedų.
Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalis imperatyviai nustato, kad
šio įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų įgalioti darbuotojai
(pareigūnai), nustatę šio įstatymo nuostatų pažeidimą, surašo Administracinių
teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) nustatyto turinio protokolą.
Skundžiamame nutarime konstatuojama, kad jis surašytas remiantis Vilniaus
miesto vyriausiojo policijos komisariato 7-ojo policijos komisariato 2007
m. kovo 27 d. rašto Nr. 18-S-3655 pagrindu ir kita šios institucijos pateikta
medžiaga. Vadinasi, pažeidimą nustatė ne VTAKT, o policijos komisariatas,
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todėl tik ši institucija galėjo surašyti bendrovei pažeidimo protokolą. Tabako
kontrolės įstatymas nepaveda VTAKT surašyti tikrinimo protokolų pagal
kitų institucijų nustatytus pažeidimus. Pareiškėjo nuomone, jeigu pažeidimą
nustačiusi institucija – policija – būtų surašiusi tikrinimo protokolą pažeidimo
nustatymo metu, jis būtų turėjęs galimybę žinoti visas pažeidimo aplinkybes
ir pateikti savo paaiškinimus ar įrodymus, t. y. visiškai realizuoti savo gynybos
teises. 2) Antruoju atveju dėl to, kad skundžiamu nutarimu bendrovei skirtas
Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje nustatytas baudos vidurkis,
t. y. 4 000 Lt bauda, kuri yra neadekvati padarytam pažeidimui. Nutarime
teigiama, kad nei lengvinančios, nei sunkinančios aplinkybės nėra nustatytos.
Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju lengvinanti aplinkybė būtų tai, jog bendrovė
padarė šį pažeidimą pirmą kartą, nekliudė atlikti tyrimo. Tabako kontrolės
įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad priimtame nutarime
turi būti nurodyti pažeidėjo kaltės įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas.
Šiuo atveju nei priimtame nutarime, nei tikrinimo protokole bendrovės kaltė
nėra nurodyta, taip pat nesiaiškinta, kokie veiksmai lėmė pažeidimą, kokių
veiksmų bendrovė neatliko siekdama išvengti pažeidimo ir kt.
Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 29 – 32) prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad 2007 m. balandžio 3 d. įteikė pareiškėjui 2007 m.
kovo 30 d. tikrinimo protokolą Nr. 102, kuriame nurodytas faktinis ir teisinis
pažeidimo pagrindas. Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio
13 dalies 2 punktu ir 27 straipsnio 2 dalimi, šio įstatymo 14 straipsnio 5
dalies nuostatų pažeidimų bylas nagrinėja ir ekonomines sankcijas skiria (ne
vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo nustatymo dienos) VTAKT. Pareiškėjo
padarytą pažeidimą jis nustatė tik 2007 m. kovo 27 d., gavęs iš Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato 7-ojo policijos komisariato medžiagą, o
skundžiamą nutarimą priėmė 2007 m. balandžio 12 d. (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A11-326/2007). 2007 m. kovo 30 d. tikrinimo protokolas Nr. 102 atitinka
Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje ir ATPK 260 straipsnio 1
dalyje nustatytus jo turiniui keliamus reikalavimus. 2007 m. balandžio 3 d.
pareiškėjui buvo įteiktas VTAKT 2007 m. balandžio 2 d. pranešimas, kuriame
jam buvo siūloma pateikti paaiškinimą. Iki pažeidimo medžiagos nagrinėjimo
2007 m. balandžio 12 d. pareiškėjas turėjo pakankamai laiko pasinaudoti savo
procesinėmis teisėmis. Pagal Tabako kontrolės įstatymą paaiškinimų teikimas
nesietinas su protokolo surašymu. Šis įstatymas neįpareigoja VTAKT pateikti
pareiškėjui tikrinimo protokole nurodytų priedų. Be to, Tabako kontrolės
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įstatymo 30 straipsnio 2 dalis numato, kad nagrinėjant bylą proceso šalys turi
teisę susipažinti su surinkta medžiaga, tačiau pareiškėjas į bylos nagrinėjimą
neatvyko ir šia procesine teise nepasinaudojo. Atsakovas pažymėjo, jog pagal
Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalį VTAKT, atsižvelgdama į
lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, turi teisę, o ne pareigą mažinti
baudos dydį nuo vidurkio. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių
pripažinti vienas ar kitas aplinkybes lengvinančiomis. Pareiškėjas Tabako
kontrolės įstatymą pažeidė antrą kartą per metus (VTAKT 2006 m. gegužės
11 d. nutarimas Nr. 3K06/100). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2005 m. kovo 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A15-39/2005
pažymėjo, jog juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats
negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, todėl jis visuomet atsako už savo
atstovo ar darbuotojo (ﬁzinio asmens) padarytą pažeidimą. Ginčijamame
nutarime nurodyta kalta UAB „Svajonių sapnas“ veika – tabako gaminių
pardavimas nepilnamečiui. Atsakovo nuomone, priimant ginčijamą nutarimą,
nei materialinės, nei procesinės teisės normos nebuvo pažeistos, todėl jį
panaikinti nėra juridinio pagrindo.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 2 d.
sprendimu (b. l. 63–67) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nurodė, kad pareiškėjas ginčija atsakovo 2007 m. balandžio 12
d. nutarimą Nr. 3K07/105, kuriuo bendrovei už Tabako kontrolės įstatymo
14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą buvo pritaikyta ekonominė
sankcija – 4 000 Lt bauda. Teismas pažymėjo, jog UAB „Svajonių sapnas“
yra 2003 m. gruodžio 9 d. išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais turėtoja, todėl jai galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintų Mažmeninės prekybos
tabako gaminiais licencijavimo taisyklių nustatyta pareiga laikytis teisės
aktų, reglamentuojančių mažmeninę prekybą tabako gaminiais, nuostatų.
Teismas, atsižvelgęs į tai, kad juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės
subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos ir todėl jis visuomet
atsako už savo atstovo ar darbuotojo (ﬁzinio asmens) padarytą pažeidimą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 23 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A15-39/2005), padarė išvadą, kad atsakovas
pagrįstai konstatavo, jog UAB „Svajonių sapnas“, veikdama per savo darbuotoją
L. V., nesilaikė Tabako kontrolės įstatymo (byloje aktuali įstatymo redakcija,
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galiojanti nuo 2006 m. birželio 15 d.) reikalavimų ir pažeidė šio įstatymo 14
straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatytą draudimą parduoti tabako gaminius
asmenims iki 18 metų. Teismas pažymėjo, kad iš ginčijamo nutarimo ir 2007
m. kovo 30 d. tikrinimo protokolo Nr. 102 akivaizdu, jog VTAKT rėmėsi
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 7-ojo policijos komisariato
2007 m. kovo 27 d. raštu Nr. 18-1-3655 pateikta medžiaga – pateikti visi
policijos pareigūnų surinkti įrodymai, patvirtinantys teisės pažeidimo faktą.
Ginčijamame nutarime ne tik yra daroma nuoroda į pateiktą medžiagą, bet
ir nurodomas pardavėjos L. V. bei nepilnamečio cigarečių pirkėjo rašytinių
paaiškinimų turinys. Todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skundo
teiginiai apie tai, jog VTAKT priimtame nutarime ir tikrinimo protokole
nenurodyta jo kaltė ir kokie veiksmai lėmė pažeidimą, todėl pažeistos Tabako
kontrolės įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatos, yra visiškai
nepagrįsti. Pareiškėjas taip pat netinkamai aiškina Tabako kontrolės įstatymo
27 straipsnio 1 dalį. Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 13
dalies 2 punktu (šio punkto redakcija nuo 2007 m. sausio 1 d.), 26 straipsnio
13 dalies 7 punktu, VTAKT yra kompetentinga institucija surašyti protokolą
ir priimti nutarimą skirti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo
14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimą. Dėl nurodytos priežasties neturi
jokios reikšmės ta aplinkybė, kad nagrinėjamuoju atveju patį pažeidimo faktą
užﬁksavo kitos institucijos – policijos įstaigos – pareigūnai. Tabako kontrolės
įstatymo 27 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu būtent atsakovas (VTAKT),
o ne kita institucija yra kompetentinga surašyti pažeidimo protokolą. Todėl
šiuo atveju negalima daryti išvados, kad atsakovas privalėjo kreiptis į Vilniaus
miesto vyriausiojo policijos komisariato 7-ąjį policijos komisariatą dėl minėto
protokolo surašymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007
m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-326/2007). Teismas
konstatavo, kad VTAKT specialistų 2007 m. kovo 30 d. surašyto tikrinimo
protokolo Nr. 102 turinys iš esmės atitinka Tabako kontrolės įstatymo 27
straipsnio 1 dalyje ir ATPK 260 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Įvertinęs
teisinės atsakomybės už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus speciﬁką
bei tai, kad šių pažeidimų bylų nagrinėjimo procedūra iš esmės skiriasi nuo
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo, taip pat atsižvelgęs į tai,
kad nagrinėjamuoju atveju VTAKT nustatė pažeidimą, remdamasi Vilniaus
miesto vyriausiojo policijos komisariato 7-ojo policijos komisariato pateikta
medžiaga, teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepažeidė Tabako kontrolės
įstatymo 27 straipsnio 1 dalies ir ATPK 260 straipsnio reikalavimų dėl to,
kad nenurodė tikrinimo protokole liudytojų (kadangi šie duomenys yra
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užﬁksuoti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 7-ojo policijos
komisariato surinktoje medžiagoje), bei dėl to, kad atsakomybėn traukiamas
asmuo nepasirašė tikrinimo protokolo (kadangi šis protokolas buvo
surašytas bendrovės atstovams nedalyvaujant ir nustatyta tvarka nusiųstas
bendrovei). Teismas pažymėjo, jog vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo
29 straipsniu, proceso šalims raštu pranešama apie nustatytus šio įstatymo
pažeidimus, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma raštu pateikti
savo nuomonę. Šis įstatymas nereikalauja suteikti traukiamam atsakomybėn
asmeniui galimybę teikti paaiškinimus iki pažeidimo nustatymo, t. y. iki
atitinkamo pažeidimo protokolo surašymo, taip pat nenustato pareigos
pateikti šiam asmeniui visą tikrinimo medžiagą ar jos dalį. Atsakovas 2007 m.
balandžio 2 d. pranešimu Nr. 3S-635 raštu pranešė pareiškėjui apie medžiagą,
kurią VTAKT pateikė Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 7-asis
policijos komisariatas, remiantis šia medžiaga VTAKT nustatyto pažeidimo
esmę ir jo teisinę kvaliﬁkaciją, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat
prašė, bendrovės įgaliotam atstovui atvykus į bylos nagrinėjimą, pateikti
paaiškinimą. Kartu su paminėtu pranešimu pareiškėjui buvo pasiųstas ir 2007
m. kovo 30 d. tikrinimo protokolas Nr. 102. Pareiškėjas pranešimą ir tikrinimo
protokolą gavo 2007 m. balandžio 3 d., t. y. prieš devynias dienas iki ginčijamo
2007 m. balandžio 12 d. nutarimo priėmimo, todėl turėjo pakankamai laiko
pasinaudoti Tabako kontrolės įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje jam suteiktomis
teisėmis. Pareiškėjas taip pat nepasinaudojo Tabako kontrolės įstatymo 28
straipsnio 1 dalies 1 punkte, 28 straipsnio 3 dalyje ir 30 straipsnio 1 dalyje
jam suteikta teise įgalioti savo atstovą dalyvauti nagrinėjant pažeidimo
bylą VTAKT. Atsakovas nesuvaržė pareiškėjo teisės iš anksto susipažinti su
bylos medžiaga ir pateikti paaiškinimus, todėl nepažeidė Tabako kontrolės
įstatymo 30 straipsnio nuostatų. Teismo nuomone, skundžiamo nutarimo
turinys visiškai atitinka Tabako kontrolės įstatymo 31 straipsnio 1, 2 dalyse
nustatytus reikalavimus. Be to, jis buvo išsiųstas pareiškėjui 2007 m. balandžio
13 d., t. y. nepažeidus Tabako kontrolės įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje
nustatytų reikalavimų. Taigi ginčijamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas,
todėl jo panaikinti nėra jokio pagrindo. Atsakovas, nenustatęs atsakomybę
lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių (Tabako kontrolės įstatymo 26
str. 14 d.), teisėtai ir pagrįstai skyrė pareiškėjui Tabako kontrolės įstatymo
26 straipsnio 7 dalyje numatytos baudos vidurkį. Nėra pagrindo pripažinti,
kad paskirta sankcija yra neadekvati pareiškėjo padarytam pažeidimui.
Be to, pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės įstatymą antrą kartą per metus
(VTAKT 2006 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 3K06/100). Pareiškėjo skunde
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nurodyta aplinkybė, kad jis pirmą kartą pažeidė šį įstatymą, neatitinka
tikrovės. Nenustatyta nei viena iš Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 15
dalyje išvardytų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Teismas padarė išvadą,
kad nėra pagrindo keisti ginčijamo nutarimo, švelninant pareiškėjui paskirtą
ekonominę sankciją, todėl nutarimas paliekamas galioti nepakeistas.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 71–73) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais
argumentais:
1. Būtina išsiaiškinti, ar policijos pareigūnai neišprovokavo nurodyto
pažeidimo, t. y. ar ne jų nurodymu nepilnametis pirko cigaretes kioske.
Nepilnamečiui yra 15 metų, todėl dėl jo amžiaus pardavėjai galėjo ir
nekilti jokių abejonių. Pardavėja atliko visas pareigas, pasinaudojo
visomis teisėmis, kurios numatytos Tabako kontrolės įstatymo 14
straipsnio 5 dalies 3 punkte. Kadangi pardavėjai nekilo abejonių dėl
pirkėjo amžiaus, jos veiksmuose nėra kaltės, o nesant kaltės atsakomybė
negalima.
2. Pažeidimo protokolą privalėjo surašyti institucija, nustačiusi pažeidimą
(policija), ir tokį protokolą pateikti institucijai, kuriai suteikta teisė
skirti baudas (VTAKT). Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalis
nepaveda atsakovui surašyti tikrinimo protokolų pagal kitų institucijų
nustatytus pažeidimus.
3. VTAKT neatsakė į UAB ,,Svajonių sapnas“ 2007 m. balandžio 6 d. raštą
dėl VTAKT 2007 m. balandžio 2 d. pranešimo Nr. 3S-635. Tikėjosi gauti
prašomą informaciją ar bent atsakymą, kad prašymas atmestas.
4. Pakartotinumo nebuvo, o Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 15
dalyje nenustatytas baigtinis lengvinančių aplinkybių sąrašas. Paskirta
bauda yra neadekvati padarytam pažeidimui, įmonei ﬁnansiškai
nepakeliama.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 80–82) prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi
šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Ginčijamu nutarimu atsakomybėn buvo patrauktas apeliantas, o ne
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pardavėja, todėl jos kaltės klausimas išeina už ginčo nagrinėjimo
ribų. Apeliantas nevykdė imperatyvios Tabako kontrolės įstatymo 14
straipsnio 5 dalies 3 punkto nuostatos reikalavimo neparduoti tabako
gaminių nepilnamečiams ir ją pažeidė.
2. Pažeidimą nustatė ir baudą paskyrė ta pati institucija – VTAKT. Policija
tik surinko pradinę medžiagą ir perdavė ją VTAKT, kuri toliau rinko
įrodymus ir juos įvertinusi nustatė pažeidimą. Pagal Tabako kontrolės
įstatymo 27 straipsnio 1 dalį būtent VTAKT, o ne kita institucija yra
kompetentinga surašyti pažeidimo protokolą.
3. Įvykdė Tabako kontrolės įstatymo 29 straipsnio reikalavimus, o
apeliantas turėjo pakankamai laiko pasinaudoti savo procesinėmis
teisėmis. Paminėtame UAB ,,Svajonių sapnas“ 2007 m. balandžio 6 d.
rašte nurodyti argumentai neatitinka faktinių aplinkybių, ir šis raštas
vertintinas kaip atsisakymas nuo paaiškinimo. VTAKT nesuvaržė
apelianto teisės iš anksto susipažinti su bylos medžiaga ir pateikti
paaiškinimus.
4. Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalimi,
nenustačius nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, skiriamas
ekonominės sankcijos vidurkis. Kadangi apelianto veika pavojinga
visuomenei ir lemia neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui,
įstatymų leidėjo nustatytos piniginės baudos negali būti laikomos
per didelėmis ar neadekvačiomis padarytiems pažeidimams (Tabako
kontrolės įstatymo 3 str. 2 p.).
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2007 m. kovo 16 d. pareiškėjui
priklausančiame prekybos kioske nepilnamečiui (penkiolikamečiui) A.
N. pardavėja L. V. pardavė vieną pakelį cigarečių „Marlboro“. Šį faktą
(bylai reikšmingą faktinę aplinkybę) patvirtina policijos pareigūno L. V.
surašytas 2007 m. kovo 16 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas,
minėtų asmenų (L. V. ir A. N.) 2007 m. kovo 16 d. rašytiniai paaiškinimai
bei policijos pareigūno 2007 m. kovo 16 d. nutarimas, kuriuo L. V. buvo
181

I. Administracinių teismų praktika

paskirta administracinė bauda už ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje numatytą
administracinį nusižengimą (tabako gaminių pardavimą nesilaikant
įstatymuose nustatytų apribojimų). Nurodytų faktinių aplinkybių pareiškėjas
iš esmės neginčija (apeliaciniame skunde pateikta policijos pareigūnų
provokuojančių veiksmų versija nebuvo keliama pirmosios instancijos
teisme bei nepatvirtinama jokiais įrodymais), todėl ji laikytina nustatyta
šioje administracinėje byloje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 str.
2 d.). Pagal Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą (2005
m. lapkričio 15 d. įstatymo Nr. X-390 redakcija) ir 26 straipsnio 7 dalį (2006
m. birželio 15 d. įstatymo Nr. X-699 redakcija), tai yra pakankamas pagrindas
taikyti pareiškėjui ekonominę sankciją – baudą nuo trijų tūkstančių iki
penkių tūkstančių litų.
Pagal Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą, tabako
gaminių pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis
negu 18 metų, privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti
pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą; tokiam asmeniui nepateikus
amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti
parduoti jam tabako gaminius. Aiškinant šią teisės normą, konstatuotina,
kad ji yra skirta užtikrinti minėto (Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 3 p.
nustatyto) draudimo vykdymą. Toks užtikrinimas yra išreikštas imperatyviai
nustatyto, pardavėjui privalomo laikytis elgesio modelio pateikimu. Nors
šioje normoje nėra pateikti minėtų abejonių galimo atsiradimo kriterijai (nes
tokios abejonės kiekvienu konkrečiu atveju grindžiamos subjektyviu asmens
suvokimu), tačiau pagal jos esmę ir minėtą paskirtį bei taikant protingumo
kriterijus darytina išvada, kad pirkėjo jaunatviška išvaizda savaime gali
preziumuoti minėtų abejonių atsiradimą (jų konstatavimą nagrinėjant
atitinkamą ginčą). Todėl konstatuotina, kad įrodinėti, jog minėtos abejonės
negalėjo atsirasti, privalo tabako gaminių pardavėjas. Nagrinėjamojoje byloje
pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo teigimo (apeliaciniame
skunde) apie minėtų abejonių nebuvimą pagrįstumą.
Kolegija pažymi, kad Tabako kontrolės įstatymo taikymo požiūriu
minėto fakto (Tabako kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 3 p. pažeidimo fakto)
nustatymo tvarka siejama su atitinkamos institucijos kompetencija, nustatyta
Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje (2006 m. gegužės 11 d.
įstatymo Nr. X-605 redakcija), skirti baudas už vienokį ar kitokį šio įstatymo
nuostatų pažeidimą. Todėl šiuo atveju būtent atsakovas, o ne kita institucija,
turėjo surašyti Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatytus
reikalavimus atitinkantį pažeidimo protokolą. Pažymėtina, kad Tabako
182

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuoroda į ATPK (ATPK 260 str.),
ją aiškinant kartu su Tabako kontrolės įstatymo 29 straipsniu, turi būti
suprantama kaip ATPK 260 straipsnio taikymas mutatis mutandis principu.
O tai reiškia, kad ATPK 260 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimus Tabako kontrolės įstatymo
taikymo prasme atitinka šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytas pasiūlymas
raštu pateikti savo nuomonę apie tariamai padarytą pažeidimą.
Dėl pareiškėjui paskirtos baudos dydžio, kolegija pažymi, kad pareiškėjo
argumentas apie tai, jog nurodytą pažeidimą jis padarė pirmą kartą ir tai
turi būti pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nėra priimtinas
jau vien dėl to, kad Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3
punkte numatyto pažeidimo pakartotinumas yra pažeidimą kvaliﬁkuojantis
(sankcijos taikymo prasme) požymis (Tabako kontrolės įstatymo 26 str. 7
d.). Todėl, esant įstatymo nustatytai jo reikšmei, jis negali būti priskirtas prie
atsakomybę lengvinančių aplinkybių.
Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas
sprendimas yra teisingas ir pagrįstas. Tenkinti apeliacinį skundą jame
nurodytais motyvais pagrindo nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 2 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
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3.7. Administracinių bylų teisena
3.7.1. Dėl prokuroro ginamo intereso pripažinimo viešuoju
Dėl termino kreiptis į teismą prokurorui ginant viešąjį interesą
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Administracinių bylų teisenos įstatymas
bei Prokuratūros įstatymas nepateikia viešojo intereso sąvokos, todėl siekiant
nustatyti, ar pareiškėjas kreipėsi į teismą gindamas viešąjį interesą, pirmiausia
būtina nustatyti, kas yra laikytina viešuoju interesu. Viešuoju interesu laikytinas
ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi
ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas,
ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad,
nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės.
Viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, turėtų
būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga
visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių
bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo
numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai
yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Tais atvejais, kai
sprendimą, ar tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei
saugomas kaip viešasis interesas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina
tai motyvuoti atitinkamame teismo akte.
Tinkama saugomų teritorijų (vertingų vietovių) apsauga yra suinteresuota visa
visuomenė, todėl interesas, kad bet kokia veikla, galinti turėti neigiamos įtakos
minėtoms teritorijoms, būtų vykdoma griežtai laikantis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, įstatymų ir jiems neprieštaraujančių kitų teisės aktų reikalavimų,
yra laikytinas viešuoju.
Aplinkybė, ar interesas, kurį viešąjį interesą ginantis subjektas siekia apginti, iš
tiesų pripažintinas viešuoju, yra procesinio pobūdžio. Nustačius, kad prokuroras
gina ne viešąjį interesą, turėtų būti laikoma, kad prokuroras neturėjo teisės
kreiptis į teismą dėl intereso, nelaikytino viešuoju, gynybos. Tokiu atveju pradėtoji
byla būtų neteisėtai prasidėjusi ir turėtų būti nutraukiama (ABTĮ 101 str. 1 p.).
Tačiau nustačius, kad prokuroras gina viešąjį interesą, tai savaime nereiškia,
kad jo skundas bus patenkintas. Skundas dėl viešojo intereso gynimo tenkintinas
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tais atvejais, kai nustatoma, kad konstatuotieji materialinės ar proceso teisės
normų pažeidimai yra tokio pobūdžio, jog tuo pačiu pažeidžia ir viešąjį
interesą. Taigi aplinkybė, ar viešąjį interesą ginantis subjektas tikrai kreipiasi į
teismą siekdamas apginti viešąjį interesą, yra procesinio pobūdžio, ir gali būti
preliminariai vertinama administracinės bylos iškėlimo stadijoje, o aplinkybė, ar
viešasis interesas iš tiesų yra pažeistas ir ar tai sudaro pagrindą tenkinti skundą,
yra materialinio teisinio pobūdžio, ir vertintina nagrinėjant bylą iš esmės.
Tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą,
termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas
gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Jei būtų
konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas (nagrinėjamu atveju –
prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą
galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai
priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus
duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui
paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir
galėjo būti surinkti. Taigi termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui
kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai
duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys
turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda
anksčiau. Termino prokurorui kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą eigos
pradžios ypatumas, lyginant su savo subjektinę teisę ginančiais asmenimis (t.
y. ne nuo administracinio akto gavimo, o nuo duomenų apie viešojo intereso
pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos surinkti) yra ne privilegija viešąjį interesą
ginančiam subjektui, o grindžiamas nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo
logika. Prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis.
Privatūs subjektai yra tiesioginiai administracinio akto adresatai ar kitokiu būdu
dalyvauja administraciniu aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, todėl jie,
gavę administracinį aktą suvokia, ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms,
ar jis pažeidžia jų teises ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises.
Skirtingai nei privatūs subjektai, prokuroras Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio
1 dalyje nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės
teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti,
kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl
viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas
yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį
interesą. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai
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duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie šio
intereso pažeidimą ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos pradžia.
Ne visi duomenys, kurie Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 straipsnio
prasme reikalingi kreipiantis į teismą, tuo pačiu yra būtini tam, kad būtų
nustatytas viešojo intereso pažeidimas. Kai kurie duomenys, nors ir reikalingi
tam, kad pareiškimas atitiktų įstatymų reikalavimus ir būtų priimtas nagrinėti
teisme, vertintini daugiau kaip techninio pobūdžio. Kiekvienu atveju nustačius,
kad prokurorui pakako ar turėjo pakakti duomenų viešojo intereso pažeidimui
nustatyti, prasideda termino kreiptis į teismą eiga, todėl likę duomenys
pareiškimui tinkamai įforminti turi būti surenkami per jau prasidėjusį ABTĮ 33
straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą. Jei duomenys (pvz., dėl jų
didelės apimties, sunkumų juos išreikalaujant) negalėjo būti surinkti per vieno
mėnesio terminą, prokurorui, kaip ir kitiems bylą inicijuojantiems subjektams,
nėra užkirstas kelias kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti praleistą kreipimosi
į teismą terminą (ABTĮ 34 straipsnio 2 dalis). Priešingas aiškinimas, kad tik
surinkus visus duomenis, reikalingus pareiškimui į teismą surašyti, prasideda
termino kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą eigos pradžia, nepagrįstai iškeltų
prokurorus privačių asmenų atžvilgiu, neleistų užtikrinti teisinių santykių
stabilumo ir prieštarautų proceso įstatymų sistemai.
Už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai, bet ir
kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne visoms iš jų suteikia
įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo viršenybės,
tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo (Viešojo administravimo įstatymo 3
str. 1, 5, 6 p.) ir kiti gero administravimo principai reikalauja, kad nustačiusios
viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje, jos nedelsdamos informuotų
prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešojo intereso pažeidimus (jei
įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačioms imtis priemonių viešajam interesui
ginti). Teismas, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių
stabilumą, pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais,
kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą
(skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie
viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas
nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo
momento.
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Administracinė byla Nr. A146-335/2008
Procesinio sprendimo kategorija 14.3.1, 14.3.3, 14.4, 14.7, 55.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. liepos 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo,
Artūro Drigoto, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Deimantei Nikitinienei,
atsakovo atstovui advokatui Kęstučiui Virkečiui,
trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams D. A., M. B., E. I., A. M., D. M.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Trakų rajono savivaldybės ir trečiųjų suinteresuotų
asmenų K. Š. ir S. Š. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio
viešąjį interesą pareiškimą, atsakovui Trakų rajono savivaldybei, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie
Žemės ūkio ministerijos, S. N., R. P. D., K. Š., S. Š., dėl sprendimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras su pareiškimu
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
160 Trakų rajono savivaldybės tarybos, Vilniaus apskrities viršininko ir Trakų
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei sprendimų, taip
pat išduotų planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti (I
tomas, b. l. 7–20). Vilniaus apygardos administracinis teismas, atsižvelgdamas
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į tai, kad prašomų naikinti sprendimų, įsakymų ir planavimo sąlygų kiekis
yra didelis, 2007 m. vasario 23 d. nutartimi nusprendė pareiškėjo pareiškimą
išskaidyti į atskiras bylas (I tomas, b. l. 3–5).
Administracinėje byloje, kurioje yra priimtas skundžiamas Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas,
buvo nagrinėjamas pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro
prašymas panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio
31 d. sprendimus Nr. Sl-332 „Dėl žemės sklypo, (duomenys neskelbtini),
detaliojo plano ir infrastruktūros specialiojo plano rengimo“ (I tomas, b. l.
63), Nr. Sl-335 „Dėl žemės sklypo, (duomenys neskelbtini), detaliojo plano ir
infrastruktūros specialiojo plano rengimo“ (I tomas, b. l. 67), Nr. Sl-343 „Dėl
žemės sklypo, (duomenys neskelbtini), detaliojo plano ir infrastruktūros
specialiojo plano rengimo“ (I tomas, b. l. 70), Trakų rajono savivaldybės
administracijos Architektūros skyriaus vedėjos patvirtintas 2005 m. lapkričio
16 d. Planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-105 (I
tomas, b. l. 71), 2005 m. gruodžio 16 d. Planavimo sąlygas detaliojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 05-126 (I tomas, b. l. 63) ir 2005 m. gruodžio 16
d. Planavimo sąlygas nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir
specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-127 (I tomas, b. l. 64).
Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje 2006 m. liepos
19 d. buvo gautas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos
17 d. raštas Nr. (50)-1.2-2811-(3.31) „Dėl Trakų rajono savivaldybės priimtų
sprendimų panaikinimo“, kuriuo Vilniaus apskrities viršininko administracija
prašė kreiptis į teismą dėl minėtų įsakymų ir sprendimų panaikinimo.
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras paaiškino, kad Vilniaus
apskrities viršininkas 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3-1334 „Dėl Trakų
ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų
patvirtinimo“ (I tomas, b. l. 173) patvirtino VĮ Valstybinio žemėtvarkos
instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtą Trakų rajono
savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą bei įsakymo 2 punktu
įpareigojo Trakų rajono žemėtvarkos skyrių vadovautis patvirtinta schema,
nustatyta tvarka sprendžiant miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus.
Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. S1133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos
taikymo“ (I tomas, b. l. 22) pritarė minėtos žemėtvarkos schemos (specialiojo
teritorijų planavimo dokumento) taikymui, nustatant kaimiškųjų teritorijų
žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus. 2005 m. gegužės 26
d. sprendimu Nr. S1-175 (I tomas, b. l. 23) Trakų rajono savivaldybės taryba
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pakeitė 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą ir nustatė, jog žemėtvarkos
schemoje – specialiajame plane, plotuose, kur miško įveisimas nenumatomas,
tvirtinti galimos urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą.
Vadovaujantis minėtais Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė pareiškėjo skundžiamus sprendimus,
kuriais leista rengti detaliuosius planus, numatant šių žemės sklypų padalijimą
bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į
kitos paskirties žemę.
Taip pat, vadovaudamasis Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo
žemėtvarkos schema ir minėtu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m.
gegužės 26 d. sprendimu Nr. S1-175, žemės sklypo, (duomenys neskelbtini),
savininkui S. N. 2005 m. gruodžio 16 d. buvo išduotos Planavimo sąlygos
detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-126 bei Planavimo sąlygos
nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 05-127. Vadovaujantis minėta schema bei Trakų rajono
savivaldybės sprendimu, 2005 m. lapkričio 16 d. Planavimo sąlygos detaliojo
planavimo dokumentui rengti Nr. 05-105 buvo išduotos ir žemės sklypo,
(duomenys neskelbtini), savininkams K. Š. ir S. Š.
Pareiškėjas nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemą (toliau – ir Schema) sudaro sprendiniai dėl žemės plotų,
kuriuose miško įveisimas leidžiamas ir sprendiniai dėl žemės plotų, kuriuose
miško įveisimas draudžiamas. Galimos urbanistinės plėtros teritorijos joje
buvo pažymėtos vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144, 3 punktu,
todėl šioms teritorijoms suteikiamas tik teritorijų, kuriose draudžiama įveisti
mišką, statusas. Schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai.
Pareiškėjo teigimu, minėtas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m.
gegužės 26 d. sprendimas Nr. Sl-175 yra grindžiamas klaidingu Schemos
vertinimu, todėl ginčijami aktai priimti vadovaujantis neteisėtais Trakų
rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir pažeidžiant Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 ir 4 dalis, 15 straipsnio 3 dalį,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 21, 22, 25 punktus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo
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ir sprendimų priėmimo taisyklių 10 punktą.
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras taip pat paaiškino, kad
Trakų rajono savivaldybės teritorijoje žemės sklypų pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę
procesas pradėtas nesilaikant įstatymuose bei kituose teisės aktuose
nustatytos tvarkos. Trakų rajono savivaldybės taryba, pradėdama rengti
žemės sklypų infrastruktūros plėtros specialiuosius ir detaliuosius planus,
apimančius teritorijas, esančias greta Trakų istorinio nacionalinio parko,
neatsižvelgė į galimas neigiamas infrastruktūros plėtros pasekmes šiam
parkui. Kartu pareiškėjas paaiškino, kad įgyvendinus ginčijamų Trakų rajono
savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu pradėtus rengti detaliuosius planus,
būtų iš esmės pakeistas istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčių Trakų
apylinkių kraštovaizdis, todėl neteisėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos
sprendimų panaikinimas laikytinas valstybės ir viešuoju interesu.
Atsakovas – Trakų rajono savivaldybė – atsiliepimu į pareiškėjo
prašymą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime atsakovas paaiškino,
kad institucijos, teikdamos sąlygas Trakų rajono savivaldybės teritorijos
miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai rengti, nurodė, jog būtina atsižvelgti
ne tik į miško užsodinimo leistinumą ar draudžiamumą, bet ir kitas socialines
ir ekonomines sąlygas, tarp kurių yra ir urbanistinės plėtros galimybė, o
pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad atskirų institucijų planavimo sąlygose
įvardinta urbanistinė plėtra pažeidžia viešąjį interesą ar įstatymų saugomus
interesus. Atsakovo teigimu, pareiškėjas suabsoliutino miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemos rengimo vieną iš tikslų ir ignoravo atsakovo siekį šiame
specialiajame plane numatyti subalansuotą rajono plėtrą, todėl pareiškėjo
pozicija prieštaravo Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7
punkto nuostatai.
Atsakovo teigimu, Schemos sprendinys „draudžiama įveisti mišką“
nereiškia, jog teritorija, kurioje draudžiama įveisti mišką, negali būti
naudojama urbanistiniais tikslais. Minėtų Miško įveisimo ne miško žemėje
taisyklių 3.6 punkto nuostata nustato, jog žemės poreikis urbanistinei plėtrai
patvirtinamas vieninteliu šiose taisyklėse nustatytu teisiniu pagrindu –
įstatymo nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu. Schemos rengimo
metu buvo patvirtinti tik keli detalieji planai ir tik po metų Trakų rajono
savivaldybės Taryba priėmė sprendimus, kuriais leido rengti skunde
nurodomus detaliuosius planus.
Atsakovas taip pat paaiškino, jog nepagrįstas skundo argumentas,
kad urbanistinė plėtra turės neigiamą įtaką Trakų istorinio nacionalinio
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parko teritorijai. Pažymi, kad šio parko tvarkymui neskiriamas reikiamas
dėmesys, neapibrėžtos jo buferinės zonos ir neaiški jų funkcinė paskirtis.
Taip pat nepagrįsti ir prielaidomis paremti teiginiai apie neigiamas pasekmes
saugomoje teritorijoje esančio ežeryno ir jo gruntinių vandenų mitybos
baseino hidrologiniam režimui bei ﬁzinės taršos grėsmę požeminių vandenų
mitybos zonoms. Galima urbanistinė plėtra viešųjų interesų nepažeidžia.
Nurodė, kad Trakų savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimas Nr. S1-335 priimtas, kai numatoma statyti ne daugiau kaip tris
gyvenamuosius namus, todėl Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1
dalies reikalavimas dėl bendrųjų ar specialiųjų planų šiuo atveju netaikytinas.
Atsakovo teigimu, visais ginčijamais Trakų rajono savivaldybės tarybos
sprendimais savininkai buvo įpareigoti parengti infrastruktūros plėtros
specialųjį planą bei įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros objektus, todėl
nebuvo galima rengti detaliojo plano, kol nebus parengtas specialusis planas,
ką ir numato Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalis. Trakų
rajono savivaldybės taryba, atsakovo manymu, pagrįstai vadovavosi Teritorijų
planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 6 dalimis tiek priimdama sprendimus
leisti rengti detaliuosius planus dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos,
tiek keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos
paskirties žemę, nes Schema su urbanistinės plėtros sprendiniais yra įstatymų
nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas specialusis planas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko
administracija prašė bylą spręsti teismo nuožiūra, kartu pažymėdamas, kad
Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. S1-123
„Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo“ (I
tomas, b. l. 53) nusprendė minėtą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m.
gegužės 26 d. sprendimą Nr. Sl-175 ir juo pakeistą 2005 m. balandžio 28 d.
sprendimą Nr. Sl-133 laikyti netekusiais galios, todėl yra naikintini ir kiti jų
pagrindu priimti teisės aktai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos atsiliepime palaikė Vilniaus apygardos vyriausiojo
prokuroro pareiškimą, paaiškindamas, kad miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemos planavimo tikslas – nustatyti žemės ūkio ir kitos paskirties
teritorijas, kuriose tikslinga įveisti mišką, bei plotus, kuriuose draudžiama
įveisti mišką. Schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai, o
šios schemos sprendiniai yra du: žemės plotai, kur miško įveisimas leidžiamas
ir žemės plotai, kur miško įveisimas draudžiamas. Šioje schemoje, trečiojo
suinteresuoto asmens teigimu, schema nesprendžiami žemės ūkio centrų
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išdėstymo arba urbanistinės plėtros klausimai. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad
Trakų rajono savivaldybėje neparengtas bendrasis planas ir neparengti
Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje paminėti specialieji
planai, detalieji planai, kuriuose numatyta pakeisti pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį ir padalinti žemės sklypus, negalėjo būti rengiami.
Tretieji suinteresuoti asmenys K. Š. ir S. Š. su pareiškimu nesutiko ir
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad jiems priklausančio žemės
sklypo specialiosiose naudojimo sąlygose nurodytos tik elektros linijų
apsaugos zonos ir kelių apsaugos zonos specialiosios naudojimo sąlygos
ir jokių papildomų apribojimų daugiau nenumatyta. Jų teigimu, jiems
priklausančiame žemės sklype galima statyti gyvenamuosius namus, tačiau
pradėti sklypo projektavimo darbai ir sklypo padalinimas į 16 sklypų šiuo
metu sustabdyti, taip apribojant žemės sklypo savininko teises laisvai naudotis
savo nuosavybe, dėl ko patiriami dideli ﬁnansiniai nuostoliai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 31 d.
sprendimu pareiškėjo pareiškimą tenkino ir panaikino minėtus Trakų rajono
savivaldybės sprendimus bei išduotas planavimo sąlygas teritorijų planavimo
dokumentams rengti.
Pirmosios instancijos teismas pirmiausia pažymėjo, kad byloje šalys
iš esmės skirtingai vertina Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. 2.3-1334 patvirtintoje Schemoje pažymėtos teritorijos, kurioje
dėl galimos urbanistinės plėtros draudžiama įveisti mišką, teisinį statusą.
Spręsdamas šį klausimą, teismas atkreipė dėmėsį į Schemos tekstinės dalies
1 dalyje „Planavimo tikslai ir uždaviniai“ įtvirtintą pagrindinį planavimo
tikslą – parengti, suderinti ir patvirtinti miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemą, kurioje pažymėti sprendiniai: žemės ūkio paskirties žemės, tinkamos
sodinti mišką, kitos paskirties teritorijos, kuriose tikslinga įveisti mišką ir
plotai, kuriuose draudžiama įveisti mišką (I tomas, b. l. 113), bei į Schemos
tekstinės dalies 5 skyrių „Sprendiniai“, kuriame nurodoma, kad sprendinius
sudaro suprojektuoti miškų sklypai (I tomas, b. l. 118). Be to, teismas nurodė,
kad Schemos graﬁnėje dalyje yra nustatyti du sprendiniai – plotai, kur miško
įveisimas leidžiamas ir plotai, kur miško įveisimas draudžiamas. Žemės
plotams, kur miško įveisimas draudžiamas, nustatytos šešios kategorijos, viena
iš jų – galimos urbanistinės plėtros teritorijos.
Teismas taip pat pažymėjo Valstybinio žemėtvarkos instituto
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Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus viršininkės – liudytojos –
pateiktus parodymus, kad Schema buvo siekiama parengti sprendinius, kurie
numato miško įveisimą žemės ūkio paskirties žemėje, kitos paskirties žemėje
ir numatyti plotus, kuriuose miško įveisimas draudžiamas, todėl tuo tikslu
Schemoje buvo nustatyti tik du sprendiniai – t. y. sprendiniai dėl žemės plotų,
kuriuose miško įveisimas leidžiamas ir sprendiniai dėl žemės plotų, kuriuose
miško įveisimas draudžiamas. Liudytoja taip pat paaiškino, kad atsižvelgiant
į Trakų rajono savivaldybės pageidavimą ir siekiant išvengti miško įveisimo
teritorijose, kurios ateityje bus naudojamos ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio
veiklai, Schemoje buvo pažymėtos teritorijos, kuriose dėl galimos urbanistinės
plėtros draudžiama įveisti mišką, tačiau šios teritorijos pačios savaime nėra
sprendiniai ir negali būti pagrindas rengti detaliuosius planus, keičiant
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį gyvenamųjų namų statybai.
Atsižvelgdamas į tai, kad Schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu
susiję klausimai ir joje nustatyti tik du sprendiniai (žemės plotai, kuriuose
draudžiama/leidžiama įveisti mišką), kurie nesusiję su naujų gyvenamųjų
namų kvartalų, gyvenamųjų namų grupių ir pan. formavimu, taip pat į tai,
kad Schemoje nesprendžiami gyvenamųjų vietovių ribų patikslinimo, ūkių
žemėvaldų, žemės ūkio centrų išdėstymo ir plėtros planavimo klausimai, bei
į tai, kad Schemoje nenustatytas teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos
režimas (Teritorijų planavimo įstatymo 13 str. 2 d. 3 p.), o tretieji suinteresuoti
asmenys žemės plotuose, kurie Schemoje pažymėti kaip teritorijos, kuriose
dėl galimos urbanistinės plėtros draudžiama įveisti mišką, ketina statyti
gyvenamuosius namus (viso – 43 gyvenamuosius namus ir vieną viešbutį) (I
tomas, b. l. 74–76), konstatavo, kad Schema negali būti laikoma specialiuoju
teritorijų planavimo dokumentu, kuriuo numatoma, planuojama ir
reglamentuojama statinių statyba ar kita, su miško įveisimu nesusijusi veikla.
Teismo teigimu, Schema turi būti vadovaujamasi nustatyta tvarka sprendžiant
tik miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus, o Schemoje nustatytos galimos
urbanistinės plėtros teritorijos turi reikšmę tik kaip teritorijos, kuriose
draudžiama įveisti mišką ir nėra teisinis pagrindas rengti teritorijų planavimo
dokumentus, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti. Pirmosios instancijos teismas taip pat
pažymėjo, kad minėtas išvadas patvirtina ir Vilniaus apskrities viršininko
2006 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 2.3-1839, kuriuo buvo patikslintas 2005 m.
kovo 2 d. įsakymo Nr. 2.3-1334 antrasis punktas (I tomas, b. l. 44).
Sprendime Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat nurodė,
kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi (2004
193

I. Administracinių teismų praktika

m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2466 redakcija), rengti detaliuosius planus
formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų
grupių (daugiau kaip trys gyvenamieji namai) statybai galima tik tais atvejais,
kai tai yra numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose
planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, taip pat
gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planuose. Tačiau, teismo teigimu, minėtose
įstatymo nuostatose nurodytų planų sprendimų priėmimo metu nebuvo,
o Schema nėra specialusis planavimo dokumentas, pagal kurį gali būti
planuojama gyvenamųjų namų statyba.
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad
ginčijami Trakų rajono savivaldybės sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti,
todėl naikintini, nes jie savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės
aktams. Kadangi pareiškėjo ginčijamos planavimo sąlygos išduotos naikintinų
sprendimų pagrindu, teismas taip pat padarė išvadą, kad yra pagrindas
naikinti ir išduotas planavimo sąlygas detaliojo (specialaus) planavimo
dokumentams rengti, nes jos taip pat savo turiniu prieštarauja aukštesnės
galios teisės aktams.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 31 d.
sprendime, atsižvelgdamas į tai, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m.
kovo 30 d. priimdama sprendimą Nr. Sl-123 „Dėl Trakų rajono savivaldybės
teritorijų planavimo dokumentų rengimo“ panaikino sprendimus, kurie
buvo šioje byloje ginčijamų sprendimų priėmimo juridinis pagrindas,
padarė išvadą, kad tai yra vienas iš pagrindų naikinti pareiškėjo ginčijamus
sprendimus, nes nebeliko šių ginčijamų sprendimų juridinio pagrindo.
Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad dalis žemės sklypo
(duomenys neskelbtini) patenka į indeksu 220 Schemoje pažymėtą teritoriją,
kurioje leistinas miško įveisimas (II tomas, b. l. 5, 77). Atsižvelgdamas į šią
aplinkybę, teismas konstatavo, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. Sl-343 ir 2005 m. lapkričio 16 d patvirtintos
planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-105
(I tomas, b. l. 70, 71) nurodyti sprendiniai prieštarauja specialiojo plano
(Schemos) sprendiniams, todėl naikintini, kaip prieštaraujantys Teritorijų
planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies, kurioje nustatyta, jog detalieji
planai negali būti rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja specialiųjų
planų sprendiniams, nuostatoms.
Pareiškėjo ginčijamos 2005 m. gruodžio 16 d.
patvirtintos
Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-126
ir Planavimo sąlygos nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir
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specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-127, pirmosios instancijos
teismo teigimu, buvo išduotos ne tam žemės sklypui, dėl kurio trečiasis
suinteresuotasis asmuo S. N. pateikė prašymą sąlygoms planavimo
dokumentams rengti (I tomas, b. l. 63, 64, 75, II tomas, b. l. 27, 28), t. y.
nurodytos planavimo sąlygos yra išduotos ne žemės sklypui (duomenys
neskelbtini), o žemės sklypui (duomenys neskelbtini), kas taip pat sudaro
pagrindą naikinti aukščiau nurodytas planavimo sąlygas.
Nagrinėdamas atsakovo teiginius dėl išankstinės bylos nagrinėjimo
ne per teismą tvarkos, teismas, pasiremdamas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. AS11–412/2006 konstatavo, kad Teritorijų planavimo įstatymo numatyta
ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka detaliojo planavimo procedūroje turi
būti taikoma pradedant planavimo sąlygų išdavimu. Atsižvelgdamas į tai,
kad ginčijami Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais pritarta
detaliojo plano rengimui, nepatenka į Teritorijų planavimo įstatymo 25
straipsnyje apibrėžtą detaliojo teritorijų planavimo procesą, konstatavo, kad
pareiškėjo reikalavimams, kuriais jis siekia panaikinti minėtus sprendimus,
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka nereikalinga. Tuo tarpu reikalavimai
dėl planavimo sąlygų, nors ir patenka į minėtą Teritorijų planavimo įstatymo
25 straipsnyje apibrėžtą detaliojo teritorijų planavimo procesą, tačiau
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
17 straipsnio 1 dalį, teismas padarė išvadą, kad visi pareiškėjo reikalavimai
šioje byloje nagrinėtini iš esmės teisme.
Spręsdamas dėl termino kreiptis į teismą prokurorui ginant viešąjį
interesą, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai prokuroras,
siekdamas apginti viešąjį interesą, kreipiasi į teismą ir prašo panaikinti
sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, taikomas Administracinių bylų
teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas,
kuris skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų,
leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą
(Administracinių teismų praktika Nr. 8. Vilnius: Teisinės informacijos centras,
2006. 474–475 p.). Kolegijos nuomone, šios suformuotos nuostatos pagal
analogiją taikytinos ir nagrinėjamoje byloje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, jog viešasis
interesas bendrąja prasme siejamas su visuomeniniu interesu, o visos
visuomenės interesas yra visa tai, kas objektyviai reikšminga, reikalinga,
vertinga pačiai visuomenei. Pareiškėjo ginčijamų Trakų rajono savivaldybės
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tarybos sprendimų (viso ginčijami 136 Trakų rajono savivaldybės taryboje
priimti sprendimai dėl daugiau kaip 150 žemės sklypų, nuosavybės teise
priklausančių 190–čiai asmenų) pagrindu pradėti rengti detalieji planai apima
daugiau kaip 450 ha Trakų rajono teritorijos. Įgyvendinus šiuos planus, Trakų
apylinkėse būtų pradėtos masinės naujų gyvenamųjų namų statybos, kurios iš
esmės pakeistų šios istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčios vietovės
kraštovaizdį. Atsižvelgdamas į tai bei įvertinęs Trakų rajone vykdomos
urbanizacijos visuomeninę reikšmę, teismas konstatavo, kad neteisėtų Trakų
rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimas laikytinas valstybės ir –
tuo pačiu – viešuoju interesu.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Trakų rajono savivaldybė prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d sprendimą panaikinti
ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo
prokuroro pareiškimą. Savo prašymą apeliantas grindžia šiais argumentais:
1. Nesutinka su teismo išvada, kad Trakų rajono savivaldybės taryba
sprendimus dėl detaliojo teritorijų planavimo priėmė nesant bendrojo
teritorijos plano ir specialiųjų teritorijos planavimo dokumentų bei
nurodo, kad tokia teismo išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių,
nes, atsakovo teigimu, buvo Trakų rajono specialusis teritorijų
planavimo dokumentas – Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos
schema, kurioje ir įvardintas galimos urbanistinės plėtros sprendinys.
Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas siaurinančiai ir pažodžiui
aiškino minėtą Schemą, nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino šio
dokumento rengimo eigos bei specialiojo plano rengėjo pažymėtų
sprendinių.
2. Nurodo, jog į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/
D1-144 patvirtintų taisyklių „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ 3
punkte, numatytų teritorijų, kuriose miškus įveisti draudžiama, sąrašą
patenka žemės sklypai, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus
numatyti užstatyti arba kitaip panaudoti ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio
veiklai (3.6 punktas). Atsakovo teigimu, ši nuostata įtvirtina draudimą
įveisti mišką žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus detaliuosius
planus numatyti užstatyti ir apibrėžia, kad žemės poreikis urbanistinei
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plėtrai patvirtinamas vieninteliu taisyklėse nustatytu teisiniu pagrindu
– įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu. Pirmosios
instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad tiek sąlygų išdavimo
metu, tiek Schemos rengimo metu buvo tik keliolika patvirtintų
detaliųjų planų.
3. Atkreipia dėmesį, kad skundžiamu sprendimu naikinamais Trakų rajone
savivaldybės tarybos sprendimais buvo leista rengti detaliuosius planus
ir infrastruktūros plėtros specialiuosius planus būtent tose Trakų rajono
teritorijose, kuriose buvo pažymėta galima urbanistine plėtra.
4. Nurodo, kad prokuroras, teikdamas teismui skundą, negynė viešojo
intereso. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis nustato, jog
Lietuvos ūkis grindžiamas privačia iniciatyva, asmens ūkine ir veiklos
laisve, kad valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir
iniciatyvas. Šiuo atveju, atsakovo teigimu, Trakų rajono savivaldybė
stengėsi spartinti rajono plėtrą, skatinti akivaizdžiai naudingų tiek
savivaldybei, tiek vietos bendruomenei sprendimų priėmimą. Vietos
savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktas imperatyviai nustato, kad
tarp priskirtų (ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų yra teritorijų
planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų
planų sprendinių įgyvendinimas. Be to, Trakų rajono savivaldybės
taryba, priimdama ginčijamus sprendimus, rėmėsi Konstitucijos
5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu principu „valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms“. Todėl, atsakovo teigimu, pagal konstitucinį reguliavimą
būtent savivaldybės taryba, o ne prokuroras išreiškė viešąjį interesą –
Trakų rajono savivaldybės taryba, priimdama ginčijamus sprendimus,
visapusiškai išanalizavo ir įvertino rajono bendruomenės poreikius ir
lūkesčius, Taryba rėmėsi turimais specialiojo planavimo dokumentais,
rengiama rajono bendrojo plano koncepcija. Rajono gyventojų teisiškai
nepriekaištingas elgesys prašant priimti sprendimus, leisti rengti
detaliuosius planus, atskirais atvejais – ir specialiuosius infrastruktūros
planus, kaip tik atitiko viešąjį interesą ir sudarė sąlygas subalansuotai
rajono plėtrai.
5. Teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas neatsižvelgė
į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sekretoriaus 2006 m.
rugsėjo 1 d. raštą Nr. (14-3)-D8-7111 „Dėl teritorijų planavimo įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymo taikymo“ bei į tai, kad atsakovas,
priimdamas minėtus sprendimus, nuolat konsultuodavosi su Vilniaus
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apskrities viršininko administracija, kuri nepateikė jokios informacijos
ar galimų metodinių nurodymų dėl galimo sprendimų prieštaravimo
Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms.
6. Nurodo, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs terminą. Atsakovo
teigimu, Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas vieno
mėnesio terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo to momento, kai į
Vilniaus apygardos prokuratūrą raštu kreipėsi Vilniaus apskrities
viršininko administracija.
2007 m. birželio 14 d. apeliaciniu skundu ir 2007 m. liepos 16 d.
atsiliepimu į atsakovo Trakų rajono savivaldybės apeliacinį skundą tretieji
suinteresuoti asmenys K. Š. ir S. Š. prašo pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti,
o apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1. Teigia, kad teismas nenurodė nė vieno norminio akto, numatančio, kad
nesant bendrųjų arba specialiųjų planų, nurodytų Teritorijų planavimo
įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, negali būti rengiami detalieji planai.
Be to, tvirtina, kad Trakų rajono savivaldybės taryba ginčijamais
sprendimais leisdama rengti detalųjį planą, turėjo pagrindą remtis
Schema bei rengti detaliuosius ir specialiuosius planus.
2. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Trakų rajono
savivaldybės tarybai 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 „Dėl
Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo“
panaikinus 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir 2005
m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175, atsirado pagrindas panaikinti
pareiškėjo skundžiamus aktus. Nurodo, kad priimant ginčijamus
savivaldybės tarybos sprendimus ir tvirtinant planavimo sąlygas,
panaikinti savivaldybės tarybos sprendimai galiojo ir jų teisėtumas nėra
paneigtas.
3. Nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada, kad
Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų bei teritorijos planavimo
sąlygų panaikinimo pagrindu laikytina aplinkybė, jog K. Š. ir S. Š.
priklausančio žemės sklypo dalis patenka į Schemoje pažymėtą teritoriją,
kurioje leistinas miško įveisimas. Nurodo, kad tik rengiant detalųjį
planą galima nustatyti, ar žemės sklypas patenka į miško veisimui skirtą
žemę, todėl pirmosios instancijos teismas vertino būsimojo detaliojo
plano teisėtumą, o tokios teisės jam įstatymai nesuteikia. Be to, teismas
visiškai nesiaiškino aplinkybių, kaip tretiesiems asmenims nuosavybes
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teise priklausantis žemės sklypas buvo priskirtas miško veisimui skirtai
žemei.
4. Atkreipia dėmesį į tai, kad prokurorui pateikiant pareiškimą dėl viešojo
intereso gynimo, teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo išsiaiškinti
apie viešojo intereso buvimą (nebuvimą). Nurodo, jog nagrinėjamoje
byloje pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad
pareiškėjas savo prašymu gina viešąjį interesą. Trečiųjų suinteresuotų
asmenų teigimu, pareiškėjas, ginčydamas individualaus pobūdžio aktus,
apsprendžiančius privačių asmenų teises ir pareigas, gina ne viešąjį
interesą, o pažeidžia privačių asmenų konstitucines teises. Pažymi, kad
teismo nurodomi šalių, pareiškėjo skundžiamų sprendimų skaičiai
bei žemės plotai nėra šios bylos dalykas, nes skundžiamas teismo
sprendimas priimtas dėl keturiems asmenims priklausančių žemės
sklypų, užimančių tik apie 10 ha.
Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepime į
apeliacinius skundus nurodo, jog nesutinka su juose dėstomais argumentais,
kuriais apeliantai grindžia teismo sprendimo nepagrįstumą ir mano, kad
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas
yra teisėtas ir pagristas. Savo teiginius pareiškėjas grindžia iš esmės tais pačiais
argumentais, kaip ir kreipimesi į pirmosios instancijos teismą. Atsiliepime į
apeliacinį skundą pareiškėjas taip pat:
1. Nesutinka su apeliantų teiginiais, kad Trakų rajono savivaldybės
teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema yra specialiojo
teritorijų planavimo dokumentas, sprendžiantis urbanistinės plėtros
klausimus, kartu nurodydamas, jog pagal šių schemų rengimą
reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, miškų įveisimo žemėtvarkos
schema negali būti pagrindas tvirtinti detaliuosius planus, numatant
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą. Jo teigimu,
tokia veikla paprasčiausiai prieštarautų miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemos paskirčiai.
2. Nurodo, kad Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies
nuostata, nustatanti, kad detalieji planai, keičiantys pagrindinę
tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties
žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies
bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose, reiškia, jog turi
būti teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas specialiojo
teritorijų planavimo dokumentas – žemėvaldos planas (projektas), o ne
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miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, nustatanti kaimiškųjų teritorijų
žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus.
3. Nesutinka su apeliantų teiginiais, jog į teismą pareiškėjas kreipėsi
praleidęs teisės aktuose nustatytą kreipimosi į teismą terminą. Nurodo,
jog prokuroras administraciniam teismui pateikė vieną pareiškimą,
kuriuo prašė panaikinti ne tik apeliantus liečiančių sprendimų, o visus
136 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, kuriais pradėti
rengti detalieji planai 169–iuose žemės sklypuose, nuosavybės teise
priklausančiuose 190–čiai asmenų. Atsižvelgdamas į Administracinių
bylų teisenos įstatymo 23 straipsnyje nustatytus skundo (prašymo)
formos reikalavimus, teigia, kad siekiant paruošti įstatymo reikalavimus
atitinkantį pareiškimą, prokuroras privalėjo kreiptis į atitinkamas
institucijas ir gauti iš jų reikalingą informaciją bei ją patvirtinančius
dokumentus, kurie vėliau buvo pateikti teismui kaip įrodymai,
patvirtinantys pareiškime dėstomas aplinkybes. Be to, pažymi, kad
Vilniaus apskrities viršininko administracija kartu su prašymu dėl
Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo
teismine tvarka inicijavimo, prokuratūrai nepateikė nei vieno šioje
byloje ginčijamo sprendimo.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija atsiliepime į apeliacinius skundus nesutinka su juose išdėstytais
motyvais ir mano, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas
yra pagrįstas, priimtas tinkamai pritaikius materialines ir procesines teisės
normas. Nesutinka su apelianto aiškinimu, kad Trakų rajono miškų išdėstymo
schemoje buvo įtvirtinti urbanistinės plėtros sprendiniai, nes planavimo
sąlygas išduodančios institucijos nurodė, kad tarp miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemos sprendinių reikia numatyti ir kitus Trakų rajono
plėtros aspektus. Tokius aspektus, kurie schemoje atsispindi kaip papildoma
informacija, negalima įvardinti sprendiniais, nes tokių sprendinių paminėjimas
schemoje reikštų pačios schemos tikslo ir paskirties sumenkinimą. Teritorijų
planavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje išvardintos galimos specialiųjų
teritorijų planavimo dokumentų rūšys, 2 dalyje nustatyta galimybė rengti ir
kitus reikalingus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Todėl, trečiojo
suinteresuoto asmens teigimu, urbanistinės plėtros sprendiniai negali būti
paminėti schemoje, nes tokiu būdu būtų nukrypta nuo 15 straipsnio loginės
struktūros. Tai, jo teigimu, liudija ir pažodinė schemos pavadinimo analizė
(miškų išdėstymo žemėtvarkos schema).
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Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos atsiliepime nurodo, kad skundžiamas Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimas yra pagrįstas ir nenaikintinas. Pažymi,
kad Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos tikslas yra nustatyti
teritorijas, kuriose galima arba draudžiama įveisti mišką, todėl ši schema
nesprendžia žemės ūkio centrų išdėstymo arba urbanistinės plėtros klausimų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo R. P. D. atsiliepime sutinka su
atsakovo Trakų rajono savivaldybės ir trečiųjų asmenų K. Š. ir S. Š.
apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais ir prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą.
Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities viršininko
administracija ir S. N. atsiliepimų į apeliacinius skundus nepateikė.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Atsakovas Trakų rajono savivaldybė ir tretieji suinteresuoti asmenys K.
Š. ir S. Š. apeliaciniuose skunduose tarp kitų argumentų, kuriais remiantis, jų
teigimu, skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas
gali būti panaikintas, nurodo viešojo intereso nebuvimą bei teigia, jog Vilniaus
apygardos vyriausias prokuroras praleido terminą kreiptis į teismą dėl teisės
aktų panaikinimo. Todėl, prieš pradedant nagrinėti minėtų individualių aktų
teisėtumą, būtina įvertinti šiuos atsakovo bei trečiųjų suinteresuotų asmenų
procesinio pobūdžio argumentus, nes nuo jų vertinimo priklausytų, ar
administracinės bylos nagrinėjimas apskritai yra prasidėjęs teisėtai.
V.
Dėl pareiškėjo ginamo intereso pripažinimo viešuoju
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau
– ir ABTĮ) 56 straipsnio 1 dalis nustato, jog įstatymų nustatytais atvejais
prokuroras, viešojo administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos,
organizacijos, tarnybos ar ﬁziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu,
kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir
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asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Ši prokuroro teisė yra įtvirtinta
ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (toliau – ir Prokuratūros
įstatymas), be kita ko, nustatančio prokurorų statusą, kompetenciją, teises ir
pareigas, 19 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje įstatymų leidėjas nustatė, jog
prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų
pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal
asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą,
pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais,
kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys,
privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Pagal
Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą, prokurorai, turėdami
pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį
interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu.
Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, jog prokuroras įstatymo
nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus
interesus.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija, ABTĮ bei
Prokuratūros įstatymas nepateikia viešojo intereso sąvokos, todėl siekiant
nustatyti, ar pareiškėjas kreipėsi į teismą gindamas viešąjį interesą, pirmiausia
būtina nustatyti, kas yra laikytina viešuoju interesu.
Siekiant nustatyti sąvokos „viešasis interesas“ turinį, svarbu tai, kad tai
yra specialiajai teisinei kalbai, o ne bendrinei kalbai būdingas terminas. Todėl
reikšminga, kokia prasme šis terminas naudojamas teisinėje ir, visų pirma,
teisminėje praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m.
sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11/2004).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis
Teismas) yra ne kartą konstatavęs, jog valstybės, kaip visos visuomenės
politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves,
garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30
d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d.
nutarimai). Tačiau kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas
pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos
Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga
yra konstituciškai motyvuoti. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
yra konstatuota, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės
ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios
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visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m.
gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai).
Atsižvelgiant į paminėtą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės
asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės
vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija.
Todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas
viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar
grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės.
Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės
pažeidimas nėra vienintelis reikalavimas, kad tam tikras interesas būtų
pripažintas viešuoju. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo
intereso kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso
įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir
raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas). Šiuo
aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi praktikos,
kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą,
turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga,
vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą
administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų
teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai,
kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A3-11/2004; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A13-1725/2005).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tais atvejais, kai sprendimą, ar tam
tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip
viešasis interesas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti
atitinkamame teismo akte. Priešingu atveju kiltų pagrįsta abejonė, kad tai,
kas teismo yra ginama ir saugoma kaip viešasis interesas, iš tikrųjų yra ne
viešasis, bet privatus tam tikro asmens interesas (Konstitucinio Teismo 2006
m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras viešąjį interesą
sieja su galimais Trakų rajono teritorijos, pareiškėjo teigimu, turinčios istorinę,
kultūrinę ir visuomeninę vertę, kraštovaizdžio pakitimais, t. y. įgyvendinus
rengiamus detaliuosius planus, gali būti pradedamos statybos 450 ha plote.
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Pirmosios instancijos teismas pritarė pareiškėjo argumentams ir įvertinęs
Trakų rajone vykdomos urbanizacijos visuomeninę reikšmę, konstatavo,
kad neteisėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimas
laikytinas valstybės ir tuo pačiu viešuoju interesu.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų
gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad saikingai būtų
naudojami, tai pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Konstitucinis
Teismas yra nurodęs, kad pagal minėtas nuostatas natūrali gamtinė aplinka,
gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės
yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės, o jų apsauga bei
gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas – tai viešasis
interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio
Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Tinkama aplinkos ir ypač vertingų
vietovių apsauga yra suinteresuota visa visuomenė, o ne tik atskiri asmenys
ar bendruomenės, todėl egzistuoja viešasis interesas dėl aplinkos, vertingų
vietovių apsaugos režimo pažeidimų nustatymo ir pašalinimo.
Konstitucinis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos
54 straipsnio 1 dalies sąvoką „ypač vertingos teritorijos“, yra konstatavęs, jog
ši bendrinė sąvoka suponuoja tai, kad tam tikros Lietuvos teritorijos dalys
(vietovės), kurios dėl savo ekologinės, kultūrinės, istorinės, mokslinės ir
kitokios reikšmės skiriasi nuo kitų Lietuvos teritorijos dalių (vietovių), jeigu
tai konstituciškai pagrįsta, ne tik gali, bet ir turi būti priskirtos ypač vertingų
vietovių kategorijai. Valstybiniai parkai ir valstybiniai draustiniai yra laikomi
ypač vertingomis teritorijomis (Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d.
nutarimas).
Kartu su pareiškėjo pareiškimu pateiktuose Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcijos 2006 m. sausio 16 d. rašte Nr. S-15 „Dėl procesų vykstančių
už Trakų istorinio nacionalinio parko ribų“ (I tomas, b. l. 24) ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos 2006 m. vasario 10 d. rašte Nr. S2-589 „Dėl
Trakų rajono savivaldybės 2005-05-26 sprendimo Nr. S1-175 panaikinimo“
(I tomas, b. l. 49), nurodoma, jog planuojamos teritorijos gali patekti į šiuo
metu rengiamuose Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 6 d. nutarimu
Nr. 912, pakeitimuose numatomas buferinės apsaugos zonos teritorijas, o
priimtų Trakų rajono savivaldybės sprendimų įgyvendinimas gali turėti
neigiamos įtakos minėto parko teritorijos kraštovaizdžiui, vizualiniam
teritorijos suvokimui, sudarys vizualinę taršą Trakų istorinio nacionalinio
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parko ir gretimose teritorijose esantiems kultūros paveldo objektams ir
etnokultūriniams kompleksams, taip pat gali sukelti neigiamas pasekmes
saugomoje teritorijoje esančio ežeryno ar jų gruntinių vandenų mitybos
baseino hidrologiniam režimui bei taršos grėsmę neįeinančioms į saugomą
teritoriją požeminių vandenų mitybos zonoms.
Trakų rajono savivaldybės teritorijoje yra nustatytos ir kitos saugomos
teritorijos – Aukštadvario regioninis parkas, dalis Neries regioninio parko,
valstybiniai draustiniai ir kitos teritorijos, kurios yra reikšmingos visai
Lietuvai ir kurių tikslas – išsaugoti gamtos ir kultūros istorinį paveldą,
natūralų kraštovaizdį, vertingą biologinę įvairovę (I tomas, b. l. 114–116).
Nors žemės sklypai, dėl kurių priimti ginčijami Trakų rajono
savivaldybės sprendimai, ir nepriskirtini saugomoms teritorijoms, išplėstinė
teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, sutinka su
pareiškėjo išdėstytais argumentais dėl galimų neigiamų pasekmių Trakų
istoriniam nacionaliniam parkui bei kitoms Trakų rajone esančioms
saugomoms teritorijoms, juolab kad, be šioje byloje nagrinėjamų sprendimų,
pareiškėjas kreipėsi į teismą ginčydamas viešojo administravimo subjektų
sprendimus, priimtus dėl daugiau kaip 150 žemės sklypų, kurių bendras plotas
sudaro apie 450 ha ir kurių įgyvendinimas galėtų sukelti neigiamas pasekmes
Trakų rajono tradiciniam kraštovaizdžiui, gamtos bei istorijos ir kultūros
vertybėms.
Kaip jau buvo minėta, tinkama saugomų teritorijų (vertingų vietovių)
apsauga yra suinteresuota visa visuomenė, todėl manytina, jog interesas, kad
bet kokia veikla, galinti turėti neigiamos įtakos minėtoms teritorijoms, būtų
vykdoma griežtai laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir
jiems neprieštaraujančių kitų teisės aktų reikalavimų, yra laikytinas viešuoju.
Kadangi prokuroro ginčijami Trakų rajono savivaldybės tarybos ir kitų
viešojo administravimo subjektų priimti aktai dėl juose įtvirtintų sprendimų
bei jų kiekio gali turėti įtakos saugomoms teritorijoms, konstatuotina, jog šių
sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas yra laikytinas viešuoju interesu.
Kita vertus, viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos
visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su individo
autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės
yra konstitucinės vertybės. Šios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – asmens
teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis interesas – negali būti
priešpriešinamos, todėl šioje srityje būtina užtikrinti teisingą pusiausvyrą
(Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarimai).
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Sprendžiant šį klausimą, pirmiausia pažymėtina, jog pareiškėjas,
gindamas viešąjį interesą, siekia panaikinti galimai neteisėtai viešojo
administravimo subjektų priimtus individualius aktus, nustatančius tam
tikras teises ir pareigas konkretiems subjektams ar subjektų ratui. Teisės
teorijoje yra laikomasi visuotinai demokratinės visuomenės bei teisinės
valstybės pripažinto principo, jog iš neteisės negali atsirasti teisė. Kadangi
nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tik ginčijamų aktų teisėtumo klausimas,
neribojant žemės sklypų savininkų teisių naudotis jiems priklausančiais
nuosavybės objektais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, išplėstinės
teisėjų kolegijos nuomone, asmens teisės bei teisėti interesai ir viešasis
interesas šiuo atveju nėra priešpriešinami.
Kaip matyti iš prieš tai išdėstytų argumentų, kreiptis į teismą
administracinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali
visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro
nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės
teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro
reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Iš bylos
medžiagos matyti, jog ginčijami sprendimai, įsakymai ir planavimo sąlygos,
priimti (išduoti) galimai neteisėtų teisės aktų pagrindu bei, prokuroro
nuomone, pažeidžiant imperatyvias įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas,
todėl darytina išvada, jog pareiškėjas turėjo pakankamą pagrindą kreiptis
į teismą. Be to, galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą bei
skundžiamų individualių aktų teisėtumą sprendžia tik teismas, nagrinėjantis
administracinę bylą, iškeltą pagal prokuroro prašymą. Tokioje byloje teismas
kiekvieną kartą turi ad hoc nustatinėti viešojo intereso buvimo faktą,
atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų klausimų
pobūdį ir reikšmę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m.
lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007).
Taip pat pažymėtina, kad įstatymų leidėjas kaip vieną iš aplinkybių, kada
prokuroras privalo kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, nurodo kitų
institucijų pareigūnų, tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, privalančių ginti
viešąjį interesą, nesiėmimą priemonių pažeidimams pašalinti (Prokuratūros
įstatymo 19 str. 1 d.). Įgyvendinant viešąjį interesą teritorijų planavimo srityje
visuomenės vardu veikia už teritorijų planavimo sritį atsakingos institucijos
(vietos savivaldybių administracijos, apskričių viršininkų administracijos).
Nagrinėjamoje byloje prokuroras prašo panaikinti Trakų rajono savivaldybės
sprendimus, t. y. susidaro situacija, kurioje prokuroras pradeda ginti viešąjį
interesą, kurį netinkamai įgyvendino savivaldybės institucija, turėjusi tai
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padaryti pagal įstatymą. Šioje byloje Trakų rajono savivaldybė dalyvauja
kaip atsakovas. Galima vertinti kaip dar vieno viešojo intereso aspektą
tai, kad institucija, nevykdanti jai paskirtos funkcijos, turi būti atsakinga
už atsiradusias tokių veiksmų teisines pasekmes. Kadangi Trakų rajono
savivaldybės institucijos, privalančios užtikrinti, kad jų veikla bei visais jų
veiklos klausimais priimti sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str. 1 d. 8
p.), nesiėmė įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų priemonių, kad
nebūtų priimti ginčijami sprendimai, prokuroras privalėjo kreiptis į teismą
gindamas viešąjį interesą.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija kartu
atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, ar interesas, kurį viešąjį interesą ginantis
subjektas siekia apginti iš tiesų pripažintinas viešuoju, yra procesinio
pobūdžio. Nustačius, kad prokuroras gina ne viešąjį interesą, turėtų būti
laikoma, kad prokuroras neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl intereso,
nelaikytino viešuoju, gynybos. Tokiu atveju pradėtoji byla būtų neteisėtai
prasidėjusi ir turėtų būti nutraukiama (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 101 str. 1 p.). Tačiau nustačius, kad prokuroras gina viešąjį interesą,
tai savaime nereiškia, kad jo skundas bus patenkintas. Skundas dėl viešojo
intereso gynimo tenkintinas tais atvejais, kai nustatoma, kad konstatuotieji
materialinės ar proceso teisės normų pažeidimai yra tokio pobūdžio, jog
tuo pačiu pažeidžia ir viešąjį interesą. Taigi aplinkybė, ar viešąjį interesą
ginantis subjektas tikrai kreipiasi į teismą siekdamas apginti viešąjį interesą,
yra procesinio pobūdžio, ir gali būti preliminariai vertinama administracinės
bylos iškėlimo stadijoje, o aplinkybė, ar viešasis interesas iš tiesų yra pažeistas
ir ar tai sudaro pagrindą tenkinti skundą, yra materialinio teisinio pobūdžio,
ir vertintina nagrinėjant bylą iš esmės.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjas
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras turėjo teisę šioje byloje kreiptis į
teismą gindamas viešąjį interesą, todėl apeliantų argumentai, susiję su viešojo
intereso nebuvimu, atmestini kaip nepagrįsti.
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VI.
Dėl termino kreiptis į teismą, prokurorui ginant viešąjį interesą
Kadangi apeliantai, be kita ko, ginčija pirmosios instancijos teismo
sprendimą tuo aspektu, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje
nustatytą terminą kreiptis į teismą, būtina nustatyti minėtoje nuostatoje
numatyto kreipimosi į administracinį teismą termino eigos pradžios
momentą, kai į teismą kreipiasi prokuroras gindamas viešąjį interesą.
ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas
nenustato kitaip, skundas (prašymas) teismui paduodamas per vieną mėnesį
nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo
apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kai aktas neturėjo
būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, skundžiamas aktas laikomas asmeniui
paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį
aktą, koks yra jo turinys (žr., pvz., Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m.
gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-550/2007). Laikytina, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme
asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius
šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. aktą priėmusią instituciją (asmenį),
priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas (žr., pvz., Vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS5-8/2006).
Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 ir 2 dalys
numato, kad tais atvejais, kai prokuroras, administravimo subjektai, valstybės
institucijos ar kiti asmenys įstatymų nustatytais atvejais kreipiasi į teismą su
pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas, šie subjektai turi bylos šalies
teises ir pareigas. Taigi administracinę bylą inicijavusio prokuroro procesinis
statusas iš principo suteikia jam tokias procesines teises ir pareigas kaip ir
pareiškėjui administracinėje byloje.
Kaip jau minėta, prokuroro teisę kreiptis į administracinį teismą ginant
viešąjį interesą įtvirtina ne tik ABTĮ, bet ir Prokuratūros įstatymas, kurio 19
straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, jog prokurorai turi įgaliojimus kreiptis į
teismą gindami viešąjį interesą turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės
aktų reikalavimai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi
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nuostatos, kad tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant
viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina
diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis
interesas (Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A7-585/2005, Administracinių teismų praktika
Nr. 8, 205–230 p.; 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS10-67/2005, 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS10-27/2005, 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A8-660/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A17-742/2007). Jei būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas
(nagrinėjamu atveju – prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, kad priimant
atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti
jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį
interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet
terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie
duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti (Vyriausiojo administracinio teismo
2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007).
Taigi termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą
skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad
pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo
būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau.
Analogiškos pozicijos dėl termino eigos pradžios prokurorui kreiptis į teismą
laikomasi Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį
civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Termino prokurorui kreiptis į teismą
ginant viešąjį interesą eigos pradžios ypatumas, lyginant su savo subjektinę
teisę ginančiais asmenimis (t. y. ne nuo administracinio akto gavimo, o
nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos
surinkti), yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas
nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logika. Prokuroras nėra ginčijamų
materialinių teisinių santykių dalyvis. Privatūs subjektai yra tiesioginiai
administracinio akto adresatai ar kitokiu būdu dalyvauja administraciniu aktu
sukurtuose teisiniuose santykiuose, todėl jie, gavę administracinį aktą suvokia,
ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms, ar jis pažeidžia jų teises ir
ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises. Skirtingai nei privatūs
subjektai, prokuroras Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų
pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia
viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso
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gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas
srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą.
Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai
duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie
šio intereso pažeidimą ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos pradžia.
Kartu atkreiptinas dėmesys, kad ne visi duomenys, kurie
Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 straipsnio prasme reikalingi
kreipiantis į teismą, tuo pačiu yra būtini tam, kad būtų nustatytas viešojo
intereso pažeidimas. Kai kurie duomenys, nors ir reikalingi tam, kad
pareiškimas atitiktų įstatymų reikalavimus ir būtų priimtas nagrinėti teisme,
vertintini daugiau kaip techninio pobūdžio. Kiekvienu atveju nustačius, kad
prokurorui pakako ar turėjo pakakti duomenų viešojo intereso pažeidimui
nustatyti, prasideda termino kreiptis į teismą eiga, todėl likę duomenys
pareiškimui tinkamai įforminti turi būti surenkami per jau prasidėjusį ABTĮ
33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą. Jei šie duomenys
(pvz., dėl jų didelės apimties, sunkumų juos išreikalaujant) negalėjo būti
surinkti per vieno mėnesio terminą, prokurorui, kaip ir kitiems bylą
inicijuojantiems subjektams, nėra užkirstas kelias kreiptis į teismą su prašymu
atnaujinti praleistą kreipimosi į teismą terminą (ABTĮ 34 str. 2 d.). Priešingas
aiškinimas, kad tik surinkus visus duomenis, reikalingus pareiškimui į teismą
surašyti, prasideda termino kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą eigos
pradžia, nepagrįstai iškeltų prokurorus privačių asmenų atžvilgiu, neleistų
užtikrinti teisinių santykių stabilumo ir prieštarautų proceso įstatymų
sistemai.
Sprendžiant prokuroro prašymo ginti viešąjį interesą priėmimo
administraciniame teisme klausimą, turi būti laikomasi Administracinių bylų
įstatymo 37 straipsnio reikalavimų. Šio straipsnio 2 dalies 8 punktas nustato,
kad teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu
praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo
jo atnaujinti ar teismas tokį prašymą atmeta. Todėl teismas, spręsdamas
prokuroro prašymo dėl viešojo intereso gynimo priėmimo klausimą ir
aiškindamasis, ar nėra praleistas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33
straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas paduoti skundą, turi nustatyti termino
paduoti skundą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią, t. y. kada pagal
surinktą medžiagą prokurorui pakako duomenų, kad yra pažeistas viešasis
interesas. Jei tokių duomenų nepakanka, administracinės bylos iškėlimo
klausimą sprendžiantis teismas turi nustatyti terminą pareiškimo trūkumams
šalinti ir pasiūlyti pareiškėjui pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius
210

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje

aplinkybes, kad terminas kreiptis į teismą nėra praleistas (ABTĮ 37 str. 1
d.). Jei nustatoma, kad terminas paduoti skundą yra praleistas, teismas turi
pagrindą atsisakyti priimti prašymą Administracinių bylų įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytu pagrindu. Dėl šios teismo nutarties
gali būti paduotas atskirasis skundas. Paaiškėjus aplinkybei, kad prokuroro
prašymas dėl viešojo intereso gynimo teismo buvo priimtas praleidus
įstatymu nustatytą terminą ir neprašyta jį atnaujinti, pirmosios arba
apeliacinės instancijos teismas (atsižvelgiant į tai, kurios instancijos teisme
ši aplinkybė paaiškėja), bylą turi nutraukti, vadovaudamasis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktu.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija taip pat
pažymi, kad už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien
prokurorai, bet ir kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne
visoms iš jų suteikia įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau
įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo (Viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 1, 5, 6 p.) ir kiti gero administravimo principai
reikalauja, kad, nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje,
jos nedelsdamos informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešojo
intereso pažeidimus (jei įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačioms imtis
priemonių viešajam interesui ginti). Teisinės valstybės principas reikalauja,
kad būtų užtikrinamas teisinių santykių stabilumas. Toks stabilumas nebūtų
užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri,
ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo
intereso gynimo procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo
subjektų delsimas (tarp jų – ir institucijų tarpusavio susirašinėjimas,
nepagrįstos informacijos rinkimas) informuoti prokurorą apie galimus
viešojo intereso pažeidimus galėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso
pažeidimą sužinos praėjus ilgam laikui po atitinkamo administracinio akto
priėmimo. Tokiu atveju galimybė kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą,
taptų praktiškai neribota laiko požiūriu, o tokia situacija teisinėje valstybėje
negalima. Todėl teismas, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti
teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą
net ir tais atvejais, kai prokuroras, nors ir nepraleido vieno mėnesio termino
kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti
surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs
nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo
ir teisinių santykių atsiradimo momento.
Nagrinėjamoje byloje skundžiami Trakų rajono savivaldybės tarybos
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sprendimai buvo priimti 2005 m. rugpjūčio 16 d., planavimo sąlygos
patvirtintos atitinkamai 2005 m. lapkričio 16 d. ir 2005 m. gruodžio 16
d. Vilniaus apskrities viršininko prašymas ginti viešąjį interesą Vilniaus
apygardos prokuratūroje buvo gautas 2006 m. liepos 19 d. Įvertinus šį
laikotarpį ir atsižvelgus į tai, kad jo metu buvo atliekami intensyvūs viešojo
administravimo veiksmai ir buvo mėginama nustatyti galimus pažeidimus
(pvz., Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje kreipimasis dėl Trakų rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. S1-175 ir 2005 m.
balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-133 panaikinimo, šio teikimo svarstymas
Trakų rajono savivaldybės taryboje ir sprendimų panaikinimas; Aplinkos
ministerijos, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, Kultūros
ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos pozicijos išreiškimas), negalima
teigti, kad atitinkami viešojo administravimo subjektai nepateisinamai ilgai
delsė informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus.
Minėta, kad Vilniaus apskrities viršininko prašymas ginti viešąjį interesą
Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gautas 2006 m. liepos 19 d. Vertinant
šio rašto turinį, matyti, kad jame pateikiama tik pirminė informacija apie
galimus viešojo intereso pažeidimus, vykdant teritorijų detalųjį planavimą
Trakų rajone. Tokios pirminės informacijos gavimas vertintinas tik kaip
vada prokurorui pradėti tyrimą, ar atitinkami administraciniai sprendimai
yra susiję su viešuoju interesu ir ar šis interesas nėra pažeistas. Tuo metu, kai
buvo gauta minėtoji informacija, galiojo Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-56 patvirtinti Asmenų
prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos nuostatai. Šių nuostatų 28 punktas
numatė, kad prašymas ar skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per
30 dienų nuo jo gavimo prokuratūroje arba išvertimo į lietuvių kalbą datos,
jei įstatymuose ir šiuose nuostatuose nenumatyta kitaip. Ši teisės norma
negali būti aiškinama, kaip nustatanti procesinį kreipimosi į teismą terminą.
Administracinių bylų nagrinėjimo tvarką nustato Administracinių bylų
teisenos įstatymas (ABTĮ 1 str. 1 d.). Taip pat jis apibrėžia ir kreipimosi į
teismą terminą bei jo pradžios momentą. Viešojo administravimo subjektų
ar prokurorų vidaus administravimo veiklą reglamentuojantys teisės
aktai tiesiogiai kreipimosi į teismą santykių nereglamentuoja. Šie teisės
aktai skirti tinkamam institucijos ar įstaigos administravimui užtikrinti.
Jie taip pat galėtų būti pasitelkti kaip pagalbinis teisės šaltinis nustatant, ar
atitinkamas subjektas tinkamai vykdė savo funkcijas rinkdamas informaciją
bei atlikdamas kitus veiksmus, tačiau bendrojo teisės aktais nustatyto
termino, per kurį prokuroras turi išnagrinėti skundą (prašymą), viršijimas
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pats savaime nereiškia, kad yra praleistas ir kreipimosi į teismą, ginant viešąjį
interesą, terminas.
Į Vilniaus apygardos administracinį teismą pareiškėjas kreipėsi 2006 m.
gruodžio 14 d. (pareiškimas teisme gautas 2006 m. gruodžio 15 d.) (I tomas,
b. l. 1; 7). Laikotarpių nuo 2006 m. liepos 19 d. iki 2006 m. lapkričio 24 d.
pareiškėjas įvairioms institucijoms išsiuntė 34 paklausimus dėl informacijos
ir duomenų pateikimo (administracinės bylos I-2014-3/2007 I tomas, b.
l. 84–184). Paskutinis, Trakų rajono savivaldybės administracijos 2006 m.
gruodžio 8 d. raštas Nr. A13-3148 „Dėl dokumentų pateikimo“, kuriuo
pateiktos dalies pareiškėjo skundžiamų planavimo sąlygų teritorijų planavimo
dokumentams rengti patvirtintos kopijos, buvo gautas 2006 m. gruodžio 12 d.
(administracinės bylos I-2014-3/2007 I tomas, b. l. 87).
Kaip jau minėta, apie galimą viešojo intereso pažeidimą pareiškėjas
pradinę informaciją sužinojo, kai į Vilniaus apygardos prokuratūrą 2006 m.
liepos 17 d. raštu Nr. (50)-1.2-2871-(3.31) „Dėl Trakų rajono savivaldybės
priimtų sprendimų panaikinimo“ (I tomas, b. l. 61) kreipėsi Vilniaus apskrities
viršininkas, prašydamas spręsti klausimą dėl Trakų rajono savivaldybės
tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26
d. sprendimo Nr. S1-175 pagrindu priimtų sprendimų panaikinimo teismine
tvarka inicijavimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, prie minėto rašto nebuvo
pridėtos administracinių aktų, kuriuos buvo prašoma panaikinti, kopijos, o
pateikti duomenys nebuvo išsamūs, todėl Vilniaus apygardos prokuratūra,
gavusi informaciją apie galimai padarytus teisės aktų pažeidimus ir spręsdama
dėl galimybės kreiptis į teismą, kad būtų panaikinti neteisėti administraciniai
aktai, privalėjo surinkti ir įvertinti papildomus duomenis, patvirtinančius ir
pagrindžiančius Vilniaus apskrities viršininko pateiktą informaciją, kuri, kaip
minėta, nebuvo pakankama nuspręsti, ar buvo pažeistas viešasis interesas.
Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pareiškėjas nedelsdamas kreipėsi į
įvairias institucijas dėl papildomos informacijos, reikalingos viešojo intereso
pažeidimui nustatyti.
Analizuojant minėtą medžiagą, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į
tai, kad dalimi paklausimų pareiškėjas, siekdamas sužinoti žemės sklypų
savininkus bei jų gyvenamąją vietą, į viešojo administravimo subjektus
kreipėsi prašydamas informacijos iš Nekilnojamojo turto bei Gyventojų
registrų.
Šiuo atžvilgiu paminėtina ABTĮ 23 straipsnio 2 dalis, kurioje, be kita
ko, yra nustatyta, jog skunde (prašyme), kuriuo kreipiamasi į administracinį
teismą turi būti nurodomas konkretus skundžiamas aktas, jo įvykdymo
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(priėmimo) data (5 p.) bei trečiųjų suinteresuotų asmenų vardas, pavardė
(pavadinimas), asmens kodas (jeigu žinomas) ir gyvenamoji vieta (buveinė).
Todėl tam, kad nepažeistų įstatymų leidėjo nustatytų reikalavimų skundo
(prašymo) turiniui, pareiškėjas privalėjo ne tik nustatyti, kokie aktai buvo
priimti minėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu,
bet ir nustatyti žemės sklypų, dėl kurių buvo priimti ginčijami individualūs
aktai (sprendimai, įsakymai ar išduotos planavimo sąlygos), savininkus ir
jų gyvenamąją vietą (buveinę), nes bylos išsprendimas turės įtakos jų teisės
ir pareigoms, dėl ko jie yra laikytini trečiaisiais suinteresuotais asmenimis
(ABTĮ 48 str. 2 d.). Tačiau paminėtos informacijos rinkimas nėra sietinas su
duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas, rinkimu ir dokumentų su šia
informacija gavimo data negali būti naudojama termino kreiptis į teismą
pradžios momentui nustatyti.
Iš kitų byloje esančių dokumentų bei kitos medžiagos, taip pat
išanalizavus pareiškėjų įvairioms institucijoms (įstaigoms) išsiųstų paklausimų
turinį, darytina išvada, jog nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas delsė atlikti
jo kompetencijai priskirtus veiksmus ar kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį
interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą.
Pareiškėjas momentą, nuo kurio turi būti skaičiuojamas ABTĮ 33
straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas skundui paduoti, nurodo 2008 m.
gruodžio 12 d., t. y. datą, kada gavo Trakų rajono savivaldybės administracijos
2006 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. A13-3148 „Dėl dokumentų pateikimo“, kuriuo
buvo atsakyta į Vilniaus apygardos prokuratūros 2006 m. lapkričio 24 d.
paklausimą Nr. 7.5-344 „Dėl duomenų pateikimo“ (administracinės bylos
I-2014-3/2007 I tomas, b. l. 86–87). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, minėto
rašto gavimo data nelaikytina ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino
pradžia. Bylos dokumentai leidžia daryti išvadą, kad data, kai pareiškėjas
gavo pakankamai duomenų, jog yra pažeistas viešasis interesas, laikytina
2006 m. lapkričio 20 d., kurią pareiškėjas gavo Trakų rajono savivaldybės
2006 m. lapkričio 14 d. raštą Nr. AP3-2876 „Dėl dokumentų pateikimo“
(administracinės bylos I-2014-3/2007 I tomas, b. l. 100). Kaip matyti iš
bylos medžiagos, su šiuo raštu pareiškėjui buvo pateiktos iki tol neturėtų
dokumentų, įskaitant Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. P2-2290 „Dėl žemės sklypo, ((duomenys
neskelbtini)) Trakų r. sav. Trakų sen., Žaizdrių k., detaliojo plano rengimo“,
kurį pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, taip pat prašo panaikinti, kopijos,
o duomenų, kad pareiškėjas anksčiau žinojo apie šiuos dokumentus ir
nepagrįstai delsė išsiųsdamas reikalavimą šiuos dokumentus pateikti, nėra.
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Kadangi į teismą pareiškėjas kreipėsi 2006 m. gruodžio 15 d. (I tomas,
b. l. 7), konstatuotina, kad pareiškimas teismui paduotas nepraleidus ABTĮ 33
straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio termino.
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei į tai, jog pareiškėjas į teismą
kreipėsi prašydamas panaikinti iš viso 160 viešojo administravimo subjektų
priimtų aktų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausias prokuroras
nepraleido termino kreiptis į teismą, gindamas viešąjį interesą.
VII.
Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos
Iš bylos medžiagos matyti, kad vienas iš pagrindų priimti skundžiamus
administracinius aktus buvo Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų
išdėstymo žemėtvarkos schema, patvirtinta Vilniaus apskrities viršininko
2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3–1334 „Dėl Trakų ir Švenčionių rajonų
savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų patvirtinimo“ (toliau – ir
Schema).
Atsakovas Trakų rajono savivaldybė teigia, jog Schema yra specialiojo
teritorijos planavimo dokumentas, kurio pagrindu gali būti sprendžiama
urbanistinės plėtros, tarp jų – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei žemės sklypų
formavimo gyvenamųjų namų grupės (kvartalo) statybai, klausimus. Su
šiuo atsakovo teiginiu nesutinka pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausias
prokuroras bei tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija, Vilniaus apskrities viršininko administracija bei Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teigdami, kad Schemos tikslas
yra nustatyti teritorijas, kuriose galima arba draudžiama įveisti mišką, ir ji
nesprendžia urbanistinės plėtros klausimų.
Įvertinus bylos šalių argumentus, konstatuotina, jog minėtas ginčas
kyla dėl skirtingo Schemos sprendinių teisinio vertinimo. Kadangi Schema
yra vienas iš pagrindinių teisinių pagrindų priimant nagrinėjamoje byloje
ginčijamus aktus, siekiant išspręsti kilusį ginčą, pirmiausia būtina nustatyti
Schemos sprendinius bei jų paskirtį ir teisinį statusą.
Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos
schema yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (Teritorijų planavimo
įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 51
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dalis žemėtvarkos schemą apibrėžia kaip specialųjį teritorijų planavimo
dokumentą, kuriame valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi
kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai.
Įstatymų leidėjas minėto įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje nustatė, jog
teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir
detalieji planai, kuriuose raštu ir graﬁškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų,
žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos
vystymo reikmių ir sąlygų. To paties straipsnio 34 dalis nustato, jog teritorijų
planavimo dokumento sprendinys – raštu arba graﬁškai išreikštas teritorijų
planavimo uždavinių sprendimo rezultatas, nusakantis vystymo kryptis,
erdvinio organizavimo nuostatas, žemės sklypų arba jų grupių, infrastruktūros
objektų išdėstymo, naudojimo ir apsaugos sąlygas bei tvarką. Patvirtinto
specialiojo plano sprendiniai yra privalomi planuojamai veiklai, taip pat jie
nustato privalomus reikalavimus to paties ar žemesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentams rengti (Teritorijų planavimo įstatymo 16 str. 2 d.).
Sistemiškai vertinant minėtas Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas,
konstatuotina, jog Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje, 24
straipsnio 1 dalyje minimi ne bet kokie specialiojo teritorijų planavimo
dokumentai, bet tie, kurių sprendiniuose atitinkamai numatytas pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties
žemę, žemės sklypų gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų grupių
statybai formavimas.
Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemos tvirtinimo metu žemėtvarkos schemų rengimo, derinimo ir
tvirtinimo tvarką, planavimo proceso dalyvių tarpusavio santykius
reglamentavo Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490, kurių 35 punkte nustatyta,
kad žemėtvarkos schemos sprendinius sudaro graﬁnė dalis (sprendinių
brėžinys) ir tekstinė dalis (aiškinamas raštas) bei planavimo procedūrų
dokumentai.
Patvirtintos Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemos tekstinėje dalyje nurodoma, kad jos sprendinius
sudaro suprojektuoti miškų sklypai (I tomas, b. l. 117), kuriuose, kaip matyti
iš pridedamo Planuojamų miškų įveisimo žemės plotų žiniaraščio (I tomas, b.
l. 124–130), gali būti įveisiami miškai. Analizuojant tekstinę dalį, matyti, jog
joje iš esmės yra nustatyti šie sprendiniai:
– teritorijos, kuriose tikslinga įveisti mišką;
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– plotai, kuriuose draudžiama įveisti mišką.
Kitų sprendinių, įskaitant gyvenamųjų teritorijų, urbanistinės ir (ar)
infrastruktūros plėtros, Schemos tekstinėje dalyje nenustatoma. Tačiau
iš graﬁnės dalies (administracinė byla Nr. I-2014-3/2007 IV tomas, b. l.
119) matyti, jog joje yra pažymėtos galimos urbanistinės plėtros teritorijos,
priskirtos plotams, kuriuose draudžiama įveisti mišką. Todėl, teisėjų kolegijos
nuomone, yra būtina įvertinti, ar galimų urbanistinės plėtros teritorijų
pažymėjimas Schemoje yra laikytinas savarankišku sprendiniu, numatančiu
Trakų rajono savivaldybės urbanistinę plėtrą.
Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių 39 punktas nustato, jog
Žemėtvarkos schemos sprendiniai yra teritorijų planavimo uždavinių,
išdėstytų šių taisyklių 9 punkte, aiškinamajame rašte ir graﬁškai (žemėtvarkos
schemos sprendinių brėžinyje) pateikti sprendimo rezultatai. Sistemiškai
vertinant šią bei jau minėtą Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 34
dalyje įtvirtintą nuostatą, darytina išvada, jog žemėtvarkos schemos (kaip ir
bet kurių kitų teritorijos planavimo dokumentų) sprendiniai yra teritorijos
planavimo uždavinių sprendimo rezultatai.
Vienas iš minėtų taisyklių 9 punkte įtvirtintų žemėtvarkos schemos
uždavinių – sudaryti galimybę įveisti mišką žemės ūkio naudmenose,
ekonomiškai netikslingose panaudoti žemės ūkio gamybai bei ekologiškai
nuskurdintose gamtinio karkaso žemėse (9.5 p.). Žemėtvarkos schemų
rengimo taisyklių 8 punktas nustato, kad priklausomai nuo planavimo
organizatoriaus užduotyje išdėstytų tikslų, žemėtvarkos schemos gali būti
rengiamos tik administracinių vienetų arba gyvenamųjų vietovių riboms
nustatyti ar pakeisti, plotams, kuriuose tikslinga įveisti mišką, išdėstyti,
vietinės reikšmės kelių tinklui papildyti ir kitiems šių taisyklių 7 punkte
išvardytiems klausimams spręsti. Iš šios nuostatos yra matyti, jog žemėtvarkos
schema gali būti rengiama tik plotams, kuriuose tikslinga įveisti mišką,
nustatyti, nesprendžiant kitų Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėse
nustatytų uždavinių.
Schemos planavimo užduotis buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-565 „Dėl
Alytaus, Anykščių, Kelmės, Molėtų. Pasvalio, Plungės, Skuodo, Šalčininkų,
Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Telšių, Trakų, Varėnos, Vilkaviškio,
Vilniaus, Zarasų rajonų savivaldybių ir Rietavo savivaldybės miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemos parengimo“ (I tomas, b. l. 132–133), kurioje nustatytas
tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemas.
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Schemos planavimo tikslų, užduoties, planavimo sąlygų išdavimo
bei rengimo metu šį specialiojo teritorijų planavimo procesą reglamentavo
Miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 139/89, kurių 1 punktas
miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą apibrėžė kaip rajono savivaldybės
teritorijos žemėtvarkos schemos sudedamąją dalį, kurios paskirtis – planuoti
žemdirbystei netikslingos naudoti privačios ir valstybinės žemės apsodinimą
mišku, didinti atskirų Lietuvos rajonų ir regionų miškingumą, saugant ir
neplanuojant apsodinti mišku biologinės įvairovės požiūriu vertingus plotus.
Tai, kad miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos paskirtis yra spręsti tik su
miško įveisimu susijusius klausimus, patvirtina ir taisyklių 17 punkte pateiktas
galutinis sąrašas objektų (duomenų), kurie privalo būti pažymėti žemėtvarkos
schemoje.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog Schemos planavimo užduotimi
buvo pavesta parengti žemėtvarkos schemą skirtą tik plotams, kuriuose
tikslinga įveisti mišką, nustatyti, o ne spręsti urbanistinės plėtros klausimus.
Šią aplinkybę patvirtina ir Schemos tekstinėje dalyje nurodomas konkretus
planavimo tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemą, kurioje pažymėti sprendiniai (žemės ūkio paskirties
žemės, tinkamos sodinti mišką; kitos paskirties žemės, kurioje tikslinga įveisti
mišką; plotai, kuriuose draudžiama įveisti mišką) bei nustatyti uždaviniai,
tarp kurių nėra numatytas galimos urbanistinės plėtros teritorijų nustatymas.
Vienas iš privalomų specialiojo teritorijų planavimo proceso etapų
– sprendinių pasekmių vertinimas (Teritorijų įplanavimo įstatymo 17 str. 4
d.). Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d.
nutarimu Nr. 920, 8 punkte nustatyta, jog sprendinių poveikio vertinimo
aspektai priklauso nuo planavimo tikslų ir uždavinių, taip pat nuo parengtų
sprendinių pobūdžio. Iš Schemos tekstinėje dalyje pateikiamos sprendinių
pasekmių vertinimo išvados (I tomas, b. l. 120) matyti, kad buvo vertinami tik
sprendiniai, susiję su miško įveisimu, visiškai nevertinant sprendinių, susijusių
galima urbanistine plėtra, pasekmių.
Paminėtina ir bendra miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų paskirtis.
Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško
žemėje“, 4 punktas nustato, kad miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų
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miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas, o kai jų nėra – pagal savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
miškui įveisti ne miško žemėje arba pagal žemės sklypų planus su įveisiamo
miško ribomis. Miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos paskirtį atspindi
ir minėtų taisyklių 7 punktas, nustatantis, jog žemėtvarkos skyrius, gavęs
žemės savininko prašymą leisti įveisti mišką jo žemės sklype, jei tai numatyta
savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje, pažymi
žemės savininko pateiktame žemės sklypo plane numatomo įveisti miško
ribas bei plotą ir išduoda žemės savininkui leidimą.
Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemos paskirtis yra nustatyti sprendinius, sprendžiančius
miško įveisimo ne miško žemėje klausimus bei kuriomis privaloma
vadovautis, išduodant leidimus įveisti mišką. Pastarąją aplinkybę
nagrinėjamoje byloje patvirtina ir tai, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005
m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 2.3-1334 (I tomas, b. l. 173), kuriuo buvo patvirtinta
Schema, 2 punkte įpareigojo Trakų rajono žemėtvarkos skyrių vadovautis
patvirtinta schema, sprendžiant miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus.
Atkreiptinas dėmesys ir į Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. vasario
28 d. įsakymą Nr. 2.3-1839 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005-03-02
įsakymo Nr. 2.3-1334 „Dėl Trakų ir Švenčionių rajono savivaldybių miškų
išdėstymo žemėtvarkos schemų patvirtinimo“ 2 punkto patikslinimo“ (I
tomas, b. l. 44), kuriuo patikslino minėto 2005 m. kovo 2 d. įsakymo 2 punktą,
nurodydamas, kad patvirtintomis schemomis vadovaujamasi nustatyta
tvarka sprendžiant tik miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus, o Trakų
rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nustatytos
galimos urbanistinės plėtros teritorijos turi reikšmę kaip teritorijos, kuriose
draudžiama įveisti mišką, ir nėra teisinis pagrindas rengti teritorijų planavimo
dokumentus, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti. Atsižvelgdama į minėtą Vilniaus
apskrities viršininko įsakymą, Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m.
kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos
planavimo dokumentų rengimo“ (I tomas, b. l. 53), pripažindamas netekusiais
galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą
Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175, kurie buvo
pagrindas skundžiamiems Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimams
priimti bei planavimo sąlygoms išduoti, taip iš esmės pati pripažino, kad
Schema nesprendžia su urbanistine plėtra susijusių klausimų.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, Lietuvos vyriausiojo
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administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamoje
byloje esantis specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – Trakų rajono
savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, nenustato
su gyvenamųjų teritorijų, urbanistine ir (ar) infrastruktūros plėtra susijusių
sprendinių, o yra skirta spręsti su miško įveisimu ne miško paskirties žemėje
susijusius klausimus.
Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad santykiams, dėl kurių nagrinėjamoje
byloje yra kilęs ginčas, minėta Schema ne tik kad nėra, bet ir negali būti
taikoma, kiti bylos šalių bei pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję
su Schemos rengimu, priėmimu, paskelbimu, galiojimu bei taikymu, nėra
teisiškai reikšmingi, todėl nevertintini.
VII.
Dėl administracinėje byloje nagrinėtinų klausimų
Nagrinėjamoje byloje apeliantai skundžia Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta panaikinti Trakų
rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d. sprendimus Nr. Sl-332
„Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo plano ir infrastruktūros
specialiojo plano rengimo“ (I tomas, b. l. 63), Nr. Sl-335 „Dėl žemės sklypo
(duomenys neskelbtini) detaliojo plano ir infrastruktūros specialiojo
plano rengimo“ (I tomas, b. l. 67), Nr. Sl-343 „Dėl žemės sklypo (duomenys
neskelbtini) detaliojo plano ir infrastruktūros specialiojo plano rengimo“
(I tomas, b. l. 70), Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros
skyriaus vedėjos 2005 m. lapkričio 16 d. patvirtintas Planavimo sąlygas
detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-105 (I tomas, b. l. 71), 2005
m. gruodžio 16 d. patvirtintas Planavimo sąlygas detaliojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 05-126 (I tomas, b. l. 63) ir Planavimo sąlygas
nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 05-127 (I tomas, b. l. 64).
Šiais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d.
spendimais buvo pritarta žemės sklypų detaliojo plano rengimui, numatant
žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą
iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, o žemės sklypų savininkai buvo
įpareigojami, parengus infrastruktūros plėtros planą, įrengti ir eksploatuoti
infrastruktūros objektus.
Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, jog aplinkybė, kad Trakų rajono
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savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 „Dėl Trakų
rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų rengimo“ (I tomas, b.
l. 53), pripažino netekusiais galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005
m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą
Nr. S1-175, kurie buvo pagrindas skundžiamiems Trakų rajono savivaldybės
tarybos sprendimams priimti bei planavimo sąlygoms išduoti, nesudaro
savarankiško pagrindo šiems sprendimams panaikinti, nes kaip matyti iš jų
preambulių, jie buvo priimti vadovaujantis ir kitais teisės aktais – Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės
3 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.
Nagrinėjamoje byloje skundžiami Trakų rajono savivaldybės tarybos
sprendimai, kuriais buvo pritarta detaliųjų planų, keičiančių pagrindinę
tikslinę žemės naudojimo paskirtį, rengimui, bei išduotos planavimo
sąlygos detaliojo ir specialiojo teritorijos planavimo dokumentams rengti.
Nagrinėjamų sprendimų priėmimo metu detaliųjų planų ir specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentavo Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymas (2005 m. rugpjūčio 31 d. įstatymo Nr. I-1120
redakcija) (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas), kuriame atskirai
buvo nustatytos sąlygos bei reikalavimai detaliojo ir specialiojo teritorijų
planavimo dokumentams rengti, todėl minėtų sprendimų, kuriais buvo
leista rengti detaliuosius planus, ir planavimo sąlygų detaliojo planavimo
dokumentams rengti teisėtumas turi būti vertinamas atskirai nuo planavimo
sąlygų specialiojo teritorijos planavimo dokumentams rengti teisėtumo.
VIII.
Dėl sprendimų, kurias leista rengti detaliuosius planus ir planavimo sąlygų
detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti
Trakų rajono savivaldybės taryba, skundžiamo 2005 m rugpjūčio
31 d. sprendimo Nr. S1-343 (II tomas, b. l. 3) 1 punktu, nusprendė pritarti
žemės sklypo (duomenys neskelbtini)) detaliojo plano rengimui, numatant
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos
paskirties žemę. Iš byloje esančių minėto sprendimo aiškinamojo rašto, žemės
sklypo savininkų K. Š. ir S. Š. 2005 m. gegužės 3 d. prašymo (II tomas, b. l. 4–6)
bei skundžiamų 2005 m. lapkričio 16 d. Planavimo sąlygų detaliojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 05-105 matyti, jog detaliuoju planavimu yra siekiama
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padalinti žemės sklypą į 16 sklypų, kartu pakeičiant žemės naudojimo paskirtį
iš žemės ūkio į gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių pastatų statyba). Tą
pačią dieną priimtu sprendimu Nr. S1-332 (II tomas, b. l. 15), Trakų rajono
savivaldybės taryba pritarė žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo
plano rengimui, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties
keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę – gyvenamoji teritorija
(mažaaukščių pastatų statyba). Kaip matyti iš trečiojo suinteresuoto asmens
S. N. 2007 m. liepos 7 d. prašymo (II tomas, b. l. 17) bei aiškinamojo rašto
(II tomas. b. l. 16), minėtu savivaldybės tarybos sprendimu buvo pritarta
žemės sklypo skaidymui į 25 sklypus mažaaukščių pastatų statybai. Šią išvadą
patvirtina ir minėtam trečiajam suinteresuotam asmeniui išduotos 2005 m.
gruodžio 16 d. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.
05-126 (II tomas, b. l. 27).
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu
Nr. S1-335 (II tomas, b. l. 29) buvo pritarta teritorijos (duomenys neskelbtini))
detaliojo plano rengimui, numatant žemės sklypo pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę –
komercinės paskirties objektų teritorija (prekybos, paslaugų ir pramogų
objektų statyba) ir gyvenamoji teritorija (mažaaukščių pastatų statyba). Nors
iš byloje esančio 2005 m. rugpjūčio 2 d. prašymo (II tomas, b. l. 32) matyti,
kad buvo siekiama gauti leidimą rengti detaliuosius planus siekiant pakeisti
tikslinę žemės naudojimo paskirtį formuojant tris sklypus, tačiau minėto
Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo aiškinamajame rašte nurodyta
(II tomas, b. l. 30), jog siekiama žemės sklypą padalinti į 22 sklypus. Teisėjų
kolegijos nuomone, aplinkybę, kad minėtą teritoriją siekiama padalinti
į daugiau kaip 3 sklypus, patvirtina ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos 2006 m. vasario 8 d. raštas Nr. 17-398 „Dėl detaliųjų planų
rengimo“ (II tomas, b. l. 36), kuriuo atsisakyta išduoti planavimo sąlygas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.
Atkreiptinas dėmesys, kad ginčijamu 2005 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu
Nr. S1-332 buvo leista rengti detalųjį ir specialųjį planą žemės sklypui, kurio
kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) (II tomas, b. l. 15), o šio sprendimo
pagrindu išduotose planavimo sąlygose (II tomas, 27, 28) nurodomas žemės
sklypo kadastrinis numeris – (duomenys neskelbtini). Tačiau, skirtingai nei
konstatavo pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos nuomone, šis
neatitikimas nėra laikytinas savarankišku minėtų planavimo sąlygų naikinimo
pagrindu, nes, įvertinus byloje esančią medžiagą (II tomas, b. l. 15–28), matyti,
jog paminėti dokumentai išduoti dėl to paties žemės sklypo.
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Pirmiausia pažymėtina tai, kad ginčijamais 2005 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimais Nr. S1-332, S1-335 ir S1-343, Trakų rajono savivaldybės taryba,
be kita ko, įpareigojo žemės sklypų savininkus, parengus infrastruktūros
plėtros specialųjį planą, įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros objektus. Kaip
matyti iš minėtų sprendimų aiškinamųjų raštų, šis įpareigojimas įtvirtintas
atsižvelgiant į Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalį, kurioje
nustatyta, jog inžineriškai neparengtose teritorijose, kuriose numatoma statyti
komunalinius inžinerinius tinklus, detalieji planai pastatų ir statinių statybai
rengiami tais atvejais, jeigu jų planavimo tikslams įgyvendinti yra parengti
būtinos inžinerinės infrastruktūros plėtros planai. Jei šie planai neparengti,
jie gali būti rengiami vienu metu su detaliaisiais planais. Atsižvelgiant į šias
aplinkybes, konstatuotina, jog įpareigojimas rengti infrastruktūros plėtros
planus yra siejamas su rengiamais atitinkamų žemės sklypų detaliaisiais
planais.
Vertinant ginčijamų sprendimų šioje dalyje teisėtumą ir pagrįstumą,
turi būti taikomas ir bendrasis viešojoje teisėje veikiantis teisinio reguliavimo
principas ,,galima tai, kas nustatyta“, pagal kurį viešojo administravimo
subjektai turi griežtai teisės aktais apibrėžtas kompetencijos ribas ir tik tuos
įgaliojimus, kurie šiais teisės aktais yra suteikti. Viešojo administravimo
subjekto aktai, priimti viršijant įstatyminės kompetencijos ribas, yra vertinami
kaip neteisėti.
Ginčijamais sprendimais Trakų rajono savivaldybės taryba įpareigojo, t.
y. nustatė pareigą privatiems asmenims (žemės sklypų savininkams), parengus
infrastruktūros plėtros specialųjį planą, įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros
objektus, tačiau nei sprendimų preambulėse nurodyti (įskaitant Teritorijų
planavimo įstatymo 24 str. 3 d.), nei kiti sprendimų priėmimo metu
galiojantys teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai neįtvirtino
tokios vietos savivaldos institucijų teisės.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2005 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimai Nr. S1-332, S1-335 ir S1-343 dalyje, kuria Trakų
rajono savivaldybės taryba įpareigojo žemės sklypų savininkus, parengus
infrastruktūros plėtros specialųjį planą, įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros
objektus, yra naikintini ( ABTĮ 89 str. 1 d. 2 p.).
Sprendžiant minėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų
teisėtumo likusioje dalyje klausimą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš
ginčijamų sprendimų bei planavimo sąlygų detaliojo teritorijų planavimo
dokumentams rengti matyti, jog detaliaisiais planais, be kita ko, yra siekiama
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pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos
paskirties žemę.
Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalis nustato, jog detalieji
planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio
į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės
ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose. Jei bendrieji
ar specialieji planai neparengti, detaliųjų planų planavimo organizatoriumi
gali būti tik savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės
valdytojas.
Sistemiškai vertinant šią Teritorijų planavimo įstatymo nuostatą, matyti,
jog įstatymų leidėjas nedraudžia rengti detaliųjų planų, keičiančių pagrindinę
tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, net
jei toks keitimas nėra numatytas bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose,
tačiau tokiu atveju planavimo organizatoriumi turi būti savivaldybės
administracijos direktorius. Šios aplinkybės, skirtingai nei nurodo pareiškėjas,
nepaneigia ir Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo
ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinė žemės naudojimo paskirtį
padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (2004 m.
spalio 17 d. nutarimo Nr. 1278 redakcija), nuostatos. Šių taisyklių 10 punktas
aiškiai nustato, jog pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis gali būti
keičiama pagal parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus.
Ginčijamais Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais buvo duotas
priėmimo metu galiojusių Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. D1239, 21 punkte numatytas pritarimas tikslinės žemės naudojimo paskirties
keitimui, o klausimas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus
teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų savininkams ar kitiems įstatyme
numatytiems subjektams juose nesprendžiamas. Esant šioms aplinkybėms,
konstatuotina, jog šie Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai,
skirtingai nei nurodo pareiškėjas, neprieštarauja Teritorijų planavimo
įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatoms.
Pareiškėjo ginčijamose 2005 m. lapkričio 16 d. planavimo sąlygose
detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-105 (II tomas, b. l. 11)
planavimo organizatoriumi yra nurodytas Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktorius L. K., tuo tarpu 2005 m. gruodžio 16 d. planavimo
sąlygose detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-126 (II tomas, b. l.
27) pareiškėju įvardintas žemės sklypo savininkas S. N. Teritorijų planavimo
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įstatymo 25 straipsnio 6 dalis nustatė, kad prieš pradėdamas rengti detaliojo
planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją
– savivaldybės vyriausiąjį architektą, kad pateiktų planavimo sąlygas.
Minėtų planavimo sąlygų išdavimo metu galiojusių Teritorijų planavimo
dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.
D1-262, 24 punktas nustato, jog planavimo sąlygos žemės savininkams,
valdytojams ar naudotojams išduodamos tik tuo atveju, kai jie Vyriausybės
nustatyta tvarka sudarė sutartį su savivaldybės administracijos direktoriumi
dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
Sisteminė minėtų nuostatų analizė leidžia teigti, kad teisė kreiptis dėl
planavimo sąlygų detaliojo teritorijos planavimo dokumentams rengti
išdavimo yra suteikta tik planavimo organizatoriui. Kadangi byloje duomenų,
kad su S. N. būtų sudaryta sutartis dėl detaliojo teritorijos planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (Teritorijų planavimo įstatymo 20
str. 2 d.) nėra, o ir tokia sutartis, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo
22 straipsnio 6 dalimi, negalėjo būti sudaryta, konstatuotina, kad 2005 m.
gruodžio 16 d. planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.
05-126 S. N. negalėjo buvo išduotos.
Įvertinus minėtus Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimus bei
planavimo sąlygas detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti, taip
pat konstatuotina, kad vykdomu detaliuoju teritorijos planavimu iš esmės
yra siekiama suformuoti žemės sklypus gyvenamųjų namų grupių statybai,
todėl šiems santykiams, be kita ko, taikytina Teritorijų planavimo įstatymo
24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog rengti detaliuosius planus
formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų
namų grupių (daugiau kaip trys gyvenamieji namai) statybai galima tik
tais atvejais, kai tai yra numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies
bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų,
taip pat gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planuose. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog nėra teisinio
pagrindo rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus grupės ar
kvartalo gyvenamųjų namų statybai, kai tai nėra numatyta bendruosiuose
ar specialiuosiuose planuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2007 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-372/2007).
Todėl, nesant patvirtintų bendrųjų planų ar (ir) specialiųjų teritorijos
planavimo dokumentų, kuriuose būtų nustatyti su minėta urbanistine plėtra
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susiję sprendiniai, atsiranda pagrindas naikinti skundžiamus Trakų rajono
savivaldybės tarybos sprendimus ta dalimi, kuria leista rengti teritorijų
detaliuosius planus formuojant žemės klypus gyvenamųjų namų grupių
(kvartalų) statybai, bei jo pagrindu išduotas planavimo sąlygas detaliojo
planavimo dokumentui rengti. Minėta įstatymo nuostata yra imperatyvi ir
nenustato jokių išimčių.
Be to, pažymėtina, kad įstatymų leidėjas Teritorijų planavimo įstatymo
24 straipsnio 1 dalyje aiškiai nustatė, kad rengti detaliuosius planus
formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų
grupių statybai galima tik tais atvejais, kai tai yra numatyta savivaldybės
teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose
saugomų teritorijų ar jų zonų, taip pat gyvenamųjų teritorijų išdėstymo
planuose. Kadangi ginčijamu atveju žemės sklypai nepriskirtini saugomoms
teritorijoms, minėti sprendiniai turėjo būti nustatyti savivaldybės teritorijos
(ar jos dalies) bendruosiuose arba specialiuosiuose gyvenamųjų teritorijų
išdėstymo planuose, numatytuose Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio
1 dalies 10 punkte, o ne to paties straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytose
žemėtvarkos schemose.
Atsižvelgdama į tai, kad minėta Trakų rajono savivaldybės teritorijos
miškų išdėstymo žemėtvarkos schema ne tik kad nesprendžia su urbanistine
plėtra susijusių klausimo, bet ir nėra Teritorijų planavimo įstatymo 24
straipsnio 1 dalyje nurodytas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas,
o kitų bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose
būtų numatyta gyvenamųjų namų grupių (kvartalų) statyba, ginčijamų
sprendimų priėmimo metu nebuvo, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Trakų rajono savivaldybės
tarybos 2005 m rugpjūčio 31 d. sprendimai Nr. S1-335, S1-343 bei S1-332
ir jų pagrindu išduotos 2005 m. lapkričio 16 d. planavimo sąlygos detaliojo
planavimo dokumentui rengti Nr. 05-105 ir 2005 m. gruodžio 16 d. planavimo
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-126 yra naikintini, kaip
prieštaraujantys minėtoms Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms (ABTĮ
89 str. 1 d. 1 p.).
IX.
Dėl planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti
Pareiškėjas taip pat ginčija 2005 m. gruodžio 16 d. planavimo sąlygas
nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo
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dokumentui rengti Nr. 05-127 (II tomas, b. l. 28).
Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalis nustato, kad
specialieji planai rengiami, kai juos rengti yra numatyta pagal įstatymus ir
kitus teisės aktus (1 p.), kai bendrieji teritorijų planavimo dokumentai nėra
parengti (2 p.) bei kai galiojančių bendrojo ar detaliojo planavimo dokumentų
sprendiniai planuojamai veiklai nėra parengti arba būtina detalizuoti
bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (3 p.). Minėto įstatymo
15 straipsnio 3 dalis, be kita ko, nustato, kad tais atvejais, kai savivaldybės
teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų
planų sprendiniuose infrastruktūros plėtros klausimai nespręsti, privaloma
rengti specialiuosius teritorijų privalumo dokumentus – infrastruktūros
plėtros schemas ir (ar) planus (projektus).
Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnis nustato, kad specialiojo
teritorijų planavimo organizatoriumi yra valstybės institucijos (1 p.), apskričių
viršininkai (2 p.), savivaldybių administracijų direktoriai (3 p.), juridiniai
asmenys, taip pat kitų įstatymų nustatytais atvejais – ﬁziniai asmenys (4 p.).
Nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės
aktai nenumato, kad specialiojo planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos
sutartimi galėtų būti perduotos kitiems, nei Teritorijų planavimo įstatymo
14 straipsniuose nurodytiems, subjektams. Nors toks sutartinis perdavimas
numatytas tik detaliojo teritorijų planavimo atveju, teismų praktikoje
pripažįstama, kad privatūs juridiniai asmenys gali būti specialiojo teritorijų
planavimo organizatoriai, o ﬁziniai asmenys, vadovaujantis Teritorijų
planavimo įstatymo 14 straipsnio 4 punktu, specialiojo teritorijų planavimo
organizatoriais gali būti tik tais atvejais, kai tai numatyta kituose įstatymuose
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–1024/2006; 2007 m. gruodžio 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A16–1188/2007). Esant šioms aplinkybėms
konstatuotina, kad nesant įstatyminio pagrindo, ﬁzinis asmuo negali būti
pripažįstamas specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi.
Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 6 dalis numatė, kad prieš
pradėdamas rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, planavimo
organizatorius Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka raštu kreipiasi į joje
nurodytas institucijas, kad pateiktų planavimo sąlygas. Analogiška nuostata
įtvirtinta ir minėtų Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų
parengimo ir išdavimo taisyklių 6 punkte. Sistemiškai vertinant šias nuostatas,
konstatuotina, jog, kaip ir detaliųjų planų rengimo atveju, į kompetentingas
institucijas dėl planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui
227

I. Administracinių teismų praktika

rengti teisę kreiptis turi tik planavimo organizatorius arba jo įgaliotas
juridinis ar ﬁzinis asmuo (Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų
parengimo ir išdavimo taisyklių 4.1 p.).
Nagrinėjamu atveju 2005 m. gruodžio 16 d. planavimo sąlygos
nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 05-127 buvo išduotos ﬁziniam asmeniui – S. N. S. N.
kaip planavimo organizatorius nurodytas ir Prašyme sąlygoms specialiojo
planavimo dokumentui rengti (II tomas, b. l. 22). Vadovaujantis planavimo
sąlygų išdavimo metu galiojusiu Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės
aktų, reglamentuojančių specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą,
S. N. negalėjo būti pripažintas planavimo organizatoriumi, todėl neturėjo
teisės kreiptis į kompetentingas institucijas, kad jos išduotų planavimo
sąlygas. Be to, pažymėtina, kad minėtame Prašyme sąlygoms specialiojo
planavimo dokumentui rengti nurodytas uždavinys – žemės sklypo skaidymas
į namų valdas, numatant gyvenamųjų namų statybą – iš esmės atitinka
Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytus
detaliojo teritorijų planavimo, bet ne to paties įstatymo 13 straipsnio 2
dalyje numatytus specialiojo teritorijų planavimo uždavinius. Esant šioms
aplinkybėms, sąlygas išduodanti institucija, gavusi tokį prašymą, privalėjo
atsisakyti išduoti planavimo sąlygas (Teritorijų planavimo dokumentams
rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių 12 p.).
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog 2005 m.
gruodžio 16 d. planavimo sąlygos nacionalinio, regiono, rajono lygmens
bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. 05-127, yra
naikintinos (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į ginčo sklypų lokalizaciją, į tai, kad šie sklypai gali patekti
į planuojamos Trakų istorinio nacionalinio parko buferinės apsaugos
zonos teritoriją, į tai, kad priimtų Trakų rajono savivaldybės sprendimų
įgyvendinimas gali turėti neigiamos įtakos minėto parko ir teritorijos
kraštovaizdžiui, į vizualinį teritorijos suvokimą, sprendžia, kad visi nurodytieji
Teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimai kartu
sudaro ir viešojo intereso pažeidimą, o tai sudarė pagrindą pareiškėjo skundą
patenkinti. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas,
naikinti jo nėra pagrindo.
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Vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
administracinių
bylų
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Trakų rajono savivaldybės ir trečiųjų suinteresuotų asmenų K.
Š. ir S. Š. apeliacinius skundus atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.7.2. Dėl nutarties, priimtos reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo
klausimu, kaip proceso atnaujinimo objekto
Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam
teismo sprendimui (nutarimui, nutarčiai) (ABTĮ 153 str. 1 d.) ir siekiant, kad
nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu
susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo
stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę teismų sprendimų teisėtumo ir
pagrįstumo kontrolės formą. Išimtinis proceso atnaujinimo stadijos pobūdis
pasireiškia dviem aspektais. Pirmiausia, proceso atnaujinimas administracinėje
byloje galimas tik esant Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio
2 dalyje numatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, kurie siejami su jau po
bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis arba esminiais materialinės
ar proceso teisės normų pažeidimais. Antras proceso atnaujinimo stadijos
išimtinumo aspektas susijęs su tuo, kad proceso atnaujinimo stadijos taikymas
galimas tik bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu
ar nutartimi. Reikalavimas, kad byla būtų užbaigta įsiteisėjusiu procesiniu
sprendimu reiškia, kad neturi egzistuoti jokia kita procesinė galimybė atsižvelgti
į naujai paaiškėjusias aplinkybes ar ištaisyti teismo procesiniame sprendime
padarytas klaidas.
Įstatymo nuostatos, nesuteikiančios byloje dalyvaujančiam asmeniui teisės
skųsti apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, savaime nėra pagrindas išvadai, jog asmuo savo pažeistą
teisę ar teisėtą interesą gali ginti tik atnaujinant procesą. Svarbu nustatyti, ar
asmuo, jo manymu, pažeistą teisę ar teisėtą interesą gali ginti kitais būdais.
Nagrinėdamas administracinę bylą teismas priima įvairius procesinius
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sprendimus (nutartis), kuriais sprendžia atskirus procesinio pobūdžio klausimus.
Jei tai nurodyta Administracinių bylų teisenos įstatyme arba jei teismo nutartis
užkerta kelią tolesnei bylos eigai, pirmosios instancijos teismo nutartys gali
būti skundžiamos atskiruoju skundu (ABTĮ 149 str. 1 d.). Dėl kitų teismo
nutarčių, kurios nėra skundžiamos, motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo
gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Be to, bylą nagrinėjančiam teismui
nutartimi netenkinus šalies atitinkamo procesinio pobūdžio prašymo, šaliai
nėra užkertamas kelias pakartotinai reikšti šį prašymą, pateikiant naujus
(papildomus) argumentus, jei nėra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis.
Todėl, kol bylą užbaigiantis teismo sprendimas (nutarimas, nutartis) nėra
įsiteisėję, paprastai bylos nagrinėjimo metu egzistuoja galimybė ištaisyti visas
tarpinio pobūdžio procesiniais sprendimais padarytas teismo klaidas, taigi nėra
pagrindo taikyti proceso atnaujinimo institutą.
Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam
teismo sprendimui (nutarimui, nutarčiai) ir siekiant, kad nebūtų trikdomas
įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių
teisinių santykių stabilumas, nutartis, priimta reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo klausimu, negali būti proceso atnaujinimo objektu.
Administracinė byla Nr. P444-84/2008
Procesinio sprendimo kategorija 80.1, 80.3, 80.11

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2008 m. birželio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus
(kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „Mūsų knyga“ atstovo advokato Pauliaus
Dockos prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „Mūsų knyga“ skundą atsakovui Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės
administracijai dėl sprendimo panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Mūsų knyga“ (toliau – ir UAB
„Mūsų knyga“) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir
prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 14 d. Statybos
sustabdymo aktą Nr. 2.
Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo
priemonę – sustabdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 14 d.
Statybos sustabdymo akto Nr. 2 galiojimą. Pareiškėjas nurodė, kad yra būtina
taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi dėl atmosferos poveikio
gali būti pažeistos jau pastatytos konstrukcijos ir dėl to ateityje jos gali būti
netinkamos naudoti. Be to, gausėjant kritulių kiekiui ir kaupiantis vandeniui,
gali nukentėti ir greta stovintys statiniai. Statybos darbus atliekantis rangovas
taip pat pranešė, kad jis negali prisiimti atsakomybės už neigiamą poveikį jau
pastatytoms konstrukcijoms.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 7 d.
nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę
tenkino ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 14 d. Statybos sustabdymo akto
Nr. 2 galiojimą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog iš jam paduoto
pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad UAB „Mūsų knyga”, turėdama
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006 m. gegužės 3 d. išduotą
statybos leidimą Nr. GN/528/06-0430, pradėjo statybos darbus Klaipėdos g.
7A, Vilniuje. Šiuo metu jau atlikti grunto kasimo darbai. Iš 2007 m. rugpjūčio
20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad yra atidengti
greta esančio statinio pamatai. Kadangi ties pamatu gali kauptis vanduo ir
tai gali lemti pamato paplovimą bei deformacijas, pastato dalis gali griūti –
atidengtus pamatus būtina sustiprinti, nes delsimas stiprinti pamatus gali
lemti tolimesnį pastato dalies, prie kurios yra nukastas gruntas, būklės
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pablogėjimą. Be to, gruntiniai vandenys gali pakenkti ir pareiškėjo statomo
pastato konstrukcijoms, o galimai palankaus sprendimo atveju šių padarinių
šalinimas būtų susijęs su didelėmis išlaidomis.
III.
Išnagrinėjęs atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atskirąjį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutarties,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. nutartimi jį
iš dalies patenkino ir panaikino pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas ginčija
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 14 d. Statybos
sustabdymo aktą Nr. 2, kuriuo buvo sustabdyti statybos darbai Klaipėdos g.
7A, Vilniuje. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone,
ginčijamo atsakovo akto priėmimas ir jo galiojimas nėra kliūtis pareiškėjui
vykdyti statinio Klaipėdos g. 7A, Vilniuje, konservavimo darbus, kurie
galėtų padėti išvengti pareiškėjo nurodomų neigiamų padarinių. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211
buvo patvirtintas šiuo metu galiojantis statybos techninis reglamentas STR
1.08.02:2002 „Statybos darbai“, kurio 31 punkte nurodyta, jog sustabdžius
statinių statybą, atliekami jų konservavimo darbai Statinio konservavimo
tvarkos aprašu (Reglamento 5 priedas) nustatyta tvarka ir atvejais. Statinio
konservavimo tvarkos aprašo 4 punkto 2 papunktyje numatyta, jog jei statyba
sustabdė tam įgaliotos institucijos pareigūnas, atliekama minimali statinio
konservavimo darbų apimtis, nurodyta Aprašo II skyriuje. Apeliacinės
instancijos teismas pažymėjo, kad teisės norminiai aktai aiškiai numato, jog
sustabdžius statybos darbus bei siekiant išvengti su tuo susijusių neigiamų
padarinių, gali būti vykdomi statinio konservavimo darbai. Dėl šios priežasties
nėra teisinio pagrindo stabdyti pareiškėjo ginčijamo administracinio akto
galiojimą ir konstatuoti, kad šio akto nesustabdžius, atsirastų neigiami
padariniai, kurių pašalinimas būtų susijęs su didelėmis išlaidomis (t. y.
atsakovui sustabdžius pareiškėjo atliekamus statybos darbus, jis neturėtų
galimybės imtis priemonių apsaugoti statomo pastato konstrukcijas bei
gretimus pastatus).
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IV.
UAB „Mūsų knyga“ atstovas advokatas Paulius Docka Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą atnaujinti procesą
dėl Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutarties, kuria
patenkintas atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
atskirasis skundas ir panaikintos reikalavimo užtikrinimo priemonės.
Prašymą atnaujinti procesą padavęs asmuo nurodo, kad nors
Administracinių bylų teisenos įstatymas nereglamentuoja proceso
atnaujinimo klausimų dėl nutarties, kuria išnagrinėtas atskirasis skundas,
tačiau toks atnaujinimas yra galimas taikant įstatymo analogiją. Neatnaujinus
proceso, pareiškėjas neturi jokių kitų priemonių apginti savo teises ir tikėtis,
kad nutartis bus peržiūrėta.
Prašyme atnaujinti procesą teigiama, kad pareiškėjas laiku išsiuntė
atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutarties, tačiau Vyriausiasis administracinis
teismas išnagrinėjo atsakovo atskirąjį skundą nesulaukdamas, kol atsiliepimai
paštu pasieks Vyriausiąjį administracinį teismą. Tokiu būdu buvo klaidingai
pritaikytos materialinės ir proceso teisės normos, o tai sudaro Administracinių
bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą proceso
atnaujinimo pagrindą. Materialinės teisės normų pažeidimas pasireiškė tuo,
kad buvo pažeista asmens teisė būti išklausytam ir teisė į teisminę savo teisių
gynybą. Be to, buvo netinkamai pritaikytos Statybos techninio reglamento
STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ normos. Pareiškėjas atsiliepime, į kurį
apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė, buvo pagrindęs, kodėl statybos
konservavimo darbų atlikimas, laikantis Statybos techninio reglamento STR
1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 5 priedo Statinio konservavimo tvarkos aprašo
reikalavimų, nagrinėjamoje situacijoje yra ﬁziškai ir techniškai neįmanomas.
Prašymą atnaujinti procesą padavęs asmuo taip pat nurodo, kad
Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartimi
formuojama klaidinga teismų praktika, kadangi nutartis priimta neišklausius
šalių ir neįvertinus laiku pateiktų jų argumentų, o tai sudaro Administracinių
bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte nurodytą proceso
atnaujinimo pagrindą.
Be to, aplinkybę, kad atskirasis skundas buvo išnagrinėtas negavus
atsiliepimo ir neišklausius vienos iš šalių, galima laikyti naujai paaiškėjusia
esmine bylos aplinkybe, kuri sudaro Administracinių bylų teisenos įstatymo
153 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:
V.
Pareiškėjo UAB „Mūsų knyga“ atstovas prašo atnaujinti procesą dėl
Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutarties, priimtos
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuolatinėje praktikoje
ne sykį buvo akcentuotas išimtinis proceso atnaujinimo stadijos pobūdis
(žr., pvz., Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. P17-52/2006, 2006 m. birželio 29 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. P7-62/2006). Išnagrinėjus bylą ir įsiteisėjus
teismo sprendimui, nutarimui ar nutarčiai, bylos procesas yra laikomas
baigtu, o proceso šalių ginčas – galutinai išspręstu. Tačiau ir įsiteisėjus teismo
sprendimui išlieka tikimybė, jog dėl nagrinėjant bylą egzistavusių ir vėliau
paaiškėjusių aplinkybių arba dėl naujai atsiradusių išimtinių aplinkybių
įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) nebus galima laikyti
pagrįstu ir teisėtu, todėl esant išimtinėms, įstatyme nustatytoms aplinkybėms,
procesas gali būti atnaujinamas ir įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas
peržiūrimas. Taigi proceso atnaujinimo stadijos administraciniame procese
paskirtis yra panaši kaip ir proceso apeliacinės instancijos teisme, t. y.
įgyvendinti teisingumą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo
stadija galima tik esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui (nutarimui, nutarčiai)
ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo,
nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, įstatymų
leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę
teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą. Išimtinis proceso
atnaujinimo stadijos pobūdis pasireiškia dviem aspektais. Pirmiausia, proceso
atnaujinimas administracinėje byloje galimas tik esant Administracinių bylų
teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytiems proceso atnaujinimo
pagrindams, kurie siejami su jau po bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis
aplinkybėmis arba esminiais materialinės ar proceso teisės normų pažeidimais.
Antrasis proceso atnaujinimo stadijos išimtinumo aspektas susijęs su tuo, kad
proceso atnaujinimo stadijos taikymas galimas tik bylose, kurios užbaigtos
įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 153 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos
įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti
atnaujinamas šiame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Reikalavimas,
kad byla būtų užbaigta įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu reiškia, kad neturi
egzistuoti jokia kita procesinė galimybė atsižvelgti į naujai paaiškėjusias
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aplinkybes ar ištaisyti teismo procesiniame sprendime padarytas klaidas.
Įstatymo nuostatos, nesuteikiančios byloje dalyvaujančiam asmeniui
teisės skųsti apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemones, savaime nėra pagrindas išvadai, jog
asmuo savo pažeistą teisę ar teisėtą interesą gali ginti tik atnaujinant procesą.
Svarbu nustatyti, ar asmuo, jo manymu, pažeistą teisę ar teisėtą interesą gali
ginti kitais būdais.
Nagrinėdamas administracinę bylą, teismas priima įvairius procesinius
sprendimus (nutartis), kuriais sprendžia atskirus procesinio pobūdžio
klausimus. Jei tai nurodyta Administracinių bylų teisenos įstatyme arba
jei teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai, pirmosios instancijos
teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 149 str. 1 d.). Dėl kitų teismo nutarčių, kurios nėra
skundžiamos, motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į
apeliacinį skundą. Be to, bylą nagrinėjančiam teismui nutartimi netenkinus
šalies atitinkamo procesinio pobūdžio prašymo, šaliai nėra užkertamas kelias
pakartotinai reikšti šį prašymą, pateikiant naujus (papildomus) argumentus,
jei nėra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis. Todėl, kol bylą užbaigiantis
teismo sprendimas (nutarimas, nutartis) nėra įsiteisėję, paprastai bylos
nagrinėjimo metu egzistuoja galimybė ištaisyti visas tarpinio pobūdžio
procesiniais sprendimais padarytas teismo klaidas, taigi nėra pagrindo taikyti
proceso atnaujinimo institutą. Priešingas teisės aiškinimas, kad dėl kiekvieno
procesinio tarpinio pobūdžio procesinio sprendimo galima inicijuoti proceso
atnaujinimą, neatitiktų administracinio proceso stadijų paskirties, neleistų
nagrinėti administracinės bylos iš esmės ir operatyviai ginti pažeistas asmenų
teises. Panašios praktikos, sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą dėl
tarpinio pobūdžio procesinių sprendimų, laikosi ir bendrosios kompetencijos
teismai (žr. Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 3K-7-362/2007).
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas proceso atnaujinimą sieja su apeliacinės
instancijos teismo nutartimi, priimta reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo klausimu. Tokia nutartimi administracinė byla nėra užbaigta, šia
nutartimi nėra užkertamas kelias tolesnei bylos eigai. Nepaisant to, kad
Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. nutartimi panaikino
pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo pritaikytos reikalavimo
užtikrinimo priemonės, tai neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis
į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo
priemones, nurodant aplinkybes, dėl kurių pareiškėjui palankaus teismo
sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, o teismas tokį
prašymą turi svarstyti. Dėl šios priežasties negalima sutikti su pareiškėjo
atstovo argumentais, kad proceso atnaujinimas yra vienintelis kelias ištaisyti
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teismo galimai padarytas klaidas, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo klausimą.
Atsižvelgiant į tai, kad administracinis procesas byloje nėra užbaigtas
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 str. 1 d.), kad pareiškėjui nėra
užkirstas kelias ginti savo teises, tarp jų – ir prašyti taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones nagrinėjamoje byloje, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis negali būti proceso atnaujinimo objektu.
Taigi prašymas atnaujinti procesą dėl tokios nutarties, priimtos reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo klausimu, negalėjo būti paduotas.
Proceso atnaujinimą reglamentuojantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo IV skyrius nenumato prašymo atnaujinti procesą priėmimo stadijos,
kurioje, be kita ko, būtų galima patikrinti, ar prašymas atnaujinti procesą
apskritai gali būti nagrinėjamas teisme. Atsižvelgdama į tai, kad visi klausimai,
susiję su prašymo atnaujinti procesą atitikimu įstatymo reikalavimams
tikrinami prašymą atnaujinti procesą nagrinėjant iš esmės, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, nustačiusi, jog proceso atnaujinimas
dėl nutarties reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimu nėra
galimas, atsisako atnaujinti procesą (Administracinių bylų teisenos įstatymo
159 str. 1 d.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mūsų knyga“ atstovo
advokato Pauliaus Dockos prašymo atnaujinti procesą netenkinti.
Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „Mūsų knyga“ skundą atsakovui Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11
d. nutarties, priimtos reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimu.
Nutartis neskundžiama.
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Tyrimo principas ir advokatų procesinis aktyvumas
administraciniame procese1
Kaip žinoma, tyrimo principas įpareigoja administracinių teismų
teisėjus nustatyti visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes. Tad kam
administraciniame procese vis dar reikalingi advokatai? Šį klausimą iškėliau
ne aš – jį viename iš daugelio savo straipsnių2 kelia prof. dr. H. Johlen3.
Savaime suprantama, šis klausimas tik retorinis – prof. dr. H. Johlen įtikinamai
bei argumentuotai pagrindžia advokatų dalyvavimo administraciniame
procese būtinybę.
Tačiau šiame kontekste profesorius nepaminėjo to, kad tokie svarstymai
Vokietijos istorijoje kartą jau buvo lėmę visiškai priešingą rezultatą ir net
gana ilgai gyvavusį įstatyminį reguliavimą. Tuo metu įstatymų leidėjas
buvo Prūsijos karalius Frydrichas II-asis, iki šiol vadinamas Didžiuoju. Jis
pasižymėjo neįveikiama antipatija advokatams, kurią tikriausiai paveldėjo iš
savo tėvo Frydricho Vilhelmo I-ojo. Be to, Prūsijos karalius nemėgo ir teisėjų,
laikė juos tinginiais ir kaltino korupcija bei visomis kitomis įmanomomis
blogybėmis. Jo Didenybės 1780 m. balandžio 14 d. įsakyme4 advokatai buvo
kaltinami tuo, jog šie, siekdami didesnio uždarbio, didindavo teisminių
procesų skaičių ir juos vilkindavo. Tai, kad proceso šalių, reiškiančių ieškinius
ir skundus, neišklausydavo patys teisėjai, o jų interesams atstovaudavo
1

2
3

4

Šis straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas Vokietijos administracinės teisės leidinyje „Deutsches
Verwaltungsblatt 2008“. Straipsnio publikavimui Lietuvos vyriausiojo administracinio biuletenyje
yra gautas autoriaus ir leidyklos sutikimas. Iš vokiečių kalbos vertė Manfredas Limantas.
Žr. „Der Anwalt im Verwaltungsprozess“, DÖV 2001, 582 p.
Šis straipsnis yra šiek tiek pakeista autoriaus pranešimo, kurį jis skaitė advokato prof. dr. Heribert
Johlen septyniasdešimtojo gimtadienio proga 2007 m. rugpjūčio 17 d. Kelne surengtame
simpoziume, versija. Pranešimo forma nepakeista.
Atspausdintas Hattenhauer, „Preußisches Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von
1794“, 3-as leidimas, 1996 m., 37 ir paskesni puslapiai.
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pasamdyti advokatai, esą prieštaravo sveikam protui. Kartu tokiu reguliavimu
išreikšta tvirta valia, „kad nuo šiol (...) pats teisėjas turės išsiaiškinti bylos
aplinkybes (...)“5. Tai atspindėjo Didžiojo kanclerio von Carmer jau kurį
laiką reikštus reikalavimus įtvirtinti tyrimo principą ir atitiko ir karaliaus,
maniusio, jog esama procesinė teisė neužtikrina paprastų žmonių teisinės
apsaugos, pažiūras6. Jau po metų, 1781 m. balandžio 26 d., buvo paskelbtas
naujasis Civilinio proceso kodeksas. Juo rungtyniškumo principas buvo
pakeistas tyrimo principu, o advokatai buvo eliminuoti iš proceso. Jų vietą
procese užėmė valstybės ﬁnansuojami pagalbiniai šalių patarėjai. Advokatai
tapo teisingumo komisarais, kurie šalis galėjo konsultuoti jau tik už proceso
ribų7. Tiesa, toks absoliutus advokatų dalyvavimo procese draudimas
netrukus buvo sušvelnintas ir išliko tik tais atvejais, kai nebūdavo atstovavimo
būtinybės. Tačiau tyrimo principas Prūsijoje dar ilgai galiojo net ir civilinio
proceso teisėje8.
Taigi ar galima teigti, jog tyrimo principas, t. y. bylos aplinkybių
nustatymas teismo iniciatyva, pakeičia laisvą advokatūrą? Toks teiginys
šiandien gali atrodyti gana drąsus. Vis dėlto, atsižvelgiant į kai kuriuos
pastarojo meto pasvarstymus, galbūt verta išsamiau aptarti, kokius
reikalavimus tyrimo principas kelia teisėjams ir advokatams, kaip šis principas
panaudojamas praktikoje, ir kokia yra advokatų dalyvavimo procese reikšmė
šiame kontekste.
Remiantis nusistovėjusia Vokietijos Aukščiausiojo Administracinio
Teismo (toliau – ir BVerwG) praktika, fakto klausimus nagrinėjantys teismai
pagal tyrimo principą iš esmės turi, „kiek įmanoma siekti visais atžvilgiais
nustatyti faktines bylos aplinkybes, jei tai būtina norint išspręsti ginčą“9.
Egzistuoja „išsamaus faktinių bylos aplinkybių nustatymo pareiga“10.
Teisėjų vidinio įsitikinimo sprendžiant bylą susiformavimas, kuris nėra
grindžiamas pakankamu faktinių aplinkybių ištyrimu, pažeidžia Vokietijos
administracinio proceso kodekso (toliau – ir VwGO) 86 straipsnio 1 dalį11.
Doktrinoje nagrinėjant išsamaus faktinių aplinkybių nustatymo
pareigą teigiama, kad teismas, „privalo aptarti visas tinkamo įvertinimo
pagrindu numanomas, įtikinamas, diskutuotinas įvykio versijas, įskaitant ir
5
6

Ibid., 38 p.
Conrad Bornhak, „Preußische Staats- und Rechtsgeschichte“, Berlynas, 1903 m., 258 ir paskesni
puslapiai, 265 p.
7 Bornhak, 265 p.
8 Bornhak, 270 p.
9 BVerwG, 1992 liepos 9 d., 86 straipsnio 1 dalis.
10 BVerwG, 1988 m. vasario 22 d. Nutartis, NVwZ 1988, 1019 (1020).
11 BVerwG, 1984 m. spalio 24 d. Sprendimas, BVerwGE 70, 222 (225)z
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pagrįstą nukrypimo nuo pagal aplinkybes tikėtinos įvykių eigos (arba nuo
„įsitvirtinusio“ tokios įvykių eigos įsivaizdavimo) versiją“12.
Teismas pagal savo funkcijas turi diskreciją nuspręsti, kokių konkrečių
priemonių bus imamasi siekiant nustatyti, jo nuomone, t. y. jo faktiniu
ir teisiniu vertinimu, bylai reikšmingas faktines aplinkybes13; „Kiekvienu
konkrečiu atveju procese gaunamus duomenis teismas vertina atsižvelgdamas
į tai, kad jie turi būti tinkami nustatyti faktines bylos aplinkybes“14.
Taigi visais atvejais svarbiausi yra bylą nagrinėjančio teisėjo žinių lygis
ir teisinis vertinimas. Teismas gali ir turi nagrinėti dėl faktinių aplinkybių
kylančias abejones, nuo kurių kartu priklauso ir sprendimas byloje.
Tai, kas jam nėra žinoma, ir tai, ko negalima atpažinti, nesudaro
galimybių imtis aplinkybių nustatymo priemonių15.
Teismo pareigos atlikti ex oﬃcio tyrimą apimtis gali būti objektyviai
nustatyta, tačiau konkretus aplinkybių suvokimas neišvengiamai priklauso
nuo subjektyvaus bylą nagrinėjančio teisėjo žinių lygio.
Toks sąlyginis neapibrėžtumas to, ką minėto ex oﬃcio tyrimo kontekste
kiekvienu konkrečiu atveju reikia atlikti, paaiškina, kodėl bylos aplinkybių
nustatymo pareigos pažeidimas teismų praktikoje pripažįstamas tik tais
atvejais, kai teismas nesiaiškino faktinių aplinkybių, kurios, atsižvelgiant į
pačio teisėjo poziciją dėl šių faktinių aplinkybių reikšmingumo sprendžiant
konkrečią bylą, tiesiog „prašėsi būti išaiškintos“16. Šiuo atveju teisėjo diskrecija
apsiriboja tolesnių faktinių aplinkybių arba net vienos konkrečios faktinės
aplinkybės nustatymo priemonės taikymu17. Tokia situacija susidaro ne
tik tada, kai yra akivaizdžiai būtina imtis tolesnių aplinkybių nustatymo
priemonių18, bet ir tada, kai egzistuoja rimtas pagrindas teigti, jog teisiškai
reikšmingas įvykis buvo kitokio pobūdžio19.
Tai, kas teismui konkrečiu atveju turi būti privaloma, yra glaudžiai
susiję su proceso dalyvių argumentais. Asmuo, kuris nori, kad teismas
atsižvelgtų į jam žinomą ir jam naudingą faktinę aplinkybę, turi teismą apie
12 Dawin in Schoch, Schmidt-Aßmann ir Pietzner, „Verwaltungsgerichtsordnung“, § 86, 61 punktas.
13 BVerwG, 1988 m. vasario 22 d. Nutartis, NVwZ 1988, 1019 (1020); BVerwG, 1992 m. liepos 9 d.
Nutartis, Buchholz 310, § 86 Abs. 1 Nr. 244, 74 (75); Höﬂing ir Rixen, žr. viršuje, § 86, 50 punktas;
taip pat žr. Kutscheidt, NWVBl. 1995, 121 (123)
14 BVerwG, 1988 m. vasario 22 d. Nutartis, žr. viršuje, 1020 p.
15 Dawin, 64 p.
16 BVerwG, 1995 m. birželio 7 d. Nutartis, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 268, 13 (14); BVerwG,
1985 m. vasario 6 d., BVerwGE 71, 38 (41).
17 Dawin, 66 p.; BVerwG, 1990 m. kovo 20 d., Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 221, 42 (43)
18 Taip pat žr. Höﬂing ir Rixen, 15 p. (daugiau ar mažiau akivaizdžių proceso dalyvių prašymų ar
pasiūlymų ribojimai).
19 BVerwG, 1999 m. birželio 29 d., NVwZ 2000, 81; Dawin, 67 p. su tolesnėmis nuorodomis.

239

II. Administracinė doktrina

Dr. Joachim Arntz

tokią aplinkybę informuoti. Tai beveik savaime suprantama, kai kalbama apie
dalykus, kurie gali būti žinomi tik pačiam proceso dalyviui. Tačiau, remiantis
teismų praktika, tas pats pasakytina ir apie visas kitas bylai reikšmingas
faktines aplinkybes. Jeigu proceso dalyvis teismo apie jas neinformuoja, jis
negali vėliau kaltinti teismą proceso pažeidimu, teigdamas, kad šis nesiaiškino
reikšmingų bylos aplinkybių20. Vokietijos Aukščiausias Administracinis
Teismas jau seniai suformulavo taisyklę, pagal kurią „įrodymas, kuris nėra
akivaizdus proceso dalyviui, juo labiau paprastai gali nebūti akivaizdus
teisėjui“21.
Taigi proceso dalyviai turi galimybę paveikti teismų pareigą nustatyti
bylos aplinkybes. Būtent čia ir pasireiškia tikroji teismų praktikoje suformuoto
šalių dalyvavimo reikšmė teismui ex oﬃcio renkant įrodymus, aiškiai
peržengianti VwGO 86 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje minimas teismo
pareigos įtraukti šalis į įrodymų rinkimą ribas. Minėtą suvokiant teisingai,
matyti, jog teismų pareigą nustatyti bylos aplinkybes šalių dalyvavimo pareiga
ne tik riboja, kaip tai išplaukia iš kai kurių ankstesnių Vokietijos Aukščiausiojo
Administracinio Teismo sprendimų22, bet ir išplečia. Beje, tai pasakytina ne
tik apie tuo (t. y. šalių parodymų) pagrindu būtinas tolesnes bylos aplinkybių
nustatymo priemones ar įrodymų rinkimą. Proceso dalyvių argumentai, net
jei jie iš karto ir nesąlygoja įrodymų rinkimo, gali paskatinti tolesnį faktinių
bylos aplinkybių tyrimą.
Teismas visada turi teisę inicijuoti tokį tyrimą. Teismo vykdomas
faktinių bylos aplinkybių tyrimas neapsiriboja tik tų aplinkybių, kurios yra
akivaizdžios, tyrimu. Teiginys, jog teismai turi nagrinėti tik tuos duomenis
ir įrodymus, kurie jiems atrodo neišvengiami23, yra mažų mažiausiai
prieštaringas.
Tyrimo principui prieštarauja ir kartais pasitaikantis įsivaizdavimas,
jog teismas negali atlikti tolesnio faktinių aplinkybių nustatymo, jeigu šalys
nepakankamai dalyvavo procese. Proceso dalyvių pareiga dalyvauti nustatant
faktines aplinkybes nekeičia fakto, jog teismo uždavinys buvo ir bus „ex
oﬃcio nustatyti bylai reikšmingas faktines aplinkybes, ex oﬃcio vykdyti
20 Pvz., žr. BVerwG, 1991 m. kovo 19 d. Nutartį, Bay VBl. 1992, 249 p.
21 BVerwG, 1972 rugsėjo 12 d. Nutartis, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 86, 28 (29); 1978 m.
lapkričio 2 d. Nutartis, viršuje nurodytas Buchholz Nr. 116, 14 (15); taip pat žr. BVerwG, 1997 m.
balandžio 1 d. Nutartį, Buchholz 406.11, § 10 BauGB Nr. 35, 6 (15): formalus prašymas nustatyti
įrodymus nėra privalomas, jeigu teismas ex oﬃcio turėjo būti priverstas imtis tolesnio aplinkybių
nustatymo.
22 BVerwG, 1979 m. spalio 23 d. Nutartis, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 122, 22 (23) ; BVerwG,
1982 m. lapkričio 23 d. Sprendimas, BVerwGE 66, 237 (238).
23 Žr. Redeker, NVwZ 1982, 1 ir paskesni puslapiai (3).
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būtiną faktinių aplinkybių tyrimą ir formuoti savarankiškus įsitikinimus apie
bylą“24. Visuotinai pripažįstama, jog administraciniame procese formaliuosius
reikalavimus atitinkančio skundo atmetimas remiantis tuo, jog jis „nėra
paremtas faktiniais įrodymais“, yra negalimas25.
Jau vien ex oﬃcio atliekamas skundo priimtinumo patikrinimas visada
reikalauja išsiaiškinti administracinių procedūrų eigą. Kiek tai susiję su
ginčo dalyku ir bylai reikšmingais skundo reikalavimais bei su nurodymais
proceso dalyviams, visada būtina atsižvelgti (bent jau paviršutiniškai) į
administracinių procedūrų eigą ir dokumentus. Be šio minimalaus faktinių
aplinkybių tyrimo priemonių standarto, kuris kartu skirtas suteikti procesui
būtiną struktūrą, nebūtų įmanoma suprasti ir administracinės teisminės
kontrolės srityje priimamų sprendimų motyvų, nors tai „privaloma pagal
Konstituciją“26.
Ar dėl to kyla būtinybė imtis tolesnių faktinių aplinkybių nustatymo
priemonių arba tokios priemonės pasirodo prasmingos – tai klausimas,
susijęs su teisėjų vidiniais įsitikinimais. Tačiau bet kokiu atveju pagal VwGO
nėra galima nubrėžti teisėjui atitinkamą tyrimo apimtį tikslingai pateikiant
jam atitinkamą faktinę medžiagą arba jos nepateikiant27.
Tas pats pasakytina ir apie argumentus, dėl kurių sutaria abi šalys. Iš
teismų praktikos matyti, jog tikrosios faktinės bylos aplinkybės (pavyzdžiui,
susijusios su konkrečiu dokumentų turiniu arba ginčo priešistore) dažnai iš
esmės skiriasi nuo tų, kurias nurodo šalys.
Be to, nors administracinis teismas, priimdamas sprendimą, turi
vadovautis iš ginčo dalyko kylančiais skundo reikalavimais, kaip neseniai
dar kartą pabrėžė Aukščiausias Administracinis Teismas28, jo nesaisto skundo
pagrindai. Jis gali, neperžengdamas ginčo ribų, patenkinti skundą remdamasis
ir kitais pagrindais nei tie, kuriais rėmėsi pareiškėjai.
Kitaip tariant, pareiškėjas „negali nurodyti sprendimą priimančiam
teismui, kokias teisines aplinkybes jis turi nagrinėti“29. Tačiau kitų teisinių
aplinkybių tyrimas visais atvejais sąlygoja ir bylai reikšmingų faktinių
aplinkybių ištyrimą. Ir šiuo atveju pareiškėjas negali reikalauti, kad „tam
24
25
26
27

BVerwG, 2005 m. balandžio 29 d. Nutartis, Buchholz § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 342, 52 (53).
Viršuje nurodyti Höﬂing ir Rixen, § 86, 14 p.; viršuje nurodytas Dawin, § 86, 10 p.
BVerfG, 1991 m. spalio 22 d. Nutartis, BVerfGE 85, 36 (58).
Taip pat žr. BVerwG, 1989 . rugsėjo 12 d. Nutartį, Buchholz 406.11 § 10 BauGB Nr. 19, 17; BVerwG,
2001 m. birželio 20 d. Nutartį, NVwZ 2002, 83 (teisės aktų teisėtumo kontrolės procedūrai).
28 BVerwG, 2006 m. spalio 24 d. Sprendimas, NVWZ 2007, 104; 2006 m. spalio 26 d. Sprendimas, 10 C
12/05, cituotas pagal Juris, 20 p.; 2000 m. liepos 23 d. Sprendimas, BVerwGE 111, 318 (320); taip pat
žr. viršuje nurodytą 1989 m. rugsėjo 12 d. BVerwG nutartį.
29 BVerwG, viršuje nurodytas 2006 m. spalio 24 d. Sprendimas.
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tikros faktinės bylos aplinkybės nebūtų tiriamos“30.
Mano nuomone, Žemutinės Saksonijos teisingumo ministerijos
užsakymu 2004 m. atliktoje studijoje „Ateičiai pasirengęs teisingumas“31
pateikiama pozicija, jog „ir esant sudėtingoms bylos aplinkybėms teismo ex
oﬃcio vykdomas tyrimas turi remtis tais pagrindiniais faktais, kuriuos pateikė
šalys“32, yra nesuderinama su tyrimo principu ir aukščiau nurodyta teismo
praktika; su šiuo principu bei teismo praktika nesuderinamas ir tolesnis
minėtoje studijoje pateikiamas teiginys, jog teismo ex oﬃcio atliekamas
bylos aplinkybių tyrimas, kurio pagrindu naikinamas detalusis planas ar
administracinis aktas dėl priežasčių, kurių pareiškėjai iki šiol neminėjo,
„smarkiai peržengia šias (tyrimo) ribas“33.
Tokio pobūdžio aiškinimas galiausiai prieštarautų ir tai funkcijai, kuri
pagal Vokietijos Pagrindinio Įstatymo (toliau – ir GG) 19 straipsnio 4 dalį
suteikta tyrimo principui siekiant užtikrinti veiksmingą teisinę gynybą34.
Galima būtų skųstis tuo, jog administracinių teismų praktikoje
prioritetas teikiamas ne viešajam interesui, bet asmenų teisinei apsaugai35.
Tačiau tokia tvarka yra tiesiogiai grindžiama Vokietijos Pagrindinio Įstatymo
19 straipsnio 4 dalimi ir Vokietijos Konstitucinio Teismo išvystyta šios
normos aiškinimo praktika36.
Tokia būtų ši trumpa tyrimo principo apimties apžvalga. Vis dėlto iš
šios apžvalgos matyti, kokius naujus faktinių aplinkybių tyrimo elementus
teisėjas įtraukia į atliekamą tyrimą. Nepaisant kai kur įstatymuose numatytų
faktinių aplinkybių nustatymo apribojimų, kaip, pavyzdžiui, įsiteisėjusio
teismo sprendimo arba neskundžiamo (galutinio) administracinio akto
egzistavimo, teismo veiklą galima vertinti tik pagal tai, ar jis atliko reikalingą
faktinių aplinkybių nustatymą, kuris, jo teisiniu požiūriu, ir pagal atitinkamas
bylos aplinkybes turėjo pasirodyti būtinas. Paprastai „pertekliniai“ faktinių
aplinkybių nustatymo veiksmai nėra žalingi. Nereikšmingų arba negalutinių
(nepatvirtintų) faktinių aplinkybių nustatymas per se nesąlygoja sprendimo
klaidingumo37.
30 BVerwG, viršuje nurodytas 2006 m. spalio 26 d. Sprendimas.
31 Horst Eylmann, Christian Kirchner, Rolf Knieper et. al., „Zukunftsfähige Justiz – Strukturreform
durch Konzentration auf ihre Kernaufgaben“, 2004.
32 Ibid., 42 p.; taip pat žr. Mayen, DVBl. 2006, 1008 (1011).
33 Ibid., 42 p.; panašiai ir viršuje nurodytas Mayen, 1011 p.
34 Žr. viršuje nurodytus Höﬂing ir Rixen, § 86, 8 p.; BVerfGE 51, 304 (312).
35 Žr. Frantzen, DVBl. 1998, 413 (421).
36 Ibid., 418 ir paskesni p.; taip pat žr. Bertrams, NWVBl. 1997, 3 (4): „Adminsitracinių teismų užduotis
buvo ir yra veiksmingos teisinės apsaugos pagal galiojančią teisę užtikrinimas“.
37 Viršuje nurodytas Dawin, 47 p.
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Esant tokiai plačiai teisėjų diskrecijai ir aukščiausiųjų instancijų teismų
formuojamai praktikai, nereikia stebėtis, kad kai kada padaroma per daug
gero, t. y. ištiriama per daug aplinkybių. Teisėjai taip pat gali klysti ir bylos
išsprendimui pasirinkti neteisingus būdus. Tai pripažintų kiekvienas.
Tačiau, mano nuomone, nėra pagrįstas kartais reiškiamas kaltinimas,
jog tariamai išsiplėtė proceso metu neginčytų klaidų paieškos38. Atitinkamos
Aukščiausiojo Administracinio Teismo sprendimų dalys39 beveik be išimties
buvo susijusios su formaliaisiais galiojimo pagrindais detaliųjų planų,
kuriuos (visų pirma) septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje kritiškai
vertindavo administracinių teismų teisėjai. Net jei ir galėjo būti tam tikrų
išimčių, jos bet kokiu atveju buvo šiek tiek susijusios su formaliųjų pažeidimų
dažnumu priimant arba skelbiant teisės aktus. Apskritys ilgainiui įprato
prie naujų nuostatų, formalieji reikalavimai buvo išaiškinti, o įstatymų
leidėjas, priimdamas Statybos kodekso (toliau – ir BauGB) 214 ir paskesnius
straipsnius, iš esmės apsaugojo detaliuosius planus nuo teisminės kontrolės.
Tokia teisminė detaliųjų planų atitikties formaliesiems reikalavimams
kontrolė šiandien faktiškai vykdoma tik tada, kai dėl šių klausimų pateikiami
tikslingi skundai (pareiškimai).
Nereikia pervertinti to fakto, kad Aukščiausiojo Administracinio
Teismo sprendimuose tiek vėlesniais metais, tiek ir pastaruoju metu pasirodo
perspėjimas detaliųjų planų tvirtinimo procese neieškoti klaidų, kurios
nebuvo ginčijamos proceso metu. To nereikia daryti, be kita ko, ir dėl to,
kad daugelis šių sprendimų40 buvo susiję su atvejais, kai žemesnių instancijų
teismai elgėsi taip, kaip jiems patarė Aukščiausiasis Administracinis Teismas –
o būtent tai ir ginčydavo apeliantas.
Atkreiptinas dėmesys į išvadas, Aukščiausiojo Administracinio Teismo
padarytas tik viename man žinomame sprendime, kuriame buvo perspėta
dėl kitoje, t. y. mokesčių teisės srityje vykdytos proceso metu neginčytų
klaidų paieškos41. Byla buvo susijusi su Aukštesniojo administracinio
38 Žr. Sendler, Vokietijos Aukščiausiojo administracinio teismo 2002 m. balandžio 17 d. sprendimo
komentaras, DVB. 2002, 1412 (1414); šį kaltinimą kaip nepagrįstą (pirmiausia kaip proceso trukmės
priežastį) atmeta ir Bertrams, NWVBl. 1999, 245 (246) ir NWVBl. 1997, 3 (6).
39 BVerwG, 1979 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas, Buchholz 406.11 § 10 BBauG Nr. 10, 9 (17 p.); BVerwG,
1989 m. rugsėjo 12 d. Nutartis, Buchholz 406.11 § 10 BauGB Nr. 19, 17; BVerwG, 1993 m. birželio
17 d. Sprendimas, NVwZ 1994, 281; BVerwG, 1997 m. balandžio 1 d. Nutartis, Buchholz 406.11 §
10 BauGB Nr. 35, 6 (12); BVerwG, 2001 m. birželio 20 d. Nutartis, NVwZ 2002, 83 (84); BVerwG,
2002 m. balandžio 17 d. Sprendimas, BVerwGE 116, 188 (196 p.); BVerwG, 2006 m. spalio 4 d.
Sprendimas, 4 BN 26/06 – nurodytas pagal Juris.
40 BVerwG, 1993 m. birželio 17 d. Sprendimas, NVwZ 1994, 281; BVerwG, 2001 m. birželio 20 d.
Nutartis, NVwZ 2002, 83 (84); BVerwG, viršuje nurodyta 2006 m. spalio 4 d. Nutartis, 4 BN 26/06.
41 BVerwG, 2002 m. balandžio 17 d. Sprendimas, BVerwGE 116, 188 (196 p.).

243

II. Administracinė doktrina

Dr. Joachim Arntz

teismo atliktu mokėtinų rinkliavų skaičiavimo patikrinimu. Devintasis
teisėjų senatas pabrėžė, jog perspėjimu dėl proceso metu neginčytų klaidų
paieškos siekiama ne kvestionuoti tyrimo principo galiojimą, bet užtikrinti
tinkamą šio principo taikymą, atsižvelgiant į valdžių padalijimo ir proceso
ekonomiškumo principus. Negalima pateikti abstraktaus ir visais atvejais
teisingo atsakymo, kas kiekvienu konkrečiu atveju laikytina tinkamu tyrimo
principo taikymu. Procese neginčytų klaidų paieška, kuomet peržengiamos
pareiškėjo reikalavimo ribos, nėra tinkama. Vis dėlto teismų atliekama klaidų
paieška visais atvejais remiasi delikačia teisėjų intuicija. Kalbant apie teisminę
mokėtinų rinkliavų apskaičiavimo kontrolę, paprastai tokie skaičiavimai gali
būti tinkamai tikrinami tik tada, kai dėl jų buvo pareikšti esminiai priekaištai.
Tokiai teismų praktikai, be abejo, galima pritarti. Kaip pripažino ir
Aukščiausiasis Administracinis Teismas42, administracinių teismų atliekamai
kontrolei jau vien pagal savo pobūdį yra nustatytos ribos. Visa apimantis
visų įmanomų prieštaravimų ir kritinių aspektų patikrinimas (tai pasakytina
ir apie bylai reikšmingas aplinkybes) yra neįmanomas. Tyrimo principu taip
pat reikia naudotis tinkamai. Teismo salėje niekas negali reikalauti iš asmens,
teigiančio, jog jis yra pareiškėjas, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą43, išskyrus atvejus, kai dėl jo tapatybės, pvz., pabėgėlių bylose, kyla
rimtų abejonių. Aišku, tai negali reikšti, jog teismas ignoruos teisės pažeidimą
dėl to, kad pareiškėjas tokio reikalavimo nenorėjo leisti nagrinėti teisme.
Ir apskritai akivaizdu, kaip dažnai minėtuose sprendimuose nurodydavo
Aukščiausiasis Administracinis Teismas, kad teismui negali būti užkertamas
kelias teisės ar fakto klausimų tyrimui vien dėl to, kad proceso dalyviai apie
šiuos klausimus nekalbėjo44. Tokią praktiką charakterizuoja iki šiol naujausias
Aukščiausiojo Administracinio Teismo sprendimas, kuriame minimas
perspėjimas neieškoti proceso metu neginčytų klaidų. Šioje byloje pareiškėjas
minėtą perspėjimą norėjo suprasti kaip teisės principą su išimtimis (ir ne tik
tiek, kiek tai susiję su faktinių aplinkybių, bet ir su teisinių aplinkybių tyrimu).
Aukščiausiasis Administracinis Teismas aiškiai atmetė tokią pareiškėjo
interpretaciją. Anot šio teismo, toks perspėjimas nėra teisės principas – juo
yra tik įgyvendinama teisminės veiklos taisyklė. Tyrimo principo galiojimas
šiame kontekste nėra kvestionuojamas45.
42 BVerfG, 1980 m. kovo 26 d. Nutartis, BVerfGE 85, 36 (58).
43 Heydemann, „Anm. zu unbemerkten Fehlern, Qualität und Quantität in der Verwaltungsrechtsprechung“, BDVR Rundschreiben 2006, 87 (90).
44 BVerwG, 1993 m. birželio 17 d. Nutartis, NVwZ 1994, 281; BVerwG, 2006 m. spalio 4 d. Nutartis, 4
BN 26/06, nurodyta pagal Juris.
45 BVerwG, 2006 m. spalio 4 d. Nutartis, 4 BN 26/06, nurodyta pagal Juris.
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Panašūs nesusipratimai dėl Aukščiausiojo Administracinio Teismo
perspėjimo neretai kyla ir teismų praktikoje. Pavyzdžiui, viename procese
advokatas pateikė raštą, kuriame prašė a limine atmesti kitų proceso dalyvių
prašymus dėl to, jog jie nėra motyvuoti, arba priimant sprendimą kitų proceso
dalyvių nenaudai atsižvelgti tik į tas faktines aplinkybes, kurias tik jie patys ir
buvo nurodę. Dažnai tokie reikalavimai aiškiai siejasi ir su teismo atliekamu
teisės klausimų tikrinimu, kuris dėl priešingos šalies argumentų bergždumo
laikomas neleistina klaidų paieška.
Kalbant apie tai, reikia aiškiai pabrėžti, jog tam tikra klaidų paieška
vykdant teisminę administracinių veiksmų kontrolę yra neišvengiama, ir tai
yra savaime suprantama. Todėl šiame kontekste klausimų gali kilti tik dėl
tinkamų kriterijų pasirinkimo arba, kaip teigė Aukščiausiasis Administracinis
Teismas, tinkamos intuicijos išvystymo.
Mano nuomone, tai teismams puikiai pavyko. Įsivaizdavimas, jog teisėjai
trokšta nustatyti faktines aplinkybes ir be jokios dingsties, siekdami surasti
galimai egzistuojančias, tačiau iki šiol aiškiai neįvardytas klaidas, neatspindi
dešimtmečius didžiausiu darbo krūviu pasižyminčių teismų darbo realybės.
Tai, jog kai kur pasitaiko išimčių46, šiai išvadai neprieštarauja.
Kai taip pat dažnokai ex oﬃcio įvertinamos materialinės rinkliavų
nustatymą reglamentuojančios normos (pvz., rinkliavų paskirstymas),
toks įvertinimas aiškiai pagrindžiamas reikšme, kuri teikiama šioms
poįstatyminėms normoms tiek būsimų teismo sprendimų, tiek ir
administracinės praktikos atžvilgiu. Teismui, kuris ir šioje srityje iš esmės
atsižvelgtų tik į proceso metu pareikštus priekaištus ir, pavyzdžiui, ignoruotų
kitose bylose gautus duomenis, kiltų grėsmė po trumpo laiko būti priverstam
priimti priešingą sprendimą47. Todėl bent jau rinkliavų nustatymo nuostatų
patikrinimas, ar nepadaryta dažnai pasitaikančių klaidų, paprastai vykdomas
ir nesant atitinkamų proceso dalyvių prieštaravimų. Priešinga situacija
neužtikrintų nei administraciniams teismams perduotos funkcijos užtikrinti
teisinę gynybą, nei funkcijos kontroliuoti administracijos teisėtumą
įgyvendinimo. Ji taip pat nesiderintų su administracinių teismų teisėjų
įvaizdžiu.
Tai nėra nei proceso metu neginčytų klaidų paieška Aukščiausiojo
Administracinio Teismo minima prasme, nei perdėtas faktinių aplinkybių
aiškinimasis. Tai, kad toks aiškinimasis yra paplitęs reiškinys, aš taip pat
negaliu patvirtinti. Atvirkščiai, man susidarė įspūdis, jog dešimtmečius
46 Žr. Kutscheidt, NWVBl. 1995, 121 nurodytą bylą; taip pat žr. Bertrams, NWVBl. 1997, 3 (4),
„Kunstfehler“.
47 Taip pat žr. Quaas, VBl.BW 2004, 461 (465); žr. Wiesemann, DVBl. 2007, 873 (876).

245

II. Administracinė doktrina

Dr. Joachim Arntz

egzistavęs didelis teismų darbo krūvis paliko ir priešingas tendencijas
atskleidžiančių pėdsakų – t. y., kad faktinės aplinkybės kartais ištiriamos net
per mažai.
Būtent dėl to advokatų procesinis aktyvumas (grįžtu prie šio straipsnio
pradžioje pateikto šmaikštaus klausimo), nepaisant tyrimo principo, yra
svarbesnis nei kada nors anksčiau.
Tai, kad vis dar kalbama apie per didelį administracinių teismų
atliekamų tyrimų intensyvumą ir proceso metu neginčytų klaidų paieškas,
kai kuriems suformavo įspūdį, jog administraciniame procese pakanka vien
tinkamai ir teisine forma surašyti pareiškėjo reikalavimą, o visa kita atliks
pats teismas.
Tačiau jau iš anksčiau išdėstytos tyrimo principo teisinės analizės
matyti, jog tai yra klaidingas įspūdis. Nors teismas ir turi teisę nepriklausomai
nuo proceso dalyvių argumentų vykdyti faktinių aplinkybių tyrimą ir
pasisakyti dėl visų pagrįstų abejonių, kurios kyla sprendžiant bylą, tačiau
tikroji pareiga vykdyti tokį tyrimą egzistuoja tik daug retesniais atvejais, kai
faktinių aplinkybių tyrimas (ex oﬃcio arba šalių iniciatyva) atrodo būtinas.
Šiame kontekste ypatinga reikšmė teikiama proceso dalyvių argumentams.
Tai ypač taikytina advokatų atstovaujamiems proceso dalyviams. Tai,
kad proceso dalyvių aktyvaus dalyvavimo pareiga yra didesnė dalyvaujant
advokatui nei jam nedalyvaujant, atitinka nusistovėjusią Aukščiausiojo
Administracinio Teismo praktiką48.
Tam, kad teismui kiltų pareiga atlikti (tolesnį) aplinkybių tyrimą,
nepakanka vien paprasto paaiškinimo. Priešingai, teismų praktikoje
įtvirtinta49, kad šis paaiškinimas turi būti pakankamai pagrįstas. Pavyzdžiui,
pabėgėlių bylose aiškiai nepakanka nurodyti vien tik visuotinai žinomą
politinio persekiojimo pareiškėjo kilmės valstybėje faktą arba remtis tik
formaliais rinkliavų nustatymo neteisėtumo pagrindais. Tas pats pasakytina ir
apie šias išvadas:
„Teismui žinomas tas faktas, jog praeityje ... miesto nustatytos sklypų
prijungimo prie inžinerinių tinklų rinkliavos buvo ydingos, todėl ir niekinės.
Todėl yra ginčijama, jog aptariamoje srityje egzistavo ir egzistuoja galiojanti
prisijungimo rinkliava. Remiantis tyrimo principu, administracinis teismas
turi ex oﬃcio išnagrinėti šį klausimą.“
48 Žr. BVerwG, 1983 m. sugpjūčio 26 d. Sprendimą, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 147, 9 (11).
49 Žr. BVerwG, 1996 m. kovo 6 d. Nutartį, Buchholz 406.11 § 31 BauGB Nr. 35 (Leitsatz); 1998 m.
liepos 24 d. Nutartį, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 292, 40 p.; BVerwG, 1997 m. rugsėjo 17 d.
Nutartį, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 284, 30; taip pat žr. BVerfG, 1988 m. vasario 18 d.
Nutartį, NVWZ 1988, 523 (524).
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Manau, jog suprantama, kad tokio pobūdžio argumentas negali lemti
nustatytas ribas peržengiančio teismo tyrimo ex oﬃcio.
Kita vertus, kaip jau minėta, kokybiško ir motyvuoto proceso dalyvio
argumento reikšmė neapsiriboja tik tuo, kad teismui kyla pareiga atlikti
faktinių aplinkybių nustatymą, o jo neatlikdamas teismas padarytų teisės
klaidą. Net ir be visa to, proceso dalyvių argumentai prisidėtų prie teismo
turimų žinių lygio išplėtimo, o kartu jie (per se arba juos susiejant su teismo
turimomis pirminėmis žiniomis) padėtų suformuoti pagrindus naujiems
tyrimams. Galiausiai minėti argumentai padeda patikslinti pareiškėjo
reikalavimo teisę. Negalima nuvertinti reikšmės, kuri dažnai suteikiama
šiam aspektui atliekant faktinių aplinkybių tyrimą. Teismas, kuris mano,
jog pareiškėjo reikalavimai yra pagrįsti, reikalui esant bus daug labiau
suinteresuotas vykdyti tolesnius aplinkybių nustatymo veiksmus.
Advokatų dalyvavimui teikiama ypatinga reikšmė techninių, mokslinių
žinių reikalaujančiuose procesuose, kuriuose proceso dalyviai turimos
informacijos požiūriu dažnai yra pranašesni už teismą. Šiame kontekste
advokatai savo argumentais turi padėti teismui atlikti tinkamą aplinkybių
tyrimą. Iš praktikos matyti, jog tokiuose procesuose (pvz., susijusiuose su
telekomunikacijų sektoriumi) šalių argumentais neparemti aplinkybių tyrimai,
kuriuos atliktų teismas, yra labiau išimtis, o ne taisyklė50.
Taip suprantamas dalyvavimas procese reikalauja intensyvaus
pasiruošimo. Jis apima ne tik prie bylos pridėtų dokumentų ir kitos medžiagos
peržiūrėjimą, kaip dar prieš ketvirtį amžiaus reikalavo Redecker, bet ir, esant
reikalui, individualią vietos apžiūrą, įrodymų rinkimą, o ypatingų techninių,
mokslinių žinių reikalaujančiuose procesuose – ankstyvą specialistų įtraukimą
į procesą dėl faktinių aplinkybių paaiškinimo.
Per 25 metus tokia tiriamojo pobūdžio advokatų veikla tapo dar
reikšmingesnė. Priešingai nei tuomet, dabar, įvedus leidimo pateikti apeliacinį
skundą sistemą, advokatai argumentus dėl faktinių aplinkybių visa apimtimi
gali teikti tik vienoje instancijoje. Šioje instancijoje nepateikus prašymo
arba bent pasiūlymo surinkti įrodymus, tokie prašymai paprastai negali
būti teikiami vėlesnėse instancijose. Tas pats pasakytina ir apie kitus bylai
reikšmingus argumentus.
VwGO 87 straipsnio b punkte įtvirtinus teisę atsisakyti priimti
pavėluotai pateiktą medžiagą, teismo pareiga nustatyti faktines aplinkybes
buvo susilpninta, o šalių pareiga dalyvauti procese sustiprinta, ir teismas įgijo
teisę (tačiau kitaip nei civiliniame procese – ne pareigą) atmesti pavėluotai
50 Panašiai ir Quaas, VBl.BW 2004, 461 (465) (didžiajam procesui).
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pateiktus proceso dalyvių prašymus51. Tokia atmetimo teisė paveikia ir
apeliacinį (VwGO 128 straipsnio a punktas) bei kasacinį (VwGO 141
straipsnis ir 128 straipsnio a punktas) procesus.
Aukštesnius reikalavimus advokatams iškėlė ir naujoji su skundais
procese pagal VwGO 80 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnį susijusių nuostatų
redakcija52.
Tolesni iššūkiai advokatams ir administraciniams teismams atsiras
tada, kai federacinių žemių vyriausybės įgyvendins savo ketinimus
praktiškai panaikinti ikiteisminę ginčų sprendimų stadiją53. Dėl tokios
stadijos reikalingumo kontroversiškos diskusijos verda ir administracinio
proceso kontekste. Tačiau neginčytina tai, kad dažnai tik ikiteisminio ginčų
nagrinėjimo institucijos nustatydavo pirmąsias faktines bylos aplinkybes ir
jas parengdavo teismo procesui. Ateityje šį darbą dažniau nei anksčiau turės
atlikti administracinių teismų teisėjai ir šių teismų procesuose dalyvausiantys
advokatai.
Tuo pat metu, panaikinus ikiteisminę ginčų sprendimo procedūrą,
administraciniams teismams bus perduota dar daugiau administracinių
aktų teisėtumo kontrolės funkcijų. Ši kontrolė yra antras svarbiausias
administracinių teismų uždavinys54. Jai įgyvendinti taip pat būtinas tyrimo
principas. Be to, jai įgyvendinti svarbus ir advokatų dalyvavimas.
Baigiamosios pastabos
Net jei reformos projekto aiškinamajame rašte apie tai nėra pasakyta
nei žodžio, teigtina, jog planuojamas ikiteisminės ginčų sprendimo stadijos
panaikinimas, įtvirtinus pareiškimų priimtinumo stadiją, lems tolesnį esminį
asmenų teisinės gynybos apribojimą. Iš jų bus atimta galimybė pasinaudoti
pigiu faktinių aplinkybių patikrinimu, kuris kai kuriose srityse sudarė sąlygas
priimti daug vėliau nebeginčytų sprendimų. Būtent šiuo metu išankstinio
dalies bylinėjimosi išlaidų įmokėjimo pareigos įtvirtinimas, o taip pat
galimybės nemokamai atsiimti pareiškimą panaikinimas žymiai prislopino
žmonių norą kreiptis į teismą. Tai įrodo akivaizdus naujų bylų skaičiaus
sumažėjimas, įtvirtinus išankstinio dalies bylinėjimosi išlaidų įmokėjimo
51 Žr. Kopp, 14 leidimas, 9 p.
52 Žr. VwGO, 146 straipsnio 4 dalies 3 sakinį.
53 Žr. Šiaurės Reino-Vestfalijos federacinės žemės vyriausybės 2007 m. balandžio 23 d. įstatymo
projektą (Spaudinio Nr. 14/4199 – „Büroabbaugesetz II“ („Biurokratijos mažinimo įstatymas Nr.
2“))
54 Žr. Kopp, VwGO, 14 leidimas, § 87 b, 1 p.
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pareigą. Nuomonę, kad pareiškimų nebeteikiantys asmenys tėra tik ,,atbaidyti
nuolatiniai bylininkai“, paneigia faktas, kad tokių bylininkų teikiamų
pareiškimų skaičius, tiek mano, tiek ir daugelio mano kolegų nuomone, iš
esmės nepakito.
Akivaizdu, jog minėtos reformos, pabranginančios procesą, atbaido ne
„nuolatinius bylininkus“, o greičiau įstatymus gerbiančius, tačiau savo išlaidas
atsakingai skaičiuojančius asmenis. Tačiau kokį poveikį tai daro teisinei
sąmonei, atsakyti nėra lengva. Manau, jog šiame kontekste labai svarbų
vaidmenį turėtų atlikti advokatai.
Vis dėlto man nekyla abejonių dėl to, kad visapusiška žmogaus teisių
apsauga yra vienas iš esminių mūsų pokarinės valstybinės santvarkos
pasiekimų. Užtikrinti žmogaus teisių apsaugą visų pirma padeda tyrimo
principas. Mes, teisėjai, teisinės apsaugos principą ilgainiui galėsime
įgyvendinti tik tada, kai ir advokatų tarpe, siekdami įgyvendinti šį principą,
veiks aktyvūs ir kompetentingi kolegos.
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III. Informacinė dalis
1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2008 m. gegužės – rugpjūčio mėn.)

1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
1.1.1. Dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo atkurti nuosavybės
teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) ir testamento panaikinimo
Ieškovė kreipėsi į Zarasų rajono apylinkės teismą, prašydama panaikinti
Utenos apskrities valdytojos 1995 m. rugsėjo 22 d. sprendimą dalyje dėl
dviejų sklypų, kuriuose yra ieškovei priklausantys pastatai, 1999 m. gruodžio
9 d. testamentą dalyje, pagal kurią atsakovė B. G. paveldėjo O. G. žemę, bei
panaikinti atsakovės B. G. nuosavybės teises į minėtus sklypus.
Ieškinyje ieškovė nurodė, jog ji siekė prie jai nuosavybės teise
priklausančių pastatų suformuoti namų valdą, tačiau Utenos apskrities
viršininko administracija atsisakė projektuoti namų valdos sklypą, nes
ieškovės pastatai yra žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei
B. G. Į minimą žemės sklypą ginčijamu Utenos apskrities valdytojos 1995 m.
rugsėjo 22 d. sprendimu buvo atstatytos nuosavybės teisės O. G., po kurio
mirties sklypą paveldėjo atsakovė B. G. Ieškovė teigė, jog Utenos apskrities
valdytojos sprendimas yra naikintinas, kaip prieštaraujantis Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktui, pagal kurį žemės sklypai, kurie yra
užimti namų valdų sklypais, priskiriami prie valstybės išperkamos žemės,
todėl nuosavybės teisė į šią žemę neatkuriama.
Zarasų rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio
teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju keliami
mišrūs reikalavimai – viena vertus, reikalavimas dėl apskrities valdytojo
sprendimo (t. y. administracinio akto) panaikinimo, kuris yra administracinio
teisinio pobūdžio, kita vertus, reikalavimai dėl testamento dalies panaikinimo
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ir nuosavybės teisės panaikinimo, kurie yra civilinio teisinio pobūdžio.
Tačiau šioje byloje civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai yra išvestiniai ir
visiškai priklauso nuo administracinio akto panaikinimo, o administracinio
akto panaikinimo klausimas turi būti išspręstas taikant teisės normas,
reglamentuojančias nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą.
Specialioji teisėjų kolegija priminė, jog ji ne kartą yra konstatavusi, kad
nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuoja viešosios teisės normos, o
atitinkama valstybės, savivaldybių ir jų institucijų veikla, susijusi su
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto
turto grąžinimu, yra viešojo administravimo sritis (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 2 str. 1 d.). Todėl ginčai, kilę šioje srityje, nagrinėtini
administraciniame teisme.
Kartu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje iškelti išvestiniai
reikalavimai dėl testamento dalies ir nuosavybės teisės panaikinimo neturi
būti išskiriami ir, siekiant užtikrinti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje garantuotą žmogaus teisę
į operatyvų teismo procesą, turi būti nagrinėjami kartu su pagrindiniais
reikalavimais vienoje byloje administraciniame teisme (2008 m. gegužės 20 d.
nutartis).
1.1.2. Dėl savivaldybės
susirinkimą atšaukimo

išduoto

išankstinio

leidimo

organizuoti

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydamas pripažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmus,
pasireiškusius neva trukdymu organizuoti teisėtą susirinkimą, neteisėtais bei
įpareigoti atlyginti jam padarytą neturtinę žalą.
Skunde pareiškėjas nurodė, kad jis 2008 m. gegužės 19 d. Kauno
mieste organizavo pilietinę akciją (susirinkimą), kuriam, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu, Kauno miesto savivaldybės
administracija 2008 m. gegužės 16 d. išdavė pažymėjimą dėl susirinkimo
vietos, laiko ir formos. Tačiau pareiškėjo organizuoto susirinkimo dalyviams
suderintu susirinkimo laiku atvykus į susirinkimo vietą, uniformuoti policijos
pareigūnai pareiškėjui pranešė, kad jis negali pradėti susirinkimo, nes Kauno
miesto savivaldybės administracija 2008 m. gegužės 19 d. raštu atšaukė
leidimą susirinkimui. Pareiškėjo teigimu, tokiais Kauno miesto savivaldybės
administracijos veiksmais buvo pažeistos jo teisės kritikuoti valdžios
institucijas bei organizuoti taikius susirinkimus, kurias numato Konstitucija
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bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Dėl
Kauno miesto savivaldybės administracijos neteisėtų veiksmų jis patyrė
neturtinę žalą, nes buvo priverstas vykdyti policijos pareigūnų nurodymus,
duotus remiantis neteisėtu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008
m. gegužės 19 d. raštu bei pranešti susirinkimo dalyviams apie susirinkimo
atšaukimą, dėl ko jis patyrė psichologinį diskomfortą, o susirinkimo dalyviai
turėjo pagrindo suabejoti jo reputacija.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju
pareiškėjas kelia ginčą dėl žalos, kurią kildina iš Kauno miesto savivaldybės
administracijos veiksmų, susijusių su Susirinkimų įstatymo nuostatų
įgyvendinimu, atlyginimo. Susirinkimų įstatymas suteikia savivaldybių
vykdomosioms institucijoms tam tikrus įgaliojimus, kontroliuojant asmenų
organizuojamų susirinkimų teisėtumą, ir šių įgaliojimų įgyvendinimas
laikytinas viešojo administravimo veikla, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas
administraciniame teisme.
Tačiau Susirinkimų įstatymo 13 straipsnyje yra numatyta, kad
susirinkimo organizatoriai atsisakymą išduoti pažymėjimą dėl suderintos
susirinkimo vietos, laiko ir formos gali apskųsti atitinkamos apylinkės
teismui. Ši įstatymo nuostata, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, bylų
rūšinio teismingumo nustatymo prasme, turėtų būti laikoma išimtine ir
neturėtų būti aiškinama plečiamai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas
ginčas nepatenka į Susirinkimų įstatymo 13 straipsnyje numatytų ginčų
kategoriją, todėl šio ginčo teismingumas turėtų būti nustatomas pagal minėtas
bendrąsias rūšinio teismingumo taisykles ir jis turėtų būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (2008 m. birželio d. nutartis).
1.1.3. Dėl keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių
su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo)
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos įsakymą, kuriuo už Keleivinio transporto
vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu,
kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478, 11 punkte numatytą
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pažeidimą, t. y. važiavimo bilieto su nuolaida pardavimą keleiviui, neturinčiam
teisės į transporto lengvatas, buvo nuspręsta neatlyginti pareiškėjui per
2007 m. lapkričio mėnesį negautų pajamų dėl keleiviams taikytų važiavimo
tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą,
pažymėdamas, kad dėl lengvatų taikymo negautos pajamos vežėjams
kompensuojamos (atlyginamos) pagal jų su Valstybine kelių transporto
inspekcija sudarytas sutartis.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pagrindinis kriterijus, pagal
kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio
teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir
pobūdis. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtini
administraciniame teisme, o ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių,
nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme yra numatyti atvejai
ir tvarka, kada transporto keleiviams yra taikomos lengvatos, įsigyjant bilietus.
Dėl tokių lengvatų taikymo vežėjų negautos pajamos yra kompensuojamos iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų Transporto lengvatų įstatymo 8 straipsnyje
bei minėtame Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių
su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos apraše
nustatyta tvarka. Vežėjų negautų pajamų, taikant keleivių vežimo lengvatas,
kompensavimas laikytinas viešojo administravimo sritimi. Vežėjų negautų
pajamų kompensavimo sistema yra detaliai reglamentuojama minėtuose
specialiuose teisės aktuose ir, nustatant šią sistemą, iš esmės yra reguliuojamas
valstybės bei savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimas. Valstybės biudžeto lėšų
skyrimą (paskirstymą) vežėjų negautų pajamų kompensavimui įgyvendina
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kuriai
minėtais teisės aktais yra suteikti atitinkami įgaliojimai. Taip pat Valstybinei
kelių transporto inspekcijai yra suteikti atitinkami vežėjų kontrolės bei
poveikio priemonių vežėjams taikymo įgaliojimai, siekiant išvengti nepagrįsto
lengvatų keleiviams taikymo, o kartu ir nepagrįsto valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo.
Nagrinėjamu atveju ginčijamu įsakymu Valstybinė kelių transporto
inspekcija būtent ir pritaikė pareiškėjui vieną iš teisės aktuose numatytų
poveikio priemonių. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas, Valstybinei kelių
transporto inspekcijai įgyvendinant prieš tai paminėtas jos funkcijas, ir šio
įsakymo priėmimas laikytinas viešojo administravimo veikla, todėl ginčas
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nagrinėjamu atveju iš esmės kyla iš administracinių teisinių santykių, todėl
turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme.
Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, aplinkybė, kad Valstybinė kelių
transporto inspekcija su vežėjais sudaro atitinkamas sutartis dėl negautų
pajamų, taikant lengvatas keleiviams, kompensavimo, nagrinėjamu atveju
bylos rūšinio teismingumo nekeičia. Pagal savo pobūdį, šios sutartys yra
tik tam tikras teisinis instrumentas, kuriuo naudodamasi Valstybinė kelių
transporto inspekcija realizuoja jai suteiktus viešojo administravimo
įgaliojimus, susijusius su valstybės biudžeto lėšų paskirstymu. Tai patvirtina
ir tarp pareiškėjo bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos sudarytos
sutarties turinys, kuriame iš esmės yra tik konkretizuojamos prieš tai
paminėtų specialių norminių teisės aktų nuostatos, o grynai civilinio teisinio
pobūdžio sąlygų nėra nustatoma. Be to, ir ginčo šalys, dėstydamos savo
pozicijas šioje byloje, jų neargumentuoja sutarčių teisės ar kitomis civilinės
teisės normomis. Tai taip pat patvirtina, jog aptariamame ginče dėl atsakovo
įsakymo panaikinimo aiškiai dominuoja administraciniai teisiniai elementai,
dėl ko šis ginčas turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2008 m.
birželio 13 d. nutartis).
1.1.4. Dėl asmens, kuris nėra viešojo administravimo subjektas,
atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas apskundimo
Ieškovai kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, prašydami
įpareigoti atsakovą – Vilniaus universiteto Teorinės ﬁzikos ir astronomijos
institutą – išduoti sąlygas ūkininko sodybos kūrimui pagal pateiktą paraišką
dėl projektavimo sąlygų sąvado. Ieškovai nurodė, kad 2007 m. gruodžio 10
d. kreipėsi į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrių su prašymu išduoti projektavimo sąlygas ūkininko
sodybos kūrimui ieškovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype,
kuris patenka į Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zoną. 2008 m.
sausio 17 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą
ūkininko sodybos kūrimui, nes atsakovas atsisakė išduoti projektavimo
sąlygas.
Paminėtina, kad prieš pateikdami ieškinį bendrosios kompetencijos
teismui, ieškovai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris
2008 m. vasario 4 d. nutartimi atsisakė priimti minėtą skundą, nurodydamas,
jog atsakovas nėra viešojo administravimo subjektas ir jam nesuteiktos
viešojo administravimo funkcijos.
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Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad projektavimo sąlygų sąvado
išdavimas yra viešosios teisės reglamentuojamas procesas ir ginčai dėl
projektavimo sąlygų sąvado išdavimo teismingi administraciniam teismui. Tai,
kad šiame procese atitinkamais – taip pat viešosios teisės aktais nustatytais
– atvejais savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas), gavęs dokumentus projektavimo sąlygų
sąvado parengimui, turi pateikti paraišką statinio projektavimo sąlygoms
atitinkamoms institucijoms (inter alia Vilniaus universiteto Teorinės ﬁzikos
ir astronomijos institutui) (Statybos įstatymo 2 str. 32 d., Statybos techninio
reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ IV sk.
11.5, 37 p.), ir šioms institucijoms atsisakius tai padaryti, teisinių santykių
pobūdis nepakinta. Tai yra, kuomet asmuo ginčija tokios institucijos (šiuo
atveju Vilniaus universiteto Teorinės ﬁzikos ir astronomijos instituto)
atsisakymą, ginčas taip pat nagrinėtinas administraciniame teisme (2008 m.
gegužės 8 d.).

1.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
1.2.1. Dėl pripažinimo, kad asmuo teises į žemę įgijo ne paveldėjimo,
bet sprendimų, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį
nekilnojamąjį turtą, pagrindu
Ieškovė kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydama
pripažinti, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, pretendentu į A. B. nusavinto
turto 1/3 dalies grąžinimą, buvo ji (ieškovė), o ne jos tėvas P. B., ir pakeisti
Kauno apskrities viršininko įsakymą, jo priedus bei sprendimą, kuriais buvo
atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemė) piliečiui P. B.,
pripažįstant, kad šiais aktais atkurtos nuosavybės teisės į žemę G. B., V. B. ir E.
B. Ieškovė teismo taip pat prašė konstatuoti, kad Kauno miesto 11-ojo notarų
biuro išduotas papildomas paveldėjimo liudijimas P. B. paveldėjimo byloje yra
niekinis.
Ieškovė pažymėjo, kad jos nuosavybės teisės į žemę faktiškai atsirado
ne paveldėjimo, o paduoto pareiškimo atkurti nuosavybės teises į 1/3 senelio
A. B. turėtos ir nusavintos žemės pagrindu. Nuosavybės teises į žemę ji įgijo
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savarankiškai ir norinti, jog teismas pripažintų, kad nuosavybės teisių į
žemę atsiradimo pagrindas yra ne paveldėjimo teisės liudijimas, bet Kauno
apskrities viršininko administracijos sprendimas dėl nuosavybės teisių
atkūrimo. Ieškovė nurodė, kad ji 1999 m. rugpjūčio 13 d. pateikė prašymą
dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 1/3 dalį senelio iki nacionalizacijos turėtą
nekilnojamąjį turtą, tuo tarpu jos tėvas P. B. (miręs 1993 m. gegužės 13 d.),
tokio prašymo nebuvo pateikęs, todėl jo vardu nuosavybės teisės negalėjo būti
atkurtos.
Kauno miesto apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją,
prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėjamu atveju buvo keliami
mišrūs reikalavimai. Reikalavimai, susiję su pripažinimu pretendentu, Kauno
apskrities viršininko aktų, priimtų nuosavybės teisių atkūrimo srityje,
pakeitimu, yra administracinio teisinio pobūdžio. Tuo tarpu reikalavimas,
susijęs su papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo niekiniu, yra
civilinio teisinio pobūdžio. Administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai
šiuo atveju yra dominuojantys, lemiantys kito reikalavimo (dėl papildomo
paveldėjimo teisės liudijimo) teisinį likimą. Tačiau Specialioji teisėjų kolegija
pažymėjo, kad nors šioje byloje, dėl kurios rūšinio priskirtinumo teismas
kreipėsi, dominuoja administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai (dėl
pripažinimo pretendentu, aktų, priimtų nuosavybės teisių atkūrimo procese,
pakeitimo, kur teismų praktiką formuoja administraciniai teismai), tačiau
šiuo konkrečiu atveju byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos
teisme.
Šią išvadą, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, sąlygoja aplinkybė, jog
sprendžiant šį ginčą, Kauno apygardos teisme buvo užvesta kita civilinė byla
pagal ieškovės trečiojo asmens šioje byloje ieškinį G. B. (ieškovei šioje byloje),
tretiesiems asmenims: notarams, dėl paveldėjimo teisės liudijimo nuginčijimo,
kur be kitų reikalavimų taip pat yra ginčijamas minėtas papildomas
paveldėjimo teisės liudijimas.
Kadangi tarp P. B. įpėdinių yra kilęs ginčas dėl palikimo, Specialioji
teisėjų kolegija nusprendė, jog ir aptariamoji byla, kurioje, nors kaip ir minėta,
dominuoja (atskirai imant) administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai,
turėtų būti kompleksiškai nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme
(2008 m. gegužės 29 d. nutartis).
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1.2.2. Dėl viešojo administravimo įgaliojimus turintiems darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartį, paskirtų tarnybinių nuobaudų
Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydamas
panaikinti Kauno apskrities viršininko įsakymą, kuriuo jam buvo paskirta
drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, ieškovą grąžinti į darbą ir priteisti
iš atsakovo – Kauno apskrities viršininko administracijos – vidutinį darbo
užmokestį už priverstinę pravaikštą iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Ieškovas nurodė, jog jis pagal darbo sutartį dirbo Kauno apskrities viršininko
administracijoje vyriausiuoju specialistu, o ginčijama drausminė nuobauda
ieškovui buvo paskirta už tai, jog jis, pasinaudodamas pareigomis, siekė įsigyti
J. B. priklausantį žemės sklypą.
Kauno miesto apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją,
prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog administraciniuose teismuose
nagrinėjamos bylos dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės
ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus
(įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus). Tarnybinio ginčo samprata
apibrėžta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2
straipsnio 19 dalyje, t. y. tarnybiniai ginčai yra valstybės tarnautojų, turinčių
viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su
tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio
priemonių taikymu. Valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuoja
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Šis įstatymas netaikomas
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo
užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų
(Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 5 d. 7 p.). Specialioji teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į tai, kad ieškovas dirbo pagal darbo sutartį, nurodė, jog
valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos jo
atžvilgiu netaikytinos. Keliamas ginčas pagal įstatyminį reguliavimą nėra
priskirtinas tarnybinių ginčų kategorijai ir nepakliūna į tą ginčų kategoriją,
kurie nagrinėtini administraciniame teisme, todėl ginčas nagrinėtinas
bendrosios kompetencijos teisme (2008 m. birželio 11 d. nutartis).
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1.2.3. Dėl viešojo administravimo subjektų organizuojamo viešojo
aukciono procedūrų pažeidimų
Ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, prašydama
pripažinti negaliojančiais atsakovo 2008 m. balandžio 11 d. organizuoto
viešojo aukciono rezultatus. Šį reikalavimą ieškovė grindžia aplinkybe, jog
skelbiant apie aukcioną leidinyje „Informaciniai pranešimai“, buvo nurodyta,
jog turtas bus parduodamas atskiromis grupėmis, tuo tarpu aukciono dieną
aukciono sąlygos buvo neteisėtai pakeistos ir visas turtas parduotas kaip viena
turto grupė.
Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti kilusio ginčo rūšinį teismingumą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad jeigu ginčas kyla iš civilinio
teisinio santykio, tai nepriklausomai nuo to, kad viena iš ginčo šalių yra
valstybės ar savivaldybės institucija, šis ginčas yra civilinio teisinio, bet
ne administracinio teisinio pobūdžio, ir yra nagrinėtinas bendrosios
kompetencijos teisme. Kadangi nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo dėl
viešojo aukciono procedūros, o tai yra civiliniai pirkimo–pardavimo teisiniai
santykiai, atsakovas, organizuodamas viešąjį aukcioną, neįgyvendina jokių
įstatymais jam pavestų viešojo administravimo funkcijų, bet įgyvendina turto
savininko teises. Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, byla yra teisminga
bendrosios kompetencijos teismui (2008 m. birželio 25 d. nutartis).
1.2.4. Dėl savivaldybių tarybų sprendimų, kuriais parduodami
savivaldybėms nuosavybės teise priklausantys energetikos objektai
Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimą dalyje, kuria Vilniaus miesto savivaldybės taryba įgaliojo
UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ direktorių parduoti Vilniaus miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančius elektros energijos tiekimo
tinklus.
Vilniaus apygardos administracinis teismas perdavė bylą nagrinėti
Vilniaus miesto 1-am apylinkės teismui, nurodydamas, kad kilęs ginčas yra
susijęs su tam tikros rūšies daiktų pirkimu–pardavimu, todėl ginčijamu
sprendimu ateityje sukuriami santykiai pagal savo prigimtį ir pobūdį yra
civiliniai teisiniai santykiai.
Patikslintu ieškiniu, paduotu Vilniaus miesto 1-am apylinkės teismui,
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ieškovas nurodė, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja teisės aktams,
kurie nenumato, kad galima išpirkti energetikos objektus, kurie nuosavybės
teise priklauso savivaldybei. Ieškovo teigimu, atsakovas neturi teisės
parduoti elektros energijos tiekimo tinklų. Nesant Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 bei 2 punktuose numatytų pagrindų (turtas
nėra privatizuojamas; nėra perduodamas valstybės ar kitos savivaldybės
nuosavybėn), savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas kitų subjektų
nuosavybėn gali būti perduotas tik tais atvejais, kai tokia teisė tiesiogiai
nustatyta atitinkamą sritį reglamentuojančiame įstatyme. Kitų galimybių
perduoti valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį turtą
kitų subjektų nuosavybėn minėtas įstatymas nenumato. Tuo tarpu Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnis taikytinas tik vartotojų lėšoms
įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams išpirkti, tačiau
neapima valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių energetikos
objektų išpirkimo, t. y. minėtame įstatyme nėra tiesiogiai nurodyta, jog galima
išpirkti energetikos objektus, kurie nuosavybės teise priklauso savivaldybei.
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ginčijamu sprendimu (iš dalies)
Vilniaus miesto savivaldybės taryba įgaliojo UAB „Vilniaus kapitalinė
statyba“ parduoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pastatytus elektros energijos
tiekimo tinklus pagal priedą už kainą, paskaičiuotą pagal Bendrai naudojamų
energetikos objektų vertės nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybės kainų ir
energetikos komisijos 2004 m. birželio 7 d. protokolu Nr. 02-24A, bei įgaliojo
UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ direktorių pasirašyti elektros energijos
tiekimo tinklų pardavimo sutartį.
Civilinio kodekso 2.36 straipsnyje nustatyta, kad valstybė, savivaldybė
ir jų institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais, kaip ir kiti
šių santykių dalyviai; valstybė ir savivaldybės įgyja civilines teises, prisiima
civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas valstybės ir savivaldybių
valdymo institucijas. Tai, kad valstybė ir savivaldybės priklausančiu turtu gali
disponuoti ir civilinius sandorius dėl priklausančio turto sudaryti tik griežtai
įstatymų (specialaus reguliavimo) nustatyta tvarka ir pagrindais (pavyzdžiui,
dėl valstybinės žemės pardavimo ar nuomos), nekeičia esmės – galiausiai
yra sudaromas civilinis–teisinis sandoris. Dėl sandorio dalyku esančio turto
speciﬁkos tarp sandorio šalių neatsiranda administraciniai teisiniai santykiai.
Taigi ir ginčas dėl savivaldybės tarybos sprendimo, kurio esmė – elektros
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energijos tiekimo tinklų pardavimas (civilinio–teisinio sandorio sudarymas)
panaikinimo, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, yra nagrinėtinas
bendrosios kompetencijos teisme (2008 m. birželio 20 d. nutartis).
1.2.5. Dėl galimai neteisėtų privataus subjekto veiksmų ar viešojo
administravimo subjekto priimtų sprendimų pasekmių pašalinimo ir
buvusios žemės sklypo padėties atkūrimo
Ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą, prašydama
panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos ir ūkio departamento
Miesto ūkio skyriaus Žemės darbų kontrolės poskyrio vedėjos išduotą leidimą,
kuriuo ieškovei priklausantį žemės sklypą buvo leista paversti birių statybinių
medžiagų sandėliavimo aikštele, ir įpareigoti atsakovus UAB „Lemminkainen
Lietuva“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administraciją atkurti buvusią iki
teisės pažeidimo žemės sklypo padėtį.
Ieškovė nurodė, kad be jos, sklypo savininkės, žinios UAB
„Lemminkainen Lietuva“ jai priklausančiame žemės sklype iškirto augusius
želdinius (medžius ir krūmus), sudarkė veją bei dirvožemį ir įrengė statybinių
medžiagų sandėliavimo vietą, vykdydama gatvės tiesimo darbus pagal su
Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytą rangos sutartį bei
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą ieškovės sklype
atlikti pagalbinius statybos darbus, būtinus užtikrinti gatvės tiesimo darbų
vykdymą.
Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ nurodė,
kad bendrovė nėra atsakinga už galimus ieškovės teisių pažeidimus, nes
visus statybos darbus ji atlieka pagal užsakovo (Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos) nurodymus. Tuo tarpu atsiliepime į ieškinį atsakovas –
Vilniaus miesto savivaldybės administracija – pareiškė, kad nėra išdavęs
leidimų ar nurodęs vykdyti statybos darbus būtent ieškovės sklype. Jeigu UAB
„Lemminkainen Lietuva“ tokius darbus vykdo ieškovės sklype, tai tokie darbai
yra vykdomi, nesuderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ir
dėl jų vykdymo yra atsakinga UAB „Lemminkainen Lietuva“.
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas nutartimi bylą pagal
teismingumą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
kuris kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog kompleksiškai vertinant keliamą
ginčą, nėra pagrindo teigti, jog jame pagrindinis (dominuojantis) yra
administracinis teisinis santykis. Pareiškėja, inicijuodama ginčą teisme, siekia
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apginti savo nuosavybės teises ir pašalinti konkrečius šių teisių pažeidimus,
nurodydama, kad jos nuosavybės teisės buvo pažeistos konkrečiais faktiniais
UAB „Lemminkainen Lietuva“ veiksmais, kai buvo padaryti jos sklypo būklės
pakeitimai bei kai sklypas buvo pradėtas naudoti, atliekant minėtos bendrovės
vykdomus gatvės tiesimo darbus. Specialioji teisėjų kolegija, įvertinusi bylos
aplinkybes, nurodė, kad išduotų leidimų buitinių patalpų pastatymui ir
medžiagų sandėliavimui ginčijimas (administracinio pobūdžio klausimo
išsprendimas) yra tik vienas iš kelių keliamo ginčo aspektų. Sprendžiant
ginčą, ne tik turės būti atsakyta į klausimą dėl šių leidimų teisėtumo, tačiau
ir įvertinta, ar šie leidimai tikrai yra susiję su pareiškėjos sklypu, ar iš viso
savivaldybės administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, yra
leidusi vykdyti kokius nors statybos darbus arba kitaip naudotis pareiškėjos
sklypu ir ar pareiškėjos sklypu nėra naudojamasi vien tik paties statybos
rangovo arba savivaldybės, kaip statybos darbų užsakovo, iniciatyva. Be
to, nustačius pareiškėjos teisių pažeidimus, turės būti išspręstas šių teisių
gynimo būdų taikymo klausimas ir nustatyta, kam (statybos darbų rangovui,
užsakovui ar jiems kartu) tenka atsakomybė ir pareiga pašalinti pareiškėjos
teisių pažeidimus. Visa tai yra civilinio teisinio pobūdžio klausimai.
Atsižvelgdama į tai, jog pareiškėjos keliamo ginčo esmė yra jos
nuosavybės teisių gynimas, į tai, jog ginčas susijęs su kelių reikšmingų
civilinio teisinio pobūdžio klausimų išsprendimu, į tai, jog administracinio
pobūdžio klausimų išsprendimas nėra vienintelė sąlyga keliamam civilinio
pobūdžio reikalavimui išspręsti, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, jog šiuo
atveju tikslinga taikyti absorbcijos taisyklę ir visą aptariamą bylą perduoti
nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, kurio kompetencija pagal savo
pobūdį yra platesnė. Bendrosios kompetencijos teismas, spręsdamas byloje
keliamus civilinius teisinius klausimus, galės išspręsti ir keliamą klausimą dėl
pareiškėjos ginčijamų leidimų teisėtumo (2008 m. birželio 26 d.).
1.2.6. Dėl reikalavimo pripažinti teisę gauti statinio projektavimo sąlygų
sąvadą ir statybos leidimą be daugiabučio namo butų savininkų sutikimo
(leidimo)
Ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, prašydamas
pripažinti jam teisę nustatyta tvarka gauti gyvenamojo namo ketvirto aukšto
su mansarda statinio projektavimo sąlygų sąvadą bei leidimą statybai pagal
teismui pateiktą ketvirto aukšto su mansarda projektinę vizualizaciją be
daugiabučių namų savininkų bendrijos (atsakovas), butų savininkų bei AB
„Vilniaus šilumos tinklai“ sutikimo ir priteisti visas bylos vedimo išlaidas.
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Ieškovas nurodė, kad jis su atsakovu sudarė jungtinės veiklos sutartį,
pagal kurią įsipareigojo pastatyti name ketvirtąjį aukštą su mansarda bei
atlikti šio pastato remonto ir pagerinimo darbus. Atsakovo įnašas pagal
sutartį, be kita ko, apima leidimą ieškovui statytis pastato ketvirtąjį aukštą
su mansarda, ir tokio leidimo dokumentinį įforminimą (butų savininkų
parašų, pažymų iš Nekilnojamojo turto registro gavimą), t. y. įsipareigojimas
garantuoti butų savininkų parašų gavimą su tikslu įregistruoti pastatytą
ketvirtą aukštą su mansarda. Dalį savo įsipareigojimų pagal sutartį atsakovas
įvykdė, tačiau atsisakė duoti sutikimą parengtam antstato projektui, nepateikė
bei neįformino leidimo ieškovui atlikti statybos darbus.
Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti kilusio ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad šioje byloje nėra aplinkybių,
leidžiančių spręsti, jog ginčas yra kilęs viešojo administravimo srityje. Ieškinys
yra pareikštas ﬁzinių asmenų ir juridinių asmenų grupei, iš kurių nei vienas
nėra viešojo administravimo subjektas. Taip pat ieškinyje nėra pareikšta
jokių reikalavimų dėl viešojo administravimo subjektų aktų ar veiksmų.
Ieškinyje ieškovas reiškia reikalavimą pripažinti jam teisę gauti statinio
projektavimo sąlygų sąvadą ir leidimą statybai be atsakovų sutikimo. Tai,
Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas
dėl teisių pripažinimo, todėl byloje kilęs ginčas yra nagrinėtinas bendrosios
kompetencijos teisme (2008 m. liepos 9 d. nutartis).
1.2.7. Dėl viešojo administravimo funkcijų nevykdančių subjektų
neteisėtais veiksmais Valstybinio socialinio draudimo fondui padarytos
žalos atlyginimo
Ieškovas kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus naudai iš
atsakovo Šiaulių universiteto dėl neteisingai išduotų pažymų padarytą žalą
minėto fondo biudžetui.
Ieškovas nurodė, kad pagal Šiaulių universiteto 2006 m. rugsėjo 22 d.
išduotą pažymą apie D. G. dienines studijas Socialinių mokslų fakultete,
mokėjo jai našlaičių pensiją per laikotarpį nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m.
gruodžio 31 d. Pagal Šiaulių universiteto 2007 m. sausio 30 d. išduotą pažymą,
tęsė D. G. našlaičių pensijos mokėjimą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m.
rugpjūčio 31 d. 2007 m. spalio 1 d. ieškovas gavo naują pažymą, kurioje
nurodė, kad D. G. dienine forma studijuoja nenuosekliųjų studijų klausytoja
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Socialinių mokslų fakultete, toje pačioje pažymoje nurodant, jog ji studijuoti
nenuosekliųjų studijų klausytoja buvo priimta nuo 2006 m. rugsėjo 5 d. Gavus
pastarąją pažymą, ieškovas nutraukė D. G. našlaičių pensijos mokėjimą, nes
remiantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 48 straipsnio 1, 3
dalimis, nenuosekliųjų studijų klausytojai nėra laikomi studentais.
Šiaulių miesto apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją,
prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog keliamas ginčas yra dėl žalos
atlyginimo. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies
3 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos,
atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų,
atlyginimo. Šiuo atveju ieškovas yra viešojo administravimo subjektas,
siekiantis prisiteisti žalos atlyginimą, atsiradusį dėl atsakovo – Šiaulių
universiteto – neteisingai išduotos pažymos, dėl ko trečiajam asmeniui D. G.
tam tikru laikotarpiu buvo nepagrįstai išmokėta našlaičio pensija. Tai yra,
šis ieškovo keliamas ginčas nepakliūna į tuos žalos atlyginimo atvejus, kurie,
pagal minėtą Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3
punkto nuostatą, priskirtini nagrinėti administraciniams teismams (2008 m.
birželio 2 d. nutartis).
1.2.8. Dėl ginčų, susijusių su sutuoktinio asmeninio turto nustatymu bei
registravimu nekilnojamojo turto registre
Pareiškėjai J. P. ir A. S. P. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą ir prašė panaikinti valstybės įmonės Registrų centro
Klaipėdos ﬁlialo 2007 m. spalio 9 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta
patikslinti nekilnojamojo turto registro duomenis, nurodant, jog butas
priklauso J. P. asmeninės nuosavybės teise bei įpareigoti atsakovą atlikti
minėtus veiksmus.
Pareiškėjai nurodė, kad jie yra sutuoktiniai, tačiau ginčo butas nėra jų
bendroji jungtinė nuosavybė. Šis butas buvo įgytas už asmenines pareiškėjos
J. P. lėšas ir yra jos asmeninė nuosavybė. Nepaisant to, pagal Klaipėdos
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, buvo įregistruotas
areštas pusei minėto buto, siekiant užtikrinti pareiškėjo A. S. P. mokestinių
prievolių įvykdymą. Pareiškėjai nurodė, kad jie kreipėsi į atsakovą dėl
duomenų nekilnojamojo turto registre patikslinimo, nurodant, jog ginčo
butas priklauso pareiškėjai J. P. asmeninės nuosavybės teise, tačiau atsakovas
nepagrįstai atsisakė patikslinti šiuos duomenis.
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Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, 2008
m. balandžio 18 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nors byloje yra ginčijamas viešojo
administravimo subjekto priimtas sprendimas, tačiau ginčo išsprendimas
taip pat yra susijęs su nuosavybės teisių klausimo išsprendimu. Šiuo atveju,
tik išsprendus civilinio teisinio pobūdžio klausimą dėl to, ar ginčo butas yra
įgytas sutuoktinių bendrosios jungtinės ar vieno iš sutuoktinių asmeninės
nuosavybės teise, teismas galės spręsti klausimą dėl ginčijamo nekilnojamojo
turto registratoriaus sprendimo teisėtumo. Todėl, atsižvelgdama į paminėtas
aplinkybes bei į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio
2 dalies nuostatas, kolegija konstatavo, jog aptariamas ginčas turėtų būti
nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2008 m. gegužės 9 d.
nutartis).
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2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
2008 metų gegužės – rugpjūčio mėnesiais
priimtų sprendimų apžvalga
2.1. 2008 m. birželio 26 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Arthur Wiedemann prieš Land Baden-Württemberg
ir Peter Funk prieš Stadt Chemnitz
(C-329/06 ir C-343/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau ir – ETT, Teisingumo
Teismas) 2008 m. birželio 26 d. priėmė prejudicinį sprendimą sujungtose
bylose Arthur Wiedemann prieš Land Baden-Württemberg ir Peter Funk prieš
Stadt Chemnitz (C-329/06 ir C-343/06). Teisingumo Teismas šį sprendimą
priėmė, išnagrinėjęs Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau – ir Vokietija)
teismų pateiktus prašymus išaiškinti 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos
91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų, iš dalies pakeistos 2003 m. rugsėjo
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (toliau
– ir Direktyva 91/439/EEB), 1 straipsnio 2 dalies, 7 straipsnio 1 dalies ir
8 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės Europos laisvosios
prekybos asociacijos valstybėse narėse išduotų vairuotojų pažymėjimų
pripažinimas nacionalinėje teisėje yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos saugaus
eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje. Pažymėtina, kad
jokių papildomų apribojimų ar sąlygų vairuotojo pažymėjimo pripažinimui
įstatyme nėra nustatyta, kas iš esmės užtikrina Direktyvos 91/439/EEB
įtvirtintos bendrosios taisyklės, jog bet kurioje valstybėje narėje išduotas
vairuotojo pažymėjimas turi būti pripažįstamas bet kurioje kitoje valstybėje
narėje, įgyvendinimą.
Tačiau be minėto abipusio pripažinimo principo direktyvoje taip
pat yra įtvirtintas reikalavimas, jog asmuo, kuriam išduodamas vairuotojo
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pažymėjimas, privalo turėti nuolatinę buveinę toje valstybėje narėje, kurioje
pažymėjimas yra išduodamas. Ši nuostata Lietuvos Respublikos nacionalinėje
teisėje yra įgyvendinta Vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 25 d. įsakymu
Nr. 1V-150, 3.1 punkte, kuriame nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimas
išduodamas tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems pareiškėjams.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Bendrijų
Teisingumo Teismo suformuotos taisyklės yra aktualios ir taikytinos
situacijoje, kai nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui vairuotojo
pažymėjimas yra išduodamas kitoje valstybėje narėje. Šiame sprendime yra
aiškiai nustatyti valstybės narės, kurioje yra nuolatinė asmens gyvenamoji
vieta, įgalinimai bei apibrėžti galimi veiksmai, kurių kompetentingos
institucijos gali imtis, siekdamos panaikinti kitoje valstybėje narėje išduotą
vairuotojo pažymėjimą.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga
Nacionaliniuose Vokietijos teismuose buvo sprendžiami ginčai dėl
Vokietijos piliečių, kurių nuolatinė buveinė yra Vokietijoje, teisės šios
valstybės teritorijoje naudotis vairuotojo pažymėjimais, išduotais Čekijos
Respublikoje po to, kai Vokietijoje išduoti vairuotojo pažymėjimai buvo atimti
dėl vairavimo esant neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų.
Šią bylą Teisingumo Teismas iš esmės nagrinėjo dviem aspektais,
susijusiais su valstybės narės galimybe atsisakyti pripažinti kitos valstybės
narės išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimą ir apriboti tokio pažymėjimo
suteikiamą teisę vairuoti, iki išdavusi pažymėjimą valstybė narė priims
sprendimą dėl galimo šio pažymėjimo atėmimo.
Pirmuoju aspektu prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę
teismai iš esmės klausė, ar Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 2 dalis,
7 straipsnio 1 dalies a ir b punktai bei 8 straipsnio 2 ir 4 dalys turi būti
aiškinamos kaip draudžiančios priimančiajai valstybei narei savo teritorijoje
atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą
asmeniui, kuriam anksčiau priimančiojoje valstybėje narėje buvo atimta
teisė vairuoti dėl narkotinių medžiagų vartojimo ar vairavimo apsvaigus nuo
alkoholio, jeigu šis asmuo naują pažymėjimą gavo pasibaigus bet kokiems
apribojimams priimančioje valstybėje narėje, tačiau neįvykdė pastarosios
nustatytų papildomų reikalavimų, kurie buvo nustatyti turint tikslą užtikrinti
eismo saugumą.
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Atsakydamas į minėtą klausimą, Teisingumo Teismas pirmiausia
pažymėjo, jog Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 2 dalis numato abipusį
valstybių narių išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimą be jokių
formalumų ir ši nuostata valstybėms narėms nustato aiškią ir tikslią
pareigą, kuri nepalieka jokios diskrecijos priimtinų priemonių klausimu. Tai
reiškia, kad priimančioji valstybė narė negali taikyti jokių formalumų prieš
pripažindama kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, todėl bet
koks reikalavimas, kad kitos valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo
savininkas prašytų pripažinti šį pažymėjimą priimančiojoje valstybėje narėje,
laikytinas prieštaraujančiu abipusio pripažinimo principui.
Spręsdamas klausimą dėl to, kas privalo patikrinti, ar vairuotojo
pažymėjimą prašantis išduoti asmuo yra išvykęs ir atitinka visus Bendrijos
teisėje nustatytus minimalius reikalavimus, visų pirma susijusius su
gyvenamąja vieta ir tinkamumu vairuoti, Teisingumo Teismas pažymėjo,
kad minėta pareiga tenka šį pažymėjimą išduodančiai valstybei narei.
Todėl, jei vienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išdavė
vairuotojo pažymėjimą pagal Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 1 dalį, kitos
valstybės narės neturi teisės tikrinti šioje direktyvoje numatytų išdavimo
sąlygų laikymosi. Valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo turėjimas
turi būti laikomas įrodymu, kad šio pažymėjimo savininkas pažymėjimo
išdavimo dieną atitiko minėtas sąlygas, todėl aplinkybė, kad priimančioji
valstybė narė, išduodama vairuotojo pažymėjimą, gali reikalauti griežtesnio
medicininio patikrinimo nei numatytas minėtoje direktyvoje, neturi poveikio
šios valstybės narės pareigai pripažinti kitų valstybių narių pagal šią direktyvą
išduotus vairuotojo pažymėjimus.
Esant šioms aplinkybėms, Teisingumo Teismas konstatavo, jog:
pirma, priimančioji valstybė narė, kuri vairuotojo pažymėjimo išdavimą,
po pažymėjimo atėmimo, susieja su griežtesnėmis nacionalinėmis sąlygomis,
negali atsisakyti pripažinti vėliau kitos valstybės narės išduoto vairuotojo
pažymėjimo motyvuodama tik tuo, kad šio naujojo pažymėjimo savininkas jį
gavo taikant nacionalinės teisės aktus, kurie nenustato tokių pačių reikalavimų
kaip ir priimančioji valstybė narė;
antra, abipusio pripažinimo principas draudžia priimančiajai valstybei
narei atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą
motyvuojant tuo, kad, remiantis priimančiosios valstybės narės turima
informacija, šis asmuo pažymėjimo išdavimo dieną neatitiko reikalaujamų jo
gavimo sąlygų.
Atsižvelgdamas į tai, jog Direktyva 91/439/EEB suteikia išdavimo
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valstybei narei išimtinę kompetenciją įsitikinti, kad jos vairuotojo
pažymėjimai bus išduodami laikantis šia direktyva nustatytų sąlygų,
Teisingumo Teismas konstatavo, kad tik ši valstybė narė turi imtis tinkamų
priemonių tų vairuotojo pažymėjimų atžvilgiu, dėl kurių vėliau išaiškėtų, jog
savininkai neatitiko minėtų sąlygų. Kai valstybė narė turi rimtų priežasčių
abejoti dėl tinkamo kitos valstybės narės vairuotojo pažymėjimo išdavimo,
ji turi pranešti apie tai pastarajai pagal abipusės pagalbos ir keitimosi
informacija procedūras, numatytas Direktyvos 91/439/EEB 12 straipsnio
3 dalyje. Tuo atveju, jei išdavimo valstybė narė nesiima tinkamų priemonių,
priimančioji valstybė narė pastarosios atžvilgiu gali inicijuoti EB sutarties
227 straipsnyje numatytą procedūrą, siekdama, kad Teisingumo Teismas
pripažintų, jog nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Direktyvą 91/439/EEB.
Teisingumo Teismas nurodė, kad dėl priežasčių, susijusių su transporto
eismo saugumu, minėtos Direktyvos 8 straipsnio 2 ir 4 dalys leidžia
valstybėms narėms tam tikrais atvejais visiems pažymėjimo savininkams,
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje, taikyti savo nacionalines
vairuotojo pažymėjimo apribojimo, sulaikymo, atėmimo ir panaikinimo
nuostatas. Tačiau šiuo aspektu teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad šia
galimybe gali būti naudojamasi tik dėl suinteresuoto asmens elgesio po to,
kai jis gavo kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą. Kadangi
minėtos Direktyvos 8 straipsnio 4 dalies pirmoji pastraipa, suteikianti
valstybei narei teisę atsisakyti pripažinti galiojančiu kitoje valstybėje narėje
išduotą vairuotojo pažymėjimą asmeniui, kuriam pirmosios valstybės narės
teritorijoje taikoma vairuotojo pažymėjimo apribojimo, sulaikymo, atėmimo
ar panaikinimo priemonė, yra nuo bendro abipusio vairuotojo pažymėjimų
pripažinimo principo nukrypstanti nuostata, ji turi būti aiškinama siaurai.
Valstybė narė negali remtis minėta nuostata neapibrėžtą laiką, atsisakydama
pripažinti bet kokio vairuotojo pažymėjimo, vėliau kitoje valstybėje narėje
išduoto asmeniui, kuriam šioje valstybėje narėje buvo taikoma joje išduoto
vairuotojo pažymėjimo atėmimo ar panaikinimo priemonė, galiojimą.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors Direktyvos 91/439 8 straipsnio
2 dalis ir neleidžia nuolatinės gyvenamosios vietos valstybei narei atsisakyti
pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą motyvuojant
tik tuo, kad prieš tai iš šio pažymėjimo savininko nuolatinės gyvenamosios
vietos valstybėje narėje buvo atimtas anksčiau turėtas vairuotojo
pažymėjimas, tačiau ši nuostata su sąlyga, kad laikomasi baudžiamųjų ir
policijos įstatymų teritoriškumo principo, leidžia jai apriboti, sulaikyti, atimti
ar panaikinti naująjį vairuotojo pažymėjimą, jei jo savininko elgesys po šio
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pažymėjimo išdavimo pateisina tą, dėl kurio priimančioji valstybė narė
panaikino ankstesnį pažymėjimą.
Tačiau, vertindamas abipusio pripažinimo klausimą tais atvejais, kai
nustatoma, jog naujasis vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas pažeidžiant
Direktyvoje 91/439/EEB nustatytą gyvenamosios vietos sąlygą, Teisingumo
Teismas pažymėjo, jog kai remiantis ne priimančiosios valstybės narės
informacija, o įrašais pačiame vairuotojo pažymėjime ar kita neginčijama iš
išdavimo valstybės narės gauta informacija, įmanoma nustatyti, jog minėta
sąlyga šio pažymėjimo išdavimo momentu nebuvo įvykdyta, priimančioji
valstybė narė, kurios teritorijoje šio pažymėjimo savininkui buvo taikyta
anksčiau turėto vairuotojo pažymėjimo atėmimo priemonė, gali atsisakyti
pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia vėliau, pasibaigus bet kokiam
draudimo prašyti naujo pažymėjimo laikotarpiui, kitos valstybės narės
išduotas vairuotojo pažymėjimas.
Vienas iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismų taip
pat klausė, ar Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 2 bei
4 dalys turi būti aiškinamos taip, kad valstybė narė, jos administracinėms
institucijoms atėmus vairuotojo pažymėjimą, kelių eismo saugumo
sumetimais gali apriboti teisę vairuoti, kurią suteikia vėliau kitos valstybės
narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, kai pastaroji valstybė informavo, jog
atlieka naujojo pažymėjimo išdavimo aplinkybių, galinčias lemti jo atėmimą,
patikrinimą.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, jog valstybė narė negali
sustabdyti kitos valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo, kol
pastaroji tikrina jo išdavimo sąlygas, net ir tokiu atveju, jei toks patikrinimas
gali pasibaigti nagrinėjamo vairuotojo pažymėjimo atėmimu. Tačiau, jeigu
valstybė narė išimties tvarka turi teisę atsisakyti pripažinti kitos valstybės
narės išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimą, ši pirmoji valstybė narė
turi teisę sustabdyti šio pažymėjimo savininko teisę vairuoti, kol antroji
valstybė narė tikrina jo išdavimo sąlygas, visų pirma Direktyvos 91/439/EEB
7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytos gyvenamosios vietos reikalavimo
įvykdymą, kas galėtų lemti šio pažymėjimo atėmimą. Be to, valstybė narė gali
taikyti savo nacionalines teisės vairuoti apribojimo, sustabdymo, atėmimo ar
panaikinimo nuostatas kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo
savininkui dėl suinteresuoto asmens neteisėto elgesio po šio pažymėjimo
išdavimo.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo
pažymėjimų, iš dalies pakeistos 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, 1 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio
1 dalis ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalys, esant tokioms aplinkybėms, kokios yra
nagrinėjamos pagrindinėje byloje, turi būti aiškinamos kaip draudžiančios
valstybei narei atsisakyti savo teritorijoje pripažinti teisę vairuoti, kurią
suteikia vėliau, pasibaigus bet kokiam suinteresuotam asmeniui taikomo
draudimo prašyti naujo pažymėjimo laikotarpiui, kitos valstybės narės
išduotas vairuotojo pažymėjimas, ir todėl šio pažymėjimo galiojimui bei jo
savininkui netaikomos sąlygos, kurias įvykdyti reikalaujama išduodant naują
vairuotojo pažymėjimą pirmoje valstybėje narėje po to, kai jis buvo atimtas,
įskaitant tinkamumo vairuoti patikrinimą, patvirtinantį, kad nebeegzistuoja
atėmimo priežasčių.
Tokiomis pat aplinkybėmis minėtos nuostatos nedraudžia valstybei
narei atsisakyti savo teritorijoje pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia vėliau
kitos valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, jeigu, remiantis jame
esančiais įrašais arba kita neginčijama informacija iš išdavimo valstybės
narės, nustatoma, kad tuo metu, kai buvo išduotas minėtas pažymėjimas,
jo savininkas, kuriam pirmosios valstybės narės teritorijoje buvo taikoma
anksčiau turėto pažymėjimo atėmimo priemonė, neturėjo nuolatinės
gyvenamosios vietos išdavimo valstybės narės teritorijoje.
Direktyvos 91/439/EEB, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1882/2003,
1 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalys draudžia valstybei narei, pagal
šią direktyvą turinčiai pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia kitos valstybės
narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, sustabdyti šią teisę, kol pastaroji
valstybė narė tikrina šio pažymėjimo išdavimo sąlygas. Tačiau tokiomis pat
aplinkybėmis minėtos nuostatos nedraudžia valstybei narei priimti sprendimą
sustabdyti šią teisę, jei iš įrašų šiame pažymėjime ar iš kitos neginčijamos
informacijos iš kitos valstybės narės matyti, kad minėtos direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas gyvenamosios vietos reikalavimas šio
pažymėjimo išdavimo momentu nebuvo įvykdytas.
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2.2. 2008 m. liepos 25 d. Didžiosios teisėjų kolegijos
prejudicinis sprendimas byloje
Metock ir kiti prieš Teisingumo, lygybės ir teisės reformų ministrą (C-127/08)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2008 m. liepos 25 d. priėmė
prejudicinį sprendimą byloje Metock ir kiti prieš Teisingumo, lygybės ir teisės
reformų ministrą (C-127/08). Teisingumo Teismas šį prejudicinį sprendimą
priėmė, išnagrinėjęs Airijos Aukščiausiojo Teismo (angl. High Court) pateiktą
prašymą išaiškinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą
(EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB,
72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir
93/96/EEB (toliau – Direktyva 2004/38/EB) nuostatas.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Direktyva dėl Sąjungos piliečių judėjimo laisvės nustato, kad visi
piliečiai turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, jei
jie yra darbuotojai arba studentai arba turi pilnavertį sveikatos draudimą
ir pakankamai išteklių, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų
našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai. Sąjungos
piliečių šeimos nariai turi teisę kartu laisvai judėti ir gyventi valstybių narių
teritorijoje. Jie gali atvykti į valstybę narę, jei turi įvažiavimo vizą arba leidimą
nuolat gyventi valstybėje narėje.
Iš Direktyvos 2004/38/EB trečiosios konstatuojamosios dalies matyti, jog
jos tikslas – „sustiprinti visų Sąjungos piliečių laisvo judėjimo ir apsigyvenimo
teisę“. Tačiau jeigu Sąjungos piliečiams nebūtų leista priimančioje valstybėje
narėje gyventi įprasto šeiminio gyvenimo, būtų sudarytos rimtos kliūtys
pasinaudoti Sutartimi užtikrinamomis laisvėmis.
Airijos įstatymas, perkeliantis Direktyvos 2004/38/EB nuostatas, numato,
kad trečiosios valstybės pilietis, kuris yra Sąjungos piliečio šeimos narys, gali
apsigyventi arba prisijungti prie šio piliečio Airijoje, jei prieš atvykdamas į
priimančiąją valstybę narę, jis yra teisėtai gyvenęs kitoje valstybėje narėje.
Metock byloje (C-127/08) Teisingumo Teismas pripažino, kad toks
nacionalinis reikalavimas gali tapti rimta kliūtimi, siekiant pasinaudoti
Sutarties garantuojama laisvo judėjimo teise. Europos Bendrijų Teisingumo
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Teismas nusprendė, kad išvados, susijusios su Sąjungos piliečio sutuoktinio
teise apsigyventi kartu, suformuotos Akrich byloje, turėtų būti apsvarstytos
iš naujo. Teisingumo Teismas minėto sprendimo Akrich 50 ir 51 punktuose
nusprendė, jog siekdamas pasinaudoti Reglamento Nr. 1612/68, kurį iš
dalies pakeitė Direktyva 2004/38/EB, 10 straipsnyje numatytomis teisėmis,
trečiosios valstybės pilietis, Sąjungos piliečio sutuoktinis, privalo teisėtai
gyventi valstybėje narėje, kai gyvenamoji vieta perkeliama į kitą valstybę
narę, į kurią emigruoja ar yra emigravęs Sąjungos pilietis. Tačiau Teisingumo
Teismo pozicija, suformuota Metock byloje, įtvirtina naują nuostatą, jog iš
tiesų naudojimasis tokiomis teisėmis neturėtų priklausyti nuo sutuoktinio
ankstesnio teisėto apsigyvenimo kitoje valstybėje narėje, o trečiosios šalies
pilietis, sudaręs santuoką su Europos Sąjungos piliečiu, naudojasi minėtos
direktyvos nuostatomis, neatsižvelgiant į santuokos sudarymo vietą ir datą,
taip pat į tai, kad kaip trečiosios valstybės pilietis įvažiavo į priimančiąją
valstybę narę.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas
Europos Bendrijų Teisingumo Teismui iškėlė du klausimus. Pirma, ar
Direktyva 2004/38/EB draudžia valstybės narės teisės aktus, pagal kuriuos
reikalaujama, kad norėdamas pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis
Sąjungos piliečio, gyvenančio kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje,
sutuoktinis prieš atvykdamas į priimančiąją valstybę būtų teisėtai gyvenęs
kitoje valstybėje narėje.
Airijos įstatymo prieštaravimo minėtos direktyvos nuostatoms
klausimas buvo kilęs keturiose Airijos Aukščiausiojo Teismo bylose.
Kiekvienoje iš jų trečiosios valstybės pilietis, atvykęs į Airiją, pateikė
prieglobsčio prašymą. Šie prašymai nebuvo patenkinti. Gyvendami Airijoje,
šie asmenys susituokė su Europos Sąjungos piliečiais, kurie nėra Airijos
piliečiai, bet gyvena Airijoje. Santuokos nebuvo pripažintos ﬁktyviomis. Po
santuokos kiekvienas trečiosios šalies pilietis, kaip Europos Sąjungos piliečio
sutuoktinis, kreipėsi į kompetentingą instituciją dėl leidimo apsigyventi
kortelės išdavimo. Šie prašymai buvo atmesti, nes neatitiko nacionalinėje
teisėje įtvirtinto reikalavimo, kad prieš atvykstant į priimančiąją valstybę narę,
trečiosios šalies piliečiai būti teisėtai gyvenę kitoje valstybėje narėje.
Teisingumo Teismas visų pirma pripažino, kad kalbant apie Sąjungos
piliečio šeimos narius, nė viena Direktyvos 2004/38/EB nuostata nenumato,
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jog ji būtų taikoma su sąlyga, kad jie būtų anksčiau gyvenę kitoje valstybėje
narėje.
Iš tiesų pagal Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 1 dalį, ji taikoma
visiems Sąjungos piliečiams, kurie atvyksta į kitą nei jų pilietybės valstybę
narę, ir 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtiems jų šeimos nariams, kurie juos lydi
arba prisijungia prie jų. Taigi iš Direktyvos 2004/38/EB 2 straipsnio 2 punkte
pateikto apibrėžimo matyti, kad nesvarbu, ar jie yra prieš tai teisėtai gyvenę
kitoje valstybėje narėje.
Taip pat Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal Direktyvos
2004/38/EB 5 straipsnį, 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį, įvažiavimo
teisė, teisė apsigyventi priimančiojoje valstybėje narėje iki trijų mėnesių ir
teisė apsigyventi joje ilgiau kaip tris mėnesius suteikiama trečiųjų valstybių
piliečiams, Sąjungos piliečių sutuoktiniams, kurie juos lydi ar prisijungia prie
jų šioje valstybėje narėje, nenurodant apsigyvenimo vietos ar sąlygų prieš
atvykstant į šią valstybę narę.
Būtent Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 2 dalies pirmojoje
pastraipoje nurodyta, kad Sąjungos piliečio šeimos nariai, trečiųjų valstybių
piliečiai, privalo turėti įvažiavimo vizą, nebent jie turi 10 straipsnyje nurodytą
galiojančią leidimo gyventi valstybėje kortelę. Kadangi, kaip matyti iš
Direktyvos 2004/38/EB 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies, leidimo
gyventi valstybėje kortelė yra dokumentas, kuriuo pripažįstama Sąjungos
piliečio šeimos nario, neturinčio valstybės narės pilietybės, teisė apsigyventi
valstybėje narėje ilgiau nei tris mėnesius, tai, kad Direktyvos 2004/38/EB
5 straipsnio 2 dalyje numatytas Sąjungos piliečio šeimos narių, neturinčių
leidimo gyventi valstybėje kortelės, įvažiavimas į priimančiąją valstybę
narę, akivaizdžiai įrodo, kad Direktyvą 2004/38/EB galima taikyti ir šeimos
nariams, kurie nėra teisėtai gyvenę kitoje valstybėje narėje.
Be to, Direktyvos 2004/38/EB 10 straipsnio 2 dalyje, kur išsamiai
išvardyti dokumentai, kuriuos trečiųjų valstybių piliečiai, Sąjungos piliečio
šeimos nariai, turi pateikti priimančiajai valstybei narei, prašydami išduoti
leidimo gyventi valstybėje kortelę, nenumatyta, jog valstybė narė galėtų
reikalauti dokumentų, patvirtinančių galimą ankstesnį teisėtą apsigyvenimą
kitoje valstybėje narėje.
Atsižvelgęs į šias nuostatas, Teisingumo Teismas nusprendė, kad
Direktyvą 2004/38/EB reikia aiškinti taip, kad ji taikoma kiekvienam
trečiosios valstybės piliečiui, Sąjungos piliečio sutuoktiniui, šios direktyvos
2 straipsnio 2 dalies prasme, kuris lydi Sąjungos pilietį ar prie jo prisijungia
kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje, ir suteikia jam teisę įvažiuoti į šią
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valstybę narę ir joje apsigyventi, nesvarbu, ar šis trečiosios valstybės pilietis
yra teisėtai gyvenęs kitoje valstybėje narėje.
Nagrinėjamoje byloje pastabas pateikusios vyriausybės teigė, kad
valstybės narės išsaugo išimtinę kompetenciją reglamentuoti pirmąjį Sąjungos
piliečio šeimos narių, trečiųjų valstybių piliečių, įvažiavimą į Bendriją,
nepažeisdamos Sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies. Tačiau
Teisingumo Teismas su šia nuomone nesutiko, pagrįsdamas savo poziciją tuo,
kad Sąjungos piliečiams būtų sudarytos rimtos kliūtys pasinaudoti Sutartimi
užtikrintomis laisvėmis, jei Sąjungos piliečiams nebūtų leista priimančioje
valstybėje narėje gyventi įprasto šeiminio gyvenimo. Todėl jei dėl to, kad
priimančiojoje valstybėje narėje Sąjungos piliečio negali lydėti ar prie jo
prisijungti šeima, būtų pažeista jo judėjimo laisvė atgrasant pasinaudoti teise
įvažiuoti į šią valstybę narę ir joje apsigyventi, Bendrijos teisės aktų leidėjas,
naudodamasis jam Sutartimi suteikta kompetencija, gali reglamentuoti
Sąjungos piliečio šeimos narių įvažiavimo į valstybių narių teritoriją ir
apsigyvenimo jose sąlygas.
Be to, pripažinimas, kad valstybės narės turi išimtinę kompetenciją leisti
arba atsisakyti leisti įvažiuoti ar apsigyventi jų teritorijose trečiųjų valstybių
piliečiams, Sąjungos piliečio šeimos nariams, kurie nėra teisėtai gyvenę
kitoje valstybėje narėje, galėtų sukelti tokias pasekmes, jog Sąjungos piliečių
judėjimo laisvė ne savo pilietybės valstybėje narėje skirtųsi valstybėse narėse,
atsižvelgiant į nacionalinę imigracijos teisę, t. y. kai kurios valstybės narės
leistų Sąjungos piliečio šeimos nariams įvažiuoti ir apsigyventi, o kai kurios
– ne. Toks rezultatas būtų nesuderinamas su EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies
c punkte numatytu tikslu – vidaus rinka, pasižyminti kliūčių laisvam asmenų
judėjimui tarp valstybių narių panaikinimu.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad viena vertus, pagal
Direktyvą 2004/38/EB teisė įvažiuoti į valstybę narę ir joje apsigyventi
suteikiama ne visiems trečiųjų valstybių piliečiams, o tik teise laisvai judėti
pasinaudojusio Sąjungos piliečio, apsigyvenusio kitoje nei jo pilietybės
valstybėje narėje, šeimos nariams šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies
prasme. Kita vertus, Direktyva 2004/38 iš valstybių narių neatima visos teisės
kontroliuoti Sąjungos piliečio šeimos narių įvažiavimo į savo teritoriją. Iš tiesų
pagal šios direktyvos VI skyrių valstybės narės gali, jei tai pagrįsta, atsisakyti
leisti įvažiuoti ir apsigyventi dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo
ar sveikatos apsaugos priežasčių. Tačiau toks atsisakymas grindžiamas
individualiu kiekvieno atvejo vertinimu. Todėl nėra pagrindo teigti, kad
Direktyvos 2004/38/EB aiškinimas, jog ji draudžia priimančiajai valstybei
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narei reikalauti ankstesnio teisėto gyvenimo kitoje valstybėje narėje, pažeistų
valstybių narių įgaliojimus kontroliuoti imigraciją prie savo išorės sienų.
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priminė, kad visos valstybės
narės yra 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių konvencijos, kurios 8 straipsnis užtikrina teisę į privataus
ir šeimos gyvenimo gerbimą, narės.
Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės siekė sužinoti, ar tuo atveju, kai laisvo judėjimo teise
pasinaudojusio Sąjungos piliečio, apsigyvenusio kitoje nei pilietybės valstybėje
narėje, sutuoktinis šį pilietį lydi, ar prisijungia prie jo Direktyvos 2004/38/
EB 3 straipsnio 1 dalies prasme, jis naudojasi šios direktyvos nuostatomis,
neatsižvelgiant į santuokos sudarymo vietą ir datą, taip pat aplinkybes,
kuriomis jis įvažiavo į priimančiąją valstybę narę.
Atsakydamas į antrąjį klausimą, Teisingumo Teismas visų pirma
priminė, jog, kaip matyti iš Direktyvos 2004/38EB pirmos, ketvirtos ir
vienuoliktos konstatuojamųjų dalių, ji skirta supaprastinti pagrindinę ir
individualią teisę laisvai judėti valstybių narių teritorijoje, kuri tiesiogiai
suteikiama pagal Sutartį Sąjungos piliečiams.
Be to, kaip nurodyta Direktyvos 2004/38/EB penktoje konstatuojamoje
dalyje, visų Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių
teritorijoje turėtų būti suteikiama ir jų šeimos nariams, neatsižvelgiant į
pilietybę, jei ta teise naudojamasi pagal objektyvius orumo reikalavimus.
Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ji taikoma
visiems Sąjungos piliečiams, kurie atvyksta į kitą nei pilietybės valstybę narę
arba joje gyvena, ir 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtiems jų šeimos nariams, kurie
juos lydi ar prie jų prisijungia.
Direktyvos 2004/38 6 ir 7 straipsniai, susiję su teise apsigyventi
valstybėje iki trijų mėnesių ir teise apsigyventi valstybėje ilgiau kaip tris
mėnesius, taip pat reikalauja, jog Sąjungos piliečio šeimos nariai, neturintys
valstybės narės pilietybės, jį „lydėtų“ ar prie jo „prisijungtų“ priimančiojoje
valstybėje narėje, kad galėtų pasinaudoti teise apsigyventi.
Pirma, nė viena iš šių nuostatų nereikalauja, jog Sąjungos pilietis jau
būtų sukūręs šeimą persikeldamas į priimančiąją valstybę narę, kad jo šeimos
nariai, trečiųjų valstybių piliečiai, galėtų pasinaudoti pagal šią direktyvą
suteikiamomis teisėmis.
Numatęs, kad Sąjungos piliečio šeimos nariai gali prie jo prisijungti
priimančiojoje valstybėje narėje, Bendrijos teisės aktų leidėjas, atvirkščiai,
pripažino galimybę, kad Sąjungos pilietis šeimą sukuria jau pasinaudojęs teise
laisvai judėti.
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Toks aiškinimas atitinka Direktyvos 2004/38/EB tikslą – palengvinti
naudojimąsi Sąjungos piliečių pagrindine teise apsigyventi kitoje nei
pilietybės valstybėje narėje. Iš tiesų, kai Sąjungos pilietis sukuria šeimą po
to, kai apsigyvena priimančiojoje valstybėje narėje, šios valstybės narės
atsisakymas leisti jo šeimos nariams, trečiųjų valstybių piliečiams, prie jo
prisijungti atgrasintų jį nuo tolesnio pasilikimo ir paskatintų išvykti siekiant
gyventi įprastą šeiminį gyvenimą kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje
valstybėje. Todėl Teisingumo Teismas pripažino, kad Sąjungos piliečio šeimos
nariai, trečiųjų valstybių piliečiai, gali pasinaudoti Direktyvoje 2004/38/EB
numatyta teise prisijungti prie Sąjungos piliečio priimančiojoje valstybėje
narėje, šiam joje apsigyvenus prieš ar po šeimos sukūrimo.
Teisingumo Teismas nusprendė, kad neturi reikšmės, ar Sąjungos
piliečio šeimos nariai, trečiųjų valstybių piliečiai, į valstybę narę yra įvažiavę
prieš tapdami šioje valstybėje gyvenančio Sąjungos piliečio šeimos nariais,
nes priimančiosios valstybės narės atsisakymas pripažinti jų teisę apsigyventi
gali panašiai atgrasinti šį Sąjungos pilietį likti gyventi šioje valstybėje narėje.
Direktyvos 2004/38/EB taikymas tik Sąjungos piliečio šeimos nariams,
kurie jį „lydi“ ar prie jo „prisijungia“ reikštų, kad Sąjungos piliečio šeimos
narių įvažiavimo ir apsigyvenimo teisės apsiriboja tik Sąjungos piliečio
gyvenamosios vietos valstybe nare.
Taigi, atsižvelgus į tai, jog Direktyvos 2004/38/EB nuostatų negalima
aiškinti griežtai ir jog nebūtų panaikintas jų veiksmingumas, šios direktyvos
3 straipsnio 1 dalies „(Sąjungos piliečio) šeimos nariai, kurie jį lydi“ sąvoką
reikia aiškinti kaip apimančią ir Sąjungos piliečio šeimos narius, įvažiavusius
kartu su juo į priimančiąją valstybę narę ir kartu šioje valstybėje narėje su
juo gyvenančius šeimos narius, nesant reikalo antruoju atveju atskirti, ar
trečiųjų valstybių piliečiai į šią valstybę narę įvažiavo iki, ar po Sąjungos
piliečio atvykimo, ar prieš, ar po to, kai tapo jo šeimos nariais. Tačiau valstybė
narė išsaugo teisę trečiosios valstybės piliečio atžvilgiu taikyti proporcingas
sankcijas dėl įvažiavimo ir (arba) apsigyvenimo joje pažeidžiant nacionalines
imigracijos normas.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad nei Direktyvos 2004/38/EB
3 straipsnio 1 dalyje, nei kitoje jos nuostatoje nėra įtvirtinta reikalavimų dėl
Sąjungos piliečio ir trečiosios valstybės piliečio santuokos sudarymo vietos.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (Didžioji kolegija)
nusprendė:
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir
gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB)
Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/
EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/
EEB, draudžia valstybės narės teisės aktus, nustatančius reikalavimą trečiosios
valstybės piliečiui, Sąjungos piliečio, gyvenančio kitoje nei pilietybės
valstybėje narėje, sutuoktiniui, siekiančiam pasinaudoti šios direktyvos
nuostatomis, prieš atvykimą į priimančiąją valstybę būti teisėtai gyvenusiam
kitoje valstybėje narėje.
Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad
trečiosios valstybės pilietis, Sąjungos piliečio, gyvenančio kitoje nei jo
pilietybės valstybėje narėje, sutuoktinis, kuris lydi šį Sąjungos pilietį ar prie jo
prisijungia, naudojasi šios direktyvos nuostatomis, neatsižvelgiant į santuokos
sudarymo vietą ir datą, taip pat į tai, kaip trečiosios valstybės pilietis įvažiavo
į priimančiąją valstybę narę.

2.3. 2008 m. gegužės 20 d. prejudicinis sprendimas byloje
Brigitte Bosmann prieš Bundesagentur für Arbeit - Familienkassse Aachen
(C-352/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2008 m. gegužės 20 d. priėmė
prejudicinį sprendimą byloje Brigitte Bosmann prieš Bundesagentur für Arbeit
- Familienkassse Aachen (C-352/06). Teisingumo Teismas sprendimą priėmė
išnagrinėjęs Vokietijos nacionalinio teismo prašymą išaiškinti 1971 m. birželio
14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų
taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams,
judantiems Bendrijoje (toliau – ir Reglamentas 1408/71) 13 straipsnio 2
dalies a punktą ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72,
nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų
taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams,
judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (toliau – ir Reglamentas 574/72)
10 straipsnį.
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Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas Reglamento 1408/71
konstatuojamoje dalyje iš esmės yra pripažinęs, kad teisės aktai,
reglamentuojantys santykius socialinės apsaugos srityje, daro didelę įtaką
darbuotojų, kurie yra valstybių narių piliečiai, judėjimo laisvės taikymo
sričiai. Todėl, siekiant užtikrinti vienodą pagal darbo sutartį ar savarankiškai
dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, vertinimą, šiems asmenims gali būti
taikoma tik vienos valstybės narės socialinės apsaugos sistema. Šis principas
ir buvo įtvirtintas minėtame Reglamente, nustatant, jog pagal bendrą taisyklę
dirbantiems asmenims taikomi teisės aktai tos valstybės narės, kurios
teritorijoje atitinkamas pagal darbo sutartį dirbantis asmuo ar savarankiškai
dirbantis asmuo dirba.
Tačiau Bendrijos teisės aktų leidėjas aiškiai nepasisakė dėl to, ar ši
nuostata taikoma ir tais atvejais, kai gyvenamosios vietos valstybėje narėje
ir darbo valstybėje narėje skiriasi analogiškos socialinės išmokos (lengvatos)
taikymo sąlygos, dėl ko ji nėra skiriama darbo valstybėje narėje. Taip pat nėra
aiškiai nustatyta, ar minėta nuostata riboja valstybių narių teisę skirti tam
tikras socialines išmokas (lengvatas) savo teritorijoje gyvenantiems asmenims,
neatsižvelgiant į tai, kad jie dirba kitoje valstybėje narėje.
Būtent į šiuos klausimus Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
atsakė apžvelgiamame sprendime, todėl šis teismo išaiškinimas yra aktualus
Reglamento 1408/71, kuris visose valstybėse narėse yra taikomas tiesiogiai,
aiškinimui bei taikymui.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga
Vokietijos Federacinės Respublikos nacionalinis teismas sprendė ginčą
dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo nebemokėti šeimos pašalpos
Vokietijoje gyvenančiai ir vienai auginančiai du savo vaikus Belgijos pilietei
nuo pastarosios darbo Nyderlandų Karalystėje pradžios. Sprendimą priėmęs
subjektas Bendrijos teisės nuostatas aiškino taip, kad minėtam asmeniui
turėtų būti taikomos tik darbo vietos valstybės narės teisės aktai, būtent
Nyderlandų Karalystės, o Vokietijos Federacinė Respublika neturi būti
laikoma kompetentinga šias pašalpas mokančia valstybe. Paminėtina ir tai,
kad aptariamoje situacijoje, skirtingai nei Vokietijoje, Nyderlanduose negalėjo
būti skiriamos atitinkamos šeimos pašalpos vyresniems nei 18 m. vaikams.
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Esant paminėtai situacijai, į Teisingumo Teismą kreipęsis nacionalinis
teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio
2 dalies a punktą galima aiškinti taip, kad tokioje situacijoje esantis pagal
darbo sutartį dirbantis darbuotojas, kuris patenka į Reglamento Nr. 1408/71
taikymo sritį ir kuriam taikoma jo darbo vietos valstybės narės socialinės
apsaugos sistema, gali gauti šeimos išmokas gyvenamosios vietos valstybėje
narėje, jeigu nustatyta, kad kompetentingoje valstybėje narėje dėl jo vaikų
amžiaus šios išmokos negali būti skiriamos.
Atsakydamas į šį nacionalinio teismo klausimą, Teisingumo Teismas
nurodė, kad Bendrijoje judantiems darbuotojams taikytinų teisės aktų
nuostatomis siekiama užtikrinti, jog suinteresuotiesiems asmenims būtų
taikoma vienos valstybės narės socialinės apsaugos sistema, siekiant išvengti
taikytinų nacionalinės teisės aktų sutapimo ir dėl to susiklostančių sudėtingų
situacijų. Todėl pagal Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punktą
vienos valstybės narės teritorijoje pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui
taikomi tos valstybės teisės aktai, net jeigu jis gyvena kitos valstybės narės
teritorijoje. Vertindamas speciﬁnį šeimos išmokų kontekstą, ETT pažymėjo,
kad pagal Reglamento Nr. 1408/71 73 straipsnį darbuotojas, kuriam taikomi
valstybės narės teisės aktai, už savo šeimos narius, gyvenančius kitos valstybės
narės teritorijoje, turi teisę gauti šeimos išmokas, numatytas pirmosios
valstybės narės teisės aktuose, tartum jie gyventų toje valstybėje.
Atsižvelgdamas į paminėtą teisinį reglamentavimą, Teisingumo Teismas
konstatavo, kad aptariamai situacijai taikytini teisės aktai iš principo yra
darbo vietos valstybės narės teisės aktai. Vis dėlto negalima automatiškai
atmesti kitos teisės sistemos nuostatų taikymo.
Teisingumo Teismo teigimu, iš Reglamento Nr. 574/72 10 straipsnio
1 dalies a punkto formuluotės matyti, kad juo siekiama išspręsti teisių į šeimos
išmokas sutapimo atvejus, kai išmokos tuo pačiu metu mokamos valstybėje
narėje, kurioje gyvena vaikas, neatsižvelgiant į draudimo ar darbo sąlygas,
ir pagal Reglamento Nr. 1408/71 73 straipsnį darbo vietos valstybėje narėje.
Tačiau nagrinėjamoje situacijoje aptariamos pašalpos nesutapo dėl nustatyto
vaikų, kuriems mokama šeimos pašalpa, amžiaus apribojimų.
Kadangi pirmenybės pakeitimas, ją suteikiant gyvenamosios vietos
valstybės narės teisės aktų taikymui, negali būti pagrįstas specialiomis
Reglamente Nr. 574/72 nustatytomis ryšio su valstybe taisyklėmis, reikia
nurodyti, kad aptariamai situacijai taikoma bendroji Reglamento Nr. 1408/71
13 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta taikytinų teisės aktų nustatymo
taisyklė. Iš to išplaukia, kad Bendrijos teisė neįpareigoja kompetentingų
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Vokietijos valdžios institucijų skirti aptariamą šeimos išmoką.
Tačiau, Teisingumo Teismo teigimu, negalima atmesti galimybės skirti
tokią pašalpą, jeigu vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, tokia pašalpa
yra skiriama vien tik todėl, kad asmens gyvenamoji vieta yra valstybės narės
teritorijoje. Darbuotojai migrantai neturi prarasti teisių į socialinės apsaugos
išmokas, ir jų sumos negali būti sumažintos todėl, kad jie pasinaudojo
Sutartimi suteikta teise laisvai judėti ir iš gyvenamosios vietos valstybės narės
neturi būti atimta teisė skirti šeimos pašalpas jos teritorijoje gyvenantiems
asmenims. Nors pagal Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punktą
pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės teisės aktai,
kurioje jis dirba, net jeigu gyvena kitos valstybės narės teritorijoje, vis dėlto
šiuo reglamentu nesiekiama sudaryti kliūčių gyvenamosios vietos valstybei
pagal savo teisės aktus skirti tokiam asmeniui šeimos pašalpas.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems
asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams,
judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 ir iš dalies pakeisto 2005 m. balandžio
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005,
13 straipsnio 2 dalies a punktas nedraudžia darbuotojui migrantui, kuriam
taikoma darbo vietos valstybės narės socialinės apsaugos sistema, pagal
gyvenamosios vietos valstybės narės nacionalinės teisės aktus gauti šeimos
išmokas šioje valstybėje.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti,
ar faktas, kad ieškovės pagrindinėje byloje situacijoje esantis darbuotojas
po kiekvienos darbo dienos grįžta į atitinkamoje valstybėje narėje esančią
šeimos gyvenamąją vietą, yra svarbus nustatant, ar toks darbuotojas įvykdo
nagrinėjamos šeimos išmokos skyrimo sąlygas šioje valstybėje pagal jos teisės
aktus.
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2.4. 2008 m. liepos 10 d. prejudicinis sprendimas byloje
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
prieš Firma Feryn NV (C-54/07)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2008 m. liepos 10 d. priėmė
prejudicinį sprendimą byloje Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding prieš Firma Feryn NV (C-54/07). Prašymas priimti
prejudicinį sprendimą šioje byloje buvo pateiktas dėl 2000 m. birželio 29 d.
Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą
asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės,
išaiškinimo nagrinėjant bylą tarp ieškovo pagrindinėje byloje Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Lygių galimybių ir kovos su
rasizmu centras, toliau – ir Centrum) ir atsakovės pagrindinėje byloje įmonės
Firma Feryn NV (toliau – ir Feryn). Ginčas iš esmės kilo dėl minėtos įmonės
vadovo viešos pastabos, kad ši įmonė nepageidauja įdarbinti užsienio kilmės
asmenų.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį, Europos Sąjunga kuriama
remiantis bendrais valstybių narių laisvės, demokratijos, žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių pripažinimo principais bei teisine valstybe, ir kaip
Bendrijos teisės bendruosius principus reikėtų pripažinti pagrindines teises,
kurias garantuoja Europos konvencija dėl žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos ir kurios yra grindžiamos bendromis valstybių narių
konstitucinėmis tradicijomis. Lygybė prieš įstatymą ir teisė į apsaugą nuo
diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinę konvenciją dėl visų
rasinės diskriminacijos formų panaikinimo, Jungtinių Tautų pilietinių ir
politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktus bei
kitus tarptautinės teisės aktus. ES lygmenyje apsauga nuo diskriminacijos
dėl etninės ar rasinės kilmės užtikrinama Direktyva Nr. 2000/43/EB,
įgyvendinančia vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo
jų rasės arba etninės priklausomybės. Pagal šios direktyvos 1 straipsnį, ja
siekiama „sukurti kovos su diskriminacija dėl rasės ar etninės priklausomybės
sistemą siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą“.
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Aptariamoje Teisingumo Teismo byloje ir toliau plėtojama reikšminga
Teisingumo Teismo praktika, susijusi su minėtos direktyvos aiškinimu ir
tiesiogine diskriminacija dėl tam tikros etninės ar rasinės kilmės įdarbinimo
santykiuose tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Bene pirmą kartą
EB teisės kontekste iškilo klausimas, ar vieši įmonės atstovų pasisakymai
spaudoje gali būti pripažinti vienodo požiūrio principo pažeidimu. Nors
atsakovė pagrindinėje byloje, o taip pat – Jungtinės Karalystės ir Airijos
Vyriausybės argumentavo, jog tokie pasisakymai laikytini vien hipotetinio
pobūdžio pareiškimais, kurie nepatenka į Direktyvoje 2000/43/EB įtvirtintą
diskriminavimo sąvoką, Teisingumo Teismas priėjo priešingos išvados. Jis
taip pat nepritarė atsakovės teiginiams, jog Direktyva 2000/43/EB taikytina
tik konkrečių nuo diskriminacijos nukentėjusių asmenų atžvilgiu, neleidžiant
teisėtą interesą turinčioms organizacijoms reikšti ieškinius ginant minėtoje
direktyvoje įtvirtintą vienodo požiūrio principą. Galiausiai aptariamame
sprendime Teisingumo Teismas išsamiau aptarė įrodinėjimo naštos perkėlimą
diskriminavimu įtariamam asmeniui ir tam tikrus minimalius reikalavimus,
taikomus už minėtos direktyvos pažeidimus skiriamoms sankcijoms.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga
Centrum paprašė Belgijos darbo teismų pripažinti, kad įmonė Feryn
praktikuoja diskriminacinę įdarbinimo politiką, ir savo argumentus grindė
viešais šios įmonės direktoriaus pareiškimais, kad jo įmonė iš principo norėtų
įdarbinti montuotojų, tačiau ji negalinti priimti užsienio kilmės asmenų, nes
jos klientai nepageidauja leisti jiems patekti į savo privačias gyvenamąsias
patalpas, kad būtų atlikti darbai.
2006 m. birželio 26 d. nutartimi Voorzitter van de arbeidsrechtbank te
Brussel (Briuselio pirmosios instancijos darbo teismo pirmininkas) atmetė
Centrum ieškinį, be kita ko, pažymėdamas, kad nėra nei įrodymų, nei
prielaidų manyti, jog koks nors asmuo būtų bandęs gauti darbo vietą ir jog jis
nebūtų įdarbintas dėl savo etninės kilmės. Šiomis aplinkybėmis Arbeidshof te
Brussel (Briuselio darbo teismas), nagrinėdamas Centrum apeliacinį skundą,
nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismo
su prašymu išaiškinti Direktyvos 2000/43/EB nuostatas, siekiant įvertinti
tiesioginės diskriminacijos sąvokos apimtį, atsižvelgiant į darbdavio viešus
pareiškimus įdarbinimo kampanijos metu (pirmasis ir antrasis klausimai), į
sąlygas, kuriomis gali būti taikoma šioje direktyvoje numatyta įrodinėjimo
pareigos perkėlimo taisyklė (trečiasis–penktasis klausimai), ir į sankcijų,
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kurios galėtų būti laikomos tinkamomis tokiu, kaip nagrinėjamas, atveju,
pobūdį (šeštasis klausimas).
Nagrinėdamas šią bylą, Teisingumo Teismas pirmiausiai pažymėjo, jog
negali būti daroma išvada, kad identiﬁkuojamo ieškovo nebuvimas leidžia
nuspręsti, jog nėra jokios tiesioginės diskriminacijos Direktyvos 2000/43/EB
prasme. Šia direktyva, kaip matyti iš jos aštuntos konstatuojamosios dalies,
siekiama „puoselėti sąlygas bendrai socialinei darbo rinkai kurti“. Šiuo tikslu
aptariamos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta, kad ji, be kita
ko, taikoma atrankos kriterijams ir priėmimo į darbą sąlygoms. Teisingumo
Teismas taip pat pabrėžė, jog sąlygų bendrai socialinei darbo rinkai kurti
puoselėjimo tikslas būtų sunkiai pasiekiamas, jei Direktyvos 2000/43/EB
taikymo sritis būtų apribota tik tokiais atvejais, kai nesėkmingai bandęs
gauti tam tikrą darbo vietą asmuo, manantis nukentėjęs nuo tiesioginės
diskriminacijos, ėmėsi persekioti darbdavį teismine tvarka. Tai, kad darbdavys
viešai pareiškė neįdarbinsiąs tam tikros etninės kilmės ar rasės darbuotojų, o
tai akivaizdžiai gali sulaikyti kai kuriuos kandidatus nuo savo kandidatūros
pateikimo ir todėl sudaryti jiems kliūčių patekti į darbo rinką, yra tiesioginė
diskriminacija įdarbinimo metu Direktyvos 2000/43/EB prasme. Tokios
tiesioginės diskriminacijos buvimas nereikalauja identiﬁkuojamo ieškovo,
kuris teigtų, kad jis buvo tokios diskriminacijos auka.
Be to, Teisingumo Teismas konstatavo, jog Direktyvos 2000/43/EB 7
straipsnis jokiu būdu nedraudžia, kad valstybės narės nacionalinės teisės
aktuose suteiktų teisėtą interesą turintiems susivienijimams teisę imtis
veiksmų šios direktyvos laikymuisi užtikrinti arba numatytų pagal šios
direktyvos 13 straipsnį paskirtų institucijų galimybę inicijuoti teismines
ar administracines procedūras, kuriomis būtų siekiama iš šios direktyvos
išplaukiančių įpareigojimų įvykdymo, joms nebūtinai veikiant konkretaus
ieškovo vardu arba net nesant identiﬁkuojamo ieškovo. Vis dėlto tik
nacionalinis teismas turi vertinti, ar jo taikytini teisės aktai suteikia tokią
galimybę.
Trečiuoju–penktuoju klausimais buvo siekiama sužinoti, kaip Direktyvos
2000/43/EB 8 straipsnio 1 dalyje numatyta įrodinėjimo pareigos perkėlimo
taisyklė turi būti taikoma situacijose, kai teiginiai dėl diskriminuojančios
įdarbinimo politikos buvimo formuluojami, remiantis darbdavio viešais
pareiškimais apie savo įdarbinimo politiką.
Šiuo atveju Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2000/43/
EB 8 straipsnyje numatyta, jog atsakovas turi įrodyti, kad vienodo požiūrio
principas nebuvo pažeistas, jei faktinės aplinkybės leidžia daryti prielaidą dėl
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tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo. Pareiga pateikti priešingą
įrodymą, tenkanti preziumuojamos diskriminacijos kaltininkui, susieta su
vienintele aplinkybe, kad buvo konstatuota diskriminacijos prezumpcija,
paremta nustatytomis aplinkybėmis. Teisingumo Teismo nuomone, tokios
aplinkybės, galinčios leisti daryti prielaidą dėl diskriminacinės įdarbinimo
politikos, yra pareiškimai, kuriais darbdavys viešai paskelbia, kad laikydamasis
savo įdarbinimo politikos jis neįdarbins tam tikros etninės kilmės ar rasės
darbuotojų. Todėl, anot Teisingumo Teismo, būtent šis darbdavys ir privalo
įrodyti, kad jis nepažeidė vienodo požiūrio principo, ir tai jis, be kita ko, gali
padaryti parodydamas, jog tikroji įmonės įdarbinimo praktika neatitinka šių
pareiškimų.
Taigi, atsakydamas į trečiąjį–penktąjį klausimus, Teisingumo Teismas
pažymėjo, jog viešų pareiškimų, kuriais darbdavys paskelbia, kad, laikydamasis
savo įdarbinimo politikos, jis neįdarbins tam tikros etninės kilmės ar rasės
darbuotojų, Direktyvos 2000/43/EB 8 straipsnio 1 dalies prasme pakanka
prielaidai dėl tiesiogiai diskriminuojančios įdarbinimo politikos buvimo.
Kartu šis darbdavys privalo įrodyti, jog vienodo požiūrio principas nebuvo
pažeistas. Tai jis gali padaryti parodydamas, kad tikroji įmonės įdarbinimo
praktika neatitinka šių pareiškimų. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas turi patikrinti, ar aplinkybės, kuriomis kaltinama, yra
nustatytos ir įvertinti, ar pakanka įrodymų, kuriuos minėtas darbdavys
pateikia savo tvirtinimams, jog jis nepažeidė vienodo požiūrio principo,
pagrįsti.
Galiausiai, nagrinėdamas šeštąjį prejudicinį klausimą, iš esmės susijusį
su sankcijomis, kurios gali būti laikomos tinkamomis nagrinėjamu atveju,
Teisingumo Teismas nurodė, jog Direktyvos 2000/43/EB 15 straipsniu
valstybėms narėms patikima nustatyti taisykles sankcijoms, taikytinoms
už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus. Šiame
straipsnyje numatyta, kad sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos
ir atgrasančios, bei kad jas gali sudaryti ir kompensacijos sumokėjimas
nukentėjusiajam. Taigi, anot Teisingumo Teismo, Direktyvos 2000/43/EB
15 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos numatyti savo vidaus teisės
sistemoje pakankamai veiksmingas priemones šios direktyvos tikslui pasiekti
ir pasirūpinti, kad šiomis priemonėmis būtų galima faktiškai pasinaudoti
nacionaliniuose teismuose tam, kad teisminė apsauga būtų tikra ir veiksminga.
Tačiau Direktyvoje 2000/43/EB konkrečios sankcijos nenustatomos ir
valstybėms narėms paliekama laisvė pasirinkti vieną iš įvairių galimybių,
leidžiančių pasiekti joje numatytą tikslą.
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Šiame kontekste Teisingumo Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju,
kai nėra tiesiogiai nuo diskriminacijos nukentėjusio asmens, o įstatymu
įgaliotoji institucija reikalauja, kad būtų pripažinta diskriminacija ir už ją būtų
nubausta, sankcijos, kurias Direktyvos Nr. 2000/43/EB 15 straipsnis reikalauja
numatyti nacionalinėje teisėje, taip pat turi būti veiksmingos, proporcingos
ir atgrasančios. Tam tikrais atvejais, ir jeigu tai pasirodytų tinkama
atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, jas gali sudaryti diskriminacijos
konstatavimas teisme arba kompetentingoje administracinėje institucijoje,
susietas su adekvataus paskelbimo reikalavimu, kurio išlaidas turėtų padengti
atsakovas. Jas taip pat galėtų sudaryti pagal nacionalinės teisės taisykles
darbdaviui nustatytas įpareigojimas, prireikus paskiriant baudą, nutraukti
diskriminuojančius veiksmus. Be to, jas gali sudaryti tai, kad procedūrą
inicijavusiai institucijai bus priteistas žalos atlyginimas.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
Aplinkybė, jog darbdavys viešai pareiškė neįdarbinsiąs tam tikros
etninės kilmės ar rasės darbuotojų, yra tiesioginė diskriminacija įdarbinimo
metu 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba
etninės priklausomybės, 2 straipsnio 2 dalies a punkto prasme, nes tokie
pareiškimai gali rimtai sulaikyti tam tikrus kandidatus nuo savo kandidatūros
pateikimo ir todėl sudaryti jiems kliūtis patekti į darbo rinką.
Viešų pareiškimų, kuriais darbdavys paskelbia, kad, laikydamasis
savo įdarbinimo politikos, jis neįdarbins tam tikros etninės kilmės ar rasės
darbuotojų, Direktyvos 2000/43/EB 8 straipsnio 1 dalies prasme pakanka
prielaidai dėl tiesiogiai diskriminuojančios įdarbinimo politikos buvimo. Taigi
šis darbdavys privalo įrodyti, jog vienodo požiūrio principas nebuvo pažeistas.
Tai jis gali padaryti parodydamas, kad tikroji įmonės įdarbinimo praktika
neatitinka šių pareiškimų. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas turi patikrinti, ar aplinkybės, kuriomis kaltinama, yra nustatytos,
ir įvertinti, ar pakanka įrodymų, kuriuos minėtas darbdavys pateikia savo
tvirtinimams, jog jis nepažeidė vienodo požiūrio principo, pagrįsti.
Direktyvos 2000/43/EB 15 straipsnis reikalauja, kad net jei nėra
identiﬁkuojamo nukentėjusiojo, už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal
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šią direktyvą, pažeidimus taikytinų sankcijų taisyklės būtų veiksmingos,
proporcingos ir atgrasančios.

2.5. 2008 m. kovo 13 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, Gemeente Rotterdam
prieš Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ir Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant
prieš Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening
(C-383/06 ir C-385/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2008 m. kovo 13 d. priėmė
prejudicinį sprendimą sujungtose bylose Vereniging Nationaal Overlegorgaan
Sociale Werkvoorziening, Gemeente Rotterdam prieš Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ir Sociaal Economische Samenwerking WestBrabant prieš Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (C-383/06 ir
C-385/06). Teisingumo Teismas sprendimą priėmė išnagrinėjęs Nyderlandų
Karalystės Valstybės Tarybos prašymus išaiškinti 1988 m. gruodžio 19 d.
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4253/88, nustatančio nuostatas dėl Reglamento
(EEB) Nr. 2052/88, koordinuojančio įvairių struktūrinių fondų veiklą
tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais
esamais ﬁnansiniais instrumentais, įgyvendinimo, iš dalies pakeisto 1993 m.
liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2082/93 (toliau – ir Reglamentas
Nr. 4253/88), 23 straipsnio 1 dalį.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Sąjungos valstybės narės bei jų teritorijoje veikiantys
privatūs ir viešieji subjektai, įgyvendindami įvairias infrastruktūros plėtros,
aplinkosaugos, socialines ar kitas programas, turi galimybę Bendrijos
bei nacionalinės teisės aktų nustatyta tvarka gauti pinigines dotacijas iš
Europos struktūrinių fondų. Šių lėšų skyrimo ir panaudojimo procesas yra
aiškiai reglamentuojamas tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinės teisės
normomis, be kita ko, užtikrinančiomis efektyvią ﬁnansinę ir veiklos kontrolę.
Tačiau pasitaiko atvejų, kai lėšos (dotacijos) iš minėtų fondų yra skiriamos
pažeidžiant šias normas ar naudos gavėjas nevykdo (netinkamai (aplaidžiai)
vykdo) prisiimtus įsipareigojimus, kuriais remiantis jam buvo suteikta teisė
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gauti numatytą ﬁnansinę paramą.
Siekdamas išvengti minėtų pažeidimų, Bendrijos teisės aktų leidėjas
Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalyje nustatė, kad, siekdamos
užtikrinti viešųjų ar privačių iniciatorių veiksmų sėkmę, valstybės narės
imasi priemonių, reikalingų reguliariai tikrinti, ar Bendrijos ﬁnansuojamos
priemonės vykdomos teisingai, užkirsti kelią pažeidimams ir persekioti už
juos bei išreikalauti grąžinti lėšas, prarastas dėl pažeidimų ar aplaidumo. Šioje
nuostatoje taip pat nustatyta, jog valstybė narė yra subsidiariai atsakinga už
nepagrįstai sumokėtų sumų grąžinimą.
Apžvelgiamame Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendime ne
tik apibrėžiamas valstybės narės kompetencijos reikalauti, kad įsipareigojimus
pažeidęs paramos gavėjas grąžintų jam išmokėtas lėšas, šaltinis, bet ir
nustatomos jos veiksmų ribos, skirtos užtikrinti teisinio saugumo ir teisėtų
lūkesčių apsaugos principus, kai reikalaujama grąžinti dėl kompetentingos
valstybės narės institucijos (įstaigos) kaltės (aplaidumo) nepagrįstai skirtas
lėšas.
Neoﬁciali prejudicinio sprendimo apžvalga
Valstybės Taryboje buvo sprendžiami ginčai dėl Nyderlandų Karalystės
viešojo administravimo subjektų sprendimų, kuriais buvo panaikintos
nepagrįstai privatiems subjektams suteiktos Europos struktūrinių fondų
dotacijos bei pareikalauta grąžinti gautas lėšas.
Teisingumo Teismas, atsakydamas į nacionalinio teismo pateiktą
klausimą, ar Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalis yra pakankamas
teisinis pagrindas nacionalinei administracinei institucijai pareikalauti
grąžinti nepagrįstai išmokėtas Europos struktūrinių fondų sumas, pirmiausia
priminė, kad Bendrijos reglamentai, kaip išplaukia iš paties Europos Bendrijų
Steigimo Sutarties 249 straipsnio antrosios pastraipos teksto, tiesiogiai
taikomi visose valstybėse narėse.
Pagal Reglamento Nr. 2052/88 4 straipsnio 1 dalį, Bendrijos priemonė
rengiama esant glaudžiam Komisijos, atitinkamos valstybės narės,
kompetentingų institucijų ir įstaigų, valstybės narės paskirtų nacionaliniame,
regioniniame, vietos ar kitame lygyje, bendradarbiavimui. Be to, pagal
Reglamento Nr. 2082/93 šeštą konstatuojamąją dalį, taikant subsidiarumo
principą ir nepažeidžiant Komisijos kompetencijos, visų pirma, kiek tai
susiję su jos pareiga valdyti ﬁnansinius Bendrijos išteklius, į Bendrijos
rėmimo planus įtrauktų priemonių įgyvendinimas patenka į valstybių narių
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kompetenciją kiekvienai valstybei narei tinkamu teritoriniu lygmeniu. Šis
principas, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teigimu, yra įtvirtintas
Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje, kurioje
numatyta, kad siekdamos užtikrinti viešųjų ar privačių iniciatorių veiksmų
sėkmę įgyvendinant veiksmus, valstybės narės imasi priemonių, reikalingų
reguliariai tikrinti, ar Bendrijos ﬁnansuojamos priemonės vykdomos teisingai,
užkirsti kelią pažeidimams ir persekioti už juos bei išreikalauti lėšas, prarastas
dėl pažeidimų ar aplaidumo.
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad bet kokia
valstybės narės diskrecija dėl reikalavimo ar atsisakymo reikalauti grąžinti
nepagrįstai ar neteisėtai išmokėtas Bendrijos lėšas tikslingumo būtų
nesuderinama su Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalies pirmojoje
pastraipoje nacionalinėms administracinėms institucijoms nustatyta pareiga
išreikalauti nepagrįstai ar neteisėtai sumokėtas lėšas, todėl atsižvelgdamas
į paminėtas aplinkybes, nusprendė, jog minėta nuostata įtvirtina valstybių
narių pareigą išreikalauti dėl pažeidimų ar aplaidumo prarastas lėšas,
papildomai nereikalaujant nacionalinėje teisėje nustatyto įgaliojimo.
Tačiau nacionalinis teismas taip pat klausė, ar Reglamento Nr. 4253/88
23 straipsnio 1 dalis turi būti taikoma atsižvelgiant į teisinio saugumo ir
teisėtų lūkesčių apsaugos principus, kaip jie suprantami Bendrijos teisėje, o
lėšų gavėjas, elgęsis aplaidžiai ar padaręs pažeidimą minėto 23 straipsnio
1 dalies prasme, gali remtis šiais principais, jei atsakingoji administracinė
institucija, suteikdama minėtas lėšas, suklydo.
Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad ginčus,
susijusius su neteisėtai sumokėtų sumų grąžinimu pagal Bendrijos teisę,
nesant Bendrijos nuostatų, turi nagrinėti nacionaliniai teismai pagal savo
nacionalinę teisę ir nepažeisdami Bendrijos teisės nustatytų apribojimų.
Nacionalinis teismas, nagrinėdamas prašymą, susijusį su dėl piktnaudžiavimo
ar aplaidumo prarastų lėšų išreikalavimu, privalo įgyvendinti iš Reglamento
Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalies nuostatų išplaukiančius reikalavimus ir
prireikus netaikyti arba atitinkamai išaiškinti, siekiant sureglamentuoti tik
vidaus situaciją, parengtą nacionalinės teisės normą, kuri trukdytų tokiam
išreikalavimui.
Pažymėtina, jog Bendrijos teisei neprieštarauja tai, kad pagal nacionalinę
teisę administracinių aktų panaikinimo ir viešosios administracijos neteisėtai
sumokėtos ﬁnansinės paramos išreikalavimo procese tuo pačiu metu
atsižvelgiama į teisėtumo principą bei į teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio
saugumo principus, nes pastarieji yra Bendrijos teisės sistemos dalis. Šie
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principai turi būti taikomi ypač griežtai, kai jie susijęs su teisės aktu, galinčiu
turėti ﬁnansinių pasekmių. Vis dėlto Reglamento Nr. 4253/88 23 straipsnio
1 dalis, nereikalaujant nacionalinėje teisėje nustatyto įgaliojimo, įtvirtina
valstybių narių pareigą išreikalauti dėl pažeidimų ar aplaidumo prarastas
lėšas, todėl teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai turi būti
taikomi pagal Bendrijos teisės taisykles. Šiuo aspektu nacionalinis teismas turi
įvertinti, ar, atsižvelgiant ir į lėšų gavėjų, ir į administracijos elgesį, gali būti
remiamasi teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principais, kaip jie
suprantami Bendrijos teisėje.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendžia:
1988 m. gruodžio 19 d. Reglamento (EEB) Nr. 4253/88, nustatančio
nuostatas dėl Reglamento (EEB) Nr. 2052/88, koordinuojančio įvairių
struktūrinių fondų veiklą tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banko
operacijomis ir kitais esamais ﬁnansiniais instrumentais, įgyvendinimo, iš
dalies pakeisto 1993 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2082/93,
23 straipsnio 1 dalis, nereikalaujant nacionalinėje teisėje nustatyto įgaliojimo,
įtvirtina valstybių narių pareigą išreikalauti dėl pažeidimų ar aplaidumo
prarastas lėšas.
Dėl pažeidimų ar aplaidumo prarastos lėšos turi būti išreikalautos,
remiantis Reglamento Nr. 4253/88, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2082/93,
23 straipsnio 1 dalimi ir pagal nacionalinėje teisėje numatytas galimybes
su sąlyga, kad šios teisės taikymas nedarys neigiamos įtakos Bendrijos
teisės taikymui bei veiksmingumui ir dėl to nebus praktiškai neįmanoma
išreikalauti neteisėtai sumokėtas lėšas. Nacionalinis teismas turi užtikrinti
visišką Bendrijos teisės taikymą, netaikydamas ir prireikus atitinkamai
aiškindamas tam trukdančią nacionalinę normą. Jis gali įgyvendinti Bendrijos
teisės teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus, vertindamas
ir prarastų lėšų gavėjo, ir administracijos elgesį su sąlyga, kad bus visiškai
atsižvelgta į Europos Bendrijos interesus. Aplinkybė, kad lėšų gavėjas yra
viešas juridinis asmuo, šiuo atžvilgiu neturi įtakos.
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3. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
3.1. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga

2008 m. liepos 11 d. Jungtinės Karalystės
Apeliacinio Teismo sprendimas byloje
Nr. C5/2007/24261
Jungtinės Karalystės Apeliacinis Teismas sprendė dėl 2004 m. balandžio
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių
narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68
ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB,
73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/
EEB 28 straipsnio 2 dalyje vartojamų sąvokų „rimtos viešosios tvarkos ar
visuomenės saugumo priežastys“ reikšmės
Aptariamoje byloje Jungtinės Karalystės Apeliacinis Teismas (toliau
– ir Teismas) sprendė, ar Nyderlandų Karalystės pilietis gali būti išsiųstas iš
Jungtinės Karalystės dėl asmens polinkio daryti sunkias baudžiamąsias veikas,
grindžiant jo išsiuntimą iš šalies viešąja tvarka. Jungtinė Karalystė siekė
išsiųsti asmenį, remiantis 2006 m. Imigracijos (Europos ekonominės erdvės)
Akto, kuris perkėlė Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/38/EB
dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių
narių teritorijoje taikymo (toliau – ir Direktyva)2 reikalavimus į Jungtinės
Karalystės teisę, nuostatomis.
H. B. gyveno Jungtinėje Karalystėje penkerius metus ir per šį laikotarpį
įvykdė eilę nusikaltimų: H. B. buvo nubaustas už pasikėsinimą įvykdyti
vagystę, vagystę įsibrovus į patalpas ir plėšimą. Teismas pažymėjo, kad
1
2

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/806.html
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių
ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti
Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB,
73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB. OL L 158, 2004 04 30,
77-123 p.
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visuomenės narių apsauga nuo smurtinių nusikaltimų, kai tokie nusikaltimai
yra pakankamai sunkūs, yra fundamentalus visos visuomenės interesas.
Polinkis apiplėšti yra tokio pobūdžio nusikaltimas. Teismas toliau nagrinėjo,
ar polinkis daryti nusikaltimus nuosavybei, koks yra paskutinysis H. B.
įvykdytas teisės pažeidimas (suplanuotas plėšimas, dalyvaujant organizuotoje
grupėje, kurio metu buvo užpulta jauna moteris) prilygsta pakankamai rimtai
grėsmei visuomenei, kad būtų galima pateisinti asmens išsiuntimą iš Jungtinės
Karalystės.
Teismas atkreipė dėmesį, kad nei 2006 m. Imigracijos Aktas, nei
Direktyva nenumato konkrečių taisyklių, kas yra „rimtas“ nusikalstamas
elgesys. Teismas pažymėjo, kad Komisijos pirminis pasiūlymas visiškai
uždrausti išsiuntimą, kai asmuo turi leidimą nuolat gyventi šalyje, buvo
atmestas. Direktyvos 28 straipsnio 1 dalis nustato, kad prieš priimdama
sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies dėl valstybinės politikos, ar visuomenės
saugumo priežasčių, priimančioji valstybė narė turi atsižvelgti į tai, kiek
ilgai atitinkamas asmuo gyveno jos teritorijoje, į jo amžių, sveikatos būklę,
šeiminę ir ekonominę padėtį, socialinę ir kultūrinę integraciją priimančiojoje
valstybėje narėje ir jo sąsajas su kilmės šalimi. Direktyvos 28 straipsnio 2
dalis numato, kad priimančioji valstybė narė negali priimti išsiuntimo iš
šalies sprendimo prieš Sąjungos piliečius ar jų šeimos narius, neatsižvelgiant
į pilietybę, kurie turi nuolatinio gyvenimo jos teritorijoje teisę, išskyrus rimtas
valstybinės politikos3 ar visuomenės saugumo priežastis. Analogiškos nuostatos
įtvirtintos ir Imigracijos Akto 21 straipsnyje. Jungtinės Karalystės Apeliacinis
Teismas, spręsdamas dėl sąvokų „rimtos viešosios tvarkos ir visuomenės
saugumo priežastys“, atsižvelgė į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto 2002 m. balandžio mėnesio ataskaitoje išdėstytą poziciją, pagal
kurią išsiuntimas gali būti grindžiamas įvykdytais (atkreiptinas dėmesys, kad
ne grėsme, jog asmuo vykdys nusikaltimus ateityje) „nusikaltimais, tokiais
kaip terorizmas, ginklų ar narkotikų kontrabanda ir nusikaltimai asmeniui“.
Teismas atkreipė dėmesį, kad nusikaltimai asmeniui yra išvardijami greta
nusikaltimų, kurie yra akivaizdžiai rimta grėsmė visuomenei, tokių kaip
terorizmas ir narkotikų kontrabanda. Teismas taip pat išanalizavo Jungtinės
Karalystės užsienio reikalų ministro priimtas taisykles, kuriose pateikiamas
sunkių nusikaltimų sąrašas: žmogžudystė, terorizmo nusikaltimai, narkotikų
kontrabanda, sunkūs imigracijos nusikaltimai, sunkūs nusikaltimai žmogaus
3

Angliškame Direktyvos tekste naudojama „public policy“ sąvoka, kuri yra sinonimas viešosios
tvarkos (angl. „public order“) sąvokai; prancūziškame Direktyvos vertime naudojama „ordre public“
sąvoka, kuri taip pat reiškia viešąją tvarką, todėl toliau tekste bus naudojama „viešosios tvarkos“
sąvoka.
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seksualinio apsisprendimo laisvei, kurie baudžiami 10 ar daugiau metų laisvės
atėmimu. Plėšimas, už kurį buvo nuteistas H. B., priskirtinas išvardintai grupei
nusikaltimų, nes galima maksimali bausmė už jo įvykdymą – laisvės atėmimas
iki gyvos galvos. Teismas konstatavo, kad nors būtų sudėtinga išsiųsti Europos
Sąjungos pilietį už pagrindinių apgaulės nusikaltimų įvykdymą, smurtiniai
nusikaltimai yra kitas klausimas. Kadangi Europos Sąjunga nepateikia
rekomendacijų ar taisyklių, susijusių su smurto laipsniu, kurį pasiekus būtų
galima taikyti Direktyvos nuostatas, kiekviena valstybė narė pati gali vykdyti
sprendimus, numatančius, su kokiomis pasekmėmis „asmuo, nesilaikantis
teisės, turi susitaikyti“.
Jungtinės Karalystės Apeliacinis Teismas taip pat atsižvelgė į Europos
Bendrijų Teisingumo Teismo jurisprudenciją, susijusią su asmens išsiuntimu.
Europos Bendrijų Teisingumo teismas 1977 m. spalio 27 d. sprendime Regina
prieš Pierre Bouchereau (C-30/77) byloje pabrėžė, jog viešosios tvarkos
koncepcija Bendrijos kontekste ir ypatingai, kai ji pasitelkiama kaip pagrindas
nukrypti nuo fundamentalaus laisvo darbuotojų judėjimo principo, turi būti
aiškinama siaurai, nes kiekvienoje valstybėje narėje jos taikymo sritis negali
būti nustatoma vienašališkai ir be Bendrijos institucijų kontrolės. Bet kuriuo
atveju, konkrečios aplinkybės, pagrindžiančios viešosios tvarkos koncepcijos
naudojimą, gali skirtis kiekvienoje valstybėje narėje atskirais laikotarpiais,
dėl to yra būtina suteikti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms
diskreciją, kuri neperžengtų ribų, nustatytų Sutartyje.
Atsižvelgęs į paminėtą, Jungtinės Karalystės Apeliacinis Teismas
nusprendė, kad kai Bendrijos institucijos nepateikia detalių rekomendacijų,
valstybės narės institucijoms, jei jos tinkamai taiko Bendrijos teisės aktuose
numatytas sąvokas, yra suteikta teisė nustatyti, atsižvelgiant į nacionalinės
teisės numatytą sunkumo laipsnį, priskirtiną tam tikroms elgesio formoms,
ar konkretus elgesys atitinka Bendrijos rimtų viešosios tvarkos ar visuomenės
saugumo priežasčių kriterijų, tačiau rimtomis priežastimis nėra pripažįstama
grėsmė, kad asmuo ateityje įvykdys teisės pažeidimus, kurie nėra smurtiniai.
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3.2. Austrijos Administracinio Teismo4 sprendimo apžvalga

2008 m. sausio 31 d. Austrijos Administracinio Teismo sprendimas byloje
Nr. 2007/06/01325
Austrijos Administracinis Teismas sprendė klausimą dėl Austrijos
advokato (toliau – ir pareiškėjo), įtraukto į Vienos miesto advokatų
tarybos praktikuojančių advokatų sąrašus, teisės verstis advokato
praktika Vokietijoje (Miuncheno mieste) apimties. Ginčas iš esmės kilo
dėl to, kad Vienos miesto advokatų taryba, nepaisydama to, jog minėtas
advokatas į Miuncheną perkėlė ne tik savo veiklos buveinę, bet ir
nuolatinę gyvenamąją vietą, neatleido jo nuo pareigos teikti privalomas
antrinės teisinės pagalbos (atstovavimo teismuose) paslaugas Austrijoje.
Pareiškėjas, be kita ko, teigė, jog pareiga ir toliau teikti tokias paslaugas
Austrijoje pažeidžia jo, kaip Europos Sąjungos advokato, įsisteigimo
Bendrijos teritorijoje teisę, o taip pat nepagrįstai pablogina jo ﬁnansinę
padėtį Austrijoje praktikuojančių advokatų atžvilgiu.
Pirmiausia, Austrijos Administracinio Teismo teisėjų kolegija
konstatavo, jog pareiškėjas yra Austrijos advokatas, įtrauktas į Vienos miesto
advokatų tarybos advokatų sąrašą, ir besiverčiantis advokato praktika
Vokietijoje, Miuncheno mieste. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog su šio ginčo
santykiu yra susijusi 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato
praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvaliﬁkacija (toliau
– ir Advokatų įsisteigimo direktyva). Šios direktyvos konstatuojamosiose
dalyse, be kita ko, numatyta, jog teisininkas, įrašytas į praktikuojančių
advokatų sąrašą vienoje valstybėje narėje, pagal 1988 m. gruodžio 21 d.
Tarybos direktyvą 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų,
išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo
sistemos (toliau – ir Diplomų pripažinimo direktyva) gali prašyti pripažinti
4

5

Austrijoje veikia vienpakopė administracinių teismų sistema. Austrijos Administracinis Teismas yra
vienintelės ir galutinės instancijos teismas, nagrinėjantis skundus dėl aukščiausiųjų administracinių
organų (Nepriklausomų administracinių senatų) priimtų sprendimų.
h t t p : / / w w w. r i s 2 . b k a . g v. a t / D o k u m e n t e / Vw g h / J W T _ 2 0 0 7 0 6 0 1 3 2 _ 2 0 0 8 0 1 3 1 X 0 0 /
JWT_2007060132_20080131X00.html
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jo diplomą, kad galėtų įsisteigti kitoje valstybėje narėje ir verstis advokato
praktika pagal toje valstybėje vartojamą profesinį vardą. Nors kai kurie
advokatai gali greitai integruotis į profesinę sritį priimančiojoje valstybėje
narėje, be kita ko, išlaikydami Diplomų pripažinimo direktyvoje numatytą
kvaliﬁkacinį egzaminą, kitiems į praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytiems
advokatams turėtų būti sudaromos galimybės pasiekti tokią integraciją po
tam tikro profesinės praktikos laikotarpio priimančiojoje valstybėje narėje
pagal jų buveinės šalies profesinį vardą arba ir toliau tęsti praktiką pagal jų
buveinės šalies profesinį vardą. Teisėjų kolegija taip pat nurodė Advokatų
įsisteigimo direktyvos 8 konstatuojamąją dalį, kuri numato, jog advokatai,
kuriems yra taikoma ši direktyva, turėtų registruotis priimančiosios valstybės
narės kompetentingoje institucijoje, kad ta institucija galėtų užtikrinti, jog jie
laikosi toje valstybėje narėje galiojančių profesinės veiklos taisyklių. Minėtos
direktyvos 12 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinta, jog advokatas, registruotas
pagal savo buveinės šalyje vartojamą profesinį vardą, priimančiojoje
valstybėje narėje ir toliau privalo būti įregistruotas jo buveinės valstybės
narės kompetentingoje institucijoje, jeigu pageidauja, kad būtų išlaikytas
advokato statusas ir būtų taikoma ši direktyva. Teisėjų kolegija toliau
paminėjo Advokatų įsisteigimo direktyvos 6 straipsnio 1 dalį, kuri numato,
kad nepaisant profesinės veiklos taisyklių, kurios jam taikomos jo buveinės
valstybėje narėje, teisininkui, besiverčiančiam advokato veikla pagal savo
buveinės šalies profesinį vardą priimančiosios valstybės narės teritorijoje, dėl
visos šioje teritorijoje jo vykdomos veiklos taikomos tos pačios profesinės
veiklos taisyklės kaip ir teisininkui, besiverčiančiam advokato praktika pagal
atitinkamą priimančiosios valstybės narės profesinį vardą. Remiantis tos
pačios direktyvos 10 straipsnio 1 dalimi, teisininkui, besiverčiančiam advokato
praktika pagal jo buveinės šalies profesinį vardą, kuris efektyviai ir reguliariai
ne trumpiau kaip trejus metus priimančiojoje valstybėje narėje praktikavo
tos valstybės teisę, įskaitant Bendrijos teisę, jam siekiant įgyti priimančiosios
valstybės narės advokato profesiją netaikomos Diplomų pripažinimo
direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto sąlygos. „Efektyvus ir reguliarus
praktikavimas“ — tai faktinis veiklos vykdymas be pertraukų, išskyrus tas
pertraukas, kurios susijusios su kasdienio gyvenimo įvykiais.
Teisėjų kolegija nustatė, jog šios EB teisės nuostatos į Austrijos teisę
buvo perkeltos Valstybių narių advokatų laisvo judėjimo ir įsisteigimo
Austrijoje įstatymu (toliau – ir Įsisteigimo Austrijoje įstatymas), o į Vokietijos
teisę – Advokatų veiklą reglamentuojančių EB direktyvų įgyvendinimo
įstatymu (toliau – ir Direktyvų įgyvendinimo įstatymu) ir Valstybių narių
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advokatų veiklos Vokietijoje įstatymu (toliau – ir Įsisteigimo Vokietijoje
įstatymas). Ginčo santykį, o kartu ir antrinės teisinės pagalbos paslaugų
teikimą taip pat reglamentuoja Austrijos advokatų reglamentas ir Vienos
miesto advokatų tarybos darbo reglamentas.
Įvertinusi šioje byloje taikytinas nacionalinės teisės nuostatas, teisėjų
kolegija konstatavo, jog šios nuostatos netinkamai įgyvendina Advokatų
įsisteigimo direktyvą. Antrinės teisinės pagalbos teikimą reglamentuojančiuose
nacionaliniuose teisės aktuose nėra aptariama situacija, kada atitinkamas
Austrijos advokatas savo pagrindinę profesinę veiklą vykdo kitoje valstybėje
narėje. Vis dėlto teisėjų kolegija, pasiremdama plečiamuoju nacionalinių teisės
aktų aiškinimu, padarė išvadą, jog šie aktai aiškiai nedraudžia atleisti tokį
advokatą nuo pareigos teikti antrinės teisinės pagalbos paslaugas Austrijoje.
Priešingas minėtų aktų aiškinimas sukeltų abejonių dėl savo atitikties
Bendrijos teisei.
Teisėjų kolegija taip pat atmetė Vienos miesto advokatų tarybos
argumentus, jog pareiškėjas galėjo pasinaudoti Diplomų pripažinimo
direktyvoje suteikiamomis diplomo pripažinimo teisėmis, ir tokiu būdu jam
apskritai nebereikėtų likti Vienos miesto advokatų tarybos praktikuojančių
advokatų sąraše. Ji pažymėjo, jog pagal jau minėtos Advokatų įsisteigimo
direktyvos tikslus, ja siekiama pagerinti ir palengvinti advokatų įsisteigimą
kitose valstybėse narėse, todėl pareiškėjui negali būti atimta galimybė
pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis. Galiausiai teisėjų kolegija
konstatavo, kad aptariamu teisinio reguliavimo režimu kitoje valstybėje
narėje praktikuojantys Austrijos advokatai patenka į blogesnę padėtį, nes
jiems už jų teikiamas antrinės teisinės pagalbos paslaugas nėra suteikiamos
lygiavertės socialinės apsaugos garantijos, kokios suteikiamos Austrijoje
praktikuojantiems advokatams.
Dėl visų šių priežasčių Austrijos Administracinis Teismas nusprendė,
jog Austrijos teisės aktai vis dėlto aiškintini kaip nedraudžiantys nagrinėjamu
atveju atleisti advokatą nuo pareigos teikti antrinės teisinės pagalbos paslaugas
Austrijoje ir panaikino ginčijamą Vienos miesto advokatų tarybos sprendimą,
kuriuo buvo atmestas pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo tokios pareigos.
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3.3. Prancūzijos Valstybės Tarybos6 sprendimo apžvalga

2008 m. kovo 19 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas byloje
Association générale des producteurs de maïs ir kt.7
2008 m. kovo 19 d. sprendime Prancūzijos Valstybės Taryba nagrinėjo
klausimą, susijusį su 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modiﬁkuoto maisto ir
pašarų 34 straipsnyje nustatytos išlygos taikymu ir atmetė prašymą
sustabdyti Žemės ūkio ir žvejybos ministro įsakymą, kuriuo buvo
uždrausta pateikti į rinką genetiškai modiﬁkuotus kukurūzus „MON 810“.
Europos Bendrija, siekdama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą,
yra nustačiusi tvarką, pagal kurią turėtų būti atliekamas maisto produktų
ir pašarų, kurie susideda arba kurių sudėtyje yra, ir kurie yra pagaminti iš
genetiškai modiﬁkuotų organizmų, saugumo vertinimas.8
Genetiškai modiﬁkuotas maistas ir pašarai į Bendrijos rinką turėtų būti
išleidžiami tik moksliškai įvertinus aukščiausią galimą standartą ir Europos
maisto saugos tarnybai prisiimant jų keliamą riziką žmonių bei gyvūnų
sveikatai ir – galbūt – aplinkai.
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 yra nustatyta išlyga, leidžianti
valstybėms narėms sustabdyti ar pakeisti leidimus teikti į rinką genetiškai
modiﬁkuotus maisto produktus ir pašarus, kai tai yra būtina apsaugoti
žmones, gyvūnus ir aplinką nuo rimto pavojaus. Tuo atveju, kai valstybė
narė nusprendžia imtis specialiųjų priemonių, turi būti pranešama kitoms
valstybėms narėms ir Europos Bendrijų Komisijai.
Šioje byloje į Valstybės Tarybą kreipėsi keletas bendrovių, auginančių
kukurūzus, prašydamos sustabdyti 2008 m. vasario 7 d. Žemės ūkio ir
6
7
8

Valstybės Taryba – Prancūzijos aukščiausiasis administracinis teismas. Valstybės Taryba turi dvejopą
kompetenciją: nagrinėja administracinius ginčus ir teikia išvadas dėl įstatymų projektų.
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0805.shtml
2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (EB) Nr. 178/2002,
nustatantį maisto įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriantį Europos maisto saugos
tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (toliau – ir Reglamentas
(EB) Nr. 178/2003). 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos parlamento ir Taryba priėmė reglamentą (EB)
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modiﬁkuoto maisto ir pašarų (toliau – ir Reglamentas (EB) NR.
1829/2003).
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žvejybos ministro įsakymo galiojimą, kuris laikinai uždraudė į Prancūzijos
rinką pateikti kukurūzų sėklas, gautas genetinės modiﬁkacijos būdu „MON
810“.
Valstybės Taryba nurodė, jog turi būti įgyvendintos dvi sąlygos tam,
kad būtų sustabdytas teisės akto galiojimas. Visų pirma, turi būti įrodyta šio
teisės akto galiojimo sustabdymo svarba ir reikšmė. Ir antra, turi būti pateikti
pakankamai rimti argumentai, jog būtų galima abejoti teisės akto teisėtumu.
Nagrinėjamos bylos atveju Valstybės Taryba konstatavo, kad antroji sąlyga
nebuvo įvykdyta, todėl pareiškėjų prašymą atmetė.
Valstybės Taryba priminė, kad įsakymas, susijęs su kukurūzais „MON
810“, buvo priimtas remiantis 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modiﬁkuoto maisto
ir pašarų. Valstybės Taryba pažymėjo, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003
34 straipsnyje yra įtvirtinta išlyga, kad tuo atveju, jei akivaizdu, kad gali kilti
rimtas pavojus žmonių, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, valstybės narės gali
pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones (sustabdyti leidimų išdavimą) ir
nedelsiant apie tai informuoti Europos Bendrijų Komisiją.
Dėl Žemės ūkio ir žvejybos ministro įsakymu nustatyto draudimo
trukmės Valstybės Taryba atkreipė dėmesį, kad pagal Europos Bendrijos
teisę laikinosios apsaugos priemonės, kurių gali imtis kompetentingos
valstybės narės institucijos, gali būti taikomos tol, kol Europos Bendrijų
Komisija nuspręs, kokių priemonių reikia imtis arba kad iš viso nereikia
taikyti jokių specialiųjų priemonių. Valstybės Taryba konstatavo, kad Žemės
ūkio ir žvejybos ministras turėjo teisę nustatyti, kad taikomi ribojimai tol,
kol Europos Bendrijų Komisija išnagrinės klausimą dėl leidimo teikti į
rinką „MON 810“ išdavimo atnaujinimo. Europos Bendrijų Komisija jau
yra gavusi prašymą išduoti leidimą iš naujo ir turės šį prašymą išnagrinėti
per pakankamai trumpą terminą, atsižvelgdama ir įvertindama Europos
maisto saugos tarnybos nuomonę dėl galimo pavojaus leidžiant teikti į rinką
kukurūzus „MON 810“.
Valstybės Taryba konstatavo, kad Žemės ūkio ir žvejybos ministras
teisingai įvertino kompetentingų institucijų surinktą informaciją apie aplinkai
gresiantį didelį pavojų, kurį gali sukelti genetiškai modiﬁkuoti produktai
„MON 810“.
Prašymas sustabdyti Žemės ūkio ir žvejybos ministro įsakymo
įgyvendinimą buvo atmestas.
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Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė

Absorbcija – absorbcijos taisyklė – 1.2.5.1 (III dalis).
Advokatas – advokatų įsisteigimas – 3.2. (III dalis), advokatų procesinis
aktyvumas – II dalis.
Atsakomybė – tabako gaminių pardavėjo atsakomybę lengvinančios
aplinkybės – 3.6.2. (I dalis).
Aukcionas – 1.2.3. (III dalis).
Bauda – baudos už konkurencijos pažeidimus dydis – 3.2.3. (I dalis).
Bendrija – daugiabučių namų savininkų bendrijos sutikimas leidimui statybai
gauti – 1.2.6. (III dalis).
Byla – bylos nutraukimas – 3.6.1. (I dalis), 3.7.1. (I dalis).
Darbuotojas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis – 1.2.2. (III dalis).
Diplomas – diplomų pripažinimas – 3.2. (III dalis).
Diskriminacija – tiesioginė diskriminacija dėl etninės kilmės – E 2.4.2 (III
dalis), diskriminacinė įdarbinimo politika – E 2.4. (III dalis).
Dotacija – piniginė dotacija iš Europos struktūrinių fondų – E 2.5. (III dalis),
dotacijos grąžinimas – E 2.5. (III dalis).
Egzaminai – egzaminų į valstybės tarnautojo pareigas laikymo tvarka – 3.5.2.
(I dalis).
Ekonominė veikla – 3.3.2. (I dalis).
Ekonominis vienetas – 3.2.1. (I dalis).
Garantija – teisė į valstybės garantiją – 3.4.1. (I dalis).
Genetiškai modiﬁkuoti produktai – 3.3. (III dalis).
Gydimo ir slaugos režimas – 3.1.1. (I dalis).
Idealioji sutaptis – teisės pažeidimų idealioji sutaptis – 2.1. (I dalis).
Įrodymai – įrodinėjimo našta – 3.2.2. (I dalis), 3.6.1. (I dalis).
1
2

Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, nutarimų,
sprendimų ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą ar
prejudicinį sprendimą.
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Išmoka – valstybinio socialinio draudimo išmoka – 3.1.1. (I dalis), E 2.3. (III
dalis), išmokų sutapimas – E 2.3. (III dalis).
Išpirkimas – energetikos objektų išpirkimas – 1.2.4. (III dalis).
Išsiuntimas – Europos Sąjungos piliečio išsiuntimas – 3.1. (III dalis).
Judėjimas – Europos Sąjungos piliečio teisė laisvai judėti – E 2.2. (III dalis),
darbuotojo judėjimo laisvė – E 2.3. (III dalis).
Kaltė – asmens veiksmai, tiesiogiai turėję įtakos ligos trukmei – 3.1.1. (I dalis),
tabako gaminių pardavėjo kaltė – 3.6.2. (I dalis).
Kliūtys – kliūtys laisvam asmenų judėjimui – E 2.2. (III dalis).
Kompensacija – kompensacija už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą –
3.4.1. (I dalis).
Kompetencija – išimtinė valstybės narės kompetencija – E 2.2. (III dalis).
Konﬁskavimas – transporto priemonės konﬁskavimas – 2.2. (I dalis).
Konkurencija – konkurencijos teisės pažeidimas – 3.2.1. (I dalis).
Konkursas – konkursas į valstybės tarnautojo pareigas – 3.5.2. (I dalis).
Kvaliﬁkavimas – veikos kvaliﬁkavimas – 2.1. (I dalis), kvaliﬁkuojantis
požymis – 3.6.2. (I dalis).
Laikinosios apsaugos priemonės – 3.3. (III dalis).
Leidimas – leidimas gyventi – E 2.2. (III dalis).
Lengvata – transporto lengvata – 1.1.3. (III dalis).
Nedarbingumas – laikinasis nedarbingumas – 3.1.1. (I dalis).
Norminis teisės aktas – teisėtumo kontrolė, teisėtumas – 1.1. (I dalis), 1.2. (I
dalis).
Nuobauda – tarnybinė nuobauda – 1.2.2. (III dalis).
Nuosavybės teisė – nuosavybės teisių ribojimas – 2.2. (I dalis), nuosavybės
teisių atkūrimas – 3.4.1. (I dalis), 1.1.1. (III dalis), nuosavybės teisių gynimas –
1.2.5. (III dalis).
Nuostoliai – 3.6.1. (I dalis).
Nusižengimas – tarnybinis nusižengimas – 3.5.1. (I dalis).
Operatyvumas – teisė į operatyvų teismo procesą – 1.1.1. (III dalis).
Pagalba – antrinė teisinė pagalba – 3.2. (III dalis).
Paslaugos – turizmo paslaugų teikimas – 3.2.2. (I dalis).
Pašalpa – ligos pašalpa – 3.1.1. (I dalis).
Patikrinimas – mokestinio patikrinimo sustabdymas – 3.3.1. (I dalis),
tarnybinis patikrinimas – 3.5.1. (I dalis).
Paveldėjimo teisė – 1.2.1. (III dalis).
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Pažeidimas – administracinis teisės pažeidimas – 2.1. (I dalis), 2.2. (I dalis),
procedūrinis pažeidimas – 3.5.1. (I dalis).
Pensija – našlaičio pensija – 1.2.7. (III dalis).
Pilietis – trečiųjų valstybių piliečių teisė apsigyventi Europos Sąjungos šalyse
– E 2.2. (III dalis), taip pat žr. Šeimos nariai.
Pravaikšta – 3.5.1. (I dalis).
Prejudicinis ryšys – 3.5.1. (I dalis).
Prezumpcija – ūkio subjektų suderintų veiksmų prezumpcija – 3.2.1. (I
dalis).
Pridėtinės vertės mokestis – išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo registro – 3.3.2. (I dalis).
Priežastinis ryšys – 3.2.1. (I dalis).
Principas – teisinio tikrumo principas – 2.2. (I dalis), interesų pusiausvyros
principas – 3.4.1. (I dalis), 3.7.1. (I dalis), teisminės gynybos prioriteto
principas – 3.6.1. (I dalis), įstatymo viršenybės principas – 3.7.1. (I dalis),
efektyvumo principas – 2.2. (I dalis), 3.7.1. (I dalis), abipusio pripažinimo
principas – E 2.1. (III dalis), vienodo požiūrio principas – E 2.4. (III dalis),
lygybės prieš įstatymą principas – E 2.4. (III dalis), teisėtų lūkesčių principas –
E 2.5. (III dalis), teisinio saugumo principas – E 2.5. (III dalis), subsidiarumo
principas – E 2.5. (III dalis), tyrimo principas – II dalis.
Procesas – baudžiamasis procesas – 2.1. (I dalis), 2.2. (I dalis), 3.5.1. (I dalis).
Proceso atnaujinimas – 3.7.2. (I dalis).
Reikalavimo užtikrinimo priemonės – 3.7.2. (I dalis).
Reklama – reklamos davėjas – 3.2.2. (I dalis), klaidinanti reklama – 3.2.2. (I
dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava – 1.2. (I dalis).
Sankcija – sankcija, taikytina už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal
direktyvą, pažeidimus – E 2.4. (III dalis).
Sąvadas – statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimas – 1.1.4. (III dalis)
Susirinkimas – teisė organizuoti taikius susirinkimus – 1.1.2. (III dalis).
Susitarimas – horizontalaus pobūdžio susitarimas – 3.2.2. (I dalis).
Sutartis – standartinės sutarties sąlygos – 3.2.2. (I dalis), sutartiniai
įsipareigojimai – 1.2. (I dalis), 3.6.1. (I dalis), pirkimo–pardavimo sutartis –
1.2.3. (III dalis).
Sutuoktiniai – sutuoktinių asmeninio turto nustatymas – 1.2.8. (III dalis).
Šalis – bylos šalis – 3.7.1. (I dalis).
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Šeimos nariai – Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie jį lydi arba
prisijungia prie jo – E 2.2. (III dalis).
Tabako kontrolė – tabako gaminių pardavėjo pareiga įsitikinti, kad asmuo,
įsigyjantis tabako gaminius, yra pilnametis – 3.6.2. (I dalis).
Teisena – administracinių teisės pažeidimų teisena – 2.1. (I dalis), 2.2. (I
dalis).
Teisės aktas – pareiga motyvuoti administracinį teisės aktą – 3.3.1. (I dalis),
3.6.1. (I dalis), individualus administracinis sprendimas – 3.3.1. (I dalis), 3.6.1.
(I dalis), 3.7.1. (I dalis).
Teisinis santykis – administracinis teisinis santykis – 1.1.1. (III dalis), civilinis
teisinis santykis – 1.2.3. (III dalis), 1.2.4. (III dalis).
Teismas – teisė kreiptis į teismą – 1.1. (I dalis), 3.6.1. (I dalis), 3.7.1. (I dalis),
teismo pareiga motyvuoti priimamus sprendimus – 3.7.1. (I dalis).
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 1.1. (III dalis), 1.2. (III dalis).
Teritorinė ligonių kasa – 3.6.1. (I dalis).
Terminas – termino kreiptis į teismą, prokurorui ginant viešąjį interesą,
pradžia – 3.7.1. (I dalis), termino atnaujinimas – 3.7.1. (I dalis).
Transportas – keleivinio transporto vežėjų išlaidų kompensavimas – 1.1.3.
(III dalis), taip pat žr. Lengvata
Turtas – valstybės išperkamas turtas – 1.2.4. (III dalis).
Vairavimas apsvaigus – teisės vairuoti dėl narkotinių medžiagų vartojimo ar
vairavimo apsvaigus nuo alkoholio atėmimas – E 2.1. (III dalis)
Vairuotojo pažymėjimas – vairuotojo pažymėjimo pripažinimas Europos
Sąjungoje – E 2.1. (III dalis).
Valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas – 3.5.2. (I
dalis), priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas – 3.5.2. (I dalis).
Vartotojas – vidutinis reklamos vartotojas – 3.2.2. (I dalis).
Veika – nusikalstama veika – 3.5.1. (I dalis).
Veiksmai – suderinti veiksmai – 3.2.1. (I dalis), antikonkurenciniai veiksmai
– 3.2.1. (I dalis).
Viešasis administravimas – viešojo administravimo subjektai – 3.6.1. (I
dalis), 3.7.1. (I dalis), 1.1.2. (III dalis).
Viešasis interesas – 3.7.1. (I dalis).
Viešoji tvarka – rimtos viešosios tvarkos priežastys – 3.1. (III dalis).
Žala – valdžios institucijų padaryta žala – 3.5.2. (I dalis), 3.6.1. (I dalis), 1.1.2.
(III dalis), taip pat žr. Nuostoliai.
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Santrumpos

ABTĮ
angl.
ATPK
AVMI
b. l.
BK
BPK
CK
d.
Dr.
EB
EEB
ES
ETT
g.
ha
k.
KĮ
kt.
lot.
Lt
m.
m.
MAĮ
Nr.
p.
pan.
prof.
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Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angliškai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
bylos lapas
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
diena, dalis
daktaras
Europos Bendrija
Europos Ekonominė Bendrija
Europos Sąjunga
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
gatvė
hektaras
kaimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
kitas, kiti
lotyniškai
litas
metai
miestas
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
numeris
punktas, puslapis
panašiai
profesorius

Raidinė dalykinė
rodyklė
Santrumpos

PSDF
psl.
PVM
pvz.
r.
sav.
sen.
str.
t. y.
t. t.
t.
TLK
UAB
V. Ž.
VAĮ
val.
valst.
VĮ
VMI
VSDF
VSDFV
VTAKT
Žin.
žr.

Privalomojo sveikatos draudimo fondas
puslapis
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
rajonas
savivaldybė
seniūnija
straipsnis
tai yra
taip toliau
tomas
teritorinė ligonių kasa
uždaroji akcinė bendrovė
Valstybės žinios
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
valstybinis
valstybės įmonė
Valstybinė mokesčių inspekcija
Valstybinis socialinio draudimo fondas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
Valstybės žinios
žiūrėti
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