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8 I. Administracinių teismų praktika
8 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
8 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio
2 d. įsakymo Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo
plano patvirtinimo“ dalies dėl Pajūrio regioninio parko rekreacinės
infrastruktūros plano patvirtinimo atitikties Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo (2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr.
IX-1512 redakcija) 14 straipsnio 1 ir 2 dalims, 23 straipsnio 1 dalies
1 punktui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
(2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2465 redakcija) 18 straipsnio
1 ir 2 dalims, 27 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1062
redakcija) patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų 7.2, 16.1 ir 17.1 punktams ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904
redakcija) patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų 7.2.3, 17.4 ir 23.4 punktams, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 56 patvirtintų
Valstybinių parkų, biosferos ir draustinių tvarkymo planų rengimo
taisyklių 26 punktui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr.
D1-363 redakcija) patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir
draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punktui
25 1.2. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punkto bei
šiuo punktu patvirtintų Reikalavimų įmonėms, vykdančioms gyventojų
aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 m., atitikties
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio
1 dalies 1 ir 4 punktams ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui
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40 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 29 ir 30 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.161 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos elektros
energijos įstatymo 25 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už
šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir
komunalines paslaugas tvarkos 2 punktui
49 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro
2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų
bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir
mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių valstybinės,
gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo tvarkos
bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ atitikties
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr.
VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams
70 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m.
balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai
susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ atitikties Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalims; dėl šio įsakymo 2.2.1 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl įstatymų ir kitų teisės
norminių aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos 11 straipsniui; dėl šiuo
įsakymu patvirtintų Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių 5.3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 daliai
88 1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
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1.2 straipsnio 1 daliai, 1.5 straipsnio 1 daliai, 6.246 straipsnio 1 daliai,
6.247 straipsniui, 6.248 straipsnio 1 daliai, 6.249 straipsnio 1 daliai,
6.251 straipsnio 1 daliai
100 1.7. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo 24 punkto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto
Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punkto, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565
patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašo (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26
punkto atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30
d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo
sistemos įgyvendinimo programos 26 punktui
112 2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
112 2.1. Dėl nušalinimo klausimo sprendimo administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenoje; dėl administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenos užtikrinimo priemonių apskundimo paskirties; dėl procesinės
formos, kuria teismas sprendžia tarpinius administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenoje kylančius klausimus
122 2.2. Dėl administracinės nuobaudos vykdymo senaties
126 3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus
administravimo srityje
126 3.1. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
126 3.1.1. Dėl religinės bendruomenės teisės į išlikusio nekilnojamojo turto
atkūrimą
130 3.2. Dėl teritorijų planavimo teisinių santykių
130 3.2.1. Dėl nemotyvuoto administracinio akto sukeliamų teisinių
pasekmių; dėl pareigos motyvuoti sprendimą, kuriuo atsisakoma
tvirtinti detalųjį planą
141 3.2.2. Dėl naujos ūkininko ūkio sodybos kūrimo iš ūkininko ūkio
atidalintame žemės sklype
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I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d.
įsakymo Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
patvirtinimo“ dalies dėl Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros
plano patvirtinimo atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo (2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX-1512 redakcija) 14
straipsnio 1 ir 2 dalims, 23 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo
Nr. IX-2465 redakcija) 18 straipsnio 1 ir 2 dalims, 27 straipsnio 1 dalies 1
punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu
Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo
Nr. 1062 redakcija) patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų 7.2, 16.1 ir 17.1 punktams ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904 redakcija) patvirtintų
Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7.2.3, 17.4 ir
23.4 punktams, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio
21 d. įsakymu Nr. 56 patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos ir draustinių
tvarkymo planų rengimo taisyklių 26 punktui ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (2004 m. liepos
1 d. įsakymo Nr. D1-363 redakcija) patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos
rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punktui
Administracinė byla Nr. I14-13/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gruodžio 3 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja),
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sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant atsakovo atstovams R. K., V. V.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-282
„Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ dalis dėl Pajūrio
regioninio parko rekreacinės infrastruktūros plano patvirtinimo neprieštarauja
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2003 m. balandžio 17
d. įstatymo Nr. IX-1512 redakcija) 14 straipsnio 1 ir 2 dalims, 23 straipsnio 1
dalies 1 punktui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004
m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2465 redakcija) 18 straipsnio 1 ir 2 dalims, 27
straipsnio 1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo
18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29
d. nutarimo Nr. 1062 redakcija) patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų
planavimo procese nuostatų 7.2, 16.1 ir 17.1 punktams ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904 redakcija) patvirtintų
Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7.2.3, 17.4 ir
23.4 punktams, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. 56 patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių
tvarkymo planų rengimo taisyklių 26 punktui ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (2004 m. liepos 1 d. įsakymo
Nr. Dl-363 redakcija) patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir
draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punktui.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjai Pajūrio regioninio parko bendruomenė „Karklės
senbuviai“ ir N. J. pateikė skundą atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijai, Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos
skyriui dėl planavimo sąlygų Nr. 2005.346 detaliojo planavimo dokumentui
rengti panaikinimo. Pareiškėjų manymu, 2005 m. spalio 11 d. Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos planavimo
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 2005.346 prieštarauja
2005 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.
9
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D1-282 patvirtintam Pajūrio regioninio parko tvarkymo planui, nes jose
numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir rekreacinę infrastruktūrą,
o tai prieštarauja sprendiniams, reglamentuojantiems Karklės etnokultūrinio
draustinio teisinį tvarkymo režimą. Pareiškėjai nurodė, kad patvirtintos
planavimo sąlygos tiesiogiai palies kiekvieno Pajūrio regioninio parko
bendruomenės „Karklės senbuviai“ nario interesus, veiks jų gyvenamosios
aplinkos kokybę.
Atsakovų teigimu, planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui
rengti Nr. 2005.346 išduotos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymu, Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2004 m. gegužės 7
d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų
parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“, neprieštarauja Aplinkos ministro
2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282 patvirtintam Pajūrio regioninio
parko tvarkymo planui, nes rekreacinės infrastruktūros priemonės įtvirtintos
rekreacinės infrastruktūros plane, kuris yra Pajūrio regioninio parko tvarkymo
plano sudėtinė dalis.
Tretysis suinteresuotas asmuo Pajūrio regioninio parko direkcija nurodė
su skundu nesutinkantis, paaiškindamas, kad Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamentui pasiūlymus sąlygoms automobilių stovėjimo aikštelės
detaliajam planui rengti pateikė vadovaudamasis 2001 m. gruodžio 4 d.
Saugomų teritorijų įstatymu Nr. IX-628, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų” XXXIV
skyriumi „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“, Aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 425 patvirtintu Pajūrio regioninio parko apsaugos
reglamentu bei Aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282
patvirtinto Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano ir jo priedo rekreacinės
infrastruktūros plano, kuriame numatyta automobilių aikštelės įrengimo
galimybė, sprendiniais (b. l. 127-128).
2006 m. rugpjūčio 29 d. teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas pateikė
teismui prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
patvirtinimo“ dalis dėl Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros
plano patvirtinimo atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
18 straipsnio 1 ir 2 dalies, 27 straipsnio 1 dalies 1 reikalavimus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904 redakcija)
patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų
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7.2.3, 17.4 ir 23.4 punktų reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1363 redakcija) patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių
tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punkto reikalavimus. Pareiškėjai nurodė,
kad Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros planas neatitinka
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 dalies,
27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų 7.2.3, 17.4 ir 23.4 punktų, Valstybinių parkų, biosferos
rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punkto reikalavimų,
kiek tai susiję su viešumo procedūrų užtikrinimu bei visuomenės dalyvavimu
rengiant rekreacinės infrastruktūros planą. Pažymėta, kad Pajūrio regioninio
parko tvarkymo planas – specialusis teritorijų planavimo dokumentas,
kuris pradėtas rengti 1998 m. sausio 1 d., o patvirtintas – 2005 m. birželio
2 d. Ginčijamos planavimo sąlygos išduotos 2005 m. spalio 11 d. (b. l. 28).
Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano pagrindiniame brėžinyje (tvarkymo
plane) jokių duomenų apie rekreacinės infrastruktūros objektus, jų paskirtį,
išsidėstymą ar pan. nėra, jie nurodyti kitame – rekreacinės infrastruktūros plane
– todėl, jų manymu, teritorijos planavimo procese buvo parengti du brėžiniai:
pagrindinis tvarkymo planas ir atskiru brėžiniu rekreacinės infrastruktūros
planas. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, kad
specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir
galiojimo tvarką nustato šis įstatymas, atitinkamą veiklą reglamentuojantys
įstatymai ir specialiųjų planų rengimo taisyklės. Pagal kompetenciją ministerijos
rengia atskirų rūšių specialiųjų planų rengimo taisykles ir tvirtina jas kartu
su Aplinkos ministerija. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, specialiųjų planų
sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo
lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams ir
turi būti patvirtinti šio įstatymo bei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių
nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas
nustato, kad prieš teikiant tvirtinti, bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai turi būti apsvarstyti. Pareiškėjai nurodė,
jog Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 patvirtintos
Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo
taisyklės (toliau – ir Taisyklės, galioja 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-363
redakcija) reglamentuoja valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių
tvarkymo planų rengimo tvarką, taip pat planavimo proceso dalyvių tarpusavio
santykius šio proceso metu (Taisyklių 1 punktas). Taisyklių 31 punkte nustatyta,
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kad tvarkymo planų sprendiniai turi būti suderinti ir viešai apsvarstyti Teritorijų
planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996
m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (galioja Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d.
nutarimo Nr. 904 redakcija) patvirtintu Visuomenės dalyvavimo teritorijų
planavimo procese nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 1 punkto 4 dalis apibūdina
viešą ekspoziciją kaip viešai eksponuojamus parengtus teritorijų planavimo
dokumento sprendinius ir aiškinamąją medžiagą (aiškinamasis raštas,
sprendinių vertinimo ataskaitos, brėžiniai ir t. t.). Nuostatų 7.2.3 punkte
nustatyta, kad viena iš viešumą užtikrinančių procedūrų, kurias privalo atlikti
planavimo organizatorius (Nuostatų 8 p.) – vieša ekspozicija. Pagal Nuostatų
17.4 ir 23.4 punktus planavimo organizatorius privalo organizuoti viešą
ekspoziciją tam, kad supažindintų visuomenę su sprendiniais, jų poveikio
vertinimo ataskaita. Taisyklių 17 punktas nustato, kad tvarkymo planą sudaro
sprendiniai (grafinė ir tekstinė dalis) ir procedūrų dokumentai, parengti
planavimo proceso metu. Pagal Taisyklių 20.5 punktą, tvarkymo plano brėžinyje
privaloma pateikti valstybinių parkų teritorijos rekreacinio naudojimo sistemą
(ji gali būti pateikiama atskiru brėžiniu) – nustatytos vietos rekreacinių objektų
statybai, pažintinio turizmo trasų sistema, siūlomi rekreacinės infrastruktūros
objektai ir pan. Visos išvardintos normos reglamentuoja visuomenės dalyvavimą
teritorijos planavimo procese, viešumą užtikrinančių procedūrų įgyvendinimą,
planavimo organizatoriaus pareigas, šių pareigų turinį bei teisines pasekmes,
jei jos nėra vykdomos. Pareiškėjų teigimu, kadangi rekreacinės infrastruktūros
planas nebuvo viešai eksponuojamas, visuomenės neapsvarstytas ir neįvertintas,
jis negalėjo būti patvirtintas. Nagrinėjant bylą, lemiamą reikšmę turi Pajūrio
regioninio parko rekreacinės infrastruktūros plano legalumo klausimas,
būtina ištirti, ar šis planas atitinka minėtus teisės aktus, todėl ištirtinas Pajūrio
regioninio parko rekreacinės infrastruktūros plano patvirtinimo teisėtumas.
Pareiškėjai pažymėjo, jog byloje yra duomenų, leidžiančių manyti, kad viešųjų
ekspozicijų ir viešųjų susirinkimų metu rekreacinės infrastruktūros planas
nebuvo pateiktas susipažinti, nebuvo pateikta informacija apie numatomus
rekreacinės infrastruktūros objektus, jų išdėstymą parko teritorijoje, todėl
nebuvo galimybės susipažinti su projektuojamais sprendiniais, pareikšti
pastabas, pasiūlymus ir pan. (Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
(planavimo schemos) svarstymo su visuomene viešų susirinkimų protokolų
medžiaga; b. l. 68-70, 73-76). Pareiškėjai nurodė, kad Aplinkos ministro
įsakymu patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo
rašto pagrindinių teiginių 3 punkte pažymėta, jog Pajūrio regioninio parko
tvarkymo planas nustato teritorijos naudojimo pobūdį ir apsaugos reglamentą,
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tvarkymo priemones gamtos vertybių, biologinės įvairovės, gamtos išteklių
subalansuotam naudojimui ir atkūrimui, pateikia pasiūlymus pažintinio
turizmo ir kitos rekreacinės infrastruktūros plėtrai. Patvirtintame pajūrio
regioninio parko tvarkymo plane (pagrindiniame brėžinyje) jokių duomenų
apie rekreacinę infrastruktūrą ar jos plėtrą nėra; tokių duomenų nebuvo šį planą
eksponuojant viešai, todėl visuomenė su parko rekreacinės infrastruktūros
planu, kaip sudedamąja ir neatsiejama tvarkymo plano dalimi (Taisyklių 20.5
p.), nebuvo supažindinta. Pareiškėjų teigimu, „Valstybės žiniose“ publikuoto
aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių nuostatos, kiek jos yra susiję su
rekreacinės infrastruktūros plėtros kryptimis ir priemonėmis, akivaizdžiai
prieštarauja rekreacinės infrastruktūros plane užfiksuotiems sprendiniams, nes
aiškinamajame rašte net neužsimenama apie galimybę Karklės etnokultūriniame
draustinyje įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, prioritetas teikiamas
dviračių bei pėsčiųjų pažintiniam turizmui, siekiama sukurti specializuotą
kempingų, poilsiaviečių ir sustojimo bei apžvalgos aikštelių sistemą dviračių
bei pėsčiųjų turizmui aptarnauti (aiškinamojo rašto 18.2, 18.6 p.). Akivaizdūs
grafinės ir tekstinės plano dalių prieštaravimai, pareiškėjų manymu, įrodo, jog
rekreacinės infrastruktūros planas buvo priimtas be visuomenės dalyvavimo.
II.
Remdamasis bylos nagrinėjimo metu pareiškėjų pareikštu prašymu ir
sutikdamas su jame išdėstytais motyvais, Klaipėdos apygardos administracinis
teismas 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nusprendė sustabdyti administracinės
bylos nagrinėjimą ir prašyti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ištirti,
ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr.
D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ dalis
dėl Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros plano patvirtinimo
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2003 m.
balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX-1512 redakcija) 14 straipsnio 1 ir 2 dalims bei
23 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2466 redakcija) 18 straipsnio
1 ir 2 dalims bei 27 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (1997 m. rugsėjo 29 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1062 redakcija) patvirtintų
Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7.2, 16.1 ir 17.1
punktams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu
Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr.
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904 redakcija) patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese
nuostatų 7.2.3, 17.4 ir 23.4 punktams, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos
rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 26 punktui, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (2004
m. liepos 1 įsakymo Nr. D1-363 redakcija) patvirtintų Valstybinių parkų,
biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punktui.
Teismas savo prašymą grindžia šiais argumentais:
1. Ginčas kilo dėl Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros
plano statuso ir jo patvirtinimo tvarkos. Nagrinėjamoje byloje atsakovai
nurodė, jog, rengiant Pajūrio regioninio parko tvarkymo planą, buvo
numatytos rekreacinės infrastruktūros priemonės ir jos įtvirtintos Rekreacinės
infrastruktūros plane, kuris yra Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
sudėtinė dalis (rekreacinės infrastruktūros brėžinys yra publikuojamas
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto
svetainėje, nurodant, kad jis patvirtintas 2005 m. birželio 2 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-282 „Dėl Pajūrio regioninio
parko tvarkymo plano patvirtinimo“). Klaipėdos apygardos administracinis
teismas pažymi, kad 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo Nr. IX-1962 redakcijoje (įsigaliojo nuo 2004 m. spalio 16
d.) nustatyta, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. pradėti rengti teritorijų planavimo
dokumentai (išskyrus bendruosius planus), kuriems išduotos planavimo sąlygos,
sudarytos planavimo darbų sutartys ir pradėtos viešo svarstymo su visuomene
procedūros, baigiami rengti pagal iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusį Teritorijų
planavimo įstatymą ir kitus teritorijų planavimą reglamentavusius teisės aktus.
Teismas pažymėjo, jog Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas yra specialusis
teritorijų planavimo dokumentas, kuris pradėtas rengti 1998 m. sausio 1 d. ir
patvirtintas 2005 m. birželio 2 d., todėl šiuo atveju gali būti taikoma Teritorijų
planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentavusių teisės aktų
redakcija, galiojusi iki 2004 m. gegužės 1 d.
2. Teritorijų planavimo įstatymo (2003 m. balandžio 17 d. įstatymo
Nr. IX-1512 redakcija) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pavienių rūšių
(žemėtvarkos, miškotvarkos ir kitų) specialiojo planavimo dokumentų
rengimo būtinumą, struktūrą, rengimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato
šis įstatymas, atitinkamą veiklą reglamentuojantys įstatymai, specialiojo
planavimo dokumentų taisyklės (kiekvienos rūšies atskiros), jas tvirtina
ministerija, kurios reguliavimo sričiai priskirta planuojamoji veikla, kartu su
normų sąvado tvarkytoja Aplinkos ministerija. Teritorijų planavimo įstatymo
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(2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX-1512 redakcija) 14 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi neprieštarauti
galiojantiems bendriesiems planams, turi būti suderinti, apsvarstyti viešai
ir patvirtinti 23 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka.
Teritorijų planavimo įstatymo (2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX1512 redakcija) 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad prieš teikiant
tvirtinti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti viešai
apsvarstyti. 2002 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. 656 patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių
tvarkymo planų rengimo taisyklių 26 punkte nustatyta, kad tvarkymo planų
sprendiniai turi būti suderinti ir viešai apsvarstyti Teritorijų planavimo įstatymo
nustatyta tvarka. 1996 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų
svarstymo su visuomene nuostatų (1997 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 1062 redakcija) 7.2 punkte numatyta visų Lietuvos
Respublikos fizinių ir juridinių asmenų teisė susipažinti su rengiamais ir
su jais susijusiais patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais planavimą
organizavusioje institucijoje, taip pat atvirose parodose (ekspozicijose). Su
parengtais projektais visuomenę supažindina planavimą organizavusi institucija
ir tam skiriami ne mažiau kaip 2 mėnesiai (ne mažiau kaip mėnuo – viešai
ekspozicijai), kai svarstomi Lietuvos Respublikos, apskrities, savivaldybės
lygmens bendrojo bei specialiojo planavimo projektai (1996 m. rugsėjo 18 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų
planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 16.1.
p.). Planavimu suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomeninės
organizacijos turi teisę susipažinti su parengtais projektais ir su jais susijusiais
rengiamais ar patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais (1996 m. rugsėjo
18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų
planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 17.1. p.).
III.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į prašymą ištirti
norminio akto teisėtumą nurodo su argumentais, kuriais grindžiama abejonė
dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr.
D1-282 dalies dėl Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros plano
patvirtinimo atitikties teisės aktams nesutinkanti. Atsiliepime remiamasi
Teritorijų planavimo įstatymo (2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr.IX15
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1512 redakcija) 25 straipsnio 1, 2 dalimis, Teritorijų planavimo dokumentų
projektų svarstymo su visuomene nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (1997 m. rugsėjo 29 d.
Vyriausybės nutarimo Nr. 1062 redakcija) 4.4. punktu, 2002 m. gruodžio 21
d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 656 patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos
rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 20.5 punktu.
Paaiškinama, jog rengiant Pajūrio regioninio parko tvarkymo planą (toliau –
ir Tvarkymo planas), rekreacinė sistema buvo išdėstyta atskiru brėžiniu, kuris
yra sudėtinė Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano dalis (Pajūrio regioninio
parko tvarkymo plano grafinė dalis susideda iš dviejų brėžinių). Pažymima,
kad pareiškėjas neginčija Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano rengimo
(ir svarstymo su visuomene) procedūrų. Pareiškėjo teigimu, yra tikimybė, kad
rekreacinės infrastruktūros planas, kaip Tvarkymo plano sudėtinė dalis, viešųjų
ekspozicijų ir viešųjų susirinkimų metu visuomenei pateiktas nebuvo, dėl to
pastaroji neturėjo galimybės susipažinti su projektuojamais sprendiniais bei
pareikšti dėl jų pastabas ir pasiūlymus. Būtent ta aplinkybė, kad visuomenei
susipažinti buvo pateiktos ne visos specialiojo teritorijų planavimo dokumento
dalys, jo teigimu, pažeidžia teisės aktų reikalavimus. Atsiliepime pažymima, jog
pagal Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano (planavimo schemos) svarstymo
su visuomene viešo susirinkimo protokolo (2003 m. birželio 9 d. Nr. V5 1.716a) 2 punktą, viešam eksponavimui buvo pateiktos planavimo schemos grafinė
(2 brėžiniai) ir tekstinė dalys. Minėti brėžiniai buvo eksponuojami Pajūrio
regioninio parko direkcijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Gargžduose,
Palangos miesto savivaldybėje, Karklės bendruomenės kavinėje „Karklės
kopos“. Pagal minėtąjį protokolą buvo paaiškinta, jog visos visuomenės narių
pastabos yra susijusios išimtinai su statybų galimybėmis, visuomenė neišreiškė
savo nuomonės dėl suprojektuotų poilsio bei mašinų stovėjimo aikštelių.
Protokole taip pat užfiksuoti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
atstovo Kęstučio Vaitiekūno paaiškinimai, pateikti viešojo susirinkimo metu,
nurodant, kad Tvarkymo planas yra susijęs su daugelio problemų sprendimu,
tarp jų – ir infrastruktūros klausimais. Aplinkos ministerijos teigimu, nurodytas
protokolas patvirtina, kad visuomenė buvo paskatinta reikšti savo nuomonę
dėl suprojektuotų rekreacinės infrastruktūros sprendinių. Jokių duomenų,
kurie rodytų, kad visuomenei susipažinti buvo pateiktas tik vienas brėžinys ir
kad pastaroji nebuvo informuota apie planuojamoje teritorijoje suprojektuotus
rekreacinės infrastruktūros objektus, nėra. 2003 m. spalio 1 d. protokole Nr. V5
1.7-52 taip pat nėra jokių duomenų, kurie leistų daryti prielaidą dėl rekreacinės
infrastruktūros plano nepateikimo visuomenei susipažinti. Atsiliepime
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nurodoma, jog pagal Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo
su visuomene nuostatų 32 punktą, planavimo organizatorius ne vėliau kaip
per dvi savaites (kai svarstomi specialiojo ir detaliojo planavimo projektai)
privalo parengti viešo projekto svarstymo su visuomene ataskaitą, kurią sudaro
planavimo organizatoriaus pasirašytas aiškinamasis raštas (jame apibūdinama
svarstymo eiga ir rezultatas; 32.1.1 p.) bei priedai (skelbimų ir pranešimų tekstai,
jeigu skelbta spaudoje – skelbimų puslapių kopijos, planavimo pasiūlymų,
gautų paskelbus apie numatomą rengti projektą, registracijos knyga, planavimo
pasiūlymų originalai, susirinkimo protokolas su priedais, susirašinėjimas ir
kiti su projekto svarstymu susiję dokumentai; 32.1.2. p.). Nagrinėjamu atveju
parengtoje viešo svarstymo su visuomene ataskaitoje konkrečiai įvardinta,
kad grafinė ir tekstinė dalys buvo eksponuojamos ataskaitoje įvardintose
institucijose, kad viešai ekspozicijai buvo pateikti parko tvarkymo bei teritorijos
rekreacinio naudojimo sistemos planai. Minėta ataskaita kartu su visa svarstymo
medžiaga bei visuomenės pasiūlymais pateikiama valstybinę teritorijų planavimo
priežiūrą vykdančiai institucijai kartu su parengtu projektu (Nuostatų 32.2. p.).
Pažymima, jog nagrinėjamu atveju valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
atliekanti institucija, įvertinusi visą pateiktą medžiagą, nenustatė pareiškėjo
nurodytų pažeidimų (Teritorijų planavimo įstatymo (2003 m. redakcija) 23 str.
1 d. 3 p., 27 str. 2 d.). Akcentuojama, jog Pajūrio regioninio parko bendruomenė
„Karklės senbuviai“ skunde Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nurodė, kad „bendruomenė ir atskiri jos
nariai aktyviai dalyvavo priimant pagrindinius sprendimus dėl Karklės vystymo
perspektyvų, tarp jų, ir dėl galimybės įrengti automobilių stovėjimo aikšteles“,
prie minėto skundo taip pat buvo pridėta schema, pagal kurią numatoma
įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Pažymima ir tai, kad Pajūrio regioninio
parko planavimo schemos planavimo užduotyje (4.3 p.) pažintinio turizmo ir
rekreacinės infrastruktūros numatymas yra įvardintas kaip vienas iš planavimo
tikslų, o parko rekreacinio naudojimo, urbanistinės ir infrastruktūros plėtros
planas įtrauktas į planavimo schemos turinį. Teigiama, kad byloje nėra įrodymų,
patvirtinančių, kad Tvarkymo plano rekreacinės infrastruktūros planas nebuvo
pateiktas visuomenei susipažinti, priešingai – joje esantys duomenys patvirtina,
tad toks planas buvo eksponuojamas, pateiktas viešai svarstyti, visuomenė buvo
skatinama pateikti savo nuomonę bei pasiūlymus dėl rekreacinės infrastruktūros
objektų išdėstymo (2003 m. birželio 9 d. viešojo svarstymo protokolas Nr. V5
1.7-16a), tačiau tokių pasiūlymų nepateikė.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2005 m. birželio 2 d. įsakymu
Nr. D1-282 ,,Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“
patvirtino Pajūrio regioninio tvarkymo planą; įsakymo 2. 1. punktu Valstybinei
teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavesta įregistruoti Pajūrio
regioninio parko tvarkymo planą Teritorijų planavimo dokumentų registre bei
patalpinti jį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
interneto svetainėje www.vstt.lt. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
interneto svetainėje, kaip patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282, yra skelbiami du Pajūrio regioninio
parko tvarkymo plano brėžiniai: Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas
ir Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros planas. Pareiškėjui
kilo abejonių dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio
2 d. įsakymo Nr. D1-282 ,,Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano
patvirtinimo“ dalies, kuria patvirtintas Pajūrio regioninio parko rekreacinės
infrastruktūros planas. Nurodytos ginčijamo norminio akto dalies atitikimas
teismo nutartyje nurodytiems teisės aktams ir yra nagrinėjamos administracinės
bylos dalykas.
V.
Pareiškėjas prašo ištirti ginčijamo norminio akto atitikimą iki 2004 m.
gegužės 1 d. ir po 2004 m. gegužės 1 d. Galiojusioms (galiojančioms) teritorijų
planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančioms teisės normoms.
Kaip matyti iš teismo nutarties ir prie prašymo pridėto Teritorijų
planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120) teksto, iki 2004 m.
gegužės 1 d. galiojusi įstatymo 14 straipsnio redakcija buvo nustatyta 2000 m.
spalio 12 d. įstatymu Nr. VIII-2041, o ne 2003 m. balandžio 17 d. įstatymu IX1512, kaip nurodo prašymą pateikęs teismas.
Teritorijų planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120) 14
straipsnio 2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2041 redakcija nustatė:
,,14 straipsnis. Specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir galiojimas
1. Pavienių rūšių (žemėtvarkos, miškotvarkos ir kitų) specialiojo
planavimo dokumentų rengimo būtinumą, struktūrą, rengimo, tvirtinimo ir
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galiojimo tvarką nustato šis įstatymas, atitinkamą veiklą reguliuojantys įstatymai,
specialiojo planavimo dokumentų taisyklės (kiekvienos rūšies atskiros). Jas
tvirtina ministerija, kurios reguliavimo sričiai priskirta planuojamoji veikla,
kartu su normų sąvado tvarkytoja – Aplinkos ministerija.
2. Specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi neprieštarauti
galiojantiems bendriesiems planams, turi būti suderinti, apsvarstyti viešai
ir patvirtinti 23 straipsnyje bei šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose
taisyklėse nustatyta tvarka.
<...>“.
Teismo prašyme nurodyta Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio
norma, reikalaujanti, kad specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai būtų viešai apsvarstyti, buvo nustatyta Teritorijų planavimo įstatymo
(1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120) 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o ne 2003
m. balandžio 17 d. įstatymo IX-1512 redakcijos 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte,
kaip nurodyta teismo prašymo rezoliucinėje dalyje.
Teritorijų planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120) 23
straipsnio ,,Teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti
bendroji tvarka“ 1 dalyje buvo nustatyta:
,,1. Prieš teikiant tvirtinti, bendrojo, specialiojo, detaliojo teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai turi būti:
1) suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo
dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, arba turi
turėti atitinkamų institucijų raštišką pritarimą teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklių ir šio įstatymo nustatyta tvarka;
2) viešai apsvarstyti;
<...>“.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2004 m. sausio 15 d.
įstatymo Nr. IX-1962 redakcijoje buvo nustatytos šios aktualios nagrinėjamai
bylai teisės normos :
,,18 straipsnis. Specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas,
keitimas, derinimas, tvirtinimas ir galiojimas
1. Specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo
ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas, atitinkamą veiklą reglamentuojantys
įstatymai ir specialiųjų planų rengimo taisyklės. Pagal kompetenciją ministerijos
rengia atskirų rūšių specialiųjų planų rengimo taisykles ir tvirtina jas kartu su
Aplinkos ministerija.
2. Specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar
Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
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reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo
dokumentams, kitiems teisės aktams ir turi būti patvirtinti šio Įstatymo bei šio
straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka.
<...>“.
,,27 straipsnis. Derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka
1. Prieš teikiant tvirtinti bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai turi būti:
1) nustatyta tvarka apsvarstyti;
<...>“.
Iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų ,,Teritorijų planavimo
dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų“ normos, aktualios
nagrinėjamam ginčui, buvo nustatytos originalia šio Vyriausybės nutarimo
redakcija, o ne nutarimo 1997 m. rugsėjo 29 d. redakcija, kaip nurodyta teismo
prašyme.
,,Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene
nuostatuose“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d.
nutarimas Nr. 1079) buvo nustatyta:
,,7. Visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę:
7.1. susipažinti su teritorijų planavimo dokumentų valstybės registro
duomenimis atitinkamą registrą tvarkančioje įstaigoje ir už nustatytąjį žyminį
mokestį gauti jų kopijas;
7.2. susipažinti su rengiamais ir su jais susijusiais patvirtintais teritorijų
planavimo dokumentais planavimą organizavusioje institucijoje, taip pat
atvirose parodose (ekspozicijose) ir gauti jų ištraukų bei brėžinių kopijas už
nustatytąjį žyminį mokestį, jeigu planavimo organizatorius yra valstybės ar
savivaldybės institucija.
Kiti planavimo organizatoriai teikia kopijas už atlyginimą, kuris
nustatomas tarpusavio susitarimu.“.
,,16. Su parengtais projektais visuomenę supažindina planavimą
organizavusi institucija. Tam skiriama:
16.1. ne mažiau kaip 2 mėnesiai (ne mažiau kaip mėnuo – viešai
ekspozicijai), kai svarstomi Lietuvos Respublikos, apskrities, savivaldybės
lygmens bendrojo bei specialiojo planavimo projektai;
<...>“.
,,17. Planavimu suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomeninės
organizacijos turi teisę:
17.1. susipažinti su parengtais projektais ir su jais susijusiais rengiamais ar
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patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
<...>“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904
redakcijos ,,Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“
aktualios normos nustatė:
,, 7. Visuomenė dalyvauja teritorijų planavimo procese. Teritorijų
planavimo viešumą užtikrina šios procedūros:
<..>
7.2.3. supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumento
sprendiniais ir jų poveikio vertinimo ataskaita; vieša ekspozicija; baigiamasis
susirinkimas – konferencija;
<...>“.
,,17. Parengus teritorijų planavimo dokumentą, planavimo organizatorius
atlieka šias visuomenės supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentais
procedūras:
<...>
17.4. susipažinti su parengtais nacionalinio, regiono lygmens bendrojo ir
specialiojo teritorijų planavimo dokumentais skiria ne trumpesnį kaip 2 mėnesių
laikotarpį, iš jo ne mažiau kaip mėnesį – viešai ekspozicijai. Šiuo laikotarpiu
planavimo organizatorius supažindina visuomenę su teritorijų planavimo
dokumentais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo ataskaita, konsultuojasi dėl sprendinių pagrįstumo;
<...>“.
,,23. Parengus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, planavimo
organizatorius:
<...>
23.4. supažindinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais
skiria ne trumpesnį kaip mėnesio laikotarpį, jo metu surengia ne mažiau kaip
15 darbo dienų trunkančią teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešą
ekspoziciją. Šiuo laikotarpiu visuomenė supažindinama su sprendiniais, jų
poveikio vertinimo ataskaita. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos pristatomos
visuomenei, jeigu planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atlikti nustatytąja tvarka“.
Teisėjų kolegija tirs ginčijamo norminio akto atitikimą nurodytoms šioje
nutarties dalyje teisės normoms.
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VI.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
112 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad bendrosios kompetencijos ar
specializuotas teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi
kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus norminis
administracinis aktas, kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka
įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Administracinių bylų teisenos įstatymas
nenumato galimybės tirti administracinių norminių aktų atitikimo žemesnės
galios teisės aktams.
Nagrinėjamu prašymu teismas prašo ištirti ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-282 ,,Dėl Pajūrio
regioninio tvarkymo plano patvirtinimo“ atitikimą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 56 patvirtintų Valstybinių
parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių
26 punktui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. 656 (2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. Dl-363 redakcija) patvirtintų
Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo
taisyklių 31 punktui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ši administracinės bylos
dalis yra nutrauktina Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio
1 dalies 1 punkto pagrindu – kaip nepriskirtina administracinių teismų
kompetencijai.
VII.
Prašymą dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo pareiškėjas grindžia
abejone, kad rengiant Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros
planą galėjo būti pažeisti pirmiau nurodytose teisės normose įtvirtinti viešumo
ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese reikalavimai. Taigi
nagrinėdamas šią bylą, teismas tirs ne ginčijamo teisės akto normų atitikimą
aukštesnės galios teisės aktams, o tai, ar faktiškai vykdytos specialiojo plano
rengimo ir svarstymo su visuomene procedūros nepažeidė nustatytų įstatymų
reikalavimų.
Prašyme dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo teismas nurodo, kad
pareiškėjai individualioje byloje savo teiginius, kad Pajūrio regioninio parko
rekreacinės infrastruktūros planas galėjo būti nepaskelbtas ir nepateiktas
visuomenei svarstyti kartu su Pajūrio regioninio parko tvarkymo planu, grindžia
Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano svarstymo su visuomene viešų
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susirinkimų protokolų 2003 m. birželio 9 d. Nr. V 1.7 -16a ir 2003 m. spalio 1
d. Nr. V5 1.7 - 52 medžiaga. Kokie konkrečiai protokolų duomenys pagrindžia
teismo abejones dėl norminio akto teisėtumo, nutartyje nėra detalizuota.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nesutinka su prašymą
pateikusio teismo argumentais. Atsakovo teigimu, Pajūrio regioninio parko
tvarkymo plano grafinė dalis susideda iš dviejų atskirų brėžinių, tai atitinka
Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 patvirtintų
,,Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo
taisyklių“ 20.5 punkto nuostatą, kad valstybinių parkų teritorijos rekreacinio
naudojimo sistema turi būti pateikiama parko tvarkymo plano brėžinyje, ji taip
pat gali būti pateikiama ir atskiru brėžiniu. Klaipėdos apskrities viršininko 2000
m. lapkričio 13 d. įsakymu patvirtintos Pajūrio regioninio parko planavimo
schemos planavimo užduoties 6 punkte ,,Planavimo schemos turinys“ yra
nurodyta, kad turi būti ruošiamas ir parko rekreacinio naudojimo, urbanistinės
ir infrastruktūros plėtros planas.
Atsakovas teigia, kad visuomenei susipažinti ir viešai svarstyti buvo
pateiktas visas Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas, taip pat ir jo grafinę
dalį sudarantys brėžiniai. Šiuos teiginius atsakovas grindžia Pajūrio regioninio
parko tvarkymo plano svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokolu
2003 m. birželio 9 d. Nr. V 1.7 -16 a, kuriame yra nurodyta, kad viešam
eksponavimui buvo pateikta planavimo schemos grafinė dalis, susidedanti
iš dviejų brėžinių, dėl planuojamų infrastruktūros objektų – poilsio ir mašinų
stovėjimo aikštelių – visuomenės pastabų negauta. Atsakovo pateiktose
ištraukose iš Pajūrio regioninio tvarkymo plano svarstymo su visuomene
ataskaitos taip pat yra konkrečiai įvardinta, kad viešai ekspozicijai buvo pateikti
parko tvarkymo ir teritorijos rekreacinio naudojimo sistemos planai. Abejoti
nurodytų rašytinių įrodymų tikrumu teisėjų kolegija neturi pagrindo, juos
paneigiančių įrodymų byloje nėra.
2003 m. spalio 1 d. viešo susirinkimo protokole nėra duomenų, iš kurių
būtų galima spręsti, kad viešam svarstymui nebuvo pateiktas Pajūrio regioninio
parko rekreacinės infrastruktūros planas.
Remdamasi nurodytų aplinkybių visuma teisėjų kolegija daro išvadą, kad
nagrinėjamoje byloje nėra faktinių duomenų, pagrindžiančių teismo prašyme
dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo išreikštą abejonę, kad rengiant Pajūrio
regioninio parko tvarkymo planą viešam svarstymui nebuvo pateiktas Pajūrio
regioninio parko rekreacinės infrastruktūros planas. Taip pat tai reiškia, kad
nėra pagrindo pripažinti, jog Aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymo
Nr. D1-282 ,,Dėl Pajūrio regioninio tvarkymo plano patvirtinimo“ dalis dėl
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Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros plano patvirtinimo
prieštarauja nutartyje nurodytiems aukštesnės galios teisės aktams.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo prašymą atmesti.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2
d. įsakymo Nr. D1-282 ,,Dėl Pajūrio regioninio tvarkymo plano patvirtinimo“
dalis, kuria patvirtintas Pajūrio regioninio parko rekreacinės infrastruktūros
planas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995
m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120) 14 straipsnio 2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr.
VIII-2041 redakcija 14 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120) 23 straipsnio 1 dalies 2
punktui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. rugsėjo
28 d. įstatymo Nr. IX-2465 redakcija) 18 straipsnio 1 ir 2 dalims, 27 straipsnio
1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d.
nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų 7.2, 16.1 ir 17.1 punktams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904 redakcija) patvirtintų Visuomenės
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7.2.3, 17.4 ir 23.4 punktams.
Administracinę bylą dalyje dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-282 ,,Dėl Pajūrio regioninio tvarkymo
plano patvirtinimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 56 patvirtintų Valstybinių parkų, biosferos
rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 26 punktui ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (2004
m. liepos 1 d. įsakymo Nr. Dl-363 redakcija) patvirtintų Valstybinių parkų,
biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių 31 punktui
nutraukti.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punkto bei
šiuo punktu patvirtintų Reikalavimų įmonėms, vykdančioms gyventojų
aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 m., atitikties
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
1 ir 4 punktams ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9
straipsnio 3 dalies 4 punktui
Administracinė byla Nr.I8–15/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romano Klišausko (pranešėjas), Ričardo
Piličiausko, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Vaidos Urmonaitės,
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos atstovams Arvydui Aranauskui ir Airai
Mečėjienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Valstybinės ligonių
kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų
patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo punktu patvirtinti Reikalavimai įmonėms,
vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis
2005 m., neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1
ir 4 punktams bei Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui.
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Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ kreipėsi į teismą, prašydamas:
1. Pripažinti Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – ir Valstybinė ligonių kasa) neveikimą, t.y.
sutarties su UAB „Baltic Orthoservise“ 2005 m. nesudarymą dėl apdraustųjų
privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu aprūpinimo ortopedijos
techninėmis priemonėmis, kurios yra apmokamos iš privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, paskirstant įmonėms valstybinio užsakymo
kvotas (Sutartis 1), bei uždelstą sutarties sudarymą dėl aprūpinimo ortopedijos
techninėmis priemonėmis, kurios yra apmokamos įgyvendinant principą
„pinigai paskui pacientą“ (Sutartis 2), neteisėta veikla, dėl kurios pareiškėjui
buvo sudarytos diskriminacinės sąlygos konkuruojant rinkoje;
2. Pripažinti Valstybinės ligonių kasos neveikimą 2006 metais iki
balandžio 28 d., pasireiškusį sutarties su UAB „Baltic Orthoservice“ nesudarymu
dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu aprūpinimo
ortopedijos techninėmis priemonėmis (išskyrus protezais ir įtvarinėmis
sistemomis (aparatais)), neteisėtu;
3. Pripažinti Valstybinės ligonių kasos neveikimą, pasireiškusį 2006 m.
sausio 26 d. prašymo sudaryti sutartį dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos
priežiūros draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis
(išskyrus protezais ir įtvarinėmis sistemomis (aparatais)) neišsprendimu,
neteisėtu;
4. Pripažinti Valstybinės ligonių kasos veiksmus, paskirstant privalomojo
sveikatos draudimo biudžeto lėšas nuo 2006 metų sausio 1 iki balandžio 5
dienos, prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
(toliau – ir Sveikatos apsaugos ministras) 2005 m. birželio 28 d. įsakymui
Nr. V-466, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Viešųjų pirkimų įstatymui ir,
tokiu būdu, esant neteisėta veika;
5. Pripažinti Valstybinės ligonių kasos veiksmus, paskirstant privalomojo
sveikatos draudimo biudžeto fondo lėšas 2006 metų balandžio mėnesį,
prieštaraujančiais Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu
Nr. V-234 patvirtintai naujai gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis
priemonėmis tvarkai ir, tokiu būdu, esant neteisėta veika;
6. Priteisti iš atsakovo 83 812,12 Lt turtinės žalos, patirtos dėl neteisėtų
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atsakovo veiksmų, nesudarant su pareiškėju Sutarties 1, uždelsiant sudaryti
Sutartį 2 ir nesuteikiant pareiškėjui informacijos Teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
7. Priteisti iš atsakovo 399 856 Lt turtinės žalos kaip negauto pelno,
patirtos dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, nesudarant Sutarties 1 ir uždelsiant
sudaryti Sutartį 2, atlyginimo;
8. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį, išlaidas
advokato pagalbai apmokėti ir kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.
Pareiškėjas teismui taip pat pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Valstybinės ligonių
kasos direktoriaus A. Sasnausko 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl
komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo įsakymu
patvirtinti reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą
ortopedijos technikos priemonėmis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas)
4 straipsniui bei Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
4 punkto normoms.
Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Valstybinės ligonių kasos direktorius
2005 m. kovo 8 d. pasirašė įsakymą Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos
nuostatų patvirtinimo“, kuris buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ 2005 m.
kovo 14 d. Šio įsakymo esmė ta, kad, vadovaujantis juo, sudaroma gyventojų
aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis paslaugų pirkimo 2005 metais
Komisija, kurios paskirtis – teikti Valstybinės ligonių kasos direktoriui
pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės
biudžeto lėšų už asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones. Šiuo
įsakymu nustatomi Komisijos uždaviniai, teisės ir pareigos, įmonių paraiškų
iš valstybės biudžeto lėšų apmokėti už jų gaminamas ortopedijos technikos
priemones vertinimo prioritetai, reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms
vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis, įmonių
paraiškų gauti valstybinį užsakymą aprūpinti gyventojus ortopedijos technikos
priemonėmis aprūpinimo pateikimo ir Komisijos rekomendacijų pateikimo
terminai. Iš esmės tai yra pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujantis 2005
metais turėjo būti skirstomos valstybės biudžeto lėšos privačioms įmonėms,
gaminančioms, pritaikančioms ar išduodančioms ortopedijos technikos
priemones. Pareiškėjo manymu, šis įsakymas yra neteisėtas, nes priimtas
pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo (toliau – ir Sveikatos draudimo įstatymas) nuostatas.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 12 d. nutartimi
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar
Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos
sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo punktu patvirtinti
Reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos
technikos priemonėmis 2005 m., neprieštarauja Viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų bei Sveikatos draudimo įstatymo 9
straipsnio 3 dalies 4 punkto normoms.
Teismas konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ yra
ortopedinę techniką gaminanti įmonė. Šiuo atveju, teismo nuomone, ginčo
esmė yra ta, kad Valstybinė ligonių kasa su pareiškėju nesudarė sutarties,
kurios pagrindu 2005 m. iki rugsėjo mėn. 28 d. ir 2006 m. sausio - balandžio
mėn. pareiškėjui būtų skirtos valstybės biudžeto lėšos, skirstomos privačioms
įmonėms, gaminančioms, pritaikančioms ar išduodančioms ortopedijos
technikos priemones. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnyje yra įtvirtinti viešojo administravimo principai, t. y. 4
straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatytas įstatymo viršenybės principas, o 4
punkte yra numatytas nepiktnaudžiavimo valdžia principas, kurių Valstybinė
ligonių kasa, būdama centrinis viešojo administravimo subjektas, privalo
laikytis savo veikloje.
Teismas nurodė, jog vertindamas Valstybinės ligonių kasos direktoriaus
2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų
patvirtinimo“ 3.2 punktą bei šiuo punktu patvirtintus Reikalavimus įmonėms,
vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis 2005
m., turi pagrįstų abejonių, kad Valstybinė ligonių kasa, priimdama minėtą
įsakymą, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintų
viešojo administravimo principų, o būtent – įstatymo viršenybės principo,
reiškiančio, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, bei nepiktnaudžiavimo
valdžia principo, reiškiančio, kad viešojo administravimo institucijoms
draudžiama vykdyti veiklą neturint tam suteiktų įgaliojimų arba priimti
sprendimus pagal savo kompetenciją siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta,
tikslų, t. y., kad Valstybinė ligonių kasa nesilaikė Sveikatos draudimo įstatymo 9
straipsnio 3 dalies 4 punkto reikalavimų.
Teismas pažymėjo, jog Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
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4 punkte numatyta, kad iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
apmokama valstybės parama ortopedijos priemonėms įsigyti Sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyta tvarka. Įgyvendindamas šią nuostatą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras 2004 m. sausio 6 d. priėmė įsakymą Nr. V-l
(kuris galiojo iki 2006 m. balandžio mėn. 5 d.), kuriuo patvirtino Gyventojų
aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinąją
tvarką (toliau – ir Tvarka). Šioje tvarkoje buvo nustatytas subjektų, turinčių
teisę į nemokamą ar iš dalies mokamą aprūpinimą ortopedijos technikos
priemonėmis, taip pat numatyta, kad tokias priemones jie gali įsigyti Lietuvos
Respublikos įmonėse ir įstaigose, gaminančiose šias priemones arba tiekiančiose
jas iš kitų valstybių (Tvarkos 4 p.). Atsakovas Tvarkos 5 punkte įpareigotas
sudaryti sutartis su minėtomis įmonėmis. 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
V-466 nuostata dėl sutarčių su įmonėmis sudarymo buvo patikslinta, nurodant,
kad atsakovas sudaro sutartis su „tokias sutartis pageidaujančiomis sudaryti
įmonėmis“.
Kaip pažymėjo teismas, vertinant Sveikatos draudimo įstatymo bei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo nuostatas,
kyla klausimas, ar atsakovas buvo įgaliotas ir turėjo kompetenciją sudaryti
Komisiją, atrenkančią įmones – kandidates, su kuriomis gali būti pasirašytos
sutartys dėl privalomo sveikatos draudimo biudžeto lėšų skyrimo, suteikti tai
Komisijai įgaliojimus analizuoti įmonių pateiktas paraiškas, veiklos ataskaitas ir
dokumentus, reikalauti iš įmonių informacijos, taip pat, ar atsakovas įsakyme
turėjo teisę nustatyti papildomus reikalavimus įmonėms, pageidaujančioms
vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis, nes
Sveikatos draudimo įstatyme numatyta, kad parama įmonėms iš privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas pažymėjo, jog atsakovo
įsakymas priimtas pažeidžiant ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu patvirtintus Valstybinės ligonių
kasos nuostatus. Juose atsakovui nesuteikta kompetencija sudaryti minėto
pobūdžio komisijas bei nustatinėti reikalavimus įmonėms, pageidaujančioms
sudaryti sutartis dėl lėšų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo gavimo.
Be to, sistemiškai aiškinant šių nuostatų 7 punktą, akivaizdu, kad atsakovas,
skirstydamas minėto fondo lėšas, gali vadovautis tik Sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyta tvarka, o ne pats ją tvirtinti.
Teismas konstatavo, kad kreipiantis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą, prašytina ištirti tik tas minėto Valstybinės ligonių kasos direktoriaus
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įsakymo normas, kurios nėra vienkartiniai teisės taikymo aktai, t. y. tik tas
normas, kurios sukuria teises ir pareigas neapibrėžtam subjektų ratui. Taip
pat netirtinas šiuo įsakymu patvirtintų Ortopedijos techninių priemonių
kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis komisijos nuostatų teisėtumas.
III.
Atsakovas Valstybinė ligonių kasa atsiliepime į Vilniaus apygardos
administracinio teismo prašymą prašo pripažinti, kad Valstybinės ligonių kasos
direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties
ir jos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 1K-30) 3.2 punktas
bei šiuo punktu patvirtinti Reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų
aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis 2005 m., neprieštarauja
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 punkto
bei Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkto normoms. Savo
poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:
1. Įsakymas Nr. 1K-30 buvo priimtas ir taikomas nagrinėjant tik 2005
metų ortopedijos technikos įmonių paraiškas dėl valstybės biudžeto lėšų
skyrimo kompensuoti už asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones,
t. y. minėtas įsakymas buvo laikino pobūdžio ir šiuo metu nebetaikomas,
todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo nagrinėjimas yra
nebetikslingas.
2. Įsakymas Nr. 1K-30 neprieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo
9 straipsnio 3 dalies 4 punktui, nes, kaip nurodyta Įsakymo Nr. 1K-30
preambulėje, minėtas Įsakymas buvo priimtas įgyvendinant Sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl gyventojų aprūpinimo
ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos ir
ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos
patvirtinimo“ (toliau – ir SAM įsakymas). Pažymėtina, kad tuo metu SAM
įsakymu buvo patvirtinta tik laikina gyventojų aprūpinimo ortopedijos
technikos priemonėmis kompensavimo tvarka (2004 m. sausio 1 d. Sveikatos
apsaugos ministerijai perėmus ortopedijos technikos priemonių kompensavimo
funkciją iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Bendro Sveikatos apsaugos
ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d.
įsakymo Nr.V-747/Al-214 „Dėl ortopedijos technikos priemonių kompensavimo
funkcijos perdavimo“ 2 punktu buvo nustatytas ortopedijos technikos
priemonių kompensavimo funkcijos perdavimo pereinamasis laikotarpis –
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nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Vėliau šis laikotarpis buvo
pratęstas. Buvusios tvarkos galiojimas pratęstas dėl to, kad Valstybinei ligonių
kasai perėmus ortopedijos technikos kompensavimo funkciją, iki bus pakeisti
galiojusieji teisės aktai, nenukentėtų pacientai, nedelsiant būtų tenkinami jų
poreikiai.
Vertinant Įsakymo Nr. 1K-30 priėmimo aplinkybes, svarbu pažymėti,
kad galiojant laikinai gyventojų aprūpinimo ortopedijos priemonėmis
kompensavimo tvarkai, patvirtintai SAM įsakymu, ir kol nepriimti nauji šią
sritį reglamentuojantys teisės aktai, Valstybinė ligonių kasa neturėjo teisinio
pagrindo imtis atitinkamų veiksmų (sudaryti ilgalaikių paslaugų teikimo
sutarčių, taikyti kitus kompensavimo principus bei pagrindus ir kt.). Kadangi
galiojusi anksčiau ir pereinamuoju laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technika kompensavimo
tvarka (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d.
nutarimu Nr. 430 ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 13
d. įsakymu Nr. 162) tenkino visus šios paslaugos teikėjus, preziumuojama, kad
šioje tvarkoje numatytas kompensavimo mechanizmas ir jo taikymo praktika
nebuvo ydinga ir galėjo būti pagrindu Valstybinei ligonių kasai organizuojant
pacientų aprūpinimą ortopedijos technika, Įsakymu Nr. 1K-30 nustatant
analogiškus kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr. 162, visiems paslaugų teikėjams privalomus reikalavimus (įmonės
pajėgumui, patikimumui, prekių kokybei ir kt.).
3. SAM įsakymu patvirtintos Ortopedijos technikos priemonių,
kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų
nustatymo laikinosios metodikos 4 punkte reglamentuota, kad ortopedijos
technikos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo suma apskaičiuojama
atsižvelgiant į asmenų, kuriems reikia ortopedijos technikos priemonių, skaičių,
ortopedijos technikos priemonių bazines kainas ir ortopedijos technikos įmonių
galimybes, neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės biudžete tam numatytų
asignavimų. Atsižvelgdama į šiuos įpareigojimus bei gindama pacientų
interesus, Valstybinė ligonių kasa nustatė griežtus reikalavimus įmonėms, kurios
ketino aprūpinti gyventojus ortopedijos technika. Apie tai buvo pažymėta ir
Įsakymo Nr. 1K-30 preambulėje. Šis siekis nebuvo Valstybinės ligonių kasos
pasirinkimas. Tai buvo pareiga, įtvirtinta Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir
žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, todėl kompensuojant ortopedijos technikos
priemonių įsigijimą (taip pat ir jų pritaikymą), buvo svarbu atsižvelgti į tai,
kad jų pritaikymas yra asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią netinkamai
atlikus, ypač nukentėtų tokia svarbi sritis kaip sveikata.
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4. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių Įsakymas Nr. 1K-30 neprieštarauja
ir Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 4
punktui, nes joks įstatymas ar kitas teisės aktas nedraudžia nustatyti tam tikrų
reikalavimų, kurių atitikimas patvirtintų kompensuotinų iš valstybės biudžeto
ortopedijos gaminių, jų pritaikymo ir pan. kokybę. Valstybinė ligonių kasa
neperka serijinės gamybos ortopedijos technikos priemonių, o kompensuoja
pacientams individualiai pritaikytų priemonių įsigijimą. Pažymėtina, kad tokie
kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi todėl, kad Valstybinė ligonių kasa, kaip
valstybės įgaliota institucija, turi itin atsakingai kompensuoti tokių priemonių
įsigijimą. Ortopedijos technikos gaminiams, jų pritaikymo paslaugai ir tokias
paslaugas teikiančioms įmonėms privalo būti keliami itin griežti reikalavimai,
kadangi valstybė nustato ir turi užtikrinti pacientams kokybišką sveikatos
priežiūrą. SAM įsakymu Valstybinė ligonių kasa buvo įpareigota organizuoti
gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis, ir akivaizdu, kad
norint tą atlikti, turi būti nustatyta atitinkama procedūra, t. y. kompensavimo
mechanizmas. Ši procedūra SAM įsakyme nebuvo nustatyta. Tokią procedūrą
ir reglamentavo Įsakymas Nr. 1K-30. Taigi SAM įsakymu reglamentuota
kompensavimo gyventojams tvarka, o Įsakymu Nr. 1K-30 – lėšų pervedimo už
gyventojams kompensuojamą ortopedijos techniką principai ir procedūra.
Vertinant nagrinėjamą situaciją yra svarbu atsižvelgti į protingumo
kriterijų bei viešojo administravimo ir su asmens sveikata susijusių principų
vietą vertybių skalėje. Akivaizdu, kad asmens sveikata yra didžiausia vertybė ir
kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms, susijusioms su asmens sveikata,
turėtų būti viršesni nei viešojo administravimo principai ar įmonių interesai.
Akivaizdu ir tai, kad SAM, pavesdama tam tikrą viešojo administravimo
funkciją (neviršijant asignavimų kompensuoti kokybišką ortopedijos
technikos priemonių įsigijimą), Valstybinei ligonių kasai suteikė ir tam
reikalingus įgaliojimus, be kurių šios funkcijos vykdymas taptų neįmanomas.
Taigi, priimdama nuostatas dėl minėtos funkcijos realizavimo mechanizmo,
Valstybinė ligonių kasa užtikrino šios funkcijos tinkamą įgyvendinimą. Neturint
realizavimo mechanizmo taptų neįmanomas ir minėtos funkcijos vykdymas. Net
jei ir būtų pripažinta, kad Valstybinė ligonių kasa formaliai viršijo įgaliojimus,
nagrinėjamu atveju reikėtų atsižvelgti į tai, kad Valstybinė ligonių kasa tai darė
dėl būtinojo reikalingumo.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
32

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

IV.
Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 12 d. nutartimi
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar
Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos
sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo punktu patvirtinti
Reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos
technikos priemonėmis 2005 m., neprieštarauja Viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktui bei Sveikatos draudimo įstatymo
9 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. spalio 17 d. nutartimi šis Vilniaus apygardos administracinio teismo
prašymas buvo priimtas. Kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo
2006 m. spalio 12 d. nutarties rezoliucinėje dalyje yra suformuluotas prašymas
tik dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.
1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punkto bei šiuo
punktu patvirtintų Reikalavimų įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą
ortopedijos technikos priemonėmis 2005 m., teisėtumo patikrinimo, teisėjų
kolegija šioje byloje nenagrinės kitų Valstybinės ligonių kasos direktoriaus
2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų
patvirtinimo“ punktų teisėtumo.
Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad nors Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. spalio 12 d. nutartyje ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. spalio 17 d. nutartyje nurodomas prašymas
ištirti Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punkto bei šiuo
punktu patvirtintų Reikalavimų įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą
ortopedijos technikos priemonėmis 2005 m., teisėtumą, tačiau kaip matyti
iš paminėto įsakymo 3.2 punkto teksto, juo buvo patvirtinti Reikalavimai
įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos techninėmis
priemonėmis 2005 m. Teisėjų kolegija šį netikslumą laiko techninio pobūdžio
netikslumu, kuris ištaisytinas, todėl šioje byloje bus tiriama, ar Valstybinės
ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir
jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo punktu patvirtinti Reikalavimai
įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos techninėmis
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priemonėmis 2005 m., neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktui bei Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3
dalies 4 punktui.
V.
Dėl ginčijamo teisės akto atitikties Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio
3 dalies 4 punktui
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4
punkte nustatyta:
„3. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama:
<...>
4) valstybės parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti Sveikatos
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.
V-747/A1-214 „Dėl ortopedijos technikos priemonių kompensavimo funkcijos
perdavimo“ 3 punktu pavesta Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos vykdyti ortopedijos technikos priemonių kompensavimo funkciją
pereinamuoju laikotarpiu, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta
„Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis laikinąją tvarka“,
„Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto lėšų,
bazinių kainų nustatymo laikinąja metodika“ bei Socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2002 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 58 „Dėl ortopedijos technikos
priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų,
nomenklatūros sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 47-1828, Nr. 110-4882;
2003, Nr. 12-465, Nr. 18-789, Nr. 71-3244) patvirtintu ortopedijos technikos
priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų,
nomenklatūros sąrašu.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio
teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese, yra pabrėžęs, kad
„konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės
aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...>“ (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2006 m. sausio 16 d. nutarimas). Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, kad iš konstitucinio
teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios
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teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama
žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali
būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų
su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo savo jurisprudencijoje
ne sykį yra akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti
nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose,
o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti
viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (pavyzdžiui, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. I104/2006, I1-02/2006).
Konstitucinis reikalavimas paisyti teisės aktų leidybos procedūrų bei
teisėkūros subjektams aukštesnės galios teisės aktais suteiktų kompetencijos ribų
yra detalizuojamas žemesnės teisinės galios teisės aktuose. Pavyzdžiui, ginčijamo
teisės akto priėmimo metu galiojusio Viešojo administravimo įstatymo
6 straipsnio 2 dalyje (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija)
buvo nustatyta, kad norminius administracinius aktus turi teisę priimti tik
viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus įgaliojimus
pagal nustatytą kompetenciją. Nuostata „turintys įstatymų numatytus
įgaliojimus“ suponuoja draudimą viešojo administravimo subjektui priimti
norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bei
pareigą priimant norminio pobūdžio aktus laikytis apibrėžtų akto priėmimo
procedūrų. Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų,
veikloje taikomas principas – „Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“.
Todėl viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai,
viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir norminių administracinių aktų
leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. I1-02/2006).
Viešojo administravimo įstatyme nebuvo ir nėra numatyta galimybė viešojo
administravimo subjektui priimti norminius administracinius aktus, viršijant
įstatymų numatytus įgaliojimus ir suteiktą kompetenciją, dėl būtinojo
reikalingumo.
Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu Sveikatos
apsaugos ministerijai pavesta nustatyti tvarką, pagal kurią iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto būtų apmokama valstybės parama
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ortopedijos technikos priemonėms įsigyti. Vykdydamas šį įstatymo pavedimą,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2004 m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. V-1 patvirtino Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis
kompensavimo laikinąją tvarką ir Ortopedijos technikos priemonių,
kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų
nustatymo laikinąją metodiką. Pastarojo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo
norminiu pagrindu nurodomas Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3
dalies 4 punktas. Nors šis Sveikatos apsaugos ministro įsakymas neteko galios
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu
Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti
organizavimo tvarkos patvirtinimo“, tačiau nagrinėjamoje byloje jis yra aktualus,
nes ginčijamo akto priėmimo metu dar galiojo.
Ginčijamame Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakyme nurodoma,
kad jis priimtas įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio
6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos
priemonėmis laikinosios tvarkos ir ortopedijos technikos priemonių,
kompensuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, bazinių
kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-166,
Nr. 105-3904) bei siekiant laiku užtikrinti efektyvią ir kokybišką ortopedinę
pagalbą Lietuvos Respublikos gyventojams. Tačiau pačiame Sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakyme Valstybinei ligonių kasai nėra pavesta
nustatyti minėtojo įsakymo įgyvendinimo tvarką. Tokio pavedimo nėra ir
Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintame
Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis kompensavimo
laikinosios tvarkos apraše (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-466 redakcija) ir Ortopedijos technikos
priemonių, kompensuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,
bazinių kainų nustatymo laikinojoje metodikoje. Sveikatos draudimo įstatymo
9 straipsnio 3 dalies 4 punktas aiškiai ir nedviprasmiškai įgalioja būtent
Sveikatos apsaugos ministeriją nustatyti apmokėjimo tvarką valstybės paramai
ortopedijos technikos priemonėms įsigyti, o jokie įgaliojimai, nustatant tokią
tvarką, Valstybinei ligonių kasai nėra suteikti. Taigi tvarka, kuria remiantis iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama valstybės parama
ortopedijos technikos priemonėms įsigyti, galėjo būti nustatyta tik Sveikatos
apsaugos ministerijos, o ne Valstybinės ligonių kasos teisės aktais.
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.
1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktu buvo
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patvirtinti Reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą
ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 m. (toliau – ir Reikalavimai).
Šių Reikalavimų 1 punkte numatyta, kad „ortopedijos technines priemones
gaminančios įmonės <...>, vykdančios gyventojų aprūpinimą ortopedijos
techninėmis priemonėmis, privalo atitikti šiuos Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos <...> įmonėms keliamus bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus ir pateikti patvirtintos formos paraišką“. Valstybinės
ligonių kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos
sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.3 punktu patvirtinta Lėšų ortopedijos
techninėms priemonėms kompensuoti paraiškos forma, kurioje inter alia
turėjo būti nurodoma prašoma suma asmenų įsigyjamoms įmonėje ortopedijos
techninėms priemonėms kompensuoti 2005 m. Valstybinės ligonių kasos
direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir
jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktu patvirtintų Reikalavimų įmonėms,
vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis
2005 m., 2 punkte nustatyta, ką privalo turėti įmonė, teikdama lėšų ortopedijos
techninėms priemonėms kompensuoti paraiškas Valstybinei ligonių kasai.
Šių Reikalavimų 3-5 punktuose numatyti reikalavimai įmonės teikiamai
paraiškai. Taigi ginčijamu teisės aktu buvo sukurtos tiesioginės teisės ir pareigos
tretiesiems asmenims – įmonėms, siekiančioms, kad joms būtų skiriamos
lėšos asmenų įsigyjamoms ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti:
nustatyti konkretūs reikalavimai tokioms įmonėms, o taip pat jų teikiamoms
paraiškoms. Tokie reikalavimai Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d.
įsakymu Nr. V-1 patvirtintame Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis
priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos apraše (Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-466 redakcija)
nebuvo nustatyti. Tad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8
d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“
3.2 punktu ir juo patvirtintais Reikalavimais įmonėms, vykdančioms gyventojų
aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 m., buvo tam tikra
apimtimi sureguliuota valstybės paramos ortopedijos technikos priemonėms
įsigyti apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka,
t. y. įsiterpta į teisinio reguliavimo sritį, kuri pagal Sveikatos draudimo įstatymo
9 straipsnio 3 dalies 4 punktą patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos
kompetenciją. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Valstybinės ligonių
kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų
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patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo punktu patvirtinti Reikalavimai įmonėms,
vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005
m., prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui.
VI.
Dėl ginčijamos teisės akto dalies atitikties Viešojo administravimo įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams
Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme keliamas klausimas
dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.
1K-30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punkto bei
šiuo punktu patvirtintų Reikalavimų įmonėms, vykdančioms gyventojų
aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 m., atitikimo ne tik
Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui, bet ir Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr.
1
I -02/2006 konstatuota, kad kai yra keliamas norminio administracinio akto
atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms
to paties teisės akto nuostatoms klausimas, norminio administracinio akto
teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio
administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės teisinės galios teisės
akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų
aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu. Pagal Administracinių
bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis aktas (ar
jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos,
kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl
atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai
nuo to, keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams ar jų dalims prieštarauja
ginčijamas norminis administracinis aktas.
Tad, atsižvelgiant į paminėtą, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Valstybinės ligonių
kasos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl komisijos
sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo punktu patvirtinti
Reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos
techninėmis priemonėmis 2005 m., prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo
9 straipsnio 3 dalies 4 punktui, išnyksta poreikis tirti šio teisės akto atitiktį
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams. Juolab
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kad Vilniaus apygardos administracinis teismas abejones dėl nagrinėjamo
teisės akto galimo neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio
1 dalies 1 ir 4 punktams grindė iš esmės tik tuo, kad Valstybinė ligonių kasa
veikė nesilaikydama Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkto
reikalavimų. Taigi šios abejonės buvo grindžiamos savarankiškos reikšmės
ir pobūdžio neturinčiais, su jau išnagrinėtu klausimu tiesiogiai susijusiais
argumentais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė
teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pripažinti, kad Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K30 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punktas bei šiuo
punktu patvirtinti Reikalavimai įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą
ortopedijos techninėmis priemonėmis 2005 m., prieštarauja Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Valstybės žiniose.
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1.3. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 ir 30
punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.161 straipsnio 2
daliai, Lietuvos Respublikos elektros energijos įstatymo 25 straipsniui ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876
patvirtintos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę
energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 2 punktui
Administracinė byla Nr. I18-17/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės ir Romano Klišausko
(kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovams Arūnui
Aleknai ir Evaldui Piesliakui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 ir 30 punktų atitikimą Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.161 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos elektros
energijos įstatymo 25 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų
patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją,
dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 2 punkto nuostatoms.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
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I.
Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 3 d.
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas
ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
(toliau – ir Taisyklės) 29 ir 30 punktai atitinka Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK) 6.161 straipsnio 2 dalies, Lietuvos
Respublikos elektros energijos įstatymo 25 straipsnio ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą
vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos (toliau – ir Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją
ir komunalines paslaugas tvarka) 2 punkto nuostatas.
Pareiškėjas nurodė, kad ieškovės E. K. ir A. G. Šiaulių miesto apylinkės
teisme pareiškė ieškinius dėl įpareigojimo atsakovą – Akcinę bendrovę „VST“
– sudaryti dvišales elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, nes jos
išsinuomavo savivaldybei nuosavybės teise priklausančius butus, o atsakovas
atsisako sudaryti su nuomininkais dvišales elektros energijos tiekimo-vartojimo
sutartis. Nors gyvenamosios patalpos nuomos sutarties su Šiaulių miesto
savivaldybe viena iš sąlygų įpareigojo ieškoves sudaryti savo vardu sutartis su
tiekėjais ir mokėti už suvartotą vandenį, dujas, elektros energiją pagal apskaitos
prietaisų rodmenis, tačiau elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis su
ieškovėmis nebuvo sudaryta, nes tiekėjas nelaiko nuomininko sutarties šalimi
(vartotoju). Kaip matyti iš CK 6.161 straipsnio 2 dalies, paslaugas teikiantis
ar prekes parduodantis asmuo viešąją sutartį privalo sudaryti su bet kuriuo
besikreipiančiu asmeniu. Elektros energetikos įstatymas įtvirtina pareigą
visuomeniniam tiekėjui sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visiems <...>
to pareikalavusiems vartotojams. Vartotojas apibrėžiamas kaip asmuo, kurio
įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų ir kuris perka elektros energiją.
AB „VST“, atsisakydama sudaryti sutartį su nuomininkais, vartotojo sąvoką
tapatina su savininku ir laiko, kad tik buto savininkui priklauso įrenginiai,
prijungti prie skirstomųjų tinklų. Remiantis šiais argumentais, pareiškėjas
mano, kad ginčo dalyku šioje byloje turėtų būti vartotojo sąvoka.
Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į prašymą
nurodė, kad Taisyklių 29 ir 30 punktai atitinka CK 6.161 straipsnio 2 dalies,
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Elektros energetikos įstatymo 25 straipsnio ir Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 2
punkto nuostatas. Atsakovas, remdamasis CK 6.161 straipsnio 2 dalimi, 6.383
straipsnio 2 dalimi, Elektros energijos įstatymo 25 straipsniu, 2 straipsnio
35 dalimi bei Taisyklių 6 punktu paaiškino, jog nuomininkams, tarp jų ir
valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams, nuomojamos
gyvenamosios patalpos ir elektros įrenginiai (gyvenamosios patalpos vidaus
elektros tinklai, pastato bendrojo naudojimo elektros tinklai, kurie yra prijungti
prie operatoriaus ar tiekėjo elektros tinklų) nuosavybės teise nepriklauso,
todėl Elektros energetikos įstatymo 25 straipsnio nuostatos jiems neturėtų būti
taikomos. Taisyklių 29 punkte yra numatyta teisė, bet ne pareiga, operatoriui
ar tiekėjui sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir su
nuomininkais, kurie neturi savo nuosavybėje prie elektros tinklų prijungtų
elektros įrenginių. Taisyklių 30 punkte nustatyta, kad operatorius ar tiekėjas turi
teisę atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku arba, vadovaujantis Taisyklių 85
punktu, sutikti sudaryti tokią sutartį su sąlyga, kad sudaromoje sutartyje bus
numatytos papildomos garantijos ar užtikrinimo priemonės, garantuojančios
atsiskaitymą už persiųstą ir (ar) patiektą elektros energiją. Vadovaujantis
Taisyklių 85 punktu, tiekėjas ar operatorius, jei yra aplinkybių, leidžiančių
pagrįstai manyti, kad vartotojas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą sutartį,
turi teisę ir iš turto savininko pareikalauti pateikti visų prievolių pagal sutartį
tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų.
Pažymėjo, kad Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją
ir komunalines paslaugas tvarka reglamentuoja valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymą už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių
išvežimą, liftą, namo bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą bei
kitas), bet ne elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą.
Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai palaikė atsiliepime į prašymą
išdėstytus argumentus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
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II.
Šiaulių miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi prašoma
ištirti 2005 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kaip žemesnės
galios teisės akto, 29 ir 30 punktų atitikimą Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.161 straipsnio 2 dalies nuostatoms, Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 25 straipsnio nuostatoms bei 2001 m. liepos 11 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 876 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 2
punkto nuostatoms.
Šiaulių miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal
ieškovių E. K. ir A. G. ieškinį atsakovui AB „VST“ dėl įpareigojimo sudaryti
elektros energijos tiekimo–vartojimo sutartis yra kilęs ginčas dėl nuomininkių
savarankiškos teisės sudaryti sutartį dėl elektros energijos tiekimo buitiniam
vartojimui. Šiaulių apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartyje
nenurodė, kokia apimtimi turi būti tikrinamas teisės akto teisėtumas, tačiau
pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio nuostatą, turi
būti tikrinamas norminis administracinis aktas, kuris turi būti taikomas
nagrinėjamoje byloje. Todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
įvertinęs civilinėje byloje kilusį ginčą, tikrins akto teisėtumą ta apimtimi,
kuria yra reguliuojami teisiniai santykiai tarp elektros energijos tiekėjo, buto
savininko ir nuomininko.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 punktas
numato, kad Taisyklių 26 punkte nurodytas sutartis operatoriai ar tiekėjai,
esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su savininkais, bet ir
su nuomininkais. Prieš sudarant sutartis su nuomininku, operatoriui ar tiekėjui
turi būti pateikti savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir
teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Sutartys
su nuomininkais sudaromos savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus,
sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai operatorius ir nuomininkas susitaria,
esant raštiškam savininko sutikimui, pratęsti sutarties galiojimo terminą ar
sudaryti naują terminuotą sutartį. Pagal šių Taisyklių 30 punktą, operatorius ar
tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku.
Tikrinant teisės akto teisėtumą būtina nustatyti, kokius santykius
administravimo subjektas siekia sureguliuoti ir koks yra teisinio reguliavimo
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tikslas, taip pat patikrinti, ar šie tikslai atitinkamu teisiniu reguliavimu pasiekti,
ar toks reguliavimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
Taisyklių 1 punkte yra numatyti teisinio reguliavimo tikslai, nustatyta,
kad Taisyklės reglamentuoja elektros energijos vartotojų (tarp jų – ir laisvųjų
vartotojų) santykius su visuomeniniais tiekėjais, skirstomųjų tinklų operatoriais
ir perdavimo sistemos operatoriumi. Taisyklėmis siekiama užtikrinti sąžiningą
konkurenciją, aprūpinimo elektros energija patikimumą ir saugumą,
atsiskaitymą laiku už suvartotą elektros energiją, elektros energijos persiuntimą
ir kitas su tuo susijusias paslaugas.
Taisyklių 5 punktu nustatyta, kad vartoti elektros energiją galima tik
sudarius atitinkamas sutartis. Sutarčių sudarymo bendrąsias nuostatas bei
principus nustato Civilinio kodekso atitinkamos normos, išskyrus CK 1.1
straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios
teisės normos. Tokiu atveju šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių
nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais
atvejais. Todėl, vertinant operatoriaus ar tiekėjo, buto savininko ir nuomininko
teisinius santykius bei jų teisinį reglamentavimą, teismas vadovaujasi
bendromis Civilinio kodekso normomis bei specialiais teisės aktais, kadangi
Civilinis kodeksas nustato bendruosius viešosios sutarties inter alia elektros
energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo principus, tačiau konkrečiai
teisinius santykius, kylančius iš elektros energijos tiekimo, reglamentuoja
Elektros energetikos įstatymas, Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų
nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas,
šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarka ir Taisyklės.
Dėl Taisyklių 29 ir 30 punktų atitikimo Civilinio kodekso 6.161 straipsnio 2 daliai
CK 6.161 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad visiems paslaugas teikiantis
ar prekes parduodantis juridinis asmuo (verslininkas) privalo sudaryti sutartį
su bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintas išimtis.
Taigi ši norma numato pareigą prekes parduodančiam ar paslaugas
teikiančiam juridiniam asmeniui sudaryti sutartį su kiekvienu asmeniu. Tačiau
kartu nustatyta, kad įstatymas gali numatyti išimtis iš šios nuostatos.
Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties samprata numatyta CK
6.383 straipsnyje. Sutarties sąlygas nustato specialūs teisės aktai, t. y. Elektros
energetikos įstatymas ir jo pagrindu priimti poįstatyminiai teisės aktai.
Taikant Civilinio kodekso normas šiuo atveju būtina vadovautis CK 1.1
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straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią pirmenybė yra teikiama viešosios teisės
normoms. Elektros energijos įstatymas šiuo atveju yra specialus teisės aktas,
kuriuo yra reguliuojami tiekėjo ir vartotojo santykiai. Pagal Elektros energetikos
įstatymo 25 straipsnį, visuomeninis operatorius ar tiekėjas privalo sudaryti
sutartis ir tiekti elektros energiją visiems vartotojams. Tokiu būdu Elektros
energetikos įstatymo 25 straipsnis reguliuoja CK 6.161 straipsnio 2 dalies
išimtį, kadangi elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį gali sudaryti tik
vartotojas, o ne bet kuris asmuo, kuris kreipiasi dėl tokios sutarties sudarymo.
Esant šiam teisiniam reguliavimui, Taisyklių 29 ir 30 punktai teisėtumo
tikrinimo apimtimi dalyje dėl operatoriaus ar tiekėjo teisės atsisakyti sudaryti
su nuomininku Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, neprieštarauja
CK 6.161 straipsnio 2 daliai.
Dėl Taisyklių 29 ir 30 punktų atitikimo Elektros energetikos įstatymo 25
straipsniui
Elektros energetikos įstatymo (2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-2307
redakcija) 25 straipsnis numato, kad visuomeninis tiekėjas privalo sudaryti
sutartis ir tiekti elektros energiją visiems jam išduotoje licencijoje nustatytoje
teritorijoje esantiems ir to pareikalavusiems vartotojams, nepasirinkusiems
nepriklausomo tiekėjo. Taikant lingvistinį teisės aiškinimo metodą, būtina
nustatyti vartotojo sąvokos ribas, t. y. kaip suprantamas vartotojas Elektros
energetikos įstatymo prasme. Šio įstatymo 2 straipsnio 35 punktas apibrėžia
vartotoją kaip asmenį, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba
skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos, ir kuris perka elektros energiją
vartojimo tikslams. Analogiško turinio vartotojo sąvoka pakartota ir Taisyklių 6
punkte. Šių teisės normų aiškinimo analizė rodo, kad įstatymo norma įpareigoja
operatorių tiekėją sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ne
su kiekvienu asmeniu, o tik su tuo, kuriam priklauso įrenginiai, prijungti prie
perdavimo arba skirstomųjų tinklų. Taisyklių 9-13, 19 punktai reglamentuoja
elektros įrenginių įteisinimą. Nurodytų procedūrų turinys patvirtina (sutarčių
sudarymas ir pan.), kad jas atlieka įrenginių savininkas. CK 4.13, 4.14 ir 4.19
straipsnių prasme įrenginiai yra buto priklausinys, t. y. antraeiliai daiktai,
kuriuos ištinka pagrindinio daikto likimas. Todėl prijungiant buto elektros
įrenginius prie operatoriaus ir tiekėjo elektros įrenginių, taip pat elektros
energijos tiekimui yra reikšminga, kam priklauso buto elektros įrenginiai. Tokia
nuostata kyla iš vartotojo sąvokos. Tokiu būdu buto elektros įrenginio valdymas
šiuo atveju nulemia Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties turinį.
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Tokia pozicija turi būti aiškinama šia linkme, kadangi yra tiekiamas specialus
produktas – elektros energija, kurios tiekimas yra siejamas su atitinkamais
saugos reikalavimais, kuriuos gali užtikrinti tik įrenginius valdantis asmuo,
nagrinėjamu atveju – įrenginių savininkas. Taisyklių 29 ir 30 punktai numato,
kad operatorius ar tiekėjas turi teisę sudaryti elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutartį ir su buto nuomininku. Tokia pozicija yra pagrįsta, nes
taip yra įgyvendinamas sutarties laisvės principas. Tačiau šiuo atveju pagrįstai
Taisyklių 30 punktu yra palikta teisė operatoriui ar tiekėjui nesudaryti sutarties
su nuomininku. Taisyklių 1 punktas numato (šalia kitų tikslų) ir aprūpinimo
elektros energija patikimumo ir saugumo bei atsiskaitymo laiku už suvartotą
elektros energiją tikslus. Šie tikslai gali būti visiškai užtikrinti tik teikiant
elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo prioritetą įrenginių
savininkui. Elektros įrenginių savininkas privalo visiškai užtikrinti aprūpinimo
elektros energija patikimumą ir saugumą bei savalaikį atsiskaitymą už suvartotą
elektros energiją. Reikia pripažinti, kad sutarties sudarymas su nuomininku gali
apsunkinti atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją. Be to, tokia sutartis gali
būti trumpalaikė, o jai pasibaigus reikėtų nutraukti elektros energijos tiekimą
arba tektų sudaryti sutartį su buto savininku, nes elektros energijos nutraukimas
gali savininkui apsunkinti buto priežiūrą. Priešingai vertinant, sutartiniai
santykiai būtų nestabilūs ir apsunkinti tam tikromis papildomomis sąnaudomis,
o tai neatitiktų sutarties šalių interesų. Teismo nuomone, esamas Taisyklių 29
ir 30 punktų reguliavimas yra tinkamas. Taisyklių nuostatos sudaro galimybę,
įvykdžius Taisyklių 29 punkto reikalavimus, sudaryti sutartį dėl elektros
energijos pirkimo ir su nuomininku, ir toks teisinis reguliavimas neprieštarauja
įstatymo 2 straipsnio 35 punkte apibrėžtai vartotojo sąvokai, nes savininkas kaip
elektros įrenginių valdytojas turi teisę perleisti juos naudoti buto nuomininkui.
Tokia išvada yra grindžiama tuo, kad įrenginiai nuosavybės teise priklauso
patalpų, kuriuose jie yra instaliuoti, savininkui. Nuomos atveju nuomotojas
įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo (CK 6.477
str. 1 d.). Nuosavybės teisė pagal nuomos sutartį nuomininkui nepereina (CK
4.47 str.).
Teisėjų kolegija daro išvadą, kad vartotoju teisiniuose santykiuose,
kylančiuose iš elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, laikytinas
patalpų, į kurias bus tiekiama elektros energija, savininkas. Su nuomininku
elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis gali būti sudaroma šalių
susitarimu.
Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo Taisyklių 29 ir 30 punktai, teisėtumo tikrinimo apimtimi
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dalyje dėl operatoriaus ar tiekėjo teisės atsisakyti sudaryti su nuomininku
Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, neprieštarauja Elektros
energetikos įstatymo 25 straipsnio nuostatoms.
Dėl Taisyklių 29 ir 30 punkto atitikimo 2001 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 876 patvirtintų valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų
patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją,
dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 2 punktui
Administravimo subjektai, dalyvaudami teisėkūros procese, savo
kompetencijos ribose siekia sureguliuoti tam tikrus teisinius santykius.
Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už
šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines
paslaugas tvarka priimta siekiant nustatyti Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų
patalpų nuomininkų atsiskaitymą už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją,
dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas. Šie tikslai įtvirtinti Valstybės
ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą
vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos 1 punkte. Taigi kiekviena norma, įtvirtinta šiame teisės akte, siekiama
sureguliuoti teisinius santykius tarp tiekėjo ir gyvenamųjų patalpų nuomininkų,
kylančius dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas.
Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už
šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines
paslaugas tvarkos 2 punktas nustato, kad šalto ir karšto vandens, elektros
energijos, dujų ir šiluminės energijos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis
su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai,
jeigu nuomos sutartyse nenumatyta kitaip, ir už gyvenamosiose patalpose
faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas ir šiluminę
energiją atsiskaito pagal nustatyta tvarka įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis
arba kita vartojimo ar nuomos sutartyse nustatyta tvarka. Ši teisės norma yra
dispozityvi, suteikianti teisę elektros tiekėjams sudaryti sutartis su nuomininkais,
tačiau jų neįpareigoja. Atsižvelgdama į teisės akto tikslus, įtvirtintus Valstybės ir
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą
vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos 1 punkte, teisėjų kolegija daro išvadą, kad alternatyva operatoriams ar
tiekėjams sudaryti sutartis su nuomininkais numatyta tik siekiant užtikrinti
tinkamą atsiskaitymą už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas,
šiluminę energiją ir komunalines paslaugas. Tačiau pačių pirkimo–pardavimo
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sutarties sudarymo santykių šis teisės aktas nereglamentuoja. Kaip jau
buvo minėta, teisinius santykius, kylančius iš elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutarties sudarymo, reguliuoja Elektros energetikos įstatymas.
Aiškinant Taisyklių 29 ir 30 punkto tikslus bei turinį reikia vadovautis Elektros
energetikos įstatymu kaip aukštesnės galios teisės aktu. Nagrinėdama Taisyklių
atitikimą Elektros energetikos įstatymo 25 straipsnio nuostatai, teisėjų kolegija
konstatavo, kad Taisyklių 29 punktas numato alternatyvą elektros energijos
tiekėjams sudaryti energijos pirkimo–pardavimo sutartis su savininkais arba,
esant raštiškam savininko sutikimui, su nuomininkais. Tokia nuostata yra
išreikšta ir Tvarkos 2 punkte, kur nurodoma, kad gali būti nuomos sutartimi
numatytas ir kitoks atsiskaitymas. Tai reiškia, kad tai nėra imperatyvi norma,
jog elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis gali būti sudaroma tik su
nuomininku. Esant tokiam teisiniam reguliavimui darytina išvada, kad Taisyklių
29 punktas neprieštarauja Tvarkos 2 punktui. Taisyklių 30 punktas, kuriuo
yra palikta teisė operatoriui ar tiekėjui nesudaryti sutarties su nuomininku,
taip pat neprieštarauja Tvarkos 2 punkto nuostatai, nes operatoriui ar tiekėjui
atsisakius sudaryti sutartį su nuomininku pagal Tvarkos 2 punktą, leidžiama
nuomos sutartimi numatyti ir kitokį sutarties sudarymą. Tai yra nuomininko ir
nuomotojo sutarties dalykas. Tokia teisės normos konstrukcija neriboja teisės
buto savininkui ir elektros energijos operatoriui ar tiekėjui sudaryti elektros
energijos pirkimo–pardavimo sutartį. Taip pat pagal esamą Tvarkos 2 punkto
teisinį reguliavimą operatorius ar tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su
nuomininku.
Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
elektros energijos tiekimo ir naudojimo Taisyklių 29 ir 30 punktai, teisėtumo
tikrinimo apimtimi dalyje dėl operatoriaus ar tiekėjo teisės atsisakyti sudaryti
sutartį su nuomininku elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį,
neprieštarauja 2001 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. 876 patvirtintų valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją
ir komunalines paslaugas tvarkos 2 punktui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7
d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
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taisyklių 29 ir 30 punktai dalyje dėl operatoriaus ar tiekėjo teisės atsisakyti
sudaryti sutartį su nuomininku atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.161 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos elektros energijos įstatymo 25
straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu
Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų
atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją
ir komunalines paslaugas tvarkos 2 punkto nuostatas.
Sprendimas neskundžiamas.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro
2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo“
pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002
m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarkos, lietuvių valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų
organizavimo ir vykdymo tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“
pakeitimo“ atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d.
įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams
Administracinė byla Nr. I14-19/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos
Rudėnaitės (pranešėja),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjui Jonui Čekuoliui,
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pareiškėjo atstovui advokatui Valdemarui Stančikui,
atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovui Tomui
Daukantui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Čekuolio prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr.
ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1116
„Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl
brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių valstybinės,
gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo tvarkos bei
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės
principui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999
m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3
punktams.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Čekuolis su prašymu, gautu 2007
m. sausio 15 d., kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas
ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 26
d. įsakymas Nr. ISAK-1032 „Dėl lietuvių kalbos (gimtoji, testas) valstybinio
brandos egzamino“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, Viešojo administravimo įstatymui,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintiems Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos nuostatams bei Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1763 patvirtintam brandos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašui; ar Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1015
„Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl
brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
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organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ neprieštarauja konstituciniam teisinės
valstybės principui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymui; ar
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymas
Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja konstituciniam
teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymui.
Pareiškėjas paaiškino, jog 2006 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1014 „Dėl lietuvių gimtosios
kalbos valstybinio brandos egzamino (testo) užduoties galimo paviešinimo
ištyrimo“ buvo sudaryta komisija faktams dėl lietuvių gimtosios kalbos
valstybinio egzamino (testo) užduoties paviešinimo ištirti, kuri, ištyrusi
susidariusią situaciją, 2006 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministrui pateikė
rekomendacijas – 2006 m. gegužės 24 d. vykusio egzamino testo rezultatus
anuliuoti bei parengti papildomų priemonių planą 2006 m. egzaminų užduočių
slaptumui užtikrinti. Atsižvelgdamas į tai, Švietimo ir mokslo ministras 2006
m. gegužės 26 d. išleido įsakymą Nr. ISAK-1032 „Dėl lietuvių kalbos (gimtoji,
testas) valstybinio brandos egzamino“, kuriame suformulavo elgesio taisyklę,
neabejotinai reikšmingą daugeliui Lietuvos abiturientų. Nuspręsta 2006 m.
gegužės 24 d. įvykusio lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino kandidato
darbų nevertinti. Pareiškėjo teigimu, reaguojant į susidariusią situaciją, tačiau
neatsižvelgiant į abiturientų lūkesčius, teisės aktų reikalavimus, Švietimo ir
mokslo ministro įsakymais buvo keičiama galiojanti egzaminų tvarka (2006
m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1015 bei 2006 m. birželio 5 d. įsakymas
Nr. ISAK-1116). Pareiškėjas rėmėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 16
skirsnio nuostatomis, 2 straipsnio 13, 15 dalimis. Pažymėta, kad Švietimo ir
mokslo ministerija yra centrinis administravimo subjektas, vykdantis švietimo
įstatymu ir kitais teisės aktais jam priskirtas viešojo administravimo funkcijas,
o Švietimo ir mokslo ministras yra centrinio administravimo subjekto vadovas
ir veikia kaip šio subjekto atstovas (Švietimo įstatymas, Vyriausybės įstatymas
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914
patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai). Pareiškėjo teigimu, 2006
m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1015 bei
2006 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1116 nustato bendro pobūdžio elgesio
taisykles, kuriomis keičiamos jau egzistuojančios elgesio taisyklės – egzaminų
51

I. Administracinių teismų praktika

organizavimo tvarka. Šios elgesio taisyklės yra skirtos subjektams, laikantiems
egzaminus, o taip pat juos organizuojantiems bei vykdantiems, užtikrinantiems
egzaminų priežiūrą, t. y. individualiais požymiais neapibrėžtam subjektų ratui.
Pasisakydamas dėl 2006 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministro
įsakymo Nr. ISAK-1015 neatitikimo įstatymams, Vyriausybės norminiam
aktui bei konstituciniams principams, pareiškėjas nurodė, jog Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos statusą, teises bei pareigas,
Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimus apibrėžia Švietimo įstatymas ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai. Pagal Švietimo
įstatymo 56 straipsnio 9 ir 15 punktus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija yra įgaliota organizuoti brandos egzaminus, tvirtinti nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programas tvarką,
brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką, baigiamųjų kvalifikacijos
egzaminų tvarką. Švietimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
formaliojo ir iš dalies neformaliojo švietimo kokybę užtikrina valstybė, o šio
straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Švietimo ir mokslo ministras tvirtina brandos
egzaminų programas, jų organizavimo ir vykdymo tvarką. Švietimo ir mokslo
ministro įgaliojimus detalizuoja švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai.
Pareiškėjas pažymėjo, jog ministras gali atlikti tik tuos veiksmus, kurie teisės
aktais priskirti jo kompetencijai, privalo vadovautis Viešojo administravimo
įstatymu bei nepažeisti jame įtvirtintų viešojo administravimo principų (4
str.). Nurodyta, jog jeigu poįstatyminis aktas prieštarauja konstitucinėms
normoms ir principams, tuo pačiu jis prieštarauja ir Konstitucijos nuostatas
konkretizuojantiems žemesnės galios aktams – įstatymams. 2006 gegužės
25 d. įsakymas Nr. ISAK-1015 ir 2006 m. birželio 5 d. įsakymas ISAK-1116,
pareiškėjo teigimu, priimti nesilaikant proporcingumo principo. Pažymima,
kad šiuo atveju nėra ginčijami tikslai, kurių siekė Švietimo ir mokslo ministras,
išleisdamas ginčijamus įsakymus, tačiau negali būti pateisinamos priemonės
(ginčijami įsakymai), kuriomis pažeisti konstituciniai principai, nepaisant
to, kad jomis siekta tinkamų tikslų. Įsakymais sugriežtinti brandos egzaminų
organizavimui ir vykdymui keliami reikalavimai, o tai galėjo turėti neigiamą
poveikį visiems abiturientams bei egzaminų rezultatams, kadangi abiturientai
buvo rengiami brandos egzaminams, atsižvelgiant į galiojančią egzaminų
laikymo tvarką, pakeista egzaminų tvarka neatitiko jų teisėtų lūkesčių.
Atkreiptas dėmesys, kad proporcingumo principo pažeidimą patvirtina ir ta
aplinkybė, kad nepriklausomai nuo to, ar 2006 m. gegužės 24 d. abiturientai
lietuvių kalbos egzaminą laikė sąžiningai, ar pasinaudojo paviešinta
informacija apie egzaminų užduotis, ar nelaikė apskritai, visiems vienodai buvo
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sugriežtinta egzaminų tvarka, nustatant neproporcingas poveikio priemones
sąžiningiems abiturientams. Daroma išvada, kad ginčijami įsakymai neatitinka
proporcingumo principo ir tuo pačiu – Viešojo administravimo įstatymo.
Pareiškėjas pažymėjo, jog Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas
yra universalus, juo grindžiama visa teisės sistema ir pati Lietuvos Respublikos
Konstitucija. Vienas iš esminių Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto
teisinės valstybės principo elementų yra teisinio saugumo principas. Tuo tarpu
Švietimo ir mokslo ministro 2006 gegužės 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1015 bei
2006 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1116, pakeitę galiojančią brandos
egzaminų tvarką, kaip pažymėjo pareiškėjas, buvo išleisti jau prasidėjus ir
vykstant brandos egzaminams (lietuvių kalbos (gimtoji, testas) valstybinis
brandos egzaminas vyko 2006 m. gegužės 24 d.). Nurodyta, jog konstitucinis
teisinės valstybės principas suponuoja reikalavimą, kad teisinis reguliavimas turi
būti santykinai stabilus, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto. Vienas iš
konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimų valstybės valdymo srityje
yra tas, kad teisės aktų, kuriais sprendžiami valstybės valdymo klausimai, galia
būtų nukreipta į ateitį. Šiuo atveju, pareiškėjo manymu, Švietimo ir mokslo
ministras neatsižvelgė į minėtus reikalavimus, savo veiksmais (išleisdamas
ginčijamus įsakymus) pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą ir iš
šio principo kylančius reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, jo priimti įsakymai
neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo ir su juo susijusių
reikalavimų, tuo pačiu ir įstatymų, kuriuose konkretizuojamos konstitucinės
normos bei principai.
II.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. sausio 22 d.
nutartimi priėmė Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Čekuolio prašymo
dalį ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės
25 d. įsakymas Nr. ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio
21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymas Nr.
ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštarauja
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konstituciniam teisinės valstybės principui ir Viešojo administravimo įstatymo
(1999 m. birželio 17 d. redakcija Nr. VIII-1234) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3
punktams. Nors pagal prašymo formuluotę pareiškėjas prašė ištirti ginčijamų
įsakymų atitiktį Viešojo administravimo įstatymui, tačiau sprendžiant prašymo
priėmimo klausimą, iš prašymo argumentų nustatyta, kad pareiškėjui abejonių
sukėlė ne Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės
25 d. įsakymo Nr. ISAK-1015 bei 2006 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-1116
atitiktis visam Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymui (1999 m.
birželio 17 d. redakcija Nr. VIII-1234), o šiame įstatyme įtvirtintiems įstatymo
viršenybės ir proporcingumo principams (šie principai įtvirtinti Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose). Atsižvelgiant
į šiuos argumentus, priimtas pareiškėjo prašymas ištirti ginčijamų įsakymų
atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio
17 d. redakcija Nr. VIII-1234) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams.
Prašymo dalį ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. ISAK-1032 „Dėl lietuvių kalbos
(gimtoji, testas) valstybinio brandos egzamino“ neprieštarauja konstituciniam
teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, Viešojo
administravimo įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos
21 d. nutarimu Nr. 914 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintiems
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatams bei Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1763
patvirtintam brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašui,
teismas atsisakė priimti. Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos
įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2003 m. kovo 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-63/2003. Nustatyta,
kad šis ginčijamas aktas nelaikytinas norminiu teisės aktu, nes neformuluoja
elgesio taisyklės. Jis nustato vienkartinį pavedimą teisinių santykių subjektams
(lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariams)
nevertinti valstybinio brandos egzamino, vykdyto 2006 m. gegužės 24 d.,
kandidatų darbų, t. y. daro vienkartinę išimtį iš bendrosios brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos.
III.
Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime
į prašymą ištirti Švietimo ir mokslo ministro įsakymų teisėtumą nurodo
su prašyme išdėstytais argumentais nesutinkanti. Atsiliepime nurodoma,
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kad pagal Švietimo įstatymo 56 straipsnio 9 punktą, Švietimo ir mokslo
ministerija yra įgaliota organizuoti brandos egzaminus. Švietimo įstatymo
38 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Švietimo ir mokslo ministro įgaliotos
institucijos organizuoja egzaminus ir užsako kitus pasiekimų vertinimo
būdus (įgaliojimai organizuoti brandos egzaminus suteikti Nacionaliniam
egzaminų centrui). Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta,
kad savivaldybių vykdomoji institucija (t. y. savivaldybės administracijos
direktorius) organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių
brandos egzaminus, o Švietimo įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje – kad Švietimo
ir mokslo ministras tvirtina brandos egzaminų programas, jų organizavimo
ir vykdymo tvarką. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002
m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1763. Tvarkos aprašas reglamentuoja brandos
egzaminų organizavimą, vykdymą ir priežiūrą, jame nustatytos brandos
egzaminų vykdyme dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos. Aptariant Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.
ISAK-1015 padarytus pakeitimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu,
svarbus yra pakeitimų turinys – ar jie sukūrė papildomas teises ar pareigas
abiturientams, kurių teisės ginamos paduotu prašymu ištirti įsakymo teisėtumą,
ar pakeitimai padaryti tinkamai (ar juos atliko kompetentinga institucija, ar jie
buvo paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka). Švietimo įstatymo 37 straipsnio 4
dalyje nustatyta, kad Švietimo ir mokslo ministras tvirtina brandos egzaminų
programas, jų organizavimo ir vykdymo tvarką. Kadangi teisė tvirtinti Tvarkos
aprašą pagal Švietimo įstatymą suteikta Švietimo ir mokslo ministrui, Švietimo
ir mokslo ministerijos manymu, Švietimo ir mokslo ministras turėjo teisę
daryti ir Tvarkos aprašo pakeitimus. Pažymima, jog atlikti pakeitimai buvo
oficialiai paskelbti „Valstybės žiniose“, buvo išlaikyti teisėkūrai taikomi formos
reikalavimai. Nurodoma, jog Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 padaryti pakeitimai daugiausia
yra susiję su egzaminų užduočių pristatymo į egzaminų centrus detalizavimu
ir sugriežtinimu (įsakymo 1,2,4 p.) arba egzamino priežiūrą vykdančio
asmens pareigų detalizavimu (įsakymo 3 p.). Kadangi šiame etape abiturientai
nedalyvauja, ministerijos manymu, teiginiai, esą pakeitimai pažeidė abiturientų
teises, nustatė papildomas pareigas, yra nepagrįsti. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1015 6
punktu, kaip paaiškinama, buvo išspręstas masinio užduočių paviešinimo
reglamentavimas, kuris ne tik neapsunkino laikiusių egzaminus asmenų
padėties (nesukūrė jiems papildomų pareigų), bet ir užtikrino teisėtų lūkesčių į
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objektyvų žinių įvertinimą neteisėto užduočių paviešinimo atveju įgyvendinimą.
Pažymima, jog atsižvelgiant į brandos egzaminų tikslus, jų rezultatų svarbą,
nereagavimas į masinį užduočių paviešinimo faktą būtų pažeidęs svarbiausius
laikiusių egzaminus asmenų interesus ir tikslus – objektyvų žinių įvertinimą.
Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu, pakeitimai buvo susiję su svarbiausių
laikiusių egzaminus asmenų interesų ir teisių (teisės į objektyvų žinių
įvertinimą) apsauga, proporcingi saugomų interesų ir teisių mastui (jie nebuvo
taikomi anksčiau laikytiems egzaminams, nustatė papildomas pareigas ne
laikantiems egzaminus, o egzaminų vykdymo organizavime ir priežiūroje
dalyvaujantiems asmenims). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2006 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-1116 taip pat negalėjo pažeisti laikiusių
valstybinius brandos egzaminus asmenų teisių, nes nekeitė brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos, juo padaryti pakeitimai susiję su Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu,
reglamentuojančiu ne abiturientų laikomus bendrojo lavinimo mokyklos 12
klasėje egzaminus, o žinių patikrinimą, baigiantiems pagrindinio ugdymo
programą (bendrojo lavinimo mokyklos 10 klasė).
Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinis egzaminų centras atsiliepimu
prašo skundžiamus administracinius norminius teisės aktus – Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr.
ISAK-1015 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ bei 2006 m. birželio 5 d.
įsakymą Nr. ISAK-1116 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d.
įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos,
lietuvių valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir
vykdymo tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ – pripažinti teisėtais, prašymą dėl jų
panaikinimo atmetant. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006
m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1015 bei 2006 m. birželio 5 d. įsakymas
Nr. ISAK-1116, trečiojo suinteresuoto asmens manymu, nepažeidžia nei
proporcingumo principo, nei kitų konstitucinių principų ar nuostatų, ginčijami
įsakymai pagrįstai priimti vadovaujantis Švietimo įstatymo 37 straipsnio 4
dalimi, kurioje numatyta, kad Švietimo ir mokslo ministras tvirtina brandos
egzaminų programas, jų organizavimo ir vykdymo tvarką (įsakymais buvo
detalizuotos egzaminų priežiūrą vykdančių subjektų pareigos, nuosekliau
aptarta egzaminų užduočių pristatymo į egzaminų centrus tvarka bei išspręstas
masinio užduočių paviešinimo reglamentavimas). Trečiojo suinteresuoto
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asmens teigimu, iš ginčijamų įsakymų turinio matyti, kad jais nebuvo įtvirtintos
jokios naujos nuostatos, galėjusios turėti neigiamą ar kitokį poveikį visiems ar
daliai abiturientų, dėl kurių galėjo būti pažeisti jų teisėti lūkesčiai. Priešingai,
padarytais pakeitimais buvo įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinti švietimo sistemos principai – veiksmingumo
bei lygių galimybių. Nacionalinio egzaminų centro teigimu, pakeitimai ne tik
nepažeidė abiturientų teisių, bet priešingai – buvo susiję su laikiusių egzaminus
asmenų interesų ir teisių apsauga, proporcingi saugomų interesų ir teisių
mastui. Pažymima, kad pakeitimai nustatė papildomas pareigas ne laikantiems
egzaminus, o egzaminų vykdymo organizavime ir priežiūroje dalyvaujantiems
asmenims. Tretysis suinteresuotas asmuo remiasi Administracinių bylų
teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu įstatymo viršenybės principu. Jo manymu,
reikalavimus atitinka tiek ginčijamų įsakymų turinys, tiek ir šių aktų priėmimo
procedūra. Be to, prašyme nurodyta šalių procesinė padėtis neatitinka
Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio nuostatų – Švietimo ir
mokslo ministerija, nurodyta kaip tretysis suinteresuotas asmuo, nepriima
norminių administracinių aktų, tokius aktus pagal Lietuvos Respublikos
Konstituciją kompetentingas priimti tik Švietimo ir mokslo ministras. Tretysis
suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog tokiu atveju, kai keliamas norminio
administracinio akto teisėtumo klausimas, jį priėmęs subjektas turi būti
nurodomas kaip atsakovas, nes jo procesinės teisės bei pareigos yra kitokios, nei
trečiojo suinteresuoto asmens.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Pareiškėjas, kreipdamasis į Vyriausiąjį administracinį teismą, kaip minėta,
prašė ištirti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės
26 d. įsakymo Nr. ISAK-1032 „Dėl lietuvių kalbos (gimtoji, testas) valstybinio
brandos egzamino“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m.
spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymo
Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
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Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ atitiktį aukštesnės galios
norminiams teisės aktams.
Prašymo dalį dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006
m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ISAK-1032 „Dėl lietuvių kalbos (gimtoji, testas)
valstybinio brandos egzamino“ teisėtumo ištyrimo Vyriausiasis administracinis
teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartimi atsisakė priimti, konstatavęs, kad šis
ginčijamas įsakymas nėra norminis administracinis teisės aktas.
Todėl šios bylos nagrinėjimo dalykas yra dviejų norminių administracinių
teisės aktų – Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr.
ISAK-1015 ir 2006 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-1116, teisėtumo ištyrimas.
1. Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763
„Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“
Ginčijamu švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu
Nr. ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr.
ISAK-1015) buvo pakeisti Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d.
įsakymu Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos,
lietuvių valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbos įskaitų organizavimo ir
vykdymo tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtinto Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – ir Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas) 60.6, 60.7, 62.5, 64 ir 65 punktai bei
šis aprašas papildytas XXIII skyriumi.
Iki ginčijamu Įsakymu Nr. ISAK-1015 padarytų pakeitimų, nurodytuose
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo punktuose buvo
įtvirtintos šios nuostatos:
„<...> 60.6. savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo
nustatytu laiku ir tvarka gauna vokus su egzamino medžiaga, sutikrina su
lydraščiu, užtikrina paimtos egzamino medžiagos saugumą iki egzamino
pabaigos;
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60.7. kartu su egzamino vykdytojais patikrina vokų su egzaminų
užduotimis sandarumą, pakartotinai supažindina egzamino vykdytojus su
egzamino vykdymo tvarka, priskiria vykdytojams kandidatų grupes, išdalija
vykdytojams vokus su egzamino užduotimis, egzamino vykdymo instrukcijos
kopijas bei egzamino protokolus; <...>
<...> 62.5. egzamino metu užtikrina tvarką egzamino patalpoje, būna
egzamino patalpoje nuo egzamino pradžios iki pabaigos, stebi kandidatus
iš skirtingų patalpos vietų, ilgesnį laiką nestovi vienoje vietoje, ypač tiesiai
už kandidato nugaros arba šalia jo, egzamino protokole fiksuoja egzamino
vykdymo eigos faktus ir pažeidimus: neatvykimą, vėlavimą, rašiklio keitimą,
pašalinimą, trumpo išėjimo ir grįžimo laiką ir kt. Asmeniniai pokalbiai ar kita,
kas atitrauktų dėmesį nuo kandidatų, yra neleistini; <...>
<...> 64. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo
nustatyta tvarka egzamino dieną vokai su egzamino užduotimis pristatomi į
egzamino centrus arba išduodami mokyklų, kurios paskirtos egzamino centrais,
direktoriams ar valstybinių egzaminų centrų vyresniesiems vykdytojams,
atsakantiems už saugų jų pristatymą į egzaminų centrus reikiamu laiku.
65. Egzamino dieną, likus ne daugiau kaip valandai iki egzamino
pradžios, vyresnysis vykdytojas, dalyvaujant visiems egzaminų vykdytojams,
patikrina vokus su egzamino užduotimis ir išdalija juos vykdytojams. Egzaminų
vykdytojams išdalijami egzamino vykdymo protokolai (valstybiniams brandos
egzaminams – du protokolai) su egzaminą laikysiančių kandidatų pavardėmis
<...>“.
Kaip matyti, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
60.6, 60.7 ir 62.5 punktuose nustatytos pareigos vyresniesiems vykdytojams
– brandos vykdymo grupės nariams (Brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo 54 p.). Aprašo 64 ir 65 punktai priskirti XII skyriui,
reglamentuojančiam egzaminų medžiagos išdavimą ir saugojimą. Šie punktai
reglamentuoja egzamino užduočių pristatymo į egzaminų centrus ir jų
pateikimo egzaminų vykdytojams procedūrą.
Įsakymu Nr. ISAK-1015 nurodytosios nuostatos buvo pakeistos ir
išdėstytos taip:
„60.6. savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo nustatytu
laiku ir tvarka gauna pakuotes su egzamino medžiaga, sutikrina su lydraščiu,
užtikrina paimtos egzamino medžiagos saugumą iki egzamino pabaigos;
60.7. kartu su egzamino vykdytojais patikrina pakuotės su egzaminų
užduotimis sandarumą, sutikrina gautų vokų kodus su lydraštyje nurodytais
ir jame kartu su vykdytojais pasirašo, pakartotinai supažindina egzamino
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vykdytojus su egzamino vykdymo tvarka, priskiria vykdytojams kandidatų
grupes, išdalija vykdytojams vokus su egzamino užduotimis, egzamino
vykdymo instrukcijos kopijas bei egzamino protokolus.
62.5. egzamino metu užtikrina tvarką egzamino patalpoje, būna egzamino
patalpoje nuo egzamino pradžios iki pabaigos, stebi kandidatus iš skirtingų
patalpos vietų, ilgesnį laiką nestovi vienoje vietoje, ypač tiesiai už kandidato
nugaros arba šalia jo, egzamino protokole fiksuoja egzamino vykdymo eigos
faktus ir pažeidimus: neatvykimą, vėlavimą, rašiklio keitimą, pašalinimą,
trumpo išėjimo ir grįžimo laiką, egzamino protokolo skiltyje „Mokykla“
nurodo laiką, jeigu egzaminą baigė anksčiau, nei likus 15 min. iki egzamino
pabaigos. Asmeniniai pokalbiai ar kita, kas atitrauktų dėmesį nuo kandidatų,
yra neleistini.
64. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo nustatyta
tvarka egzamino dieną pakuotės su egzamino užduotimis pristatomos į
egzamino centrus arba išduodamos mokyklų, kurios paskirtos egzamino
centrais, direktoriams ar valstybinių egzaminų centrų vyresniesiems
vykdytojams, atsakantiems už saugų jų pristatymą į egzaminų centrus reikiamu
laiku.
65. Egzamino dieną, likus ne daugiau kaip valandai iki egzamino pradžios,
vyresnysis vykdytojas, dalyvaujant egzaminų vykdytojams, patikrina pakuotės
sandarumą, atidaro pakuotę, patikrina vokus su egzamino užduotimis ir išdalija
juos vykdytojams. Egzaminų vykdytojams išdalijami egzamino vykdymo
protokolai (valstybiniams brandos egzaminams – du protokolai) su egzaminą
laikysiančių kandidatų pavardėmis“.
Iš ginčijamame Įsakyme Nr. ISAK-1015 išdėstytų nuostatų turinio matyti,
kad jomis buvo padaryti patikslinimai, susiję su egzamino organizavimo tvarka
ir egzaminų vykdytojų pareigomis, detalizuojant kai kurias egzamino vykdymo
procedūras ir egzaminų vykdytojų vaidmenį: 60.6. punkte terminas „vokus
su egzamino medžiaga“ pakeistas į „pakuotes su egzamino medžiaga“; 60.7.
punkte analogiškai pakeista terminologija ir įrašyta papildoma pakuočių su
egzamino medžiaga sutikrinimo procedūra – nustatyta vyresniojo vykdytojo
pareiga sutikrinti gautų vokų kodus su lydraštyje nurodytais ir jame kartu su
vykdytojais pasirašyti; 62.5. punkte egzamino vykdytojo funkcijos egzamino
metu papildytos reikalavimu egzamino protokole žymėti ne tik kandidato
neatvykimą, vėlavimą, rašiklio keitimą, pašalinimą, trumpo išėjimo ir grįžimo
laiką, bet ir nurodyti laiką, jeigu egzaminą kandidatas baigė anksčiau, nei likus
15 min. iki egzamino pabaigos; 64 punkte vėlgi terminas „vokai su egzamino
užduotimis“ pakeistas į terminą „pakuotės su egzamino užduotimis“; 65 punkte
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patikslinta vyresniojo vykdytojo atliekama vokų su egzaminų užduotimis
išdalinimo vykdytojams procedūra.
Taip pat ginčijamu Įsakymu Nr. ISAK-1015 Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas buvo papildytas nauju XXIII skyriumi
„Ypatingi atvejai“ Šis skyrius nustato:
„132. Paaiškėjus, kad egzamino užduoties turinys (ar jo dalis) viešai
paskelbtas (internete, kitose visuomenės informavimo priemonėse) ir (arba)
buvo žinomas plačiam kandidatų ratui dar prieš egzaminą, Švietimo ir mokslo
ministro įsakymu egzamino vykdymas gali būti atšauktas, vykdymas nutrauktas,
kandidatų darbai nevertinami, nustatyta kita egzamino vykdymo data;
133. Asmenys, atsakingi už brandos egzamino organizavimą, vykdymą
ir priežiūrą, gavę informaciją apie šio aprašo 132 punkte nurodytus atvejus,
privalo ją nedelsiant pateikti Nacionaliniam egzaminų centrui ir švietimo ir
mokslo ministerijai“.
1.1. Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763
„Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ atitikties konstituciniam teisinės valstybės
principui
Pareiškėjas, ginčydamas nurodytą įsakymą, jo teisėtumu suabejojo
atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui prasme. Pareiškėjo
nuomone, ginčijamas įsakymas neatitinka konstitucinių teisinio tikrumo, teisėtų
lūkesčių, proporcingumo imperatyvų.
Pagal Konstituciją įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik
Konstitucinis Teismas (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2003
m. spalio 29 d., 2004 m. gegužės 13 d., 2004 m. liepos 1 d. nutarimai). Todėl
vertinant ginčijamų aktų atitiktį konstitucinėms nuostatoms, turi būti
vadovaujamasi oficialia konstitucine doktrina.
Aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinį, Konstitucinis
Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės
valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos
teisės sistema ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucinio teisinės
valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo
imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi
teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjektų. Visų teisėkūros
subjektų diskreciją riboja aukščiausioji teisė – Konstitucija. Visi teisės aktai,
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visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi atitikti
Konstituciją, jai neprieštarauti. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad
konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę,
ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas).
2004 m. gruodžio 13 d. nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad
„konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus konstitucinis principas,
apimantis daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Todėl konstitucinio
teisinės valstybės principo turinys yra atskleistinas atsižvelgiant į įvairias
Konstitucijos nuostatas, įvertinant visas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas
ir saugomas vertybes ir atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų –
kaip antai: Konstitucijos viršenybės, vientisumo ir tiesioginio taikymo, Tautos
suvereniteto, demokratijos, atsakingo valdymo, valdžios galių ribojimo ir
valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, teisės viešumo, teisingumo (apimančio
inter alia prigimtinį teisingumą), valdžių padalijimo, pilietiškumo, asmenų
lygybės įstatymui, teismui, valstybės įstaigoms ir pareigūnams, žmogaus teisių
ir laisvių gerbimo ir apsaugos (apimančio inter alia žmogaus teisių ir laisvių
prigimtinio pobūdžio pripažinimą), asmens ir visuomenės interesų derinimo,
valstybės pasaulietiškumo ir pasaulėžiūrinio neutralumo, valstybės socialinės
orientacijos, socialinio solidarumo (derinamo su kiekvieno atsakomybe už savo
likimą) ir kitų, ne mažiau reikšmingų konstitucinių principų – turinį“.
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat ne kartą yra konstatavęs,
kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių
apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas –
vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų,
reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą,
apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus
interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe
ir teise. Valstybė privalo vykdyti savo įsipareigojimus asmeniui.
Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 4 d. ir 2003 m. gruodžio 3 d.
nutarimuose konstatavo, kad vienas iš teisėtų lūkesčių apsaugos principo
elementų yra teisių, įgytų pagal Konstituciją, Konstitucijai neprieštaraujančius
įstatymus ir kitus teisės aktus, apsauga. Pažymėta, kad pagal Konstituciją
santykiuose su valstybe yra saugomi ir ginami tik tie asmens lūkesčiai, kurie
kyla iš pačios Konstitucijos ar iš įstatymų bei kitų teisės aktų, neprieštaraujančių
Konstitucijai. Tik tokie asmens lūkesčiai santykiuose su valstybe laikomi
teisėtais.
Konstitucinio Teismo išspręstose konstitucinės justicijos bylose išaiškinta,
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kad „konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus
gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose nustatyti reikalavimai
turi būti grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis (teisės normomis ir
principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių
santykių subjektams; diferencijuotas teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas
tik atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų
padėties objektyviais skirtumais; kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko
iš jų reikalauja teisė, teisės normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės aktai
turi būti oficialiai skelbiami, jie turi būti vieši ir prieinami; įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas,
neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami
teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų,
vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius; kad
teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus,
teisinis reguliavimas turi būti santykinai stabilus; <...> teisiškai reguliuojant
visuomeninius santykius privalu paisyti prigimtinio teisingumo reikalavimų,
apimančių inter alia būtinumą užtikrinti asmenų lygybę įstatymui, teismui ir
valstybės institucijoms ar pareigūnams; leidžiant teisės aktus turi būti paisoma
teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats
teisėkūros subjektas; ir kt.“.
Atsižvelgiant į konstitucinės jurisprudencijos suformuotą teisinės
valstybės sampratą, susidedančią iš visumos konstitucinių imperatyvų, tiriant
žemesnės galios norminių teisės aktų atitiktį šiam principui, turi būti vertinama
tų aktų atitiktis atitinkamiems teisinės valstybės principo elementams.
Nagrinėjamoje byloje abejonės dėl ginčijamų teisės aktų atitikties
konstituciniam teisinės valstybės principui, kaip minėta, siejamos su tų
aktų atitiktimi šiems konstitucinį teisinės valstybės principą sudarantiems
konstituciniams imperatyvams: teisėtų lūkesčių teisinio tikrumo,
proporcingumo principams, asmens teisių apsaugos ir lygiateisiškumo
užtikrinimo reikalavimui.
Ginčijamo Įsakymo Nr. ISAK-1015 atitiktis teisiniam tikrumo ir teisėtų
lūkesčių principui kvestionuojama tuo aspektu, kad šiuo įsakymu buvo
sugriežtinti brandos egzaminų organizavimui ir vykdymui keliami reikalavimai,
o tai galėjo turėti neigiamą poveikį visiems abiturientams bei egzaminų
rezultatams, kadangi abiturientai buvo rengiami brandos egzaminams,
atsižvelgiant į galiojančią egzaminų laikymo tvarką, pakeista egzaminų tvarka
neatitiko jų teisėtų lūkesčių. Be to, pareiškėjo nuomone, pakeitus brandos
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egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką jau vykstant egzaminams, buvo
pažeistas ir teisinio stabilumo principas, nes teisinis reglamentavimas turi būti
nukreiptas į ateitį ir iš anksto žinomas.
Teisinis tikrumas apima reikalavimus nustatyti tokį teisinį reguliavimą,
kad teisinių santykių subjektai galėtų žinoti, ko iš jų reikalauja teisė, teisės
normos turi būti nustatomos iš anksto, teisės aktai turi būti oficialiai skelbiami,
jie turi būti vieši ir prieinami.
Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo teiginiu, kad egzaminų tvarkos
pakeitimas, jau vykstant egzaminams, formaliai vertinant galėtų sudaryti teisinio
tikrumo reikalavimo pažeidimą, kadangi ginčijamas įsakymas nebuvo priimtas
ir paskelbtas iš anksto (prieš egzaminus). Tačiau pažymėtina, kad reikalavimas
teisės normas paskelbti iš anksto nėra savitikslis. Šio reikalavimo tikslas
yra sudaryti sąlygas teisinių santykių subjektams susipažinti su atitinkamu
reglamentavimu ir turėti pakankamai laiko, objektyviai būtino pasirengti
vykdyti teisės aktų reikalavimus. Todėl taikant teisinio tikrumo principą,
svarbus yra ne ginčijamo teisinio reglamentavimo priėmimo momentas (tikslus
terminas), o objektyvios galimybės atitinkamų teisinių santykių subjektams
sužinoti apie pasikeitusį teisinį reglamentavimą ir pasirengti naujų teisės normų
taikymui.
Kaip jau minėta šiame sprendime, ginčijamu Įsakymu Nr. ISAK-1015
padaryti Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 60.6,
60.7 ir 62.5, 64 ir 65 punktų pakeitimai nustatė detalesnį vyresniųjų vykdytojų
ir vykdytojų funkcijų ir pareigų aprašymą bei sugriežtino vykdytojų atliekamo
pasirengimo egzaminams procedūrą. Kitaip tariant, minėtų Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatų pakeitimai buvo tiesiogiai
skirti administravimo subjektams, o egzaminus laikančių asmenų teisių ar
pareigų nereglamentuoja.
Šis įsakymas buvo oficialiai paskelbtas „Valstybės žiniose“, apie egzaminų
tvarkos skubų sugriežtinimą buvo pranešama ir plačiai diskutuojama
žiniasklaidos priemonėse. Todėl teisinių santykių subjektams buvo užtikrinta
galimybė operatyviai sužinoti apie pakeistą teisinį reglamentavimą.
Antrasis svarbus aspektas, kaip minėta, yra galimybė teisinių santykių
subjektams, kuriems pasikeitęs teisinis reglamentavimas sukuria teises
ir pareigas, pasirengti teisės normų įgyvendinimui. Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai tiesiogiai liečia tik
egzaminų vykdytojus. Jų pareigos buvo detalizuotos, nesukuriant naujų esminių
reikalavimų, kuriems įvykdyti reikėtų tam tikro laiko. Todėl iš esmės nebuvo
objektyvios būtinybės skirti tam tikrą terminą pasirengti naujam pakeistam
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teisiniam reglamentavimui įgyvendinti.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus konstatuotina, kad teisinio tikrumo
reikalavimas ginčijamu įsakymu pažeistas nebuvo.
Teisinių santykių subjektų, kurių teises ir pareigas tiesiogiai liečia
ginčijamas teisinis reglamentavimas, apibrėžimas svarbus ir teisėtų lūkesčių
principo prasme. Kadangi, kaip minėta, ginčijamas įsakymas patikslino tam
tikras egzaminų organizavimo, už kurį atsakingi administravimo subjektai,
įskaitant egzaminų vykdytojus, procedūras, ginčijamo įsakymo atitiktis
teisėtų lūkesčių reikalavimui vertintina būtent egzaminų vykdytojų teisėtų
lūkesčių aspektu. Administravimo subjektų teisėtų lūkesčių užtikrinimas turi
būti vertinamas kartu su administravimo subjektų veiklos tikslais. Egzaminų
vykdytojų pareigos yra susijusios su viešųjų paslaugų egzaminus laikantiems
asmenims teikimu – egzaminų tinkamos procedūros užtikrinimu, todėl šių
subjektų teisėti lūkesčiai, jiems atliekant pavestas pareigas, turi atitikti jų veiklos
tikslą. Kitaip tariant, egzaminų vykdytojų teisėti lūkesčiai negali prieštarauti
jų pareigai užtikrinti tinkamą egzaminų procedūrą ir tuo pačiu – egzaminus
laikančių asmenų teisių apsaugą.
Iš kitos pusės, egzaminus laikančių asmenų teisėtas lūkestis yra tinkamas
egzaminų organizavimas, sudarantis sąlygas objektyviam žinių įvertinimui. Šiuo
aspektu egzamino procedūros sugriežtinimas jau vykstančių egzaminų metu,
siekiant tinkamo egzaminų administravimo ir juos laikančių asmenų teisių į
objektyvų žinių patikrinimą užtikrinimo, vertintinas kaip egzaminus laikančiųjų
asmenų teisėtų lūkesčių užtikrinimo garantas.
Be to, vertinant ginčijamo įsakymo teisėtumą, būtina atkreipti dėmesį
į tai, kad konstitucinio teisinės valstybės principo elementai sudaro vieningą
visumą, todėl negali būti interpretuojami atskirai, neatsižvelgiant į jų tarpusavio
ryšius ir sąveiką.
Pabrėžtina, kad šiuo atveju teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo
imperatyvų laikymasis turi būti vertinamas taip pat ir proporcingumo aspektu.
Proporcingumo principas reikalauja, kad nustatytos teisinės priemonės būtų
būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei
visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra),
kad jos nevaržytų asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti.
Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje itin svarbūs ginčijamų aktų
priėmimo tikslai ir jų priėmimą sąlygojusios priežastys. Byloje nustatyta, kad
Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1014
(b. l. 119) sudaryta Komisija faktams dėl lietuvių gimtosios kalbos valstybinio
brandos egzamino (testo) užduoties galimo paviešinimo ištirti 2007 m.
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gegužės 25 d. pateikė tyrimo išvadą (b. l. 129-130), kurioje konstatuota, kad
lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino (testo) užduotys
buvo paviešintos iki egzamino. Komisija, vadovaujama Švietimo ir mokslo
ministerijos valstybės sekretoriaus, Švietimo ir mokslo ministrui, be kita ko,
pasiūlė parengti papildomą priemonių planą 2006 m. egzaminų užduočių
slaptumui užtikrinti.
Taigi ginčijamas Įsakymas Nr. ISAK-1015 buvo priimtas, atsižvelgus į
įvykusį egzaminų užduočių paviešinimą prieš egzaminą, ir siekiant sustiprinti
egzaminų užduočių slaptumo užtikrinimą. Šis tikslas susijęs su visų egzaminus
laikančių asmenų teisių užtikrinimu ir vienodų sąlygų jiems laikant egzaminus
sudarymu. Kitaip tariant, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašo pakeitimai, sugriežtinant egzaminų vykdymo tvarką, ir pakeitimų
taikymas jau vykstantiems egzaminams buvo sąlygotas būtinybės apsaugoti
egzaminus laikančių asmenų teisėtus interesus ir jų lygiateisiškumą – kad visi
egzaminus laikantys asmenys turėtų vienodas sąlygas ir galimybes (kad nebūtų
asmenų, sužinančių egzaminų užduotis prieš egzaminą ir galinčių pasirengti
atlikti iš anksto žinomą konkrečią egzamino užduotį).
Kadangi brandos egzaminus laikančių asmenų skaičius yra gausus,
jų lygiateisiškumo ir teisėtų interesų apsauga sudaro bendrą visuomenės
interesą, šiuo atveju turintį keletą svarbių aspektų. Viena vertus, visuomenės
interesą sąlygoja minėtas brandos egzaminų mastas – egzaminus laikančiųjų
ir suinteresuotų egzaminų rezultatais subjektų, įskaitant aukštųjų mokyklų,
skaičius. Kita vertus, visuomenės interesui turi įtakos brandos egzaminų svarba
– remiantis šių egzaminų rezultatais vyksta atranka į aukštąsias mokyklas.
Visuomenė yra suinteresuota, kad ta atranka vyktų pagal objektyvius kriterijus
– kandidatų gebėjimus, žinias ir pasirengimą studijuoti, o ne atsitiktinius,
gebėjimų neatspindinčius egzaminų rezultatus.
Teisėjų kolegijos manymu, nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą,
kad ginčijamu įsakymu nustatytas teisinis reguliavimas (egzaminų tvarkos,
užduočių slaptumo užtikrinimo sugriežtinimas, galimybės atšaukti, nutraukti
egzamino vykdymą, jei paaiškėja faktas apie egzaminų užduočių paviešinimą
prieš egzaminą, numatymas) buvo objektyviai būtinas dėl susiklosčiusios
visuomeninės situacijos ir visuotinai svarbus. Be to, priešingai nei teigia
pareiškėjas, ginčijamas Įsakymas Nr. ISAK-1015 nepažeidžia sąžiningų
abiturientų teisėtų lūkesčių: šis teisinis reglamentavimas būtent ir skirtas
užtikrinti visų brandos egzaminus laikančių asmenų lygiateisiškumą, tuo pačiu
ir sąžiningai egzaminus laikančių abiturientų teisėtus interesus į objektyvų žinių
įvertinimą.
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Todėl konstatuotina, kad ginčijamas
konstituciniam teisinės valstybės principui.

įsakymas

neprieštarauja

1.2. Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. ISAK1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763
„Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ atitikties Viešojo administravimo įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams
Kaip minėta, pareiškėjas Įsakymą Nr. ISAK-1015 kvestionuoja ir dėl jo
nuostatų atitikties Viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d.
įstatymo redakcija Nr. VIII-1234) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams.
Viešojo administravimo įstatymo 1 dalies 1 punkte nustatyta viešojo
administravimo subjektų pareiga savo veikloje vadovautis įstatymo viršenybės
principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija
turi būti nustatyta šio įstatymo, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus
teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 15 punktu Švietimo
ir mokslo ministerija įgaliota tvirtinti brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarką. Tuo pačiu Švietimo ir mokslo ministerijai suteikti įgalinimai
minėtą tvarką koreguoti.
Taigi Švietimo ir mokslo ministras, priimdamas ginčijamą Įsakymą
Nr. ISAK-1015, pakeičiantį ir papildantį Brandos egzaminų organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašą, vadovavosi Švietimo įstatymo Švietimo ir
mokslo ministerijai suteiktais įgaliojimais ir neviršijo įstatymo nustatytos
kompetencijos.
Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad priimant ginčijamą Įsakymą Nr.
ISAK-1015, nebuvo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 1 dalies 1
punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas.
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte
nustatyta viešojo administravimo subjektų pareiga savo veikloje vadovautis
proporcingumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo mastas ir
griežtumas turi būti proporcingi administravimo tikslui.
Pažymėtina, kad šis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas principas
atkartoja šioje byloje jau analizuoto konstitucinio teisinės valstybės principo
elementą – proporcingumo imperatyvą.
Konstitucijos viršenybės principas, kaip minėta, be kita ko, reiškia, kad
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nacionalinių norminių teisės aktų hierarchijos viršūnėje yra Konstitucija ir visi
teisės aktai turi atitikti Konstitucijos nuostatas. Todėl Viešojo administravimo
įstatyme įtvirtinto proporcingumo principo turinys negali būti aiškinamas
kitaip nei konstitucinio teisinės valstybės principo vienas iš elementų –
proporcingumo reikalavimas.
Šiame sprendime jau pasisakyta dėl ginčijamo įsakymo atitikties
konstituciniam teisinės valstybės principui ir jį sudarantiems elementams,
inter alia proporcingumo imperatyvui. Analogiškai turi būti interpretuojamas
ir Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas
proporcingumo principas.
Atsižvelgiant į tai, kad teisėjų kolegija nenustatė ginčijamo įsakymo
prieštaravimo konstituciniam teisinės valstybės principui, šio įsakymo atitiktis
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktui nekelia
abejonių.
2. Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763
„Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių valstybinės,
gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo tvarkos bei
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ atitikties konstituciniam teisinės valstybės
principui ir Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams
Ginčijamu Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu
Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr.
ISAK-1116), buvo pakeistas Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21
d. įsakymu Nr. 1763 (Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d.
įsakymo Nr. ISAK-2486 redakcija) patvirtinto Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 38 punktas, numatęs, kad
„pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo dalyko mokymosi pasiekimų patikrinimo vykdymo dienos“. Ginčijamu
Įsakymu Nr. ISAK-1116 buvo pakeistas 38 punkte nustatytas rezultatų
paskelbimo terminas – vietoj galiojusio 5 darbo dienų termino nustatytas 10
darbo dienų terminas.
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Pažymėtina, kad bylos dėl norminio administracinio teisės akto teisėtumo
nagrinėjimo ribas apibrėžia pareiškėjo prašymas, kuriame suformuluojami
pareiškėjo ginčijami atitinkamo teisės akto (jo dalies) atitikties aukštesnės
galios teisės aktams aspektai. Bylą nagrinėjantis teismas privalo paisyti prašyme
suformuluoto ginčo dalyko apimties.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ginčijamas Įsakymas Nr. ISAK-1116
pakeitė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašą. Taigi ginčijamas aktas nenusijęs su brandos egzaminų vykdymo
ir brandos egzaminuose dalyvaujančių subjektų teisėmis ir pareigomis.
Tuo tarpu pareiškėjas savo prašymą grindžia argumentais, susijusiais
su brandos egzaminus laikančių asmenų interesų apsauga. Jokių argumentų,
kokia apimtimi ir kokia prasme ginčijama Įsakymo Nr. ISAK-1116 atitiktis
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Viešojo administravimo įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams, prašyme nenurodyta. Todėl konstatuotina,
kad prašymas ištirti Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymo
Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ teisėtumą yra teisiškai
nepagrįstas ir atmestinas. Tuo pačiu nėra pagrindo, remiantis pareiškėjo
argumentais, pripažinti ginčijamą įsakymą neteisėtu.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Čekuolio prašymą
atmesti.
Pripažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gegužės 25 d. įsakymą Nr. ISAK-1015 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m.
spalio 21 d. įsakymo Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymą
Nr. ISAK-1116 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymo
Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos, lietuvių
valstybinės, gimtosios bei užsienio kalbų įskaitų organizavimo ir vykdymo
tvarkos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
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vykdymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ neprieštaraujančiais
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Viešojo administravimo įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams.
Sprendimas neskundžiamas.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalims;
dėl šio įsakymo 2.2.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
11 straipsniui; dėl šiuo įsakymu patvirtintų Išieškomų išlaidų, tiesiogiai
susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu,
apskaičiavimo taisyklių 5.3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2
daliai
Administracinė byla Nr. I1-20/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gruodžio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Birutės Janavičiūtės, Ričardo
Piličiausko, Sigitos Rudėnaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Giedrei Telksnienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
atstovams Algminui Gutauskui ir Gintautui Juodeliui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą
pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 26 d. prašymą ištirti,
ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15
d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
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mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalims,
ar šio įsakymo 2.2.1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymo
Dėl įstatymų ir kitų teisės norminių aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
11 straipsniui, ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių
5.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:
I.
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui U. V. dėl
profesinės karo tarnybos karininko parengimo išlaidų ir palūkanų priteisimo.
2. Ieškovas individualioje byloje Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministerija nurodė, kad atsakovas individualioje byloje kariūnas U. V.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. gegužės 9 d. įsakymu
buvo išsiųstas mokytis Švedijos sausumos kariuomenės koledže, su juo
buvo pasirašyta kario, siunčiamo mokytis, sutartis, kuria U. V. įsipareigojo
mokytis Švedijos sausumos kariuomenės koledže iki 2003 m. liepos 1 d., gauti
mokymo įstaigos baigimo dokumentą, baigęs mokymąsi ištarnauti tikrojoje
krašto apsaugos tarnyboje 5 metus, o negalėdamas to padaryti dėl subjektyvių
priežasčių – atlyginti jo mokymuisi išleistas lėšas. Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerija visą U. V. mokymosi laikotarpį mokėjo jam 5 MGL per
mėnesį dydžio stipendiją. Baigęs mokslus, U. V. neištarnavo viso mokymosi
sutartyje įsipareigoto ištarnauti termino – profesinės karo tarnybos sutartis
su juo buvo nutraukta U. V. iniciatyva (jo prašymu). Tuo pačiu U. V. buvo
įpareigotas grąžinti jo mokymuisi išleistų lėšų dalį, proporcingą likusiai
neištarnautai įsipareigoto ištarnauti termino daliai, tačiau tai padaryti jis
atsisakė.
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II.
1. 2007 m. sausio 26 d. nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismas
civilinę bylą sustabdė ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą,
prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m.
balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalims,
ar šio įsakymo 2.2.1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymo
Dėl įstatymų ir kitų teisės norminių aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
11 straipsniui, ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių
5.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 daliai.
2. Prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymams
Klaipėdos rajono apylinkės teismas grindė šiais argumentais:
2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymu Nr. V-449 (toliau – ir Įsakymas) nustatyta krašto apsaugos
sistemos išlaidų, tiesiogiai susijusių su profesinės karo tarnybos kario, kario
savanorio, kariūno mokymu (stažuote), profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, apskaičiavimo, apskaitos ir išieškojimo tvarka. Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio
2 dalis nustato, kad krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, gali būti išieškomos
įstatymų nustatyta tvarka, o šio įstatymo 44 straipsnio 3 dalis – kad išieškomų
išlaidų apskaičiavimo taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1397
pavedė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, suderinus su
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, patvirtinti įstatymų nustatytais
atvejais išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su profesinės karo tarnybos
kario, kario savanorio mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu,
apskaičiavimo taisykles. Tačiau Įsakymu patvirtinta ir išlaidų apskaičiavimo,
ir apskaitos bei išieškojimo tvarka. Tai, teismo manymu, kelia abejonių, ar
Įsakymas atitinka Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo
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ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas;
2.2. Įsakymo 2.2.1 punktu nustatyta, kad pažyma apie krašto apsaugos
sistemos išlaidas, tiesiogiai susijusias su kario mokymu, profesiniu parengimu ar
kvalifikacijos kėlimu, turi būti patvirtinta kariams, studijavusiems ir kėlusiems
kvalifikaciją iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Taigi Įsakymu reguliuojami
santykiai, atsiradę iki Įsakymo priėmimo. Klaipėdos rajono apylinkės
teismo nuomone, tai sudaro pagrindą abejoti, ar Įsakymo 2.2.1 punktas
atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl įstatymų ir kitų teisės norminių
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos 11 straipsnio nuostatą, kad ministrų,
Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių
institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės
žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.
2.3. Įsakymu patvirtintų Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių
5.3 punktu nustatyta, kad už mokymą užsienio karo mokymo įstaigoje, be kitų
mokymo išlaidų, išieškoma išmokėta stipendija (be pajamų mokesčio dalies).
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo 44 straipsnio 2 dalis nustato, kad išieškomos išlaidos, tiesiogiai
susijusios su mokymu. Įstatymas neapibrėžia, kas tai yra tiesiogiai su mokymu
susijusios išlaidos. Vertinant Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo
prasme, stipendija yra valstybės parama studentui, skirta gyvenimo reikmėms
patenkinti. Todėl kyla abejonių, ar stipendiją galima pripažinti išlaidomis,
tiesiogiai susijusiomis su mokymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies prasme.
III.
1. Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministerijos – rašytinis atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad
ginčijamos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymo nuostatos
neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Savo poziciją atsakovas grindžia
šiais argumentais:
1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo
Nr. 1397 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatas“ 1.2.2 punktu
įgaliojo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją nustatyti įstatymo
nustatytais atvejais išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su profesinės karo
tarnybos kario, kario savanorio mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
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kėlimu, apskaičiavimo taisykles, o 2005 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 191
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ 1 punktu – nustatyti
kariūnų mokymo išlaidų apskaičiavimo tvarką. Pagal Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio
20 dalį, kariūnu yra laikomas karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas
Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems suteikiamas
karininko laipsnis, o pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatas, karių
laipsniai studijų Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau –
ir Akademija) laikotarpiui suspenduojami. Kariūnams studijų Akademijoje
laikotarpiui suteikiami kariūnų laipsniai. Akademijoje studijuojančių karių
statusą, kariūnų laipsnius, studijų sąlygas ir tvarką nustato Akademijos statutas
ir kiti teisės aktai. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio
10 d. nutarimu Nr. 896 patvirtinto Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijos statuto 41 punktą, kariūnai yra studijuojantys pagal pirmosios
universitetinių studijų pakopos ir bazinio karinio rengimo programas kariai,
kuriems, išskyrus kitų valstybių piliečius, studijų baigimo dieną suteikiamas
pirmasis karininko laipsnis, o pagal 43 punktą, kariūno statusą turi ir profesinės
karo tarnybos kariai, studijuojantys pagal pirmosios universitetinių studijų
pakopos ir bazinio karinio rengimo programas. Remiantis paminėtomis
nuostatomis, kariūnais laikytini: 1) tiek įstoję į Lietuvos karo akademiją
Lietuvos Respublikos piliečiai, siekiantys įgyti karinį išsilavinimą, tiek profesinės
karo tarnybos kariai, besimokantys Lietuvos karo akademijoje, 2) asmenys,
išsiųsti į užsienio karo mokyklas, kurias baigus jiems suteikiamas pirmasis
karinis laipsnis. Kadangi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalys numato
kariui prievolę atlyginti su jo mokymusi susijusias išlaidas, o mokymosi metu
kario laipsnis yra suspenduojamas ir karys įgyja kariūno statusą, laikytina,
kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgaliodama Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministeriją parengti kariūnų mokymo išlaidų apskaičiavimo
tvarką, nustatė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai prievolę
apskaičiuoti kariūnų mokymosi išlaidas nepriklausomai nuo jų turėto teisinio
statuso iki jie įgijo kariūnų teisinį statusą. Ginčijamu Įsakymu patvirtintų
Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu
ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklėmis nustatyta: 1) kas sudaro
krašto apsaugos institucijų turėtas kariūnų mokymo išlaidas, 2) studijų ir kursų
kainų apskaičiavimo metodika (abu paminėti punktai tiesiogiai išplaukia iš
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paminėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimo Nr.
191 ir atitinka Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymo nuostatas), 3) išieškomų mokymo išlaidų apskaitos ir
išieškojimo tvarka (pastaroji nuostata išplaukia iš Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies
4 punkte nustatytos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro pareigos
nustatyti išteklių efektyvaus naudojimo ir kontrolės tvarką). Tokiu būdu, nei
ginčijamas Įsakymas, nei juo patvirtintos Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklės, neprieštarauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatoms.
1.2. Įsakymo 2.2.1 punkte nustatyta pareiga teikti pažymas apie krašto
apsaugos sistemos institucijų išlaidų dydžius dėl kariūnų (karių), kurie mokėsi
ar stažavosi iki įstatymo įsigaliojimo, pati savaime neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymo Dėl įstatymų ir kitų teisės norminių aktų skelbimo
ir įsigaliojimo tvarkos 11 straipsniui, nes reikalavimas teikti duomenis
apie išteklių naudojimą ir išteklių kontrolės tvarkos nustatymą išplaukia iš
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytų Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministro pareigų. Siekiant išsiaiškinti, ar Įsakymo 2.2.1 punkto
nuostata atitinka teisės akto negaliojimo atgaline tvarka reikalavimą, būtina
analizuoti materialinės teisės normas, reglamentuojančias išlaidų išieškojimą
iš nesąžiningų karių (kariūnų). Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis (1998 m. gegužės
5 d. įstatymo Nr. VIII-723 redakcija) nustatė, kad karys, su kuriuo anksčiau
termino nutraukiama profesinės karo tarnybos sutartis jo iniciatyva, bei karys,
su kuriuo profesinės karo tarnybos sutartis nutraukiama 38 straipsnio 1 dalies
1, 2, 3, 5, 6 ir 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose numatytais
atvejais, turi prievolę atlyginti krašto apsaugos sistemos išlaidas, tiesiogiai
susijusias su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu,
įskaitant ir mokymosi užsienio mokyklose ir kursuose išlaidas, kurias kaip
pagalbą krašto apsaugos sistemai padengė užsienio valstybės. Kiekvienas karys,
siunčiamas mokytis į užsienį žinojo, kad nepagrįsto profesinės karo tarnybos
sutarties nutraukimo atveju iš jo gali būti pareikalauta atlyginti užsienio
valstybių išlaidas, susijusias su jo mokymu, kurias padengė užsienio valstybės,
taip pat Lietuvos krašto apsaugos sistemos išlaidas. Taigi šiuo atveju Lietuvos
Respublikos įstatymo Dėl įstatymų ir kitų teisės norminių aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos 11 straipsnio nuostatos bei teisės akto negaliojimo atgaline
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tvarka principas nebuvo pažeisti.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo
tarnybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos karo akademijai
netaikomi tik bendrieji aukštųjų mokyklų steigimo ir valdymo pagrindai. Kitos
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nuostatos Akademijai taikomos
tiek, kiek jos neprieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems bendrąjį
kario statusą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo
59 straipsniu, valstybinių aukštųjų mokyklų visų formų pagrindinių, vientisųjų
ir antrosios pakopos studijų studentai kiekvieną semestrą aukštajai mokyklai
moka studijų įmoką, kuri lygi Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo
lygio 4 dydžiams. Ginčijamame Įsakyme nenustatyta, kad skaičiuojant krašto
apsaugos sistemos turėtas išlaidas galėtų būti iškreipiamos ar keičiamos Lietuvos
Respublikos aukštojo mokslo įstatymo nuostatos.
1.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis nustato, kad iš nesąžiningo kario
(kariūno) išieškomos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su
jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu. Krašto apsaugos
sistemos institucijos, pasiuntusios karį (kariūną) mokytis į užsienio valstybę,
patiria tokias tiesiogines išlaidas: kelionės, vizos gavimo, sveikatos draudimo ir
kt., užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo, išmokėtos stipendijos. Lietuvai
tapus visateise NATO nare, papildomai prisideda studijų kaina, kurią iki tol kaip
paramą Lietuvai apmokėdavo užsienio valstybės. Kariūnas, tiek studijuojantis
Lietuvoje, tiek studijuojantis užsienyje, turi bendrąjį kario statusą, jis
aprūpinamas gyvenamąja patalpa, maistu, apranga (Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 63 straipsnis, Karo
akademijos statuto 49 punktas). Lietuvos valstybės prievolę visiškai išlaikyti
kariūną, jam studijuojant užsienio valstybėse, prisiima tos užsienio valstybės,
kuriose kariūnas studijuoja. Todėl stipendija, skiriama kariūnui, negali būti
laikoma pagrindiniu jo pragyvenimo šaltiniu ir vienintelėmis jo gaunamomis
pajamomis. Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu
parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių 5.3 punkto nuostatos
remiasi 2 pagrindais: deliktine atsakomybe (Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies
1 punktas nustato kariui prievolę tarnauti, iki jam sukaks įstatyme numatyti
išleidimo į atsargą metai, 37 straipsnis numato teisę nutraukti profesinės
karo tarnybos sutartį tik tam tikrais pagrindais, 44 straipsnis nustato prievolę
atlyginti išlaidas, jei karys nevykdo minėtuose straipsniuose nustatytos pareigos)
ir sutartine atsakomybe (karys pasirašo mokymosi sutartį, kuria įsipareigoja
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baigęs studijas bent jau sutartyje aptartą laiką tarnauti Lietuvos kariuomenėje).
Sutartinei atsakomybei, kiek ji susijusi su kariui išmokėta stipendija, taikytinas
nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas. Krašto apsaugos sistemos
institucijos nesiųstų kario (kariūno) studijuoti ir nemokėtų jokių išmokų,
jei nebūtų įsitikinusios, kad bent jau sutartyje aptartam laikui gauna tarnybai
Lietuvos kariuomenėje visiškai parengtą specialistą. Net jei stipendija būtų
prilyginta darbo užmokesčiui, ir šiuo atveju ji būtų neišieškotina tik tuo atveju,
jei gavėjas veikė sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.241 str.
1 d. 4 p.). Nei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos įstatymas, nei Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklės
nenustato reikalavimo išieškoti išlaidas iš sąžiningos sutarties šalies. Išlaidos
išieškomos tik tuo atveju, jei šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
įsipareigojimus, t. y. veikia nesąžiningai sutarčių teisės prasme.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2005 m. balandžio 15 d.
priėmė įsakymą Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – ir Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymas Nr. V-449). Šio įsakymo 1 punktu buvo patvirtintos:
1.1. Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu
parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklės;
1.2. Pažyma apie krašto apsaugos sistemos išlaidas, tiesiogiai susijusias su
kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu;
1.3. Krašto apsaugos sistemos išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutarties
forma.
Įsakymo 2 punktu (2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449 redakcija)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Divizijos generolo Stasio
Raštikio puskarininkių mokyklos viršininkams pagal mokymo įstaigos veiklą
buvo nurodyta:
2.1. patvirtinti dieninių, neakivaizdinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo
kursų kainas:
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2.1.1. 2004-2005 mokslo metų – iki 2005 metų balandžio 18 d.;
2.1.2. kasmet ateinančių mokslo metų – iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.;
2.1.3. esant tarnybiniam būtinumui, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004
mokslo metų;
2.2. užtikrinti, kad būtų užpildyta šio įsakymo 1.2 punktu patvirtinta
pažyma:
2.2.1. pagal krašto apsaugos sistemos institucijų pareikalavimą – per 5
darbo dienas kariams, studijavusiems ir kėlusiems kvalifikaciją iki šio įsakymo
įsigaliojimo dienos;
2.2.2. pagal Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto
nuostatas dėl išieškomų mokymo išlaidų – kariams, studijuojantiems Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, – iki 2005 metų birželio 1 d. už visą
studijų laikotarpį iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos;
2.3. informuoti karius, kurie mokosi Lietuvos karo mokymo įstaigose, taip
pat visas krašto apsaugos sistemos institucijas ir jų padalinius apie patvirtintas
studijų ir kursų kainas.
Įsakymo 3 punktu ministerijos valstybės sekretoriui ir Lietuvos
kariuomenės vadui buvo pavesta kontroliuoti, kaip šis įsakymas vykdomas.
Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-449
buvo iš dalies pakeistas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m.
lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1195 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Išieškomų išlaidų,
tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Kaip matyti iš Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymo Nr. V-449 įžanginės dalies, šis įsakymas buvo priimtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2004, Nr. 169-6215) 44 straipsnio 1 ir 3
dalimis ir vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d.
nutarimo Nr. 1397 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatas“
(Žin., 1998, Nr. 108-2968; toliau – ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1397) 1.2.2 punktą ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 191 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymą“ (Žin., 2005, Nr. 25-809; toliau – ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 191) 1 punktą.
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V.
1998 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą
Nr. VIII-723. Šio įstatymo 44 straipsnio 1-3 dalyse buvo nustatyta:
„1. Jei Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs Lietuvos ar užsienio karinę
mokymo įstaigą, į kurią jis buvo Krašto apsaugos ministerijos pasiųstas,
neatvyksta į profesinę karo tarnybą arba jeigu karys po Lietuvos ar užsienio
karinės mokyklos baigimo neištarnavo karo tarnyboje 6 metų ir be krašto
apsaugos ministro pripažintų svarbių priežasčių atsisako tarnauti, iš jo įstatymų
nustatyta tvarka išieškomos valstybei krašto apsaugos sistemos išlaidos,
tiesiogiai susijusios su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, įskaitant ir mokymosi užsienio mokyklose ir kursuose išlaidas, kurias
kaip pagalbą Lietuvos krašto apsaugos sistemai padengė užsienio valstybės.
2. Iš kario, su kuriuo anksčiau termino nutraukiama profesinės karo
tarnybos sutartis jo iniciatyva, arba kario, su kuriuo profesinės karo tarnybos
sutartis nutraukiama 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6 ir 8 punktuose ir 2 dalies
3, 4, 7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka
gali būti išieškotos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, įskaitant ir mokymosi
užsienio mokyklose ir kursuose išlaidas, kurias kaip pagalbą krašto apsaugos
sistemai padengė užsienio valstybės.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios
susijusios su karininko parengimu karo mokykloje, gali būti išieškotos ne
daugiau kaip už 3 paskutiniųjų metų laikotarpį iš profesinės karo tarnybos kario
ir ne daugiau kaip už 1 metų laikotarpį – iš kario savanorio. Išieškomų išlaidų
apskaičiavimo taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. gruodžio 3 d. priėmė nutarimą
Nr. 1397 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatas“. Šis nutarimas
buvo priimtas inter alia vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 3 dalimi. Kaip matyti iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1397 1 punkto
ir 1.2 papunkčio teksto, šio nutarimo 1.2.2 punktu Krašto apsaugos ministerija
buvo įgaliota, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti įstatymo nustatytais
atvejais išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su profesinės karo tarnybos
kario, kario savanorio mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu,
apskaičiavimo taisykles.
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2004 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. IX-2560 Lietuvos Respublikos Seimas
inter alia pakeitė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalis. Šios paminėto įstatymo straipsnio dalys buvo
išdėstytos taip:
„1. Jeigu kariūnas pašalinamas iš Lietuvos karo mokymo įstaigos arba
iš užsienio karo mokymo įstaigos, į kurią buvo siųstas Krašto apsaugos
ministerijos, arba atsisako sudaryti profesinės karo tarnybos sutartį, įstatymų
nustatyta tvarka iš jo išieškomos jo mokymo išlaidos, apskaičiuotos Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
2. Iš kario, su kuriuo prieš terminą nutraukiama profesinės karo tarnybos
sutartis jo iniciatyva, arba kario, su kuriuo profesinės karo tarnybos sutartis
nutraukiama 38 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11 punktuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka gali būti
išieškotos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo mokymu,
profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu“.
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44
straipsnio 3 dalis nebuvo pakeista.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. vasario 17 d. priėmė nutarimą
Nr. 191 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“. Šis nutarimas buvo
priimtas inter alia vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo
tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi (2004 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr.
IX-2560 redakcija). Šio nutarimo 1 punktu Lietuvos Respublikos Vyriausybė
įgaliojo Krašto apsaugos ministeriją nustatyti Kariūnų mokymo išlaidų
apskaičiavimo tvarką. Nurodymo šią tvarką suderinti su Finansų ministerija
šiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nėra.
VI.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio
1 dalies 1 punkte (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija,
galiojusi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymo Nr. V-449 priėmimo metu) buvo įtvirtintas įstatymo viršenybės
principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi
būti nustatyta įstatymu, o veikla atitikti įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus,
kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Šis principas yra įtvirtintas ir šiuo
metu galiojančio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
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3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736
redakcija), kuriame numatyta, kad įstatymo viršenybės principas reiškia, kad
viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą
turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus
teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo viršenybės principo turi
būti paisoma ne tik nustatant norminio administracinio teisės akto turinį, bet
ir tokių teisės aktų priėmimo procedūroje (žr. taip pat Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-04/2005).
Leidžiant teisės aktus turi būti paisoma ir teisėkūros procedūrinių reikalavimų,
taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros subjektas (Konstitucinio
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio
teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese, yra pabrėžęs, kad
„konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės
aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...>“ (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2006 m. sausio 16 d. nutarimas). Būtinybę
laikytis įstatymų viršenybės principo savo jurisprudencijoje ne sykį yra
akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, kad
viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu,
veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimai administracinėse bylose Nr. I1-04/2006,
I1-02/2006).
Konstitucinis reikalavimas paisyti teisės aktų leidybos procedūrų bei
teisėkūros subjektams aukštesnės galios teisės aktais suteiktų kompetencijos
ribų yra detalizuojamas žemesnės teisinės galios teisės aktuose. Pavyzdžiui,
ginčijamo teisės akto priėmimo metu galiojusio Viešojo administravimo
įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234
redakcija) buvo nustatyta, kad norminius administracinius aktus turi teisę
priimti tik viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus
įgaliojimus pagal nustatytą kompetenciją. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta
ir šiuo metu galiojančioje Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2
dalies redakcijoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs,
kad nuostata „turintys įstatymų numatytus įgaliojimus“ suponuoja draudimą
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viešojo administravimo subjektui priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu
tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bei pareigą priimant norminio pobūdžio
aktus laikytis apibrėžtų akto priėmimo procedūrų (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-02/2006,
I1-04/2005).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad
galimas norminio administracinio akto priėmimas įgaliojimų neturinčio
subjekto reiškia, jog toks norminis administracinis aktas apskritai negalėjo
būti priimtas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
norminio administracinio akto teisėtumo bylą, turi nustatyti visas bylai
svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 81 str., 89 str. 1 d. 2 p., 114 str. 1 d.) (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-04/2005).
Tai lemia, kad teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, turi teisę
patikrinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15
d. įsakymo Nr. V-449 priėmimo tvarkos atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.
VII.
Minėta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d.
nutarimu Nr. 1397 Krašto apsaugos ministerija buvo įgaliota, suderinus su
Finansų ministerija, patvirtinti įstatymo nustatytais atvejais išieškomų išlaidų,
tiesiogiai susijusių su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio mokymu,
profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisykles, o
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 191
buvo įgaliota nustatyti Kariūnų mokymo išlaidų apskaičiavimo tvarką. Taigi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarime Nr. 1397
išdėstyto pavedimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17
d. nutarime Nr. 191 išdėstyto pavedimo lingvistinės formuluotės akivaizdžiai
skiriasi. Be to, profesinės karo tarnybos karys nebūtinai turi kariūno statusą,
jų sąvokos nėra identiškos. Pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalį (2004 m. lapkričio 11 d.
įstatymo Nr. IX-2560 redakcija, galiojusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 191 priėmimo metu), kariūnu buvo
laikomas karys, besimokantis Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje,
kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Šiuo metu galiojančioje
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio
20 dalies redakcijoje numatyta, kad kariūnas – tai karys, atliekantis karo tarnybą
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studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems
suteikiamas karininko laipsnis, taip pat nustatyta, kad kariūno tarnyba
trunka, kol jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą
arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas
ar pašalinamas. Savo ruožtu profesinė karo tarnyba – tai Lietuvos Respublikos
piliečio pagal profesinės karo tarnybos sutartį savanoriškai įsipareigota ir
teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama nuolatinė karo tarnyba
kariuomenėje ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, taip pat šio
įstatymo nustatytais atvejais kitose valstybės, užsienio valstybių ar tarptautinėse
institucijose (Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo
2 str. 13 d.). Tad krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su
profesinės karo tarnybos kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, gali skirtis nuo kariūno mokymo išlaidų. Atitinkamai gali skirtis ir jų
apskaičiavimas.
Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449
įžanginėje dalyje nurodoma, kad ginčijamas įsakymas priimamas vykdant ne
tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 191 1
punktą, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo
Nr. 1397 1.2.2 punktą, nustačiusį, kad įstatymo nustatytais atvejais išieškomų
išlaidų, tiesiogiai susijusių su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisykles
Krašto apsaugos ministerija gali patvirtinti tik suderinusi jas su Finansų
ministerija.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarime Nr. 191 numatytas pavedimas
parengti Kariūnų mokymo išlaidų apskaičiavimo tvarką yra grindžiamas
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio
1 dalimi (2004 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. IX-2560 redakcija). Šioje teisės
normoje reguliuojamas tik išlaidų išieškojimas iš kariūnų, kurie pašalinami
iš Lietuvos karo mokymo įstaigos arba iš užsienio karo mokymo įstaigos,
arba atsisako sudaryti profesinės karo tarnybos sutartį. Savo ruožtu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarime Nr. 1397 numatytas
pavedimas patvirtinti įstatymo nustatytais atvejais išieškomų išlaidų, tiesiogiai
susijusių su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio mokymu, profesiniu
parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisykles yra grindžiamas
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio
3 dalimi, t. y. ne ta pačia teisės norma, kuria grindžiamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 191. Krašto apsaugos sistemos
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organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje yra nuoroda tik į
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio
2 dalyje minimas išlaidas, kurios gali būti išieškomos skirtingais nei Krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje
numatytais atvejais, t. y. tada, kai karys savo iniciatyva nutraukia profesinės
karo tarnybos sutartį arba ji nutraukiama kitais Krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje išvardintais
atvejais. Taigi, atsižvelgiant į paminėtą, negalima daryti išvados, kad Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 191 Krašto
apsaugos ministerija buvo pakartotinai įgaliota sureguliuoti visiškai tuos pačius
teisinius santykius, kuriuos ji buvo įgaliota sureguliuoti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1397.
Įvertinusi ginčijamo įsakymo turinį, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
kad ginčijamu įsakymu yra sureguliuoti ne tik su kariūno, kuris pašalinamas
iš Lietuvos karo mokymo įstaigos arba iš užsienio karo mokymo įstaigos,
arba atsisako sudaryti profesinės karo tarnybos sutartį, mokymo išlaidų
apskaičiavimu susiję teisiniai santykiai. Įsakymu yra sureguliuoti ir teisiniai
santykiai, susiję su iš kario, su kuriuo prieš terminą nutraukiama profesinės
karo tarnybos sutartis jo iniciatyva, arba kario, su kuriuo profesinės karo
tarnybos sutartis nutraukiama kitais Krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais,
išieškomų krašto apsaugos sistemos išlaidų, tiesiogiai susijusių su jo mokymu,
profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimu (Krašto apsaugos
ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449 1.1 papunkčiu patvirtintų
Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu
ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių 1 punktas, taip pat kiti šių
Taisyklių punktai, pavyzdžiui, 3.1 papunktis, 7, 11 punktai). Taigi šis įsakymas
reguliuoja ne tik tuos santykius, kuriuos Krašto apsaugos ministerijai buvo
pavesta sureguliuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d.
nutarimu Nr. 191, bet ir tuos santykius, kuriuos jai buvo pavesta sureguliuoti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1397.
Tad darytina išvada, kad tam tikra apimtimi ir forma ginčijamas įsakymas
turėjo būti suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
VIII.
Administracinėje byloje Nr. I1-04/2005 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas išaiškino, kokia yra ministrų priimamų teisės aktų
derinimo reikšmė ir prasmė.
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Paminėtoje byloje teismas nurodė, kad lingvistinė termino „suderinti“
analizė („suderinti“ – padaryti darnų, sutaikyti. Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas / Lietuvių kalbos institutas; redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyr.
red.). Vilnius, 2000, 747 p.) suponuoja, kad derinimo metu turėtų būti
pašalinami nuomonių prieštaravimai bei pasiekiamas derinantiems subjektams
priimtinas rezultatas.
Teismas pažymėjo, kad teisės akto projekto derinimui su kitu viešojo
administravimo subjektu, kai šis derinimas atliekamas konkretaus aukštesniojo
administravimo subjekto (šiuo atveju – Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
įpareigojimo pagrindu, tenka didelė teisinė reikšmė. Jeigu Lietuvos Respublikos
Vyriausybė individualiu teisės aktu paveda viešojo administravimo subjektams
atlikti konkrečius veiksmus teisėkūros srityje, tai toks įpareigojimas šiems
subjektams yra privalomas ir turi būti vykdomas. Vyriausybei individualiu
atveju pavedus vienai ministerijai priimti teisės aktą tik suderinus jį su
kita ministerija, darytina išvada, kad norminio administracinio akto
išleidimas patenka ne vien į aktą turinčio išleisti subjekto veiklos sritį, bet
ir į administravimo sritį to subjekto, su kuriuo būtina teisės aktą suderinti.
Suderinimas reiškia ne tik pastangas pasiekti bendrą poziciją dėl teisės akto
turinio, tačiau ir suderinimo fakto patvirtinimą bei atsakomybės už šį norminį
aktą prisiėmimą. Toks suderinimas, kuris rengiant norminį aktą yra privalomas
aukštesnės galios teisės aktų pagrindu, skiriasi nuo įprastinio išvadų, pastabų ir
pasiūlymų apie teisės akto projektą pareiškimo, kurį teisės aktų rengimo procese
atlieka įvairūs asmenys ir organizacijos – tiek viešojo administravimo subjektai,
tiek suinteresuotos grupės, mokslo institucijos, ekspertai ir kt. Atitinkamos
ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais įsakymus ir įsakymais
patvirtintus kitus teisės aktus gali leisti tik ministrai, ir niekam kitam tokia
teisė nėra suteikta (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 str. 3 d. 5 p.,
Vyriausybės darbo reglamento 22 p.). Išleisdamas įsakymą, ministras jį pasirašo,
taip prisiimdamas ir atsakomybę už išleidžiamą teisės aktą.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju vykdydama
du atskirus ir netapačius Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus priimti
atitinkamus teisės aktus, kai viename iš šių pavedimų buvo reikalaujama jo
pagrindu priimamą teisės aktą suderinti su Finansų ministerija, Krašto apsaugos
ministerija pasirinko tokį teisėkūros būdą, kad priimant vieną teisės aktą buvo
įvykdyti abu paminėti pavedimai. Kokybiniu požiūriu vertinant visą šio teisės
akto, t. y. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymo Nr. V-449, tekstą (t. y. ir juo patvirtintas Išieškomų išlaidų,
tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, apskaičiavimo taisykles bei kitas sudėtines jo dalis) pastebėtina, kad
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šis teisės aktas pasižymi vieningumu, nedalomumu, vientisumu, nuoseklumu,
sisteminiu pobūdžiu, tiesioginiais jame įtvirtintų nuostatų tarpusavio ryšiais.
Tad, atsižvelgdama į paminėtas ginčijamo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų,
tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ kokybines charakteristikas bei
Krašto apsaugos ministerijos pasirinktą teisėkūros būdą, išplėstinė teisėjų
kolegija sprendžia, kad visas šio įsakymo tekstas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1397 „Dėl
įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatas“ 1.2.2 punktu, turėjo būti
suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Priešingu atveju, t. y.
pateikiant derinti tik atskiras nuostatas, šiame Vyriausybės nutarime numatytas
derinimas negalėtų būti laikomas visapusišku, atitinkančiu teisės aktų
derinimo tikslus ir teisinę reikšmę. Juolab kad Krašto apsaugos ministerijos
darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2004 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 206, 96 punkte taip pat nurodoma, kad derinti
suinteresuotai institucijai yra siunčiamas pirmasis ministro įsakymo projekto
egzempliorius, t. y. visas ministro įsakymo projektas, o ne jo dalis.
Taigi Krašto apsaugos ministerija, parengusi šio teisės akto projektą, turėjo
pateikti jį derinti Finansų ministerijai ir, suderinus su Finansų ministerija,
šį teisės aktą įstatymų nustatyta tvarka priimti, o Finansų ministerija turėjo
dalyvauti teisės akto rengime ir patvirtinti rengiamo teisės akto projekto
suderinimą (žr. taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą
administracinėje byloje Nr. I1-04/2005).
IX.
Nagrinėjant šią administracinę bylą nustatyta, kad Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl
išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu
ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimai
su Lietuvos Respublikos finansų ministerija derinami nebuvo, taigi ir
nebuvo su ja suderinti (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2007 m. gruodžio 14 d. raštas Nr. 11IS-225). Atsižvelgdama į tai, kad, kaip
minėta, visas paminėto teisės akto tekstas turėjo būti suderintas su Finansų
ministerija, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagal priėmimo tvarką
šis įsakymas visa apimtimi prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1397 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal
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Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo nuostatas“ 1.2.2 punktui. Šiam teisės aktui prieštarauja ir vėlesni šio
įsakymo pakeitimai, nes jie taip pat nebuvo derinami su Finansų ministerija.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad ji pripažįsta Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-449 „Dėl
išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu
ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ prieštaraujančiu
paminėtam teisės aktui visa apimtimi, nes šiame įsakyme esančios nenorminio
pobūdžio nuostatos (pavyzdžiui, šio įsakymo 3 punktas, apibrėžiantis asmenų,
kuriems pavedama kontroliuoti įsakymo vykdymą, ratą) yra sudėtinė įsakymo,
kuris visas turėjo būti suderintas su Finansų ministerija, dalis.
Kadangi Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr.
V-449 pagal jo priėmimo tvarką pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės galios
teisės aktams, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija toliau iš esmės nebepasisako dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo
2007 m. sausio 26 d. nutartyje iškeltų klausimų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m.
balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo“ ir juo patvirtintos Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių
su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo
taisyklės, Pažyma apie krašto apsaugos sistemos išlaidas, tiesiogiai susijusias su
kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, Krašto apsaugos
sistemos išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu
ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutarties forma (Valstybės žinios, 2005, Nr.
58-2055; 2006, Nr. 130-4929) prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1397 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo nuostatas“ 1.2.2 punktui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Valstybės žiniose.
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1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio
1 daliai, 1.5 straipsnio 1 daliai, 6.246 straipsnio 1 daliai, 6.247 straipsniui,
6.248 straipsnio 1 daliai, 6.249 straipsnio 1 daliai, 6.251 straipsnio 1 daliai
Administracinė byla Nr. I1-21/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gruodžio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir
Vaidos Urmonaitės (pranešėja),
sekretoriaujant Giedrei Telksnienei,
dalyvaujant Ūkio ministerijos atstovams Linai Lukoševičiūtei, Antanui
Kartunavičiui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Kauno miesto apylinkės teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punkto atitikimą Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalies, 1.5 straipsnio 1 dalies,
6.246 straipsnio 1 dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio 1 dalies, 6.249
straipsnio 1 dalies, 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatoms.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punktas
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neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalies, 1.5
straipsnio 1 dalies, 6.246 straipsnio 1 dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio 1
dalies, 6.249 straipsnio 1 dalies, 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatoms.
Pareiškėjas nurodė, kad civilinėje byloje ieškovas akcinė bendrovė
,,VST“, nustatęs, jog atsakovės R. N. abonento elektros skaitiklio plombos yra
suklastotos, prašė priteisti iš jos žalos atlyginimą, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 97.4
punktu, numatančiu, kad radus elektros apskaitos prietaisą sugadintą taip,
kad gedimas matomas, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo
suvartotos elektros energijos kiekį pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią,
taikant dažniausiai vartojamų imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę.
Pareiškėjui kilo abejonių, ar Taisyklių 97.4 punkto nuostatos, pagal kurias
operatorius gali apskaičiuoti vartotojo neteisėtai sunaudotos elektros energijos
dydį net ir tuo atveju, kai nebuvo neteisėto elektros energijos naudojimo
fakto, o buvo nustatytas tik išorinis matomas elektros skaitiklio pažeidimas
(pavyzdžiui, buvo nustatytas vien tik elektros energijos skaitiklio išorinio stiklo
matomas įtrūkimas), neprieštarauja Civilinio kodekso l .2 straipsnio 1 dalies, 1.5
straipsnio l dalies, 6.246 straipsnio l dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio l
dalies, 6.249 straipsnio l dalies, 6.251 straipsnio l dalies reikalavimams. Abejones
ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumu pareiškėjas grindžia tokiais
argumentais:
1. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 punktą,
neteisėtu elektros energijos vartojimu yra laikomas toks atvejis, kai vartotojas
sugadina elektros apskaitos prietaisus. Tačiau, vadovaujantis Taisyklių 97.4
punktu, neteisėtai suvartotos elektros energijos dydžio paskaičiavimui nėra
būtinas Taisyklių 6 punkte apibrėžtas neteisėtas elektros energijos vartojimas
(atvejis, kai elektros apskaitos prietaisus sugadina vartotojas). Neteisėtai
suvartotos elektros energijos dydžio paskaičiavimui pakanka vien tik sugadinto
apskaitos prietaiso radimo fakto. Civilinis kodeksas numato, kad įstatymų
arba sutarties numatytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti ir be kaltės
(Civilinio kodekso 6.248 str. l d.). Teismo nuomone, ieškovui (operatoriui)
civilinėje byloje neįrodinėjant neteisėto elektros energijos naudojimo (o ne
apskaitos prietaisų sugadinimo) fakto, o atsakovui (buitiniam vartotojui)
nurodant, kad elektros energija neteisėtai naudojama nebuvo, tačiau (kaip ir
ieškovui) neprašant byloje paskirti ekspertizę, vadovaujantis Taisyklių 97.4
punktu, ieškovo paskaičiuotas žalos dydis turėtų būti priteisiamas net ir nesant
neteisėto elektros energijos naudojimo fakto, t. y. faktiškai nesant Civilinio
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kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų žalos ir nuostolių.
2. Pagal Taisyklių 97.4 punktą operatoriui neteisėtu elektros energijos
vartojimu padarytos žalos dydis privalomai skaičiuojamas vien tik remiantis
Taisyklių l priede nurodytais įvairių elektros energijos imtuvų veikimo valandų
skaičiais, nenurodant, kad tokie skaičiai paskaičiuoti remiantis kokiais nors
objektyviais duomenimis, o ne tik subjektyvia skirstomųjų tinklų operatoriaus
nuomone, abejotina, ar Taisyklių 97.4 punkto nuostata neprieštarauja
Civilinio kodekso 1.5 straipsnio l daliai, pagal kurią civilinių teisinių santykių
subjektai, taip pat ir operatoriai (ieškovai) civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo
priteisimo, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti
pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, bei Civilinio
kodekso 6.251 straipsnio l daliai, pagal kurią nukentėjusiam civilinių teisinių
santykių subjektui, taip pat ir operatoriui (ieškovui) civilinėse bylose dėl žalos
atlyginimo priteisimo, visiškai turi būti atlyginti tiktai tie nuostoliai, kurie jam
buvo padaryti.
II.
Rengiant bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžiui,
gautas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atsiliepimas į prašymą. Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija prašo Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo
ir naudojimo taisyklių 97.4 punktą pripažinti teisėtu. Nurodo, kad pagal
nustatytąjį elektros energijos persiuntimo kainų reguliavimą, operatorių veikloje
patirtos sąnaudos turi būti įskaičiuojamos nustatant viršutines perdavimo,
skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos
kainų ribas (Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 43 str.). Taigi
galutiniam elektros energijos kainos dydžiui turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų
dalis, kuri patiriama dėl nesąžiningų elektros energijos vartotojų, apgaule
vengiančių tinkamai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir taip darančių
žalą ne tik operatoriams, bet ir visuomenei. Nustačius Taisyklių 97.4 punkte
numatytus įrodomuosius faktus, suteikiančius operatoriui teisę perskaičiuoti
buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį, daroma išvada apie: 1)
neteisėto elektros energijos vartojimo juridinį faktą; 2) netinkamo atsiskaitymo
už suvartotą elektros energijos juridinį faktą; 3) buitinio vartotojo pareigos
bendradarbiauti su operatoriumi pažeidimo juridinį faktą; 4) buitinio vartotojo
bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimo juridinį faktą.
Pradeda galioti nuginčijama prezumpcija, jog buitinis vartotojas, neteisėtai
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vartodamas elektros energiją, padarė operatoriui žalą. Vartotojas turi galimybes
ginčyti bei paneigti žalos operatoriui padarymo prezumpciją, įrodinėdamas: 1)
kad nėra Taisyklių 97.4 punkte įtvirtintų įrodomųjų faktų; ir/arba 2) kad nors
Taisyklių 97.4 punkte įtvirtinti įrodomieji faktai ir yra, tačiau operatoriui realiai
žala nepadaryta (pavyzdžiui, dėl tol, jog elektros energija tam tikru laikotarpiu
apskritai nebuvo vartojama); ir/arba 3) kad buitinis vartotojas ėmėsi visų
būtinų priemonių, kad būtų išvengta neteisėto elektros energijos vartojimo bei
žalos operatoriui padarymo ir pan. Kiekvienu konkrečiu atveju konkrečioje
byloje išvadą dėl buitinio vartotojo civilinės atsakomybės sąlygų nustatyta
tvarka turi padaryti bylą nagrinėjantis teismas. Išdėstyti argumentai patvirtina,
jog Taisyklių 97.4 punkte nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarauja CK
1.2 straipsnio l daliai, 1.5 straipsnio l daliai, 6.246 straipsnio l daliai, 6.247
straipsniui, 6.248 straipsnio l daliai, 6.249 straipsnio l daliai, 6.251 straipsnio l
daliai.
Dėl prašyme iškeltos abejonės, kad pagal Taisyklių 97.4 punktą
operatoriui neteisėtu elektros energijos vartojimu padarytos žalos dydis
privalomai skaičiuojamas vien tik remiantis Taisyklių l priede nurodytais įvairių
elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičiais, nenurodant, kad tokie
skaičiai paskaičiuoti remiantis kokiais nors objektyviais duomenimis, Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija pažymėjo, jog Civilinio kodekso 6.249 straipsnio
l dalis nustato, kad piniginė žalos išraiška yra nuostoliai, o jeigu šalis nuostolių
dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Sistemiškai aiškinant
Civilinio kodekso bei Taisyklių nuostatas, darytina išvada, jog Taisyklių l
priede buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų
darbo valandų kiekio per parą lentelėje esantys duomenys yra preziumuojami
dydžiai, ir tiek operatorius, tiek buitinis vartotojas, nesutikdami su minėtoje
lentelėje nurodytais dydžiais, turi teisę konkrečioje byloje įrodinėti faktinį
elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekį. Be to, Civilinio kodekso 6.251
straipsnio 2 dalis buitiniam vartotojui suteikia teisę įrodinėti, jog nuostolių
(žalos) atlyginimo dydis turi būti sumažintas. Toks reguliavimas neprieštarauja
Civilinio kodekso 1.5 straipsnio l daliai, 6.251 straipsnio l daliai.
Atsiliepime taip pat pažymima, kad įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2002 m. liepos l d. sprendimu administracinėje byloje
Nr. I6-l5/2002 analogiškas pagal turinį teisinis reguliavimas buvo pripažintas
teisėtu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 111 str. 2
d. 2 p.).

91

I. Administracinių teismų praktika

Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi prašo
ištirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punkto
teisėtumo klausimą.
Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punktas, kuriame nurodytos
taisyklės, taikomos atsiskaitant buitiniams vartotojams, išdėstytas taip:
,,97.4 radus buitiniam vartotojui persiunčiamai (tiekiamai) elektros
energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos
schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros
apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio
stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros skaitiklio modulis,
kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos ar
nutrauktos plombos nuo elektros skaitiklio ar įvadinės elektros apskaitos spintos
(skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų
Taisyklių 58 punkte; taip pat siekiant sumažinti elektros skaitiklio rodmenis
naudojamos mechaninės ir kitos elektros skaitiklio disko stabdymo priemonės),
arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso prijungimo schemą, operatorius turi
teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per
laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės
elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo
dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio
terminą nustato operatoriaus sudaryta komisija.
Perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas neapskaitinio elektros
energijos vartojimo vietos apžiūros akto (2 priedas) surašymo metu suteikia
galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros
imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo
paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią
taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo
valandų kiekio per parą lentelę (1 priedas); jei buitinis vartotojas visuomeninio
tiekėjo ar operatoriaus atstovui nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių
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elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama
pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24
valandų per parą trukmę.
Kai nustatoma, kad buitinis vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomos
elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia elektros
apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementus, o operatoriaus
atstovas per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos
elementų patikrinimą šios buitinio vartotojo veikos dėl jos slapto pobūdžio
negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos
prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais,
elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.)
arba įrengdamas paslėptą atvadą prijungė elektros imtuvus prieš elektros
apskaitą arba be jos, operatorius turi teisę perskaičiuoti tokio buitinio vartotojo
suvartotos elektros energijos kiekį, elektros energijos vertę šio punkto pirmoje
pastraipoje nustatyta tvarka per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet
ne ilgesnį kaip treji metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato
operatoriaus sudaryta komisija.
Kai nustatoma, kad fizinis asmuo savavališkai prijungė elektros
įrenginius prie operatoriaus elektros tinklo, operatorius turi teisę apskaičiuoti
suvartotos elektros energijos kiekį, elektros energijos vertę nustatydamas,
kad ištisą parą (24 valandas) esant vienfaziam įvadui naudojama 6 kW galia,
o trifaziam įvadui – 10 kW galia. Jei buvo nustatyta, kad prie elektros tinklo
buvo prijungti elektros imtuvai, kurių bendra įrengtoji galia yra didesnė, nei
nurodyta, tai perskaičiuojant taikoma bendra imtuvų galia. Laikotarpis, per
kurį apskaičiuojama suvartota elektros energija, neturi būti ilgesnis kaip vieneri
metai. Galutinį apskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato operatoriaus
sudaryta komisija.“
Nors Kauno miesto apylinkės teismo nutarties rezoliucine dalimi
prašoma patikrinti viso Taisyklių 97.4 punkto teisėtumą, tačiau iš nutarties
motyvų matyti, kad teismui abejonių kelia tik šio punkto 1 ir 2 pastraipose
suformuluotos tam tikros teisės normos. Todėl Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija tirs, ar Taisyklių 97.4 punkto 1 ir
2 pastraipose išdėstytos nuostatos neprieštarauja Civilinio kodekso 6.246
straipsnio 1 daliai, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsnio 1 daliai, 6.251 straipsnio 1
daliai.
Civilinio kodekso (patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII1864) 1.2 ir 1.5 straipsniuose įtvirtinti civilinių teisinių santykių reglamentavimo
principai. Civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis jų subjektų
93

I. Administracinių teismų praktika

lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, nesikišimo į
privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių,
neleistinumo piktnaudžiauti teise ir visokeriopos civilinių teisių teisminės
gynybos principais (Civilinio kodekso 1.2 str. 1 d.); civilinių teisinių santykių
subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti
pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (Civilinio kodekso
1.5 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas argumentų dėl Taisyklių 97.4
punkto nuostatų, išdėstytų pirmoje ir antroje pastraipose, galimo prieštaravimo
Civilinio kodekso 1.2 ir 1.5 straipsniuose nurodytiems civilinės teisės principams
nutartyje nenurodė, taip pat į tai, kad civilinių santykių teisinio reglamentavimo
principus, kurie skirti visiems civilinių teisinių santykių subjektams ir juos
būtina aiškinti bei taikyti sistemiškai su kitomis Civilinio kodekso normomis,
reglamentuojančiomis konkrečius teisinius santykius, Civilinio kodekso
1.5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų
aiškinimas ir taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo faktinių bylos
aplinkybių, teisėjų kolegija atskirai šių teisės normų neanalizuos ir Taisyklių
97.4 punkto pirmos ir antros pastraipos nuostatų atitikties Civilinio kodekso 1.2
ir 1.5 straipsniuose įtvirtintiems civilinės teisės principams netirs.
IV.
Dėl ginčijamų teisės normų atitikties Civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 daliai,
6.247 straipsniui, 6.248 straipsnio 1 daliai, 6.249 straipsnio 1 daliai, 6.251
straipsnio 1 daliai
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
4-350 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, kurios
reglamentuoja elektros energijos vartotojų (tarp jų ir laisvųjų vartotojų)
santykius su visuomeniniais tiekėjais, skirstomųjų tinklų operatoriais ir
perdavimo sistemos operatoriumi (Taisyklių 1 p.). Taisyklių 97.4 punkte
(pirmoje pastraipoje) nustatyta, kad atsiskaitant buitiniams vartotojams
taikomos ir tokios taisyklės: ,,radus buitiniam vartotojui persiunčiamai
(tiekiamai) elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar
elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos
prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas
elektros skaitiklio stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros
skaitiklio modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos
informacijos, pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros skaitiklio ar
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įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita
susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 58 punkte; taip pat siekiant
sumažinti elektros skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos elektros
skaitiklio disko stabdymo priemonės), arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso
prijungimo schemą, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo
suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo
dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros
apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri
metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato operatoriaus
sudaryta komisija.“ Teismui abejonių kelia nuostatos, pagal kurias operatorius
gali paskaičiuoti vartotojo neteisėtai sunaudotos elektros energijos dydį net ir
nenustatęs elektros energijos neteisėto naudojimo fakto, apsiribodamas vien
tik tokiomis aplinkybėmis, kad nustatytas matomas elektros apskaitos prietaiso
ar elektros apskaitos schemos elemento kuris nors iš išvardintų gedimų arba
pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema. Toks reglamentavimas,
teismo nuomone, gali prieštarauti Civilinio kodekso Civilinio kodekso 6.246
straipsnio 1 dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio 1 dalies, 6.249 straipsnio
1 dalies ir 6.251 straipsnio 1 dalies reikalavimams. Pats pareiškėjas nutartyje
išdėsto tik motyvus, dėl kurių jam abejonių kelia, ar minėtos Taisyklių nuostatos
atitinka Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalį ir 6.249 straipsnio 1 dalį, tačiau
jokių argumentų dėl jų galimo prieštaravimo kitoms nurodytoms Civilinio
kodekso teisės normoms, nenurodė.
Pagrindas elektros energijai tiekti yra tiekėjo ir vartotojo sudaryta elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1
dalyje nustatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo
sutartį, energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui)
per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos
kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir
laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių
energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir
įrenginių tvarkingumą. Pagal šio straipsnio 2 dalį, energijos pirkimo-pardavimo
sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, kai jis turi energiją naudojančius
įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus,
kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir kai įrengti energijos apskaitos
prietaisai.
Taigi elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis įpareigoja abonentą
(vartotoją) ne tik sumokėti už jam patiektą elektros energiją, bet ir užtikrinti
jam priklausančių energijos tiekimo tinklų ir naudojamų prietaisų bei įrenginių
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tvarkingumą. Akivaizdu, kad elektros energijos tiekimas galimas tik per tiekimo
tinklą ir tik įrengus apskaitos prietaisus. Vartotojui patiekta elektros energija,
suteiktos elektros energijos persiuntimo paslaugos apskaitomos pagal įrengtų
elektros apskaitos prietaisų rodmenis (Taisyklių 86 p.). Tikslius duomenis apie
elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaityti būtiną informaciją
vartotojas privalo pateikti visuomeniniam tiekėjui ir (ar) operatoriui sutartyje
nustatytais terminais ir būdu (Taisyklių 87 p.). Civilinio kodekso 6.388 straipsnio
1 dalyje taip pat nurodyta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos
kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko
kita. Vadinasi, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir minėtos teisės
normos nustato vartotojui pareigą mokėti tiekėjui už sunaudotą energijos kiekį
būtent pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis.
Civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė
atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos
(neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis
draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą
elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal Civilinio kodekso 6.247 straipsnį atlyginami
tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais
skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės
atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo,
neveikimo) rezultatu. Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad
civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas,
išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė
atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus.
Kaip jau buvo minėta, užtikrinti vartotojui priklausančių energijos
tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių
tvarkingumą privalo pats vartotojas. Naudojant elektros energiją, tačiau
nepateikiant tiekėjui ir (ar) operatoriui tikslių duomenų apie elektros apskaitos
prietaisų rodmenis dėl to, kad energija naudojama be apskaitos prietaisų iš viso
arba dėl jų netvarkingumo, vartotojas nevykdo sutartyje ir teisės akte nustatytos
pareigos. Neabejotina, kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo atvejais
tiekėjui padaroma žala. Todėl konstatuojama, kad naudodamas tiekiamą elektros
energiją be apskaitos prietaisų ar tuomet, kai apskaitos prietaisai yra netvarkingi
(nustatyti Taisyklių 97.4 punkte išvardinti pažeidimai), nepriklausomai nuo
to, ar jo kaltė dėl pačių pažeidimų nustatyta, vartotojas elgiasi nepakankamai
atidžiai ir rūpestingai, tuo sudarydamas sąlygas neapmokėti tiekėjui už
gaunamą elektros energiją ir atsirasti nuostoliams. Svarbu nustatyti ne tai,
kad pats vartotojas pažeidė elektros apskaitos prietaisą ar sugadino elektros
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apskaitos schemos elementą, o tą aplinkybę, kad jo elgesys neatitiko tvarkingo
elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi
atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai tvarkingai funkcionuotų, standarto.
Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių
energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (Taisyklių
45.2 p.) ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros
apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros
apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros
apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus,
taip pat apie nepagrįstą pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos
suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą (Taisyklių 45.11.1 p.), pripažintina,
kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio
jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala. Be to, Taisyklių 62 punkte taip pat yra
nurodyta, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose
naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar)
įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai, jei sutartyje
nenustatyta kitaip.
Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2004 m. liepos
1 d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) 43 straipsnio 3 dalies 1 punktą, nustatant
viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas
numatomos būtinos elektros energijos pirkimo, perdavimo, skirstymo, tiekimo,
tarp jų – elektros energijos sąnaudų padengimo, išlaidos. Todėl, kaip teisingai
atsiliepime nurodo Ūkio ministerija, galutiniam elektros energijos kainos
dydžiui turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų dalis, kuri patiriama dėl nesąžiningų
elektros energijos vartotojų, apgaule vengiančių tinkamai atsiskaityti už
suvartotą elektros energiją, ir taip darančių žalą ne tik operatoriams, bet ir
visuomenei. Tad Taisyklių 97.4 punkte nustatytu atsiskaitymo už elektros
energiją teisiniu reguliavimu siekiama išvengti neteisėtu ir nesąžiningu elektros
energijos vartojimu daromos žalos bei nepažeisti sąžiningų vartotojų teisių ir
teisėtų interesų. Rūpestingas, atidus ir sąžiningas vartotojas negali atsidurti
blogesnėje padėtyje, mokėdamas didesnę kainą už gaunamą elektros energiją,
nei tas, kuris elgiasi neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nesąžiningai arba
piktnaudžiauja savo teisėmis.
Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta: ,,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, tai jų dydį nustato teismas.“
Pagal Civilinio kodekso 251 straipsnio 1 dalį, padaryti nuostoliai turi
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būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą
atsakomybę.
Taisyklių 97.4 punkto pirmoje pastraipoje nustatytos bendros elektros
energijos kiekio apskaičiavimo taisyklės neapskaitinio elektros naudojimo
atvejais, atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo pobūdį ir aplinkybes. Tuo tarpu
Taisyklių 97.4 punkto antroje pastraipoje nustatyta, kad buitinio vartotojo
suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuojamas tokia tvarka: ,,jei buitinis
vartotojas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (2
priedas) surašymo metu suteikia galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir
nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija
ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę
elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų
elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (1 priedas)“.
Pareiškėjui abejonių kelia Taisyklių 1 priede nurodytų buitinių vartotojų
dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičių
pagrįstumas, nes nenurodyta, jog jie paskaičiuoti remiantis objektyviais
duomenimis, o ne subjektyvia skirstomųjų tinklų operatoriaus nuomone.
Taisyklių 1 priedas yra norminio teisės akto – Elektros energijos tiekimo
ir naudojimo taisyklių – sudedamoji dalis. Ūkio ministerijos atstovai teismo
posėdžio metu paaiškino, kad 1 priedo lentelė buvo parengta Energetikos
instituto mokslininkų, remiantis mokslinėmis studijomis, atsižvelgiant į elektros
energijos, kaip prekės, specifiką.
Juridiniam ar fiziniam asmeniui neteisėtai vartojus elektros energiją
ir kitais Taisyklių 97.4 punkte nurodytais atvejais operatoriaus darbuotojas,
dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, neteisėtai
vartojančiam elektros energiją, surašo neapskaitinio elektros energijos vartojimo
vietos apžiūros aktą (Taisyklių 2 priedas), kuriame nurodomas Taisyklių
pažeidimas, jo vieta ir aplinkybės (Taisyklių 92 p.). Surašytas neapskaitinio
elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui
nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą. Visi neapskaitinio elektros
energijos vartojimo vietos apžiūros aktai, prieš apskaičiuojant padarytą žalą, turi
būti apsvarstyti operatoriaus sudarytoje specialioje komisijoje, kuri, išanalizavusi
aktą ir kartu su aktu pateiktus aiškinamuosius dokumentus bei įrodymus, turi
nustatyti akto surašymo teisėtumą, vartotojo kaltę bei perskaičiavimo laikotarpį
(Taisyklių 93 p.).
Taigi Taisyklėse yra įtvirtinta operatoriaus pareiga padarytą jam
neapskaitinio elektros energijos vartojimo atveju žalą apskaičiuoti ne tik pagal
Taisyklių 1 priede nurodytus dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų
veikimo valandų skaičius, bet ir įvertinus įrodymus, kuriuos operatoriaus
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sudarytai specialiajai komisijai gali pateikti vartotojas.
Pagal Taisyklių 122 punktą, ginčai sprendžiami sutarties šalių susitarimu
arba teismo tvarka. Vadinasi, elektros energijos tiekėjas dėl priverstinio
padarytos žalos atlyginimo turi kreiptis į teismą. Tokiu būdu, neapskaitinio
elektros energijos vartojimo atveju, asmeniui yra suteikta galimybė ne tik
operatoriaus sudarytai specialiajai komisijai, bet ir teismui pateikti įrodymus,
galinčius patvirtinti, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis buvo
mažesnis, nei apskaičiavo operatorius neapskaitinio elektros energijos vartojimo
vietos apžiūros akto pagrindu, ir kad padaryta žala yra mažesnė negu tiekėjo
apskaičiuotoji. Sistemiškai aiškinant Taisyklių 92, 93 ir 97.4 punktų nuostatas,
teisėjų kolegija daro išvadą, kad Taisyklių 97.4 punkto antros pastraipos
nuostatos nesuteikia tiekėjui teisės neatsižvelgti į veiksnius ir aplinkybes,
realiai galėjusias turėti įtakos vartojamos elektros energijos kiekiui ir trukmei,
apskaičiuojant patirtą žalą neapskaitinio elektros energijos naudojimo atveju.
Tokiu būdu, tiekėjui atlyginami tokio dydžio nuostoliai, kuriuos jis patyrė.
Dėl išdėstytų argumentų konstatuotina, kad Ūkio ministro 2005 m. spalio
7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 97.4 punkto pirmos ir antros pastraipų nuostatos neprieštarauja
Civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 daliai, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsnio 1
daliai, 6.249 straipsnio 1 daliai, 6.251 straipsnio 1 daliai.
Teisėjų kolegija pažymi, kad tokios pačios praktikos laikytasi ir
Vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. liepos 1 d. sprendime, priimtame
administracinėje byloje dėl Ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr.
319 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 41.4 punkto,
kuris analogiškai reglamentavo ir šioje byloje nagrinėjamus energijos tiekimo
bei vartojimo klausimus, atitikties Civilinio kodekso (1994 m. gegužės 17
d. įstatymo Nr. I-459 redakcija) 227 straipsnio 2 daliai ir 483 straipsniui
(Administracinė byla Nr. I6-15/2002).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio
7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir vartojimo
taisyklių 97.4 punkto pirmos pastraipos nuostata: ,,radus buitiniam vartotojui
persiunčiamai (tiekiamai) elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos
prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros
apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas
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(pažeistas elektros skaitiklio stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio
elektros skaitiklio modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos
informacijos, pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros skaitiklio ar
įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita
susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 58 punkte; taip pat siekiant
sumažinti elektros skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos elektros
skaitiklio disko stabdymo priemonės), arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso
prijungimo schemą, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo
suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo
dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros
apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri
metai.“ ir antros pastraipos nuostata: ,,jei buitinis vartotojas neapskaitinio
elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (2 priedas) surašymo metu
suteikia galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių
elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos
persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos
imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos
imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (1 priedas)“ neprieštarauja
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 daliai, 6.247
straipsniui, 6.248 straipsnio 1 daliai, 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio
1 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1.7. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio
20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24
punkto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
24 punkto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m.
gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK1459 redakcija) 26 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo
apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos 26 punktui
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Administracinė byla Nr. I16-22/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. gruodžio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Sigitos Rudėnaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas ir pranešėjas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovui Tomui
Daukantui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.
ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436
patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 patvirtinto
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2005 m. liepos
15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26 punktas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintos
Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos 26
punktui.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą (toliau
– ir pagrindinė byla) pagal ieškovės T. O. ieškinį atsakovui Vilniaus Kalvarijų
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pagrindinei mokyklai dėl neteisėtai pakeistų būtinųjų darbo sutarties sąlygų
atkūrimo.
2007 m. balandžio 25 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas
civilinę bylą sustabdė ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą,
prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (toliau
– ir Aprašas) 24 punktas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006
m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24
punktas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17
d. įsakymu Nr. 1565 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d.
nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimo programos (toliau – ir Programa) 26 punktui.
Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. nutartyje
nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d.
nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimo programos 4 punkte nustatyta, kad pedagoginė norma yra
kontaktinių valandų skaičius per savaitę. Kontaktinės valandos yra suprantamos
kaip laikas, kai mokytojas tiesiogiai bendrauja su mokiniais (pamokos,
treniruotės, papildomoji veikla). Šios Programos 26 punkte numatyta, kad I
laikotarpio I etapu (nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.) ir II
etapu (nuo 2006 m. sausio 1 d.) vidutinį mokytojo darbo krūvį sudaro po 18
kontaktinių valandų pedagoginė norma ir I etapu 5,2 val. bei II etapu 6,2 val.
papildomo darbo. Tiek 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 patvirtinto
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 26 punktas,
tiek 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašo 24 punktas numato, kad mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18
pedagoginio darbo valandų per savaitę. Šiuose įsakymuose pedagoginio darbo
krūvis – 18 pedagoginių valandų per savaitę – reglamentuojamas analogiškai
kaip ir šiuo metu galiojančio Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20
d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punkte.
Šiame Apraše ir minėtų nebegaliojančių aktų analogiškose nuostatose
nurodomos pedagoginio darbo valandos yra suprantamos kaip kontaktinės
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valandos ir pertraukos tarp pamokų kartu bei papildomos valandos, taigi pagal
Aprašo 24 punktą mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18 pedagoginio
darbo valandų, kurias sudaro tiek kontaktinės valandos, tiek papildomos
valandos. Iš Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintos
Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos 4
punkto matyti, kad pedagoginė norma yra kontaktinių valandų skaičius per
savaitę, o šios normos dydis Programos 26 punkto pagrindu yra 18 kontaktinių
valandų ir papildomo darbo valandos. Aprašo 26 punkte nurodyta darbo laiko
apimtis netapatintina su pedagoginio darbo norma, kadangi garantuojama teisės
aktais pedagoginio darbo valandų norma per savaitę yra 18 kontaktinių valandų
ir papildomo (užklasinio) darbo pamokos. Iš Aprašo 2 punkto kartu su 26
punktu galima daryti išvadą, kad pedagoginio darbo norma Apraše apima tik 18
valandų, į kurias įskaičiuojama tiek kontaktinės, tiek papildomai tarifikuojamos
darbo valandos.
II.
Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime
į Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo prašymą nurodo, kad Aprašo 24
punktas bei anksčiau galiojusių aprašų atitinkami punktai neprieštarauja
Programos 26 punktui. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:
1. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d.
nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimo programos 4 punktą, pedagoginė norma – kontaktinių valandų
skaičius per savaitę. Programos 26 punkte numatyta pedagoginių darbo valandų
norma yra vidutinis mokytojo darbo krūvis, pereinant prie naujos mokytojų
darbo apmokėjimo sistemos. Programos 2 ir 30 punktuose nustatyta, kad
numatoma prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo pereiti nuo 2009 m.
rugsėjo 1 d. Ši Programa įgyvendinama, atsižvelgiant į skiriamą finansavimą
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1231 3
p.).
2. Pagal Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu
Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 punktą, taip pat
anksčiau galiojusių Švietimo įstaigų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašų atitinkamus punktus, pedagoginio darbo
valandos – tai kontaktinės valandos, papildomos valandos ir pertraukos tarp
pamokų. Apraše 18 pedagoginių darbo valandų nustatyta tam, kad būtų
galima apskaičiuoti tarifinį atlygį, nurodytą Apraše. Pagal Aprašo 24 punktą
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ir atitinkamus anksčiau galiojusių aprašų punktus, mokytojams tarifinis
atlygis nustatomas už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę. Nei anksčiau
galiojusiuose aprašuose, nei galiojančiame Apraše nėra paminėta, kad 18
pedagoginio darbo valandų norma yra minimalus krūvis, kurį darbdavys
privalo užtikrinti kiekvienam mokytojui. Tai yra tik koeficiento norma, pagal
kurią nustatomas tam tikras darbo užmokestis. Darbdavys ir darbuotojas
gali susitarti ir dėl mažesnio ar didesnio nei 18 valandų kontaktinių valandų
skaičiaus. Kolektyvinėse ir darbo sutartyse, mokyklos teisės aktuose galėtų
būti reglamentuotos nuostatos dėl mokytojų darbo krūvio skirstymo, taip pat
minimalaus mokytojo darbo krūvio.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.
511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo“ 3 punkte numatyta, kad ministerijos turi nustatyti
diferencijuotas pagal įstaigų ir organizacijų darbo pobūdį ir jų dydį, darbuotojų
darbo stažą, išsimokslinimą bei kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų schemas
(koeficientais), neviršydamos minėtame nutarime nustatytų tarnybinių
atlyginimų (koeficientais), taip pat nustatyti kitas nutarime numatytas darbo
apmokėjimo sąlygas. Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija yra patvirtinusi
būtent koeficientus ir atlyginimo skaičiavimo schemą. Atsižvelgiant į skiriamą
finansavimą, numatoma etatinį apmokėjimą mokytojams nustatyti nuo 2009 m.
rugsėjo 1 d.
4. Programos 26 punkte pedagoginio darbo normos sąvokos apibrėžimo
tikslas – nustatyti mokytojo vidutinį darbo krūvį pereinant prie naujos mokytojų
darbo apmokėjimo sistemos, o Aprašo 24 punkte ir anksčiau galiojusių
aprašų punktuose pedagoginio darbo normos sąvokos apibrėžimas nustatytas
siekiant apskaičiuoti mokytojui darbo užmokestį. Šiuo metu apskaičiuojant
darbo užmokestį, pedagoginio darbo valandos sąvoka turėtų būti tokia, kaip ji
apibrėžta Aprašo 3 punkte, nes mokytojams apmokama ne tik už kontaktines
valandas, bet ir už laiką, kai jie tiesiogiai bendrauja su mokiniais.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1993 m. liepos 8 d. priėmė nutarimą
Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo“. Pagal šio nutarimo 3 punktą, „Ministerijos, departamentai
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bei kitos valstybinės tarnybos ir savivaldybės – biudžetinių įstaigų ir organizacijų
aukštesniosios organizacijos per 15 dienų turi nustatyti diferencijuotas
pagal įstaigų ir organizacijų darbo pobūdį ir jų dydį, darbuotojų darbo stažą,
išsimokslinimą bei kvalifikaciją tarnybinių atlyginimų schemas (koeficientais),
neviršydamos šiame nutarime nustatytų tarnybinių atlyginimų (koeficientais),
taip pat kitas šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasi
minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511
,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
tobulinimo“ ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos
31 d. nutarimą Nr. 983 „Dėl pedagogų darbo užmokesčio padidinimo“ priėmė
1998 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 1565 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos“.
Pastarasis įsakymas ne sykį buvo keistas. 2005 m. liepos 15 d.
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1459 jis buvo išdėstytas nauja
redakcija „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, įsigaliojusia nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. Byloje ginčijamas šios
redakcijos įsakymo 26 punktas, kuris nustatė:
„Mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18
valandų per savaitę.“

pedagoginio darbo

Nors vėliau 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1565 ne sykį buvo
keičiamas, tačiau juo patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo 26 punktas keičiamas nebuvo. Taigi byloje bus tiriamas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr.
1565 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
26 punkto (Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK1459 redakcija) teisėtumas.
2006 m. liepos 10 d. Švietimo ir mokslo ministras priėmė įsakymą Nr.
ISAK-1436, kuriuo patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. Tuo pačiu įsakymu
buvo pripažintas netekusiu galios Švietimo ir mokslo ministro 1998 m.
gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1565 ir jį keitę įsakymai. Byloje ginčijamas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.
ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, kuris nustatė:
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„Mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18 pedagoginio darbo
valandų per savaitę.“
2006 m. gruodžio 20 d. Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr.
ISAK-2408 patvirtino Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. Tuo pačiu įsakymu pripažintas
netekusiu galios 2006 m. liepos 10 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr.
ISAK-1436 ir jį keitę įsakymai. 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408
patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas nustato:
„Mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18 pedagoginio darbo
valandų per savaitę.“
Kadangi tiek Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24
punktas, tiek Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų
įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas,
tiek Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. 1565 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26
punktas nustato identišką teisinį reguliavimą, jų atitiktis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos
mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos 26 punktui
nagrinėtina kartu.
IV.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. rugsėjo 30 d. priėmė nutarimą
Nr. 1231 „Dėl naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo
programos patvirtinimo“. Šiuo nutarimu patvirtinta Nauja mokytojų darbo
apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programa. Šios Programos paskirtis
– apibrėžti naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įvedimo tikslus,
uždavinius, numatyti įgyvendinimo laikotarpius bei etapus ir reikiamas lėšas
(Programos 1 p.). Pagal Programos 2 punktą, prie etatinio darbo apmokėjimo
bus pereita 2009 metais. Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas Programos
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4 punkto 2 pastraipoje apibrėžiamas kaip nustatyta pareiginė alga, išreikšta
mėnesinėmis bazinėmis algomis arba minimaliomis mėnesinėmis algomis už
mokytojo etatui nustatytą darbo valandų skaičių per savaitę. Programoje, kaip
vienas iš laukiamų jos įgyvendinimo rezultatų, nurodoma tai, kad mokytojai
jausis socialiniu požiūriu saugesni, nes atlyginimas tiesiogiai nepriklausys
nuo kontaktinių valandų skaičiaus (Programos 34 p.), mokytojų atlyginimai
nebemažės dėl kasmetinio klasių komplektų skaičiaus mažėjimo (Programos 36
p.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr.
1231 2 punktu Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Finansų ministerija
ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pavesta parengti ir iki 2008 m.
gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei perėjimo prie etatinio
mokytojų darbo apmokėjimo nuo 2009 m. sausio 1 d. priemonių plano projektą;
parengti ir iki 2009 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Programos įgyvendinimo II laikotarpio priemonių plano projektą; organizuoti
ir koordinuoti Programos vykdymą.
V.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.
1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo
programos 26 punktas nustato:
26. Nauja mokytojų darbo apmokėjimo sistema I laikotarpiu įvedama
penkiais etapais (per 4 metus ir 4 mėnesius):
26.1. I etapas – nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. nustatomas toks vidutinis
mokytojo darbo krūvis: 23,2 valandos per savaitę, iš jų 18 kontaktinių valandų
pedagoginė norma ir 5,2 valandos – už papildomus darbus (čia papildomai
skiriama 1 mokama valanda);
26.2. II etapas – nuo 2006 m. sausio 1 d. nustatomas toks vidutinis
mokytojo darbo krūvis: 24,2 valandos per savaitę, iš jų 18 kontaktinių valandų
pedagoginė norma ir 6,2 valandos – už papildomus darbus (čia papildomai
skiriama 1 valanda);
26.3. III etapas – nuo 2007 m. sausio 1 d. nustatomas toks vidutinis
mokytojo darbo krūvis: 26,3 valandos per savaitę, iš jų nuo 18 iki 20 kontaktinių
valandų pedagoginė norma ir 7,3 valandos – už papildomus darbus (čia
papildomai skiriama 1 valanda);
26.4. IV etapas – nuo 2008 m. sausio 1 d. nustatomas toks vidutinis
mokytojo darbo krūvis: 28,8 valandos per savaitę, iš jų nuo 18 iki 22 kontaktinių
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valandų pedagoginė norma ir 8,8 valandos – už papildomus darbus (čia
papildomai skiriama 1,2 valandos);
26.5. V etapas – nuo 2009 m. sausio 1 d. nustatomas toks mokytojo
darbo krūvis: 30 valandų per savaitę, iš jų nuo 18 iki 22 kontaktinių valandų
pedagoginė norma ir 10 valandų – už papildomus darbus (čia papildomai
skiriama 1,2 valandos).
Nors Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d.
nutarties rezoliucine dalimi prašoma ištirti ginčijamų Švietimo ir mokslo
ministro įsakymų atitinkamų punktų atitiktį visam Programos 26 punktui,
tačiau iš pareiškėjo nutarties argumentų matyti, kad jis abejoja ginčijamų
norminių administracinių aktų atitiktimi ne visam Programos 26 punktui, o
Programos 26.1. ir 26.2. papunkčiams, nustatantiems vidutinį mokytojo darbo
krūvį naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo I etapu
(nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.) ir II etapu (nuo 2006 m. sausio 1 d.). Argumentų,
leidžiančių abejoti ginčijamų Švietimo ir mokslo ministro įsakymų atitinkamų
punktų atitiktimi likusiems Programos 26 punkto papunkčiams, pareiškėjo
nutartyje nėra nurodoma. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija tirs ginčijamų teisės aktų atitiktį būtent Programos 26.1. ir 26.2.
punktams.
VI.
Teisinis reguliavimas, nustatytas Programoje, ypatingas tuo, kad Programa
pirmiausia adresuojama viešojo administravimo subjektams – Švietimo
ir mokslo ministerijai, Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai – jiems pavedama priimti teisės aktus, įgyvendinančius Programą,
organizuoti ir koordinuoti programos vykdymą (Vyriausybės 2004 m. rugsėjo
30 d. nutarimo Nr. 1231 2-3 punktai). Įgyvendindamos Programą, minėtosios
institucijos privalo laikytis joje apibrėžtų Programos tikslų, uždavinių,
įgyvendinimo laikotarpių bei etapų (Programos 1 p.). Priimdamos Programą
įgyvendinančius teisės aktus, jos negali pažeisti Programos nuostatų.
Pareiškėjas Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas prašymą ištirti
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašų skirtingų
redakcijų atitinkamų punktų teisėtumą kildina iš pagrindinės bylos, kurioje
ieškovė gynė savo teises, remdamasi, be kita ko, Programos punktais, jos
teigimu, suteikiančiais jai teisę į Programoje nustatytą mokytojo darbo krūvį.
Minėta, kad Programa pirmiausia nustato pareigas viešojo administravimo
subjektams šią Programą tinkamai įgyvendinti. Individualiems asmenims teisės
iš šios Programos galėtų kilti ir šia Programa galima būtų tiesiogiai remtis
ginant pažeistas teises tik tais atvejais, jei konkrečios subjektinės teisės būtų
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tiesiogiai numatytos Programoje.
Iš Programos matyti, kad 2009 metais perėjus prie etatinio darbo
apmokėjimo (Programos 2 p.), mokytojams bus nustatytas fiksuotas darbo
krūvis. Programos 26.5. papunktyje numatyta, kad naujos mokytojų darbo
apmokėjimo sistemos I laikotarpio V etapu – nuo 2009 m. sausio 1 d.
nustatomas toks mokytojo darbo krūvis: 30 valandų per savaitę, iš jų nuo 18
iki 22 kontaktinių valandų pedagoginė norma ir 10 valandų – už papildomus
darbus (čia papildomai skiriama 1,2 valandos).
Teisinis reguliavimas, nustatytas Programos 26.1. ir 26.2. papunkčiuose,
pasižymi tuo, kad jame, skirtingai nei Programos 26.5. papunktyje, nustatomas
vidutinis mokytojo darbo krūvis. Vidutinis mokytojo darbo krūvis, kuris
nustatomas įvairiuose Programos įgyvendinimo etapuose, iki pereinant prie
etatinio darbo apmokėjimo, vaidina skirtingą vaidmenį, nei fiksuoto darbo
krūvio nustatymas, kuris taikomas įgyvendinus etatinio darbo apmokėjimo
sistemą. Vidutinio mokytojo darbo krūvio nustatymas reikšmingas tuo, kad
jis orientuoja Programą įgyvendinančius viešojo administravimo subjektus
į tai, kokio mokytojo darbo krūvio turėtų būti siekiama atskirais Programos
įgyvendinimo etapais, kokios lėšos turi būti planuojamos darbo užmokesčio
didinimui užtikrinti. Jis aiškintinas sistemiškai su Programos priedu, nustatančiu
lėšų poreikį naujai mokytojų darbo apmokėjimo sistemai įgyvendinti,
atsižvelgiant į konkrečius Programos įgyvendinimo etapus. Programos priede
nustatomas ne tik mokytojų vidutinis darbo krūvis skirtingais Programos
įgyvendinimo etapais, bet ir papildomos lėšos, kurios reikalingos Programai
įgyvendinti bei laukiamas mokytojų darbo užmokesčio padidėjimas procentais.
Programos 1 punkte apibrėžiama Programos taikymo sritis nėra reglamentuoti
mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, o tik apibrėžti naujos mokytojų darbo
apmokėjimo sistemos tikslus, uždavinius, numatyti reikiamas lėšas. Programos
5 punkte nurodoma, kad mokslo metų pabaigoje keblu paskirstyti mokytojų
darbo krūvį ateinantiems metams, nes pasikeitus mokomosioms klasėms ir
klasių komplektų skaičiui, keičiasi ir kontaktinių valandų skaičius. Mokytojo
alga nuo kontaktinių valandų skaičiaus nebepriklausys tik perėjus prie etatinio
darbo apmokėjimo (Programos 18.3. punktas). Laukiamas mokytojų darbo
padidėjimas yra pateikiamas kaip vienas iš Programos vertinimo kriterijų
(Programos 29.1.-29.2. p.), ir kaip laukiamas rezultatas (Programos 31 p.),
o ne kaip konkretus ir besąlyginis mokytojų darbo užmokesčio didinimo
mechanizmas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi sisteminiu
minėtų Programos nuostatų aiškinimu, sprendžia, kad Programos 26.1. ir 26.2.
papunkčiai konkretaus darbo krūvio mokytojams neužtikrina ir nesuteikia
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jiems subjektinės teisės reikalauti šiuose papunkčiuose nustatyto darbo krūvio.
Teisė į konkretų darbo krūvį (Programos 26.5. p.) galės būti įgyvendinama tada,
kai bus pereita prie etatinio darbo apmokėjimo sistemos.
VII.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.
ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565
patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2005
m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26 punktas „Mokytojams
tarifinis atlygis nustatomas už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę“
reglamentuoja, kokia tvarka mokytojams apskaičiuojamas darbo užmokestis. Šie
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti teisės aktai nustato mėnesinių
tarifinių atlyginimų koeficientus mokytojams, kurie taikomi, jeigu mokytojas
dirba 18 pedagoginių darbo valandų per savaitę. Nei Švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo
įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo 24 punktas, nei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto Švietimo
įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo 24 punktas, nei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 patvirtinto Švietimo įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.
ISAK-1459 redakcija) 26 punktas nenustato privalomo mokytojų darbo krūvio.
Nepažeidžiant darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų,
mokytojų darbo krūvis gali būti ir didesnis, ir mažesnis nei 18 pedagoginių
darbo valandų per savaitę. Tiesiog apskaičiuojant konkretų mokytojo darbo
užmokestį, tarifinio atlygio pagrindu imamas 18 pedagoginio darbo valandų per
savaitę krūvis.
Ginčijamos Švietimo ir mokslo ministro įsakymų nuostatos skirtos
mokytojų darbo užmokesčiui apskaičiuoti ir privalomo mokytojų darbo
krūvio nenustato, o Programos 26.1. ir 26.2. papunkčiai reglamentuoja vidutinį
mokytojų darbo krūvį, į kurį viešojo administravimo subjektai turi orientuotis,
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įgyvendindami naują mokytojų darbo apmokėjimo sistemą ir planuodami lėšas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamos
Švietimo ir mokslo ministro įsakymų nuostatos ir Programos 26.1. ir 26.2.
papunkčiai reglamentuoja skirtingus teisinius santykius, todėl prieštaravimo
tarp jų nėra.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.
ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565
patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2005
m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26 punktas neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1231
patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo
programos 26.1. ir 26.2. papunkčiams.
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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2408 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24
punktas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. ISAK-1436 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų
įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 punktas,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. 1565 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija) 26
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d.
nutarimu Nr. 1231 patvirtintos Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimo programos 26.1. ir 26.2. papunkčiams.
Sprendimas neskundžiamas.
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2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl nušalinimo klausimo sprendimo administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenoje; dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos
užtikrinimo priemonių apskundimo paskirties; dėl procesinės formos, kuria
teismas sprendžia tarpinius administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje
kylančius klausimus
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nereglamentuoja
bylą nagrinėjančio teisėjo nušalinimo pagrindų ir nušalinimo sprendimo tvarkos,
todėl ši teisinio reguliavimo spraga užpildytina remiantis įstatymų analogija.
Kadangi tiek administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje, tiek baudžiamajame
procese sprendžiama dėl asmens pripažinimo kaltu padarius neteisėtą
veiką, pagal analogiją taikytinos teisėjo nušalinimą baudžiamajame procese
reglamentuojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 57 – 61
straipsnių normos. Tam, kad teisėjui pareikštas nušalinimas būtų patenkintas, jis
turi būti pagrįstas įstatyme numatytais pagrindais, kuriuos reglamentuoja BPK 58
straipsnio 1 ir 2 dalys. Pagal BPK 59 straipsnio 3 dalį, jeigu bylą nagrinėja vienas
teisėjas, dėl jam pareikšto nušalinimo nusprendžia jis pats. Todėl teismui pagrįstai
nenusišalinus nuo bylos nagrinėjimo, negalima teigti, kad bylą išnagrinėjo
neteisėtos sudėties teismas.
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnyje
numatyto administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių
apskundimo paskirtis yra pašalinti teisės pažeidimus, padarytus tokias priemones
taikant, ir realiai apginti asmens teises, įpareigojant užtikrinimo priemones
pritaikiusią instituciją pašalinti teisės pažeidimą (pvz., grąžinti paimtus daiktus,
įpareigoti paleisti sulaikytą asmenį, pašalinti transporto priemonės važiuoklės
užblokavimą ir pan.). Jeigu asmuo, jo atžvilgiu neteisėtai taikant administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, patyrė žalą, jis turi teisę
reikalauti tokios žalos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių taikymas
yra veiksmas. Skirtingai nuo administracinio akto, kurio teisinės pasekmės yra
nukreipiamos į ateitį, veiksmas negali būti pripažintas negaliojančiu, nes negalima
pripažinti negaliojančiais jau įvykusių realaus gyvenimo pokyčių. Veiksmas
yra atliekamas aktyviu elgesiu, sukeliančiu realaus gyvenimo pasikeitimus. Kol
veiksmas yra atliekamas, asmens teisių teisminė gynyba galima įpareigojant
atliekamą veiksmą nutraukti. Kai veiksmas nebėra atliekamas, vien atlikto
veiksmo pripažinimas neteisėtu, nesiejant su kitais teisių gynybos būdais, asmens
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teisių apsaugos nebegali užtikrinti, nes asmens teisės nebėra pažeidžiamos.
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato, kokį
procesinį dokumentą turi priimti apylinkės teismas, išnagrinėjęs skundą dėl
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių. ATPK 287
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo
bylą, organas (pareigūnas) priima vieną iš tokių nutarimų: skirti administracinę
nuobaudą; nutraukti bylą; motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam
įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui).
Šio kodekso dvidešimt trečiasis skirsnis reglamentuoja skundo dėl tokio galutinio
nutarimo padavimą ir jo nagrinėjimą. Sistemiškai aiškinant ATPK 286, 287,
291, 295 straipsnius matyti, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo
byloje yra tas procesinis dokumentas, kuriuo užbaigiama administracinio teisės
pažeidimo teisena, t. y. asmuo pripažįstamas kaltu padaręs pažeidimą, byla jo
atžvilgiu nutraukiama arba bylos nagrinėjimas perduodamas kitam subjektui.
ATPK nereglamentuoja procesinės formos, kuria apylinkės teismas išsprendžia
tarpinius administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje kylančius klausimus.
Konstatuotina teisės spraga, kuri užpildytina pagal analogiją taikant Baudžiamojo
proceso kodekso normas. BPK 231 straipsnyje nustatyta, kad nutartis yra
baudžiamojoje byloje priimtas teismo sprendimas, išskyrus nuosprendį ir teismo
baudžiamąjį įsakymą. Taigi nutartis yra tas procesinis dokumentas, kuriuo byla
pirmosios instancijos teisme nėra išsprendžiama iš esmės. Todėl konstatuotina,
kad ir nagrinėdamas skundą dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos
užtikrinimo priemonių, apylinkės teismas turi priimti ne nutarimą, o nutartį.
Administracinė byla Nr. N1 -1736/2007
Procesinio sprendimo kategorija 39

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. spalio 5 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 administracinę bylą
pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens K. R. apeliacinį skundą
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dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 2 d. nutarimo K. R.
administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
2004 m. lapkričio 19 d. Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios
tvarkos skyriaus Eismo priežiūros poskyrio vyriausiasis patrulis Egidijus
Neimontas surašė transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą Nr. 206,
kuriame nurodė, kad vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų
kodekso (toliau – ir ATPK) 269 straipsnio 7 dalimi, iškvietė vilkiką priverstinai
nuvežti transporto priemonę „Ford Orion“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini).
Akte pažymėta, kad transporto priemonė stovėjo Šiaulių rajone, Rimkiškėse,
nuvežimo pagrindas – įtarimas pasišalinus iš įvykio vietos.
2005 m. sausio 24 d. automobilio „Ford Orion“, valst. Nr. (duomenys
neskelbtini) valdytojas K. R. padavė skundą Šiaulių rajono apylinkės teismui dėl
priverstinio transporto priemonės nuvežimo, kuriuo prašė 2004 m. lapkričio 19
d. transporto priemonės nuvežimo aktą pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu.
Nušalinus Šiaulių rajono apylinkės teismą, byla buvo perduota nagrinėti Šiaulių
miesto apylinkės teismui.
Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo K. R. nurodė, kad 2004
m. lapkričio 19 d. 21.15 val. iš jo sodybos kiemo priverstinai buvo nuvežtas
jo tėvui S. R. priklausantis automobilis „Ford Orion“, valst. Nr. (duomenys
neskelbtini). Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašė pripažinti
pritaikytą administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonę
– priverstinį transporto priemonės nuvežimą – neteisėta, nes ji buvo taikyta
nesilaikant ATPK 269 straipsnio 7 dalyje nustatytos tvarkos, nesilaikant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1426 ir Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2002 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 15 reikalavimų.
Šiaulių rajono policijos komisariato įgaliotas atstovas prašė netenkinti
K. R. skundo, kadangi K. R., vairuodamas automobilį „Ford Orion“, valst. Nr.
(duomenys neskelbtini), eismo įvykio metu apgadino kitą transporto priemonę
ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Apgadinta transporto priemonė – ,,Ford
Orion“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo rasta K. R. sodybos teritorijoje.
Kol buvo aiškinamasi dėl eismo įvykio, K. R. ir jo žmona bandė pašalinti ant
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apgadinto automobilio kėbulo kelių eismo įvykio metu atsiradusius pėdsakus.
Kadangi automobilis dalyvavo eismo įvykyje, jį reikėjo pateikti specialisto
apžiūrai, užfiksuoti atsiradusius įbrėžimus, įlenkimus, kitus pėdsakus,
todėl buvo priimtas sprendimas dėl priverstinio transporto priemonės
nuvežimo. Apžiūrint transporto priemonę bei jos paėmimo metu dalyvavo
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens žmona, kuri atsisakė pasirašyti
ant akto. Surašant transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą, jį užmiršo
pasirašyti aktą surašęs Egidijus Neimontas. Aktą pasirašė tik vairuotojas V. G.,
kuris transporto priemonę nugabeno. Akte buvo smulkiai aprašyti transporto
priemonės apgadinimai.
II.
Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. balandžio 2 d. nutarimu K. R.
skundą atmetė.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad paimant automobilį „Ford
Orion“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo surašytas transporto priemonės
priverstinio nuvežimo aktas Nr. 206, kurį surašė Šiaulių rajono policijos
komisariato vyriausias patrulis Egidijus Neimontas. Automobilį priėmė
vairuotojas V. G. Pagal ATPK 269 straipsnio 7 dalį, administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonę – priverstinį transporto
priemonės nuvežimą – policijos pareigūnai gali taikyti, kai yra padaryti
administraciniai teisės pažeidimai, numatyti ATPK 1241 ir 1321 straipsniuose,
jei tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui arba kitaip pažeidžia kitų asmenų
teises. Iš bylos medžiagos matyti, kad transporto priemonė buvo paimta
iš K. R. sodybos teritorijos, esančios Šiaulių r., Rimkiškės k. K. R. nebuvo
surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl administracinių
teisės pažeidimų, numatytų ATPK 1241 ir 1321 straipsniuose, padarymo, t. y.
K. R. nebuvo padaręs minėtų administracinių teisės pažeidimų. Išnagrinėjęs
administracinėje byloje esantį vyriausiojo patrulio Kęstučio Palubinsko
tarnybinį pranešimą, patrulio Gintauto Šliburio tarnybinį pranešimą, vyresniojo
patrulio Ričardo Maziliausko tarnybinį pranešimą, vyriausiojo patrulio
Egidijaus Neimonto tarnybinį pranešimą, teismas nurodė, jog matyti, kad
daikto – transporto priemonės „Ford Orion“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini),
paėmimas buvo atliktas siekiant užtikrinti, kad būtų laiku ir teisingai
nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla, kadangi automobilis buvo
teisės pažeidimo įrankis (ATPK 269 str. 1 d.). Administracinio teisės pažeidimo
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sudėties nustatymui turėjo reikšmės daikto savybės, t. y. ant automobilio
kėbulo atsiradę įlenkimai, kitokios žymės bei pėdsakai, kurie galėjo patvirtinti
arba paneigti kelių eismo įvykį, todėl transporto priemonė buvo paimta
iki administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, kad ją apžiūrėtų
specialistas. Transporto priemonės apgadinimai buvo aprašyti administracinio
teisės pažeidimo protokolo papildyme, apgadinimai buvo užfiksuoti
nuotraukose.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad paimant automobilį „Ford
Orion“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kaip teisės pažeidimo įrankį, iš esmės
buvo taikyta administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo
priemonė – daikto paėmimas, o ne administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenos užtikrinimo priemonė – priverstinis transporto priemonės nuvežimas.
ATPK 269 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad paimant daiktą turi būti surašytas
daiktų paėmimo protokolas arba tai turi būti įrašoma administracinio teisės
pažeidimo protokole, arba kito procesinio veiksmo, kurį atliekant paimami
daiktai (asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo),
protokole. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad paimant daiktą –
transporto priemonę, kuris administracinio teisės pažeidimo byloje buvo
daiktinis įrodymas, netinkamai įformintas jo paėmimas, t. y. vietoj daiktų
paėmimo protokolo surašytas priverstinis transporto priemonės nuvežimo
aktas. Teismas konstatavo, kad pati administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenos užtikrinimo priemonė – daiktų paėmimas – buvo taikyta teisėtai ir
pagrįstai, todėl K. R. skundo netenkino.
III.
Apeliaciniu skundu K. R. prašo pakeisti 2007 m. balandžio 2 d. Šiaulių
miesto apylinkės teismo nutarimą ir priimti naują sprendimą, pripažinti
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonę –
priverstinį transporto priemonės nuvežimą 2004 m. lapkričio 19 d. aktu –
neteisėta.
K. R. nesutikimą su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 2
d. nutarimu iš esmės motyvuoja šiais argumentais:
1. Administracinę bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Nors
2007 m. kovo 29 d. teismui buvo pateiktas pareiškimas dėl viso Šiaulių miesto
apylinkės teismo nušalinimo, tačiau šis klausimas iš viso nebuvo sprendžiamas.
2. Priverstinį transporto priemonės nuvežimą policijos pareigūnai gali
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taikyti sutinkamai su ATPK 269 straipsnio 7 dalimi, kai yra padaryti pažeidimai,
numatyti ATPK 1241 straipsnyje ir 1321 straipsnyje. Dėl šių pažeidimų nebuvo
surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, todėl administracinių
pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonė – priverstinis transporto
priemonės nuvežimas – yra neteisėta ir prieštaraujanti įstatymui.
3. Sutinkamai su ATPK 269 straipsnio 3 dalimi, daiktų ir dokumentų
paėmimo atveju surašomas jų paėmimo protokolas arba įrašoma į
administracinio teisės pažeidimo protokolą. Teismo išvada, kad vietoj
priverstinio transporto priemonės nuvežimo buvo taikyta daikto paėmimo
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonė,
neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir prieštarauja įstatymui. Iš bylos medžiagos
matyti, kad daikto (automobilio „Ford Orion“) poėmio protokolas nebuvo
surašytas ir jo nėra. Taip pat nėra ir nebuvo surašytas automobilio „Ford Orion“
apžiūros protokolas. Tai pripažino ir teismas, ir policijos atstovas R. Glodenis.
Automobilio kaip daiktinio įrodymo paėmimas neužfiksuotas nė viename
iš dviejų administracinių teisės pažeidimo protokolų. Daikto – automobilio
„Ford Orion“ paėmimas kaip administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos
užtikrinimo priemonė – nebuvo taikyta, nes tai neužfiksuota jokiame
dokumente.
4. Nesant daikto paėmimo protokolo, atimta teisė apskųsti daikto
paėmimo priemonę, t. y. atimta teisė į bet kokią gynybą, nes nėra jokio
dokumento, įrodančio, kad buvo taikyta daikto paėmimo administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonė.
5. Sutinkamai su ATPK 264 straipsnio 2 dalimi, 269 straipsnio 3 dalimi,
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės turi būti
vykdomos tiksliai pagal nustatytą tvarką, kurią nustato ATPK ir kiti įstatymai.
Įstatymų nustatytos tvarkos nesilaikymas administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenos užtikrinimo priemonę paverčia neteisėta ir pažeidžia asmens teises,
teisėtus interesus ir teisę į gynybą.
6. Tokia administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo
priemonė kaip daikto paėmimas nebuvo apskųsta, nes kaip tokia ir nebuvo
taikoma.
Atsiliepime į apeliacinį skundą institucija, kurios pareigūnų veiksmai
skundžiami, Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus
Eismo priežiūros poskyris, prašo K. R. skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės
teismo nutarimą palikti galiojančiu. Teigia, kad automobilis,,Ford Orion“, valst.
Nr. (duomenys neskelbtini) buvo nuvežtas dėl svarbių priežasčių.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Dėl nušalinimo klausimo sprendimo administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenoje
Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodo, kad jo bylą
išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Šis argumentas atmestinas. ATPK
nereglamentuoja bylą nagrinėjančio teisėjo nušalinimo pagrindų ir nušalinimo
sprendimo tvarkos, todėl konstatuotina teisinio reguliavimo spraga, kuri
užpildytina įstatymų analogijos pagalba. Kadangi tiek administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenoje, tiek baudžiamajame procese sprendžiama dėl asmens
pripažinimo kaltu padarius neteisėtą veiką, pagal analogiją taikytinos teisėjo
nušalinimą baudžiamajame procese reglamentuojančios Baudžiamojo proceso
kodekso (toliau – ir BPK) 57–61 straipsnių normos. BPK 58 straipsnio 1 ir 2
dalys reglamentuoja teisėjo nušalinimo pagrindus. Pagal BPK 59 straipsnio
3 dalį, jeigu bylą nagrinėja vienas teisėjas, dėl jam pareikšto nušalinimo
nusprendžia jis pats. Tam, kad teisėjui pareikštas nušalinimas būtų patenkintas,
teisėjo nušalinimas turi būti pagrįstas įstatyme numatytais pagrindais. K. R.,
reikšdamas nušalinimą, tinkamai nepagrindė įstatyminių nušalinimo pagrindų.
Abejonių, kurios galėtų kilti dėl bylą nagrinėjusio teisėjo nešališkumo, nenustatė
ir Vyriausiojo administracinio teisėjų kolegija. K. R. prašymas dėl teismo
nušalinimo išnagrinėtas ir atmestas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007
m. kovo 29 d. nutartimi (b. l. 148), taigi išspręstas tinkama procesine forma.
Pirmosios instancijos teismui pagrįstai nenusišalinus nuo bylos nagrinėjimo,
negalima teigti, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas.
V.
Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių
apskundimo paskirties
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 264 straipsnyje pateikta
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių
sąvoka. Šiame straipsnyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymų
tiesiogiai numatytais atvejais, siekiant užkirsti kelią administraciniams teisės
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pažeidimams, surašyti protokolams, užtikrinti, kad būtų laiku ir teisingai
nagrinėjamos bylos ir vykdomi nutarimai administracinių teisės pažeidimų
bylose, leidžiamas asmens administracinis sulaikymas, asmens apžiūra, daiktų
patikrinimas, daiktų ir dokumentų paėmimas, priverstinis transporto priemonės
nuvežimas, transporto priemonės važiuoklės užblokavimas specialiu įtaisu arba
vairuotojo nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo ir patikrinimas
neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo narkotinių ar psichotropinių
medžiagų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų nustatyti, asmenų, sulaikytų
už administracinių teisės pažeidimų padarymą ir įtariamų, kad jie neblaivūs
arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patikrinimas
neblaivumui arba apsvaigimui nustatyti. Kaip matyti iš šio straipsnio turinio,
įstatymų leidėjas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo
priemonėmis apriboja asmens laisvę ir nuosavybę, t. y. vienas didžiausių asmens
teisių. Dėl šios priežasties įstatymų leidėjas ATPK 271 straipsnyje numatė,
kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones
suinteresuotas asmuo gali apskųsti aukštesniajam organui (pareigūnui) arba
apylinkės teismui.
ATPK 271 straipsnyje numatytos teisenos paskirtis – patikrinti,
ar nepažeidžiamos asmens teisės ir laisvės, taikant ATPK normas dėl
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių
(Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. sausio 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N4-026/2006). Administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenoje tarpinių priemonių, kuriomis byla neišsprendžiama iš esmės,
apskundimas numatytas kaip išimtis iš bendros taisyklės, pagal kurią galimi
proceso teisės normų pažeidimai įvertinami nagrinėjant skundą dėl nutarimo,
kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu dėl pažeidimo padarymo ar administracinio
teisės pažeidimo byla nutraukiama. Dėl šios priežasties tarpinių procesinių
priemonių apskundimas negali būti aiškinamas plečiamai.
Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonėmis apribojant asmens
laisvę ir nuosavybę, egzistuoja būtinybė operatyviai patikrinti, ar valdžios
institucijų veiksmais nėra neteisėtai ir nepagrįstai apribojamos tokios asmenų
teisės, kaip asmens laisvė, ar teisės nuosavybės srityje, ar nėra būtinybės
teismui nedelsiant imtis atitinkamų priemonių šioms teisėms apsaugoti, kol
nėra ištirta ar išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla (Vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. N3-565/2006). Taigi ATPK 271 straipsnyje numatyto administracinių teisės
pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių apskundimo paskirtis yra
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pašalinti teisės pažeidimus, padarytus tokias priemones taikant, ir realiai apginti
asmens teises, įpareigojant užtikrinimo priemones pritaikiusią instituciją
pašalinti teisės pažeidimą (pvz., grąžinti paimtus daiktus, įpareigoti paleisti
sulaikytą asmenį, pašalinti transporto priemonės važiuoklės užblokavimą
ir pan.). Jeigu administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo
priemonės taikymas baigtas, ATPK 271 straipsnyje numatytas priemonės
apskundimas nebetenka prasmės, nes nebegali pašalinti asmens teisių
pažeidimo, kuris jau yra nutrauktas (panašios praktikos laikomasi ir kitose
bylose, žr. pvz. Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. sausio 4 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. N4-026/2006). Jeigu asmuo, neteisėtai taikant
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemones, patyrė
žalą, jis turi teisę reikalauti tokios žalos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių
taikymas yra veiksmas. Vykstant administracinių teisės pažeidimų bylų teisenai
viešojo administravimo aktai nepriimami, o administracinių teisės pažeidimų
bylų tyrimas ir nagrinėjimas nelaikytinas viešuoju administravimu (žr. šiuo
klausimu Vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A4–689/2003). Veiksmas yra atliekamas aktyviu
elgesiu, sukeliančiu realaus gyvenimo pasikeitimus. Kol veiksmas yra atliekamas,
asmens teisių teisminė gynyba galima įpareigojant atliekamą veiksmą nutraukti.
Kai veiksmas nebėra atliekamas, vien atlikto veiksmo pripažinimas neteisėtu,
nesiejant su kitais teisių gynybos būdais, asmens teisių apsaugos nebegali
užtikrinti, nes asmens teisės nebėra pažeidžiamos. Tuo veiksmas skiriasi
nuo administracinio akto, priimamo viešojo administravimo srityje, kurio
teisinės pasekmės yra nukreipiamos į ateitį. Skirtingai nuo administracinio
akto, veiksmas negali būti pripažintas negaliojančiu, nes negalima pripažinti
negaliojančiais jau įvykusių realaus gyvenimo pokyčių.
K. R. skundo pirmosios instancijos teismui dalyką suformulavo kaip
reikalavimą „pripažinti 2004 m. lapkričio 19 d. transporto priemonės nuvežimo
aktą neteisėtu ir negaliojančiu“. Šis transporto priemonės nuvežimo aktas
(b. l. 6) neatitinka administracinio akto požymių, nes nėra priimtas viešojo
administravimo srityje, šiuo aktu nesiekiama asmeniui sukelti teisines pasekmes.
K. R. teisines pasekmes sukėlė realiai atliktas veiksmas – 2004 m. lapkričio 19
d. įvykęs transporto priemonės nuvežimas. 2004 m. lapkričio 19 d. transporto
priemonės priverstinio nuvežimo aktu tik užfiksuojamas atliktas veiksmas
– konstatuota transporto priemonės buvimo vieta, užfiksuoti transporto
priemonės sugadinimai, įformintas jos nuvežimas į aikštelę. Taigi nepaisant
to, jog K. R. skundu reikalauja pripažinti transporto priemonės nuvežimo aktą
neteisėtu, iš tiesų jis siekia pripažinti neteisėtu 2004 m. lapkričio 19 d. atliktą
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veiksmą, t. y. transporto priemonės nuvežimą, kuris buvo užfiksuotas aktu.
Iš bylos medžiagos aišku, kad transporto priemonė administracinėn
atsakomybėn patrauktam asmeniui yra grąžinta (b. l. 6). Taigi apelianto
teisės nebegali būti apgintos taikant ATPK 271 straipsnyje numatytą teisenos
užtikrinimo priemonės apskundimą, nes atliktas veiksmas nebegali būti
panaikintas. Taikant šį veiksmą galimai padarytos žalos atlyginimo klausimas
spręstinas įstatymų nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija nenagrinėja apelianto argumentų,
susijusių su transporto priemonės nuvežimo neteisėtumu. Nors transporto
priemonė jau buvo grąžinta ir jos nuvežimo teisėtumo klausimą pirmosios
instancijos teismas nagrinėjo nepagrįstai, tačiau iš esmės priėmė teisėtą ir
pagrįstą procesinį sprendimą, netenkindamas skundo.
VI.
Dėl procesinės formos, nagrinėjant skundus dėl administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenos užtikrinimo priemonių
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
nenustato, kokį procesinį dokumentą turi priimti apylinkės teismas, išnagrinėjęs
skundą dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo
priemonių. ATPK 287 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjęs
administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) priima vieną iš
tokių nutarimų: skirti administracinę nuobaudą; nutraukti bylą; motyvuotai
perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės
pažeidimo bylą organui (pareigūnui). Šio kodekso dvidešimt trečiasis skirsnis
reglamentuoja skundo dėl tokio galutinio nutarimo padavimą ir jo nagrinėjimą.
Sistemiškai aiškinant ATPK 286, 287, 291, 295 straipsnius matyti, kad nutarimas
administracinio teisės pažeidimo byloje yra tas procesinis dokumentas, kuriuo
užbaigiama administracinio teisės pažeidimo teisena, t. y. asmuo pripažįstamas
kaltu padaręs pažeidimą, byla jo atžvilgiu nutraukiama arba bylos nagrinėjimas
perduodamas kitam subjektui. ATPK nereglamentuoja procesinės formos, kuria
apylinkės teismas išsprendžia tarpinius administracinių teisės pažeidimų bylų
teisenoje kylančius klausimus. Konstatuotina teisės spraga, kuri užpildytina
pagal analogiją taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas. BPK 231
straipsnyje nustatyta, kad nutartis yra baudžiamojoje byloje priimtas teismo
sprendimas, išskyrus nuosprendį ir teismo baudžiamąjį įsakymą. Taigi nutartis
yra tas procesinis dokumentas, kuriuo byla pirmosios instancijos teisme nėra
išsprendžiama iš esmės. Todėl konstatuotina, kad ir nagrinėdamas skundą
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dėl administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių,
apylinkės teismas turi priimti ne nutarimą, o nutartį. Ankstesnėje Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tarpinio
pobūdžio procesinius klausimus apylinkės teismas turi spręsti ne nutarimu, o
nutartimi (žr. Administracinių teismų praktika Nr. 7., 258 p.).
Pirmosios instancijos teismas skundą dėl teisenos užtikrinimo priemonės
taikymo išsprendė 2007 m. balandžio 2 d. nutarimu. Tai pripažintina formalaus
pobūdžio pažeidimu, nesudarančiu pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą
procesinį sprendimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens K. R. apeliacinio skundo
netenkinti.
Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 2 d. nutarimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.2. Dėl administracinės nuobaudos vykdymo senaties
Nors Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 308
straipsnyje nėra numatyta baudos išieškojimo trukmė, ši nuostata negali būti
aiškinama kaip nustatanti, jog baudos, kuri yra švelnesnė administracinės
nuobaudos rūšis nei areštas, išieškojimo terminas negali būti ilgesnis už arešto
vykdymo terminą. Bauda pažeidėjui negali būti pakeista nemokamais viešaisiais
darbais arba administraciniu areštu, jeigu yra pasibaigęs nutarimo skirti
administracinę nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas, skaičiuojamas
pagal teisminės praktikos pripažįstamas taisykles. Todėl institucija, prašanti
pakeisti baudą į nemokamus viešuosius darbus arba areštą, privalo pateikti
teismui duomenis, kad toks terminas nėra praleistas, t.y. kad nepraleistas trijų
mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą
arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (ATPK
308 str. 1 d.), bei kad vykdymo laikotarpyje nėra 2 metų laikotarpio, kai valdžios
institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos
įvykdymo.
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Administracinė byla Nr. N3-1859/2007
Procesinio sprendimo kategorija 40

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas) ir
Ričardo Piličiausko (pranešėjas),
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno teritorinės muitinės apeliacinį
skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 21 d. nutarimo N.
K. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:
N. K. Kauno teritorinės muitinės 2003 m. rugsėjo 26 d. nutarimu buvo
paskirta 3 000 Lt dydžio bauda, kuri iki šiol neišieškota ir nesumokėta.
Kauno teritorinė muitinė 2007 vasario 5 d. (pagal pašto žymą) kreipėsi į
teismą, prašydama baudą pakeisti nemokamais viešaisiais darbais.
Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 21 d. nutarimu nutarė
teikimą atmesti. Teismas nurodė, kad ATPK 308 straipsnyje nėra numatyta
baudos išieškojimo trukmė, tačiau, vadovaujantis loginiu teisės aiškinimo
metodu, darytina išvada, kad baudos, kuri yra švelnesnė administracinės
nuobaudos rūšis nei areštas, išieškojimo terminas negali būti ilgesnis už
arešto vykdymo terminą. Arešto vykdymo termino senatis yra vieneri metai.
Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad baudos išieškojimas
būtų buvęs uždelstas dėl pažeidėjo kaltės, taip pat į tai, kad nutarimas skirti
baudą buvo priimtas 2003 m. rugsėjo 26 d., paskutinis aktas apie išieškojimo
negalimumą buvo surašytas 2006 m. liepos 10 d., teikimas dėl baudos pakeitimo
administraciniu areštu ar viešaisiais darbais netenkintinas.
Kauno teritorinė muitinė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno
miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 21 d. nutarimą ir grąžinti teikimą
apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad 2007 m. vasario 21
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d. Kauno miesto apylinkės teismo nutarimas yra neteisėtas. Kauno teritorinė
muitinė, teikdama teikimą teismui dėl paskirtos administracinės baudos
pakeitimo viešaisiais darbais, rėmėsi ATPK 314 straipsnio 4 dalies nuostatomis.
Vadovaujantis LVAT 2002 m. kovo 26 d. ir 2002 m. vasario 4 d. išaiškinimais,
kuriuose yra nurodyta, kad ATPK 314 straipsnis nenumato terminų, per kuriuos
galima kreiptis dėl baudos pakeitimo kitomis nuobaudų rūšimis, todėl ATPK
308 straipsnio l dalyje numatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą
vykdymo trijų mėnesių terminas taikomas ir pakeičiant baudą nemokamais
viešaisiais darbais, t.y. trijų mėnesių terminas perduoti nutarimą vykdyti
laikytinas ir prašymo dėl baudos pakeitimo ATPK 314 straipsnyje nustatyta
tvarka ir pagrindais padavimo terminu. Šio termino Kauno teritorinė muitinė
nepažeidė. Nors 2006 m. liepos 10 d. buvo surašytas išieškojimo negalimumo
aktas Nr. 0073/04/280, teikimas Molėtų rajono apylinkės teismui buvo pateiktas
2006 m. rugsėjo 14 d. (nepraėjus trijų mėnesių laikotarpiui). Ir nors teikimas
Kauno miesto apylinkės teismui buvo pateiktas 2007 m. vasario 5 d., laikytina,
kad trijų mėnesių terminas nepraleistas. Teismui buvo pateikti įrodymai,
pagrindžiantys, dėl kokių priežasčių 2006 m. rugsėjo 14 d. pateiktas Molėtų
rajono apylinkės teismui teikimas buvo netenkintas ir kodėl teikimas Kauno
miesto apylinkės teismui buvo teikiamas 2007 m. vasario 5 d.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Kauno miesto apylinkės teismas pateikė naują baudos kaip
administracinės nuobaudos vykdymo senaties sampratą. Akivaizdu, kad ši
naujoji samprata aiškiai prieštarauja keletą metų galiojančiai teisminei praktikai.
Ja yra itin išplečiamos asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, teisės.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertina, kad aiškinant procesinį
įstatymą turi būti išlaikoma asmens ir visuomenės interesų darna, kurią
užtikrina dabartinė praktika.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad
bauda pažeidėjui negali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais arba
administraciniu areštu, jeigu yra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę
nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas, skaičiuojamas pagal teisminės
praktikos pripažįstamas taisykles. Todėl institucija, prašanti pakeisti baudą į
nemokamus viešuosius darbus arba areštą, privalo pateikti teismui duomenis,
kad toks terminas nėra praleistas, t.y. kad nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo
124

Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios
institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (ATPK 308 str. 1 d.), bei
kad vykdymo laikotarpyje nėra 2 metų laikotarpio, kai valdžios institucijos
dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo
(Administracinė byla Nr. N3-1012/2007, Administracinių teismų praktika Nr.
3, 252 p., Nr. 4, 424 p., 421 p.).
Iš byloje esančių paaiškinimų (b. l. 2) matyti, kad šioje byloje nėra
praleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp
vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems
pagrindams (ATPK 308 str. 1 d.).
Byloje yra duomenų, kad vykdomasis dokumentas antstolio žinioje
buvo nuo 2004 m. balandžio 14 d. iki 2006 m. liepos 10 d. Tačiau byloje nėra
duomenų, ar dokumento perdavimo laikotarpyje nėra 2 metų laikotarpio,
kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko, kad
nuobauda būtų įvykdyta. Norint tai nustatyti, būtina išreikalauti vykdomąją bylą
ir įvertinti, ar per šį laikotarpį yra dokumentais užfiksuotų antstolio veiksmų, ir
ar tarpas tarp jų nėra didesnis nei 2 metai. Tam būtina rinkti naujus įrodymus.
Todėl skundžiamas nutarimas panaikinamas kaip nepagrįstas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3
dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Kauno teritorinės muitinės apeliacinį skundą patenkinti.
Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 21 d. nutarimą panaikinti,
grąžinti pirmosios instancijos teismui Kauno teritorinės muitinės teikimą
pakeisti N. K. Kauno teritorinės muitinės 2003 m. rugsėjo 26 d. nutarimu
paskirtą 3 000 Lt dydžio baudą nemokamais viešaisiais darbais nagrinėti iš
naujo.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo
ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.1.1. Dėl religinės bendruomenės teisės į išlikusio nekilnojamojo turto
atkūrimą
Religinės bendruomenės pagal Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymą neturi teisės kreiptis dėl
nuosavybės teisių atkūrimo, tokia teisė suteikta tik religinėms bendrijoms.
Administracinė byla Nr. A2-942/2007
Procesinio sprendimo kategorija 11.11

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. spalio 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja)
ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Edmundui Rusinui,
trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Lionelai Gelmanienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero
Provincijos Kauno Šv. Jurgio Konvento apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos
administracinio teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos
Kauno Šv. Jurgio Konvento prašymą dėl termino atnaujinimo dalyvaujant
trečiajam suinteresuotajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei.
Teisėjų kolegija
nustatė:
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I.
Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir
prašė atnaujinti terminą prašymui bei nuosavybės teises patvirtinantiems
dokumentams pateikti dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį
turtą – pastatą, esantį Nemuno g. 30, Kaune.
Pareiškėjas nurodė, kad Kauno Šv. Pranciškaus Mažesniųjų Brolių
vienuolynui iki turto nacionalizavimo nuosavybės teise priklausė pastatas
Nemuno g. 30 ir kitas nekilnojamasis turtas Kauno mieste. Kauno miesto
tarybos 1991 m. lapkričio 25 d. sprendimu Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos
Šv. Kazimiero provincijai buvo grąžinta Pranciškonų vienuolyno žemė. Tvarkant
žemės grąžinimo dokumentus pareiškėjas nuolat domėjosi dėl išlikusio kito
nekilnojamojo turto. 2005 metais iš brolių pranciškonų, išvykusių gyventi į JAV,
pareiškėjas sužinojo, kad Kauno mieste turi būti išlikęs namas Nemuno gatvėje,
tačiau konkrečios vietos negalėjo nurodyti. Iki 2005 metų pabaigos pasikeitė
keli pareiškėjo administratoriai, prieš tai buvo tvarkomi pareiškėjo registracijos
dokumentai ir pareiškėjas juridinių asmenų registre buvo įregistruotas tik 1998
metais, todėl užsiimti išlikusio turto paieška nebuvo galimybių. Pareiškėjas
nurodė, kad įstatymo nustatytą terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių, todėl
terminas atnaujintinas.
Tretysis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo prašymu nesutiko.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Religinių bendrijų teisės į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 5 straipsnyje nustatyti
prašymų ir nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų pateikimo terminai yra
naikinamieji ir juos praleidusi religinė bendrija praranda teisę į nuosavybės
teisių atkūrimą. Be to, pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys yra
subjektyvios ir nėra pagrindas atnaujinti terminą.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 2 d. sprendimu
pareiškėjo prašymą atmetė.
Teismas nurodė, kad Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 5 straipsnyje numatyta, jog religinės bendrijos
prašymus dėl teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir turto grąžinimo
pateikia to turto valdytojui pagal turto buvimo vietą per vienerius metus nuo
įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 1995 m. kovo 29 d.; nuosavybės teisę
patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti per vienerius metus nuo prašymo
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atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą pateikimo dienos.
Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo
5 straipsnyje numatyti terminai yra naikinamieji ir juos praleidusi religinė
bendrija netenka teisės į šiame įstatyme nurodytos teisės įgyvendinimą.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimą ir perduoti bylą
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas taip pat prašo
kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu išspręsti, ar Religinių bendrijų teisės
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis
neprieštarauja Konstitucijai.
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas
yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nurodo, kad Religinių bendrijų teisės į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje
nepagrįstai susiaurinta religinių bendrijų teisė atkurti nuosavybės teises, jei
prašymas pateikiamas vėliau nei per metus nuo įstatymo įsigaliojimo. Tokia
norma prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems nuosavybės neliečiamumo,
lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principams. Pirmosios instancijos
teismas šiuo atveju privalėjo sustabdyti bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą
dėl minėtos įstatymo normos konstitucingumo patikrinimo. Pareiškėjas
nurodo, kad šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ir į kituose panašius santykius
reglamentuojančiuose įstatymuose numatytas nuostatas. Piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas numato galimybę
atnaujinti prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo padavimo terminą, o
Katalikų bažnyčios nuosavybės teisės į kilnojamąsias kultūros vertybes atkūrimo
įstatymas iš viso nenumato jokių terminų. Pareiškėjas nurodo, kad jis prašymo
padavimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių ir jam šis terminas turi būti
atnaujintas.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo prašo
apeliacinį skundą atmesti.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Religinių bendrijų teisės į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatyme nėra numatyta galimybė
atnaujinti šio įstatymo 5 straipsnyje numatytus terminus, todėl šie terminai
laikytini naikinamaisiais. Pareiškėjas šiuos terminus praleido ir neteko teisės
susigrąžinti nekilnojamąjį turtą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad
pareiškėjas pirmosios instancijos teisme nekėlė minėto įstatymo normų
konstitucingumo klausimo.
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Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašė
apeliacinį skundą tenkinti, pakartodamas apeliacinio skundo argumentus.
Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė apeliacinio skundo netenkinti,
dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą neprieštaravo.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas
pateikia religinės
bendruomenės ir religinės bendrijos sąvokas. Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 1
dalį, „religinė bendruomenė yra asmenų grupė, siekianti įgyvendinti tos pačios
religijos tikslus. Ji gali būti atitinkamos religinės bendrijos vietinis padalinys“.
Religinę bendriją apibrėžia to paties straipsnio 2 dalis: „Religinės bendrijos
yra bažnyčių ir tolygių religinių organizacijų – bendruomenių, siekiančių
įgyvendinti tos pačios religijos tikslus, susivienijimai. Bendriją sudaro ne mažiau
kaip dvi religinės bendruomenės, turinčios bendrą vadovybę“.
Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo tvarkos įstatymo 1 straipsnis nustato, kad šis įstatymas reglamentuoja
religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, kuris pagal buvusios LTSR
(TSRS) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip valstybės nusavintas, atkūrimo
tvarką ir sąlygas. Kituose įstatymo straipsniuose taip pat minima religinių
bendrijų, o ne bendruomenių ar kitokių struktūrinių darinių teisė į nuosavybės
atkūrimą. Iš įstatymo 11 straipsnio matyti, kad religinėms bendruomenėms
nuosavybės teisės galėjo būti atkuriamos iki 1995 m. kovo 30 d., o 15 straipsnio
3 dalis tiesiogiai nustato, kad nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos sprendimai
dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo arba lėšų kompensavimo religinėms
bendruomenėms pagal 1990 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos įstatymą
„Dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms“
nepriimami. Taigi religinės bendruomenės pagal Religinių bendrijų teisės į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymą neturi teisės kreiptis dėl
nuosavybės teisių atkūrimo, tokia teisė suteikta tik religinėms bendrijoms.
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kauno
Šv. Jurgio Konvento registravimo pažymėjime (b. l. 14) pareiškėjo teisinė
forma nurodyta tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Tačiau teisinė
forma nurodoma pagal Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407
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pateiktą klasifikaciją (11-13 p., pareiškėjo atveju – 12.13 p.), o konkretus
juridinio asmens statusas nurodomas jo įstatuose. Iš pareiškėjo įstatų (b. l. 1925) 1.1 punkto matyti, kad Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero
Provincijos Kauno Šv. Jurgio Konventas yra religinė bendruomenė. Religinė
bendrija, kuriai priklauso pareiškėjas – Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv.
Kazimiero Provincija (šios religinės bendrijos įstatų 1.1, 1.2.2 punktai – b. l. 6166).
Vadinasi, pareiškėjas, neturėdamas religinės bendrijos statuso, neturi
teisės kreiptis dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, o
neturėdamas šios teisės – tuo pačiu ir teisės prašyti atnaujinti terminą prašymui
dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti. Pareiškėjo prašymas turi būti atmestas
šiuo pagrindu. Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
tvarkos įstatymo 5 straipsnis šioje byloje netaikytinas, todėl nesvarstytinas
prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą.
Nors pirmosios instancijos teismas nurodė ne tą pareiškėjo prašymo
atmetimo pagrindą, bet priėmė iš esmės teisingą sprendimą, todėl skundžiamas
teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, pakeičiant jo motyvus.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.2. Dėl teritorijų planavimo teisinių santykių
3.2.1. Dėl nemotyvuoto administracinio akto sukeliamų teisinių pasekmių;
dėl pareigos motyvuoti sprendimą, kuriuo atsisakoma tvirtinti detalųjį
planą
Skirtingai yra vertinami atvejai, kai administracinis aktas, kuris privalo būti
motyvuotas, yra be motyvų ir kai administracinis teisės aktas yra su motyvais,
tačiau motyvai yra nepagrįsti. Pirmuoju atveju, kai administracinis aktas,
130

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

kuris privalo būti motyvuotas, yra be motyvų, motyvų nepagrįstumo klausimas
apskritai neturi būti keliamas ir nagrinėjamas.
Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad detalusis
planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros
institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai
siūloma detalųjį planą tvirtinti, savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės
administracijos direktorius, atsisakę detalųjį planą tvirtinti, privalo planavimo
organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo plano
pateikimo dienos. Iš įstatymo kylanti pareiga motyvuoti detaliojo plano
nepatvirtinimą reiškia institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą
pagrįsti sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t.y. nurodyti
priežastis, lėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Įvairių teisės aktų išvardijimas
ginčijamame Sprendime, konkrečiai nenurodant, nei kokia būtent teisės norma
ar normomis remiamasi, nei dėl kokių faktinių aplinkybių detalusis planas
negali būti patvirtintas, negali būti vertinamas kaip akto pagrindimas teisės aktų
nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis.
Administracinė byla Nr. A5-990/2007
Procesinio sprendimo kategorija 14.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei,
atsakovo atstovei Vladai Banevičienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl
Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 12 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. R. IĮ „Broliai juodvarniai“ skundą
atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam
asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo
panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo priimti sprendimą.
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Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas P. R. IĮ „Broliai juodvarniai“ kreipėsi į administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006-0907 sprendimą Nr. T-346 „Dėl žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo plano
patvirtinimo“ ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės tarybą per 20 dienų nuo
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo
Varnių g. 44 A detaliojo plano patvirtinimo“.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad prie P. R. įmonei „Broliai juodvarniai“
nuosavybės teise priklausančio pastato ir žemės sklypo, esančio Varnių g. 44
A, Kaune, buvo pradėtas rengti įsiterpusios laisvos valstybinės žemės iki 0,5 ha
ploto detalusis planas. Šio plano rengimui buvo išduotos planavimo sąlygos,
detalusis planas nustatyta tvarka buvo viešai apsvarstytas su visuomene,
kompleksiškai suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Planavimo
ir valstybinės priežiūros institucija pasiūlė savivaldybės tarybai planą tvirtinti.
Skundžiamu sprendimu taryba nemotyvuotai nepatvirtino žemės sklypo Varnių
g. 44 A detaliojo plano ir teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo apie priimtą
sprendimą.
Pareiškėjo advokatė prašė skundą tenkinti ir paaiškino, kad pagal
Teritorijų planavimo įstatymą, atsakovė, nepatvirtinusi detaliojo plano, privalėjo
priimti motyvuotą sprendimą ir per įstatymo nustatytą terminą pateikti
sprendimą pareiškėjui. Savivaldybės taryba gali atsisakyti tvirtinti detalųjį
planą tik tuo atveju, jeigu jis prieštarauja bendrajam planui, pažeista derinimo,
viešojo svarstymo tvarka arba detaliojo plano sprendiniai neatitinka teritorijų
planavimo ir statybos normų. Šiuo atveju, tokių aplinkybių nebuvo nustatyta,
todėl atsakovės sprendimas nepagrįstas ir nemotyvuotas, todėl turėtų būti
panaikintas.
Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti, kaip nepagrįstą nes savivaldybės
taryba, priimdama skundžiamą sprendimą, įgyvendino Vietos savivaldos
įstatymo suteiktą teisę ir veikė kompetencijos ribose.
Trečiojo suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos
atstovė nurodė, kad žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo plano tikslas
buvo prijungti prie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio esamo sklypo
papildomą laisvą valstybinės žemės sklypą, kurio negalima suformuoti kaip
naujo atskiro žemės sklypo. Žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo plano
sprendiniai suderinti ir neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams.
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II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 12 d. sprendimu
pareiškėjo skundą tenkino, panaikino Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006
m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. T-346 „Dėl žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo
plano patvirtinimo“, įpareigojo Kauno miesto savivaldybės tarybą artimiausiame
po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tarybos posėdyje priimti sprendimą
„Dėl žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo plano patvirtinimo“, pareiškėjui iš
atsakovo priteisė 100 Lt dydžio išlaidų atlyginimą.
Teismas nurodė, kad administracinis ginčas kilo teritorijos detaliojo
planavimo baigiamajame etape, t. y. dėl žemės sklypo Varnių g. 44 A, Kaune,
detaliojo plano nepatvirtinimo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m.
rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-346 „Dėl žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo
plano patvirtinimo“.
Teismas nustatė, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo 0,32 ha žemės
sklypą, esantį Varnių g. 44 A, Kaune (b. l. 29). Pareiškėjas 2005 metais kreipėsi
į atsakovą dėl laisvos valstybinės žemės iki 0,5 ha prijungimo prie pareiškėjui
nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Varnių g. 44 A, Kaune. Kauno
miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos
skyrius 2005 m. birželio 9 d. išdavė sąlygas detaliajam planui rengti (b. l. 19).
Kauno apskrities viršininko administracija 2005-02-28 sutiko, kad būtų
rengiamas detalusis planas, kurio tikslas – iki 0,5 ha įsiterpusios laisvos
valstybinės žemės ploto prijungimas prie privataus kitos paskirties sklypo
(naudojimo būdas – komercinės paskirties ir smulkaus verslo teritorijos) bei
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas (b. l. 15). Kauno miesto
savivaldybės administracijos direktorius, 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr.
A-1442 pagrindu, sudarė su pareiškėju sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (b. l. 16, 17). Detalusis planas buvo
viešai apsvarstytas su visuomene, svarstymo metu pretenzijų nebuvo gauta (b.
l. 25-26). Detalusis planas 2005 m. lapkričio 21 d. kompleksiškai suderintas
kompleksinio derinimo protokolu su visomis suinteresuotomis institucijomis
(b.1.27-28). Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir
valstybinės priežiūros skyrius pasiūlė tvirtinti pareiškėjo detalųjį planą (b. l. 14).
Pareiškėjas 2006 m. gegužės 30 d. pateikė suderintą ir patvirtintą detalųjį planą
Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydamas teikti detalųjį planą
tvirtinti savivaldybės tarybai (b. l. 11). Savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 7
d. priėmė sprendimą Nr. T-346 netvirtinti žemės sklypo Varnių g. 44 A, Kaune,
detaliojo plano ( b. l. 10). Ginčijamas sprendimas pareiškėjui buvo įteiktas 2006
m. spalio 12 d. ( b. l. 10).
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Teismo sprendime nurodyta, kad detaliojo teritorijų planavimo procesą
reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas ir ginčo metu galiojusi Detaliųjų
planų rengimo taisyklių redakcija, patvirtinta Aplinkos ministro 2004 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio
4 dalyje numatyta, kad detaliuosius planus tvirtina, šiuo atveju, savivaldybės
taryba, bei detalusis planas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20
darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti
detalųjį planą pateikimo dienos. Detaliojo plano motyvuotas nepatvirtinimas
reiškia institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti
sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t. y. nurodyti priežastis,
nulėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Toks teisinis reguliavimas, susijęs
su vietos savivaldos veiklos, t. y. skaidrumo, viešumo ir pareigos informuoti
suinteresuotus asmenis apie jų atžvilgiu priimtus sprendimus bei juos pagrįsti,
pagrindiniais principais. Šiuo atveju teismas pripažino, kad atsakovo 2006 m.
rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T-346 „Dėl žemės sklypo Varnių g. 44 A detaliojo
plano patvirtinimo“ nebuvo motyvuotas, nes sprendimo turinyje nenurodyti
jokie teisiniai ir faktiniai argumentai bei priežastys, nulėmusios detaliojo plano
nepatvirtinimą.
Atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus, kad atsakovas priimdamas
sprendimą įgyvendino savo teisę, įtvirtintą Vietos savivaldos įstatymo 17
straipsnio 30 punkte, bei tai, kad detaliuoju planu prijungtame sklype jokios
veiklos negalima vykdyti, todėl netikslinga planą tvirtinti, taip pat atsakovo
atstovės argumentus, kad ginčijamo sprendimo motyvai – tai sprendime
nurodyti teisės aktai, ir tai, kad taryba netvirtindama detalaus plano nepritarė
prijungto sklypo pardavimui, nes šis per didelis, teismas pripažino visiškai
nepagrįstus nei teisės normomis, nei faktinėmis aplinkybėmis.
Teismas nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnyje išvardintų
tarybos įgaliojimų įgyvendinimas siejamas su daugeliu įstatymų, kuriuose
numatyta šių įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, vykdymu. Vietos savivaldos
įstatymo 17 straipsnio 30 punkte nurodyta, kad savivaldybės taryba įstatymų
nustatyta tvarka tvirtina teritorijų planavimo dokumentus. Teritorijų planavimo
įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje detalizuota teritorijų planavimo dokumentų
tvirtinimo tvarka, kurioje nurodyta, kad detalusis planas patvirtinamas ar
motyvuotai nepatvirtinamas. Teismas pripažino, kad atsakovas nevykdė minėto
įstatymo reikalavimo ir nemotyvavo sprendimo, kuriuo nepatvirtino detalaus
plano.
Teismas nurodė, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto
plėtros departamento Urbanistikos skyrius aiškinamojo rašto, detalaus plano
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brėžinio duomenys patvirtina, kad šiame sklype teisės aktų nustatyta tvarka
leidžiama ir galima veikla pagal sklypo teritorijos naudojimo būdą – komercinės
paskirties veikla, pagal pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų veikla,
bei tai, kad tik dalyje teritorijos tarp detalaus plano brėžinyje pažymėtų taškų
6a-19-18-15-14-13-12 statyba negalima (b. l. 30, 36). Šiuo atveju detaliuoju
planu prie esamo pareiškėjo nuosavybės teise valdomo sklypo yra prijungiamas
laisvoje valstybinėje žemėje suformuotas plotas ir nustatomas naujai suformuoto
sklypo naudojimo būdas ir viso sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimas. Teismas nusprendė, kad šios faktinės aplinkybės paneigia atsakovo
argumentus, jog planuojamoje teritorijoje jokia veikla negalima. Šiuo atveju
ginčo teritorijos planavimo tikslai ir teritorijos tvarkymo režimas neprieštarauja
Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms.
Teismas konstatavo, kad kiti atsakovo atstovės argumentai dėl galimybės
parduoti šį žemės sklypą pareiškėjui, nesusiję su šio ginčo dalyku, todėl
nevertintini. Teismas pažymėjo, kad detaliuoju planu suformuotas laisvas
valstybinės žemės prijungimas ir prijungiamo žemės ploto dydis prie pareiškėjo
nuosavybės teise valdomo sklypo Varnių g. 44 A, Kaune, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 patvirtintų
Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių
nuostatoms, būtent, šių taisyklių 2.15 punkte nustatytoms žemės sklypų
pardavimo sąlygoms ir prijungiamos žemės ploto nustatytam maksimaliam
dydžiui, t. y. 0,5 ha, taip pat neprieštarauja Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje
nurodytoms sąlygoms sklypui parduoti ne aukciono būdu.
Dėl minėtų priežasčių teismas nusprendė, kad atsakovo sprendimas
laikytinas visiškai nepagrįstu ir nemotyvuotu, grubiai pažeidžiančiu Teritorijų
planavimo įstatymo 26 straipsnio nuostatas bei pareiškėjo teises. Skundžiamą
sprendimą panaikino, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, bei atsakovą įpareigojo
Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka per artimiausią
tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą dėl
pareiškėjo prašymo patvirtinti žemės sklypo Varnių g. 44 A, Kaune, detalųjį
planą. Teismas nurodė, jog įpareigoti atsakovą priimti sprendimą per 20 dienų
nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nėra teisinga, kadangi savivaldybės tarybos
posėdžiai rengiami nustatyta tvarka ir periodiškai pagal Vietos savivaldos
įstatymo 14 straipsnyje ir Kauno savivaldybės tarybos veiklos reglamente
nustatytą tarybos posėdžių rengimo tvarką.
Atsižvelgęs į tai, kad teismo sprendimas priimtas pareiškėjo naudai,
pareiškėjui iš atsakovo priteisė išlaidų atlyginimą, t. y. pareiškėjo sumokėtą 100
Lt žyminį mokestį (ABTĮ 44 str.).
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III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2007 m. vasario 12 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
Analizuodamas detaliojo plano brėžinį teismas nurodė, kad statyba
negalima tik dalyje teritorijos (tarp detalaus plano brėžinyje pažymėtų taškų 6a19-18-15-14-13-12), tačiau neatsižvelgė į kitą brėžinyje nurodytą pastabą, jog
automobilių saugojimui bus naudojamos esamos aikštelės prie Varnių g. bei prie
pravažiavimo kelio valstybinėje žemėje. Nurodytas žemės sklypo naudojimo
pobūdis (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) reiškia, kad šiame
žemės sklype esami arba numatomi statyti prekybos įmonių (maisto ir kitų
prekių pardavimo) ar kitų paslaugų įmonių statiniai. Pagal ginčijamo sprendimo
priėmimo metu galiojusio Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtinto Aplinkos ministro
1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61, VI skyriaus 3.1 punktą, visos automobilių
saugojimo ir stovėjimo vietos prie konkretaus statinio turi būti planuojamos tam
statiniui skirto žemės sklypo ribose. Be to, šio reglamento 2.8 punkte nurodyta,
kad prie visuomeninių, prekybos ir pan. pastatų įėjimų ir išėjimų turi būti
numatytos automobilių sustojimo vietos žmonėms įlipti ir išlipti, kroviniams
pakrauti ir iškrauti, nepriklausomai nuo numatytų stovėjimo vietų prie šių
objektų. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog
detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti jokiems įstatymams, Vyriausybės
nutarimų bei kitų teisės aktų reikalavimams. Šiuo atveju automobilių stovėjimo
vietos numatomos už projektuojamo sklypo ribų, taip pažeidžiant minėto
Statybos techninio reglamento reikalavimus.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas prašo jį atmesti ir
palikti nepakeistą teismo sprendimą. Nurodo, jog atsakovas apeliacinį skundą
grindžia motyvu, kuris nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme. Mano,
kad nepatvirtintame detaliajame plane nurodyta sąlyga, jog automobilių
saugojimui bus naudojamos esamos aikštelės prie Varnių g. bei pravažiavimo
kelio valstybinėje žemėje, neprieštarauja apelianto nurodytiems Statybos
techninio reglamento reikalavimams, nes aikštelės automobiliams jau yra
prie esamo pareiškėjui priklausančio pastato, esančio Varnių g. 44A, Kaune.
Kadangi atsakovas turi išspręsti klausimą dėl prijungtino žemės sklypo prie
pareiškėjui nuosavybės teise jau priklausančio pastato su žemės sklypu ir esama
automobilių stovėjimo aikštele, tai papildomų automobilių stovėjimo vietų
projektavimas nėra būtinas.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos
teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog žemės sklype, dėl kurio detaliojo plano
tvirtinimo priimtas ginčijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m.
rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T-346 (toliau – ir ginčijamas Sprendimas), yra
leidžiama ir galima tam tikra veikla bei tuo, kad automobilių stovėjimo vietos
numatomos už projektuojamo sklypo ribų, taip pažeidžiant Statybos techninio
reglamento STR2.06.01:1999 reikalavimus, t. y. pateikia argumentus, iš esmės
susijusius su motyvų, lėmusių tai, kad Kauno miesto savivaldybės taryba
nepatvirtino detaliojo plano, pagrįstumu.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad
ginčijamas Sprendimas yra nemotyvuotas. Toliau teismas išanalizavo atsakovo
argumentus dėl ginčijamo Sprendimo priėmimo motyvų, išdėstytus atsiliepime į
skundą, ir nutaręs, kad jie nepagrindžia atsakovo priimto sprendimo, pareiškėjo
skundą patenkino ir ginčijamą Sprendimą, kuriuo nuspręsta netvirtinti detaliojo
plano, panaikino.
Vyriausiojo administracinio teismo kolegija atkreipia dėmesį, kad
skirtingai yra vertinami atvejai, kai administracinis aktas, kuris privalo būti
motyvuotas, 1) yra be motyvų ir 2) kai administracinis teisės aktas yra su
motyvais, tačiau motyvai yra nepagrįsti.
Pirmuoju atveju, kai administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas,
yra be motyvų, motyvų nepagrįstumo klausimas apskritai neturi būti keliamas
ir nagrinėjamas. Taigi klausimas, ar pagrįstai Kauno miesto savivaldybės taryba
nusprendė netvirtinti detaliojo plano, galėtų būti keliamas ir nagrinėjamas
tik tuomet, jei teismas konstatuotų, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos
sprendimas privalo būti motyvuotas ir jame esama motyvų, pagrindžiančių
nepritarimą detaliajam planui.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjui buvo perduotos detaliojo teritorijų
planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos (b. l. 16-17). Prašymą patvirtinti
detalųjį planą jis pateikė 2006 m. gegužės 30 d. Kauno miesto savivaldybės
taryba 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-346 nusprendė netvirtinti detaliojo
plano.
Detaliojo teritorijų planavimo procesą reglamentuoja Teritorijų planavimo
įstatymas ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Aplinkos ministro
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2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239. Remiantis Teritorijų planavimo
įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, šiuo atveju įgaliojimus tvirtinti detaliuosius
planus turėjo Kauno miesto savivaldybės taryba, o detalusis planas privalėjo
būti patvirtintas ar motyvuotai nepatvirtintas per 20 darbo dienų nuo detaliojo
teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo
dienos. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad
detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo
priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais
atvejais, kai siūloma detalųjį planą tvirtinti, savivaldybės taryba ar jos įgaliotas
savivaldybės administracijos direktorius, atsisakę detalųjį planą tvirtinti, privalo
planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo
plano pateikimo dienos. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Aplinkos ministro
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo
taisyklių 51 ir 53 punktuose.
Iš byloje esančio Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyriaus išduoto Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. TP-27
matyti, kad teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano
tvirtinimo yra teigiama (b. l. 14), o tai reiškia, kad Kauno miesto savivaldybės
taryba privalėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba pateikti motyvuotą
atsakymą, kodėl detaliojo plano patvirtinimas yra negalimas. Pirmosios
instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad iš įstatymo kylanti pareiga
motyvuoti detaliojo plano nepatvirtinimą reiškia institucijos, priėmusios
neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais
argumentais, t. y. nurodyti priežastis, lėmusias neigiamo sprendimo priėmimą.
Kadangi Kauno miesto savivaldybės taryba ginčijamu Sprendimu nusprendė
netvirtinti detaliojo plano, šį sprendimą pagal įstatymą ji privalėjo motyvuoti.
Ginčijamas Sprendimas susideda iš dviejų punktų: pirmame punkte
nurodyta, kad nuspręsta netvirtinti detaliojo plano, o antrame punkte nurodyta,
kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso tvarka.
Jokie teisiniai ir faktiniai argumentai ir priežastys, nulėmusios detaliojo plano
nepatvirtinimą, nėra nurodyti.
Sprendimo priėmimo motyvais šiuo atveju negali būti pripažinti
ginčijamame Sprendime išvardyti teisės aktai ir jų nuostatos, kuriais, kaip
nurodoma pačiame akte, buvo vadovautasi priimant ginčijamą Sprendimą.
Išanalizavusi ginčijamame Sprendime nurodytų teisės aktų nuostatas (b. l. 10),
teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp ginčijamame Sprendime paminėtų teisės
aktų nuostatų nėra konkrečios normos, kuri numatytų aiškiai suformuluotą
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atsisakymo derinti detalųjį planą pagrindą, iš kurio pareiškėjas galėtų suprasti
sprendimo netvirtinti detaliojo plano priežastis. Sprendime nurodoma, jog
vadovautasi Teritorijų planavimo įstatymo 20, 22, 25, 26 straipsniais. Šie
straipsniai numato, kas gali būti detaliojo planavimo organizatoriais (22 str.),
kokiais atvejais rengiami detalieji planai (22 str.), išsamiai apibūdina visus
detaliojo teritorijų planavimo proceso etapus (25 str.), apibūdina detaliųjų
planų keitimo, derinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką (26 str.). Sprendime
nurodomas Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 30 punktas įtvirtina
Savivaldybės tarybos įgaliojimus tvirtinti detaliuosius planus. Vyriausybės 1999
m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15 punkte kalbama apie galimybę parduoti
įsiterpusį valstybinės žemės plotą besiribojančių Nekilnojamojo turto registre
įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams, jeigu jie sutinka su žemės
sklypų pardavimo kaina, arba išnuomoti besiribojančių valstybinės žemės
sklypų nuomininkams. Toliau ginčijamame Sprendime pateikiama abstrakti
nuoroda į du teisės aktus, t. y. Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. D1-239 patvirtintas Detaliųjų planų rengimo taisykles ir Aplinkos ministro
2005 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“,
t. y. nukreipiama į visą teisės aktų tekstą, neišskiriant konkrečių šių teisės
aktų normų, kuriose būtų įtvirtintos detaliojo plano netvirtinimo sąlygos ir
priežastys.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įvairių teisės aktų išvardijimas
ginčijamame Sprendime, konkrečiai nenurodant, nei kokia būtent teisės
norma ar normomis remiamasi, nei dėl kokių faktinių aplinkybių detalusis
planas netvirtinamas, negali būti vertinamas kaip akto pagrindimas teisės aktų
nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t. y. šių teisės aktų išvardijimo teisėjų
kolegija nepripažįsta sprendimo motyvais. Taigi pirmosios instancijos teismas
padarė pagrįstą išvadą, kad ginčijamas Sprendimas yra nemotyvuotas.
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 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 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. Priešingu
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atveju viešojo administravimo paslaugų vartotojui gali kilti neaiškumų, kaip
ir kokiu būdu jis (paslaugų vartotojas) turi elgtis, siekdamas gauti kokybišką
viešąją paslaugą.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kadangi Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendime Nr. T-346 nėra nurodytas joks detaliojo
plano netvirtinimo pagrindas, t. y. ginčijamas Sprendimas yra be motyvų,
šis sprendimas neatitinka jam įstatymo keliamų privalomų reikalavimų, yra
neteisėtas iš esmės ir todėl naikintinas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinio
skundo argumentai dėl motyvų, lėmusių tai, kad Kauno miesto savivaldybės
taryba nepatvirtino detaliojo plano, pagrįstumo nenagrinėtini.
Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog Kauno miesto savivaldybės
tarybos sprendimas netvirtinti detaliojo plano yra nemotyvuotas, neturėjo
vertinti Kauno miesto savivaldybės tarybos atsiliepime į skundą pateiktų
argumentų dėl netikslingumo tvirtinti detalųjį planą. Administracinio
akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame
administraciniame akte, todėl ginčijamo Sprendimo priėmimo motyvų
nurodymas teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos
nemotyvuoto ginčijamo Sprendimo pripažinimui neteisėtu. Nepaisant
to, pirmosios instancijos teismas, panaikindamas ginčijamą sprendimą ir
įpareigodamas Kauno miesto savivaldybės tarybą priimti sprendimą „Dėl
žemės sklypo Varnių g. 44A detaliojo plano patvirtinimo“, priėmė teisingą
ir pagrįstą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistu, o apeliacinis skundas
atmestinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Apeliacinį skundą atmesti. Kauno apygardos administracinio teismo 2007
m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.2.2. Dėl naujos ūkininko ūkio sodybos kūrimo iš ūkininko ūkio
atidalintame žemės sklype
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608
patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 1.5 punkte numatyta bendra
taisyklė, kad vykdyti statybą privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypuose
galima tik pagal patvirtintus detaliuosius planus ir nustatyta tvarka pakeitus
pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, tačiau šio reglamento 1.1-1.4 punktai
numato išimtis, kada minėtos taisyklės galima nesilaikyti: tos išimtys susijusios su
nustatyta tvarka įregistruoto ūkininko ūkio sodybų statybomis. Statybų privačioje
žemėje reglamento 1.4 punkte nurodyta, kad privačios žemės ūkininkų ūkiai gali
būti skaidomi į du ar daugiau sklypų, o kai atidalytas žemės sklypas nustatytąja
tvarka įregistruojamas kaip ūkininko ūkio žemėnauda, jame nustatytąja tvarka
gali būti kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba. Tokiu atveju, siekiant įkurti naują
ūkininko ūkio sodybą, iš ūkininko ūkio atidalintame žemės sklype nereikia keisti
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Administracinė byla Nr. A5-964/2007
Procesinio sprendimo kategorija 14.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Daliai Skerstonaitei,
atsakovo atstovei Valentinai Kudinovič,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo T. O. skundą atsakovui Vilniaus rajono
savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. D. dėl
įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas T. O. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas įpareigoti
Vilniaus rajono savivaldybės administraciją (toliau – ir Savivaldybės
administracija) išduoti projektavimo sąlygas pagal 2006 m. spalio 2 d. pateiktą
prašymą Nr. P2814 dėl projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Savo reikalavimus
grindė tuo, jog 2005 m. balandžio 21 d. tapo bendraturčiu 4600/10000 dalies
žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), žemės sklypo paskirtis –
žemės ūkio, bendras plotas – 1,0000 ha. 2005 m. spalio 10 d. įregistravo ūkį ir
tapo ūkininku, suteiktas ūkio identifikavimo kodas – 5228964. Tam, kad galėtų
nevaržomai, savarankiškai ūkininkauti, su bendraturčiais buvo nuspręsta dėl
aukščiau nurodyto žemės sklypo paruošti padalijimo žemėtvarkos projektą.
Remiantis 2006 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.38795-41 ir 2006 m. rugsėjo 27 d. nekilnojamojo daikto padalijimo ir atidalijimo
sutartimi Nr. 6634, minėtas žemės sklypas buvo padalintas ir pareiškėjui
priklausanti žemės sklypo dalis buvo įregistruota VĮ Registrų centre, gautas
pažymėjimas apie žemės sklypo nuosavybės teisę su bendraturte V. D. 2006
m. spalio 2 d. atidalintas žemės sklypas (duomenys neskelbtini) papildomai
įregistruotas ūkininkų ūkio registre. Gavus bendraturtės sutikimą, 2006 m.
spalio 2 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo
sąlygų sąvadas“, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.1608 patvirtinto
Statybų privačioje žemėje reglamento 1.4.punktu, Savivaldybės administracijai
buvo pateiktas prašymas su priedais dėl projektavimo sąlygų sąvadui gauti
gyvenamajam namui (ūkininkų sodybai). Savivaldybės administracijos 2006
m. spalio 9 d. raštu Nr.Is-2261(2.2) prašymas projektavimo sąlygų sąvadui gauti
netenkintas, nurodant, kad remiantis Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo 2006 m. gegužės 11 d. Nr. A27-665 2 punktu, gyvenamųjų namų
statybą šiuose sklypuose bus galima vykdyti tiktai parengus detalųjį planą ir
pakeitus žemės naudojimo paskirtį. Savivaldybės administracijos pagrindas
neišduoti projektavimo sąlygų sąvado gyvenamajam namui (ūkininko
sodybai), remiantis administracijos direktoriaus 2006 m. gegužės 11 d.
įsakymu, kuriuo buvo patvirtintas žemėtvarkos projektas dėl žemės atidalijimo
tarp bendraturčių, yra nepagrįstas, nes minėtas įsakymas neturi viršenybės
142

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

prieš Lietuvoje galiojančius įstatymus. Pateiktame prašyme dėl projektavimo
sąlygų sąvadui gauti gyvenamajam namui (ūkininkų sodybai) prieduose buvo
nurodytas žemės sklypas ir pateiktas kadastro pažymėjimas (kadastrinis Nr.
(duomenys neskelbtini), bendras plotas 0,2300 ha), todėl visiškai neaišku,
apie kokius žemės sklypus teigiama rašte. Be to, administracijos direktoriaus
įsakymas, kuriuo rėmėsi savivaldybės administracija, priimdama neigiamą
sprendimą, neturi jokio teisinio pagrindo. Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d.
nutarimu Nr.1608 patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 1.4.punkte
sakoma, jog ūkininkų ūkiai gali būti skaidomi į du ar daugiau sklypų (išskyrus
įstatymų numatytus atvejus). Kai atidalytas žemės sklypas nustatyta tvarka
įregistruojamas kaip ūkininko ūkio žemėnauda, jame nustatyta tvarka gali būti
kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba.
Teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino skundo reikalavimus ir prašė
skundą tenkinti.
Savivaldybės administracija atsiliepime teismui (b. l. 36-37) su skundo
reikalavimais nesutiko bei nurodė, kad siekiant sudaryti sąlygas T. O.
nevaržomai, savarankiškai ūkininkauti, su jo bendraturčiais buvo nuspręsta
parengti padalijimo žemėtvarkos projektą. Todėl buvo priimtas 2006 m.
gegužės 11 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A27665 „Dėl pritarimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr.
(duomenys neskelbtini)), esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.,
padalijimo žemėtvarkos projektui“. Minėto įsakymo 2 punkte nurodyta, jog
gyvenamųjų namu statybą šiuose žemės sklypuose bus galima vykdyti tiktai
parengus detalųjį planą ir pakeitus žemės naudojimo paskirtį. Vadovaudamasis
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei minėtu 2006 m.
gegužės 11 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-665,
Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 2.3-8795-41
„D. V. D., T. O. ir M. O. žemės sklypo padalijimo projekto patvirtinimo Vilniaus
rajone“ patvirtino UAB „Matininko konsultacijų biuro“ parengtus žemės sklypų
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, esančių Kuprioniškių kaime, Nemėžio seniūnijoje,
Vilniaus rajone, suformuotų pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A27-665 patvirtintą detalųjį
planą, kadastrinius duomenis. Gavus pareiškėjo T. O. 2006 m. spalio 2 d.
prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti (gyvenamajam namui statyti),
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyrius
2006 m. spalio 9 d., pagrįstai remdamasis galiojančio 2006 m. gegužės 11 d.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27-6652 2 punktu,
informavo pareiškėją, kad gyvenamųjų namų statybą šiuose žemės sklypuose
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bus galima vykdyti tiktai parengus detalųjį planą ir pakeitus žemės naudojimo
paskirtį. Todėl projektavimo sąlygų sąvado išduoti negali.
Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 18 d.
sprendimu pareiškėjo skundą tenkino, įpareigojo Vilniaus rajono savivaldybės
administraciją išduoti T. O. projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamojo namo
statybai žemės sklype, esančiame Kuprioniškių kaime, Nemėžio seniūnijoje,
Vilniaus rajone (sklypo kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)).
Teismas nustatė, kad T. O. 2006 m. spalio 2 d. pateikė Savivaldybei
prašymą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo gyvenamojo namo
Kuprioniškių kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone statybai (b. l. 13-14).
Savivaldybės administracija 2006 m. spalio 9 d. raštu Nr.1S-2261(2.2)
nurodė, kad gyvenamųjų namų statybą šiose žemės sklypuose bus galima
vykdyti tiktai parengus detalųjį planą ir pakeitus žemės naudojimo paskirtį,
todėl projektavimo sąlygų sąvadą išduoti atsisakyta (b. l. 16).
Teismas nurodė, kad sprendžiant ginčą dėl Savivaldybės 2006 m. spalio
9 d. raštu išreikšto atsisakymo išduoti T. O. projektavimo sąlygų sąvadą
pagrįstumo ir teisėtumo, reikšmingos tokios teisinės ir faktinės aplinkybės:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu
Nr.1608 patvirtintas Statybų privačioje žemėje reglamentas (toliau – ir
Reglamentas), kurio 1.1 punkte sakoma, kad žemės ūkio paskirties žemėje
žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka įregistruoto ūkininko ūkio savininkai
gali statyti naują ūkininko ūkio sodybą su jų ūkinei veiklai reikalingais pastatais
tik toje vietoje, kuri yra numatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte, o 1.2
punkte nurodoma, jog kai žemės reformos žemėtvarkos projekte, formuojant
ūkininko ūkio žemėnaudą, nenumatyta sodybos vieta, ūkininkui pageidaujant,
sodybos vietą nustato savivaldos vykdomosios institucijos, architektūros
tarnybos, apskrities valdytojo administracijos rajonų žemėtvarkos ir geodezijos
tarnybos bei Aplinkos apsaugos ministerijos regiono departamento specialistai.
Reglamento 1.4 punkte nurodyta, kad privačios žemės ūkininkų ūkiai
gali būti skaidomi į du ar daugiau sklypų (išskyrus įstatymų numatytus
atvejus). Kai atidalytas žemės sklypas nustatytąja tvarka įregistruojamas kaip
ūkininko ūkio žemėnauda, jame nustatytąja tvarka gali būti kuriama nauja
ūkininko ūkio sodyba, o vykdyti statybą kituose privačios žemės ūkio paskirties
žemės sklypuose galima tik pagal patvirtintus detaliuosius planus ir Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 776 „Dėl
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 66-1276), nustatyta tvarka pakeitus pagrindinę
tikslinę žemės naudojimo paskirtį (1.5 p.).
Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
detalieji planai nerengiami, kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir
naudojimo režimas yra nekeičiamas.
Atsižvelgęs į minėtas teisės aktų nuostatas, teismas nusprendė, kad
nustatyta tvarka įsiregistravę ūkininkai savo ūkio paskirties žemėje turi teisę
statyti naują ūkininko ūkio sodybą su jų ūkinei veiklai reikalingais pastatais,
o žemės paskirties keitimas bei detalusis tokios teritorijos suplanavimas nėra
būtinas.
Projektavimo sąlygų sąvado išdavimo tvarka reglamentuota Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinto statybos techninio
reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (toliau – ir
Reglamentas) bei Statybos įstatymo nuostatomis.
Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kokius dokumentus
privalo pateikti asmuo, norėdamas gauti projektavimo sąlygų sąvadą: 1)
duomenis apie statinį (pagal nustatytą formą); 2) žemės sklypo nuosavybės teisę
ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės
sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios
nuosavybės teise; 3) statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai
rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai; 4) daugiabučio
namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolą, kai keičiama šio namo
gyvenamųjų patalpų paskirtis; 5) projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo
rengiami). Analogiški reikalavimai įtvirtinti Reglamento 10 punkto nuostatose.
Teismas nustatė, kad T. O. kartu su 2006 m. spalio 2 d. prašymu
Savivaldybės administracijai dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pateikė
ūkininko registravimo pažymėjimą, bendraturčių sutikimą, pažymėjimą
apie žemės sklypo, kuriame norima kurti ūkininko sodybą, įregistravimą
nekilnojamojo turto registre bei kitus dokumentus, t. y. visus būtinus
dokumentus, numatytus Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje bei Reglamento
10 punkte (b. l. 39-43). Todėl teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju
Savivaldybės administracijai išduoti T. O. prašomą projektavimo sąlygų sąvadą
nebuvo jokių kliūčių.
Teismas pripažino, kad Savivaldybės administracijos 2006 m. spalio 9 d.
rašte nepagrįstai remiamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.
gegužės 11 d. įsakymu Nr. A27-6652 (b. l. 51). Minėtu įsakymu pritarta žemės
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sklypo, esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus rajone (kadastrinis Nr.
(duomenys neskelbtini)), padalinimui, tačiau atsižvelgiant į Vietos savivaldos
įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje nustatytą savivaldybės administracijos
direktoriaus kompetenciją, negalėjo būti nustatyti jokie papildomi apribojimai,
susiję su šiuo žemės sklypu. Atsižvelgęs į tai, teismas nusprendė, kad
Savivaldybės administracijos 2006 m. spalio 9 d. raštu išreikštas atsisakymas
nėra tinkamai pagrįstas jokiomis teisės normomis.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 18
d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.
Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas nevisapusiškai ir neišsamiai išnagrinėjo bylos aplinkybes, o
pareiškėjas klaidino teismą ir tyčia nepranešė, kad dar 2005 m. pasinaudojo
savo kaip ūkininko teise ir gavo statybos leidimą Nr. 0586 gyvenamajam namui
statyti. Pagal 2005 m. spalio 12 d. pateiktą prašymą projektavimo sąlygų sąvadui
gauti, ūkininko ūkio įregistravimo T. O. vardu pažymėjimą ŪP Nr.0101396,
2005 m. spalio 26 d. jam buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr.SA1245. Namas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (unikalus Nr. (duomenys
neskelbtini)).
2. 2006 m. gegužės 11 d. savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A27-665,
2006 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „D. V. D. , T. O.
ir M. O. žemės sklypo padalijimo projekto patvirtinimo Vilniaus rajone“ buvo
patvirtintas 1,0000 ha dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis
Nr. (duomenys neskelbtini)) padalijimas į 4 sklypus. Taip pat pareiškėjas pateikė
teismui 2006 m. rugsėjo 27 d. Nekilnojamojo daikto padalijimo ir atidalijimo
sutartį, pagal kurią V. D., T. O. bei M. O., žemės sklypų savininkai, valdydami
bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis minėtą žemės sklypą, sudarė šio
nekilnojamojo daikto padalijimą ir atidalijimą iš bendrosios dalinės nuosavybės.
Minėtais dokumentais buvo patvirtintas ne ūkininko (T. O.) ūkio skaidymas,
bet V. D., T. O. ir M. O. 1,0000 ha dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypo
(kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) padalijimas į 4 sklypus.
3. Teismas klaidingai sprendimą argumentuoja 1995 m. gruodžio 22
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1608 patvirtinto Statybų
privačioje žemėje reglamento 1.4 punktą, kuriame nurodyta, kad privačios
žemės ūkininkų ūkiai gali būti skaidomi į du ar daugiau sklypų, bei nuo 1999
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m. negaliojančiu 1994 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimu Nr. 776.
4. Pagal 2003 m. liepos 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-298
patvirtintų Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklių 3
punktą, „vieno asmens vardu gali būti registruotas tik vienas ūkis“.
5. 2006 m. rugpjūčio 22 d. gautas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos paaiškinimas Nr. (14-4)-D8-6883 „Dėl statybų ūkininko ūkyje“,
2006 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paaiškinimas
Nr. 2D-4315(8.2) „Dėl ūkininko ūkio sodybos“ ir 2006 m. lapkričio 30 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos paaiškinimas Nr. Nr.(14-4)-D8-9823
„Dėl žemės ūkio paskirties žemės“, kuriuose nurodyta, kad statybas ūkininko
ūkyje šiuo metu reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m.
gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 patvirtintas Statybų privačioje žemėje
reglamentas tiek, kiek neprieštarauja įstatymams, reglamentuojantiems teritorijų
planavimo ir statybų tvarką, ir jei žemės sklypai buvo suformuoti ne žemės
reformos žemėtvarkos projektu, nutarimo 1.2 punkto nuostatos dėl ūkininko
sodybos vietos parinkimo, nerengiant detaliųjų planų, neturi būti taikomos, o
žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami Žemės reformos nustatytais
atvejais ir tvarka.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas prašo jį atmesti ir
palikti nepakeistą teismo sprendimą. Nurodo, jog 2005 m. spalio 10 d. žemės
sklype kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), bendras plotas 1,0000 ha, kurio
4600/10000 dalis priklauso jam su V. D. bendrosios jungtinės sutuoktinių
nuosavybės teise, adresu Kuprioniškių k., Vilniaus r., įregistravo ūkį ir tapo
ūkininku (ūkio identifikavimo kodas – 5228964). 2006 m. rugsėjo 20 d.
Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-8795-41 ir 2006 m. rugsėjo 27
d. nekilnojamojo daikto padalijimo ir atidalijimo sutartimi Nr. 6634 bendras
žemės sklypas buvo padalintas. Jiems priklausanti 4600/10000 žemės sklypo
dalis, kurioje yra įregistruotas jo ūkis, taip pat buvo padalinta į dvi dalis. 2006
m. spalio 2 d. padalinti žemės sklypai buvo papildomai įregistruoti ūkininko
ūkio registre, t. y. vienas iš papildomai įregistruotų sklypų žemės sklypas Nr.
(duomenys neskelbtini), kurio bendras plotas 0,23 ha. Nesutinka, kad klaidino
teismą dėl iki žemės ūkio padalijimo išduoto leidimo statybai, nes šio fakto
niekada neneigė, o atsakovas pats jo nekėlė nagrinėjant bylą. Pateikdamas 2006
m. spalio 2 d. prašymą su priedais projektavimo sąlygų sąvadui gauti, rėmėsi
Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 patvirtinto Statybos
privačioje žemėje reglamento 1.4 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintu STP 1.05.07.2002
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„Statinio projektavimo sąlygų sąvadu“ ir Ūkininko ūkio įstatymu. Nurodo, jog
turimas ūkis yra mažas, jį skaidė tam, kad galėtų vystyti alternatyvų žemės ūkiui
verslą, o tam yra reikalingos patalpos.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Tarp pareiškėjo T. O. ir atsakovo, Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos, kilo administracinis ginčas dėl atsakovo atsisakymo išduoti
projektavimo sąlygų sąvadą pagal pareiškėjo 2006 m. spalio 2 d. prašymą
Nr. P2814. Pareiškėjui kartą jau buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas
ūkininko ūkio sodybai statyti žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys
neskelbtini) (b. l. 80; 94). Tuo buvo realizuota pareiškėjo kaip ūkininko teisė
statyti ūkininko ūkio sodybą. Byloje kilęs ginčas dėl pareiškėjo teisės statyti kitą
ūkininko ūkio sodybą kitame jam priklausančiame ir ūkininkų ūkių registre
įregistruotame žemės ūkio paskirties sklype.
Pareiškėjas 2006 m. rugsėjo 29 d. kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės
administraciją su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ūkininko ūkio
sodybai žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančiame
Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., statyti (b. l. 13-14). Atsakovas 2006
m. spalio 9 d. raštu atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, vieninteliu
atsisakymo motyvu nurodydamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2006 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A27-665 2 punktą, kuriame
numatyta, kad gyvenamųjų namų statybą šiuose žemės sklypuose bus galima
vykdyti tiktai parengus detalųjį planą ir pakeitus žemės naudojimo paskirtį (b. l.
16). Tokia atsakovo pozicija teisiškai nepagrįsta.
Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad
detalieji planai nerengiami, kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir
naudojimo režimas yra nekeičiamas.
Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 patvirtinto Statybų
privačioje žemėje reglamento 1.5 punkte numatyta bendra taisyklė, kad vykdyti
statybą privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypuose galima tik pagal
patvirtintus detaliuosius planus ir nustatyta tvarka pakeitus pagrindinę tikslinę
naudojimo paskirtį, tačiau šio reglamento 1.1-1.4 punktai numato išimtis,
kada minėtos taisyklės galima nesilaikyti: tos išimtys susijusios su nustatyta
tvarka įregistruoto ūkininko ūkio sodybų statybomis. Statybų privačioje žemėje
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reglamento 1.4 punkte nurodyta, kad privačios žemės ūkininkų ūkiai gali būti
skaidomi į du ar daugiau sklypų, o kai atidalytas žemės sklypas nustatytąja
tvarka įregistruojamas kaip ūkininko ūkio žemėnauda, jame nustatytąja tvarka
gali būti kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba. Darytina išvada, kad tokiu atveju
siekiant įkurti naują ūkininko ūkio sodybą iš ūkininko ūkio atidalintame žemės
sklype, nereikia keisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Iš aukščiau minėto Statybų privačioje žemėje reglamento 1.4 punkto
nuostatų matyti, jog ūkininkų ūkiai, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, gali
būti skaidomi į du ar daugiau sklypų, tokiu atveju atidalytame žemės sklype gali
būti kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba. Taigi šiuo atveju naujos ūkininko
ūkio sodybos kūrimui keliami tokie reikalavimai: teisę kurti ūkininko ūkio
sodybą turi ūkininkas; ūkininko ūkio sodyba gali būti kuriama tik tokiame
žemės sklype, kuris yra atidalintas iš ūkininko ūkio ir įregistruotas Ūkininkų
ūkių registre kaip ūkininko ūkio žemėnauda. Patikrinus byloje esančius
duomenis, darytina išvada, kad šios sąlygos įvykdytos: pareiškėjas yra ūkininkas,
jo ūkis įregistruotas 2005 m. spalio 10 d. (b. l. 7). Pareiškėjui priklausanti 0,46
ha žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje, kurioje įstatymo nustatyta
tvarka buvo įregistruotas ūkininko ūkis, buvo atidalyta į dvi dalis: žemės sklypą
4162/0100:566, 0,23 ha ploto ir žemės sklypą (duomenys neskelbtini), 0,23 ha
ploto. Taigi ūkininko ūkio sodybą norima kurti žemės sklype, kuris atidalintas
iš ūkininko ūkio. Iš byloje esančių ūkininkų ūkių registro duomenų matyti,
kad pareiškėjo ūkininko T. O. ūkio statusas yra „veikiantis“, tiek žemės sklypas
4162/0100:566, 0,23 ha ploto, tiek žemės sklypas (duomenys neskelbtini), 0,23
ha ploto yra įregistruoti ūkininkų ūkių registre kaip ūkininkui T. O. nuosavybės
teise priklausanti žemėnauda (b. l. 12). Ūkininko ūkio įstatyme nėra nuostatų,
draudžiančių ūkininko veiklai naudoti ne vieną, o kelis žemės sklypus.
Darytina išvada, kad pareiškėjas turi teisę kurti ūkininko ūkio sodybą
žemės sklype (duomenys neskelbtini), 0,23 ha ploto, nekeisdamas žemės ūkio
paskirties žemės tikslinės naudojimo paskirties, todėl teisės aktai nesuteikia
pagrindo atsakovui neišduoti projektavimo sąlygų sąvado ūkininko ūkio sodybai
kurti. Pažymėtina, kad taip minėtų normų turinį yra išaiškinęs Vyriausiasis
administracinis teismas 2007 m. liepos 5 d. sprendime administracinėje byloje
Nr. A5-685/2007, kuriame pažymėta, kad nei Ūkininko ūkio įstatymas, nei
Reglamentas neįtvirtina aiškaus draudimo ūkininkui kurti ne vieną naują
ūkininko ūkio sodybą skirtinguose žemės sklypuose.
Atsakovas atsisakymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą grindė tuo,
kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. gegužės
11 d. įsakymo Nr. A27-665 „Dėl pritarimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo
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(kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Kuprioniškių k., Nemėžio
sen., Vilniaus raj., padalijimo žemėtvarkos projektui“ 2 punkte nurodė, jog
gyvenamųjų namų statybą šiuose žemės sklypuose bus galima vykdyti tiktai
parengus detalųjį planą ir pakeitus žemės naudojimo paskirtį (b. l. 16). Kaip
nurodyta aukščiau, byloje taikytini teisės aktai nedraudžia pareiškėjui kurti
ūkininko ūkio sodybos iš jo ūkininko ūkio atidalintame sklype, nerengiant
detaliojo plano ir nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A27-665 yra
skirtas žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimo projekto patvirtinimui,
o ne statybų formuojamuose sklypuose klausimams spręsti. Remiantis Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 dalimis, administraciniai aktai,
susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti
įstatymais, o remiantis 8 straipsnio 1 dalimi, individualus administracinis aktas
turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A27665 yra individualus teisės aktas ir jame išdėstytas įstatymais nepagrįstų pareigų
nustatymas negali sukelti pareiškėjui tokių neigiamų teisinių pasekmių, kad
jam būtų užkirstas kelias pasinaudoti teisės aktais suteikiamomis teisėmis
(konkrečiai Statybų privačioje žemėje reglamento 1.4 punkte įtvirtinta teise iš
ūkininko ūkio atidalytame žemės sklype kurti naują ūkininko ūkio sodybą).
Atsakovas, spręsdamas projektavimo sąlygų sąvado išdavimo klausimą, turėjo
vadovautis įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais ir jais tinkamai
motyvuoti savo sprendimą. Kadangi šiuo atveju norminiai teisės aktai
nedraudžia pareiškėjui kurti ūkininko ūkio sodybos, nekeičiant žemės sklypo
paskirties, tai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas negali būti
pagrindas sieti teisę kurti ūkininko ūkio sodybą su detaliojo plano parengimu
ir žemės sklypo pagrindinės tikslinės paskirties keitimu. Teisėjų kolegija
konstatuoja, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. A27-665 2 punkto nuostata negali būti tinkamas pagrindas
atsisakymui išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ūkininko ūkio statybai kurti
pagrįsti. Kadangi šį įsakymą atsakovas nurodė kaip vienintelį atsisakymo
išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pagrindą, konstatuotina, kad pirmosios
instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, jog atsakovui, Vilniaus
rajono savivaldybės administracijai, nebuvo teisinių kliūčių išduoti pareiškėjui
projektavimo sąlygų sąvadą.
Statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimą apibrėžia Statybos
įstatymo 20 straipsnis (redakcija nuo 2006 m. sausio 4 d. iki 2006 m. spalio
31 d.). Atsižvelgiant į šiame straipsnyje išdėstytas taisykles, savivaldybės
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administracijos direktorius, gavęs visus įstatyme numatytus dokumentus
iš statytojo (užsakovo), per tris dienas turi pateikti paraišką atitinkamoms
institucijoms, išvardintoms 20 straipsnio 3 dalies 1-5 punktuose, statinio
projektavimo sąlygoms parengti. Projektavimo sąlygos turi būti parengtos per
10 dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus paraiškos gavimo, o per
tą patį laiką projektavimo sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai,
parengia savivaldybės administracijos direktorius. Taigi projektavimo sąlygų
sąvado paruošimas nėra vien tik savivaldybės administracijos kompetencija.
Kompleksas projektavimo sąlygų, įrašomų į statinio projektavimo sąlygų
sąvadą – bendras atitinkamų kompetentingų institucijų darbo rezultatas,
kaip jau minėta, įtvirtinamas statinio projektavimo sąlygų sąvade. Priimtas
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sprendimas atsisakyti išduoti
projektavimo sąlygų sąvadą pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu, todėl pirmosios
instancijos teismo sprendimas ta apimtimi, kuria Vilniaus rajono savivaldybės
administracija įpareigota išduoti T. O. projektavimo sąlygų sąvadą, iš esmės yra
teisingas. Tačiau statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra susietas ir
su kitomis institucijomis, privalančiomis pagal savo kompetenciją parengti
statinio projektavimo sąlygas, o tai įpareigoja apeliacinės instancijos teismą
skundžiamą sprendimą pakeisti. Savivaldybės administracija privalo laikytis
Statybos įstatymo 20 straipsnio reikalavimų ir pateikti paraišką atitinkamoms
institucijoms statinių projektavimų sąlygoms parengti bei jas parengus,
išnagrinėti įstatymų leidėjo nustatytais terminais ir, gavus jų pritarimą,
įrašyti į statinių projektavimo sąlygų sąvadus. Pabrėžtina, kad Vilniaus rajono
savivaldybės administracija savo kompetencijos ribose, šio baigiamojo teisės
akto pagrindu, būtinai turi parengti projektavimo sąlygų sąvadą, nes atsisakymas
jas išduoti, pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu. Priešingu atveju pareiškėjų teisių
apgynimas būtų tik iliuzinis, realiai neapčiuopiamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 1 d.
sprendimą pakeisti. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją
įvykdyti Statybos įstatymo 20 straipsnio reikalavimus, susijusius su statinių
projektavimo sąlygų sąvado išdavimu, laikantis šio baigiamojo teisės akto
(nutarties) nuostatų.
Nutartis neskundžiama.
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3.3. Dėl statybos teisinių santykių
3.3.1. Dėl būtinumo laikytis teisės normų reikalavimų dėl atstumo iki
kaimyninio sklypo ribos, kai naujas pastatas statomas buvusio pastato
vietoje
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.
705 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji
pastatai“ 192.1 punkte nustatyta, kad pastatų atstumas iki kaimyninio žemės
sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m, jeigu pastatai yra 1-2 aukštų. To
paties reglamento 1 priedo 4 punkte nustatyta, kad mažinant pastatų atstumą iki
kaimyninio žemės sklypo ribos, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai
ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas raštu. Ta aplinkybė,
kad naujas pastatas statomas buvusio pastato vietoje, atstumo laikymosi nuo
kaimyninio sklypo reikalavimų nepaneigia, jei numatyta nauja statyba, o ne
esamo pastato rekonstrukcija.
Administracinė byla Nr. A10-809/2007
Procesinio sprendimo kategorija 14.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugsėjo 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir
Vaidos Urmonaitės,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatei Jurgitai Lingienei ir advokatui
Irmantui Dobilui,
atsakovo atstovui J. Š.,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovei J. S.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo K. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo K. V. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai,
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tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Archidis“,
uždarajai akcinei bendrovei „Sivysta“ ir J. S. dėl statybos leidimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas K. V. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006 m.
vasario 22 d. statybos leidimą Nr. GN/206/06/0069, išduotą uždarajai akcinei
bendrovei (toliau – ir UAB) „Archidis“, bei priteisti atstovavimo išlaidas.
Nurodė, kad yra žemės sklypo, esančio Nugalėtojų g. 28A, Vilniuje, bei jame
esančio gyvenamojo namo savininkas. Sklypas tiesiogiai ribojasi su žemės
sklypu, esančiu Nemenčinės pl. 45, Vilniuje, kuris nuosavybės teise priklauso
J. S. Ginčijamas statybos leidimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, nes
yra išduotas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Statinių minėtame sklype
išdėstymo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 patvirtintu Statybos
techniniu reglamentu STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“, nes
iš statinio techninio projekto brėžinių, pridėtų prie statybos leidimo, taip pat
iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.
705 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji
pastatai“ (toliau – ir Reglamentas) analizės, UAB „SPKT“ 2006 m. spalio 10
d. dalinio ekspertizės akto matyti, kad suprojektuoti du sublokuoti vienbučiai
namai, nors statybos leidime nurodyta, kad statybos objektas yra dvibutis
gyvenamasis namas. Statybos leidimas buvo išduotas naujos statybos darbams.
Pareiškėjo teigimu, jo turtui buvo padaryta žala – dėl atstumo iki sklypo
ribos nesilaikymo keliose vietose įtrūko jo sklypą ribojanti mūrinė tvora,
tvoros apskardinimas buvo deformuotas keliose vietose, sklypo gale atsirado
didelė duobė, dėl kurios sklypo tvora neteko stabilumo ir pradėjo trūkinėti.
Be to, projektuoto statinio aukštis yra 11,50 m, tad mažiausias atstumas nuo
projektuojamo pastato (namo) iki sklypo ribos turėjo būti 4,5 m, tuo tarpu
pagal sklypo plano brėžinius projektuojamo namo atstumas iki sklypo ribos
yra tik 2 m. Normatyvinis atstumas iki sklypo ribos buvo sumažintas, tačiau
jo raštiškas sutikimas, reglamentuotas Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje,
nebuvo gautas. Miesto plėtros departamentas neturėjo teisės UAB „Archidis“
išduoti statybos leidimo, ignoravo Reglamento nuostatas dėl atstumo iki sklypo
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ribos mažinimo ir pažeidė teisėtus jo interesus.
Atsakovas prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjas
nepateikė įrodymų, jog pagal ginčijamą statybos leidimą pastatyto pastato
visuma kaip nors galėtų pabloginti jo gyvenimo ir veiklos sąlygas, palyginus su
sąlygomis, kurias jis turėjo. Nepateikti ir įrodymai, kad pradinėje statybos darbų
stadijoje pareiškėjo turtui buvo padaryta jo nurodyta žala. Be to, žala, kurią
padaro statytojas, nukrypdamas nuo statybos leidimo, neturi įtakos svarstant
statybos leidimo išdavimo teisėtumą. Taip pat teigė, kad norint nustatyti tikslų
atstumą tarp suprojektuoto statinio ir pareiškėjo sklypo ribos, reikėtų vadovautis
kompetentingų ekspertų išvadomis, o ne paties pareiškėjo matavimais.
Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kaip bus pažeisti jo interesai dėl to, jog minėtas
atstumas yra šiek tiek mažesnis, nei numatytas Reglamente. Pareiškėjas remiasi
vien formaliu Reglamente įtvirtintu kriterijumi. Panaikinus leidimą vien šiuo
pagrindu, būtų ignoruojami teisingumo, sąžiningumo principai. Taip pat teigė,
kad STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“ nagrinėjamu atveju
negali būti taikomas, kadangi 2005 m. rugpjūčio 29 d. išduotas projektavimo
sąlygų sąvadas įrengti dvibutį gyvenamąjį namą, suprojektuotas dvibutis
gyvenamasis namas ir ginčijamo statybos leidimo pagrindu statomi du butai
viename sklype. Pabrėžė, kad pareiškėjas konkrečiai nenurodė ir įrodymais
nepagrindė, kaip ginčijamo statybos leidimo išdavimas pažeidžia jo teises ir
teisėtus interesus.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Archidis“ su pareiškėjo skundu
nesutiko. Nurodė, kad statybos leidimas išduotas laikantis teisės aktų
reikalavimų. UAB „Archidis“ vykdo gyvenamojo namo rekonstrukciją
išlaikydama esamus atstumus, ir tai patvirtina Miesto plėtros departamento
Specialiosios projektavimo sąlygos, sklypų Nemenčinės pl. 45, 45A detalusis
planas. Iki šiol dėl esamo mažesnio nei 3 metrų atstumo pareiškėjas jokių
pretenzijų UAB „Archidis“ niekada nereiškė. Gauti pareiškėjo sutikimą
nebuvo teisinio pagrindo, nes atstumą nuo rekonstruojamo gyvenamojo
namo Nemenčinės pl. 45 iki žemės sklypo Nugalėtojų g. 28A ribos padiktavo
esama (susiklosčiusi) situacija, o ne subjektyvios ar objektyvios priežastys.
Atstumai nebuvo mažinami, tad pareiškėjo teisė ir įstatymų saugomas interesas
nebuvo pažeisti. Žemės sklypas Nemenčinės pl. 45A nesiriboja su pareiškėjui
nuosavybės teise priklausančiu sklypu, todėl dėl šiame sklype vykdomų
statybų jo teisės negali būti pažeistos. Taip pat teigė, kad nėra teisinio pagrindo
suprojektuotą statinį – dvibutį gyvenamąjį namą – laikyti vienbučiu blokuotu
namu, todėl pagrindo vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji
namai“ taip pat nėra. Pažymėjo, kad UAB „SPKT“ 2006 m. spalio 9 d. dalinės
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ekspertizės aktas Nr. 210-06 yra tendencingas, neobjektyvus ir nepagrįstas,
išvados neparemtos jokiais argumentais ir įrodymais.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Sivysta“ su skundu nesutiko. Nurodė,
kad tarp pastatų iki rekonstrukcijos buvo mažesnis nei 3 metrų atstumas,
tačiau pareiškėjas nereiškė dėl to jokių pretenzijų. UAB „Sivysta“ vykdo pastato
rekonstrukciją išlaikydama esamus atstumus iki pareiškėjui nuosavybės teise
priklausančio žemės sklypo. Pagrindo taikyti Reglamento 1 priedo 4 punkto
reikalavimą gauti kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimą raštu nėra, nes
atstumas nebuvo sumažintas. Pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai
nebuvo pažeisti.
Tretysis suinteresuotas asmuo J. S. su skundu nesutiko, palaikė atsakovo ir
kitų trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 14
d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas
nepagrindė žalos atsiradimo, nepateikė įrodymų, kad pagal ginčijamą statybos
leidimą pastatyto pastato visuma kaip nors galėtų pabloginti jo gyvenimo ir
veiklos sąlygas, palyginus su sąlygomis, kurias jis turėjo. Byloje esanti medžiaga
patvirtina, kad atstumas nuo suprojektuoto statinio iki pareiškėjo žemės
sklypo ribos yra nepakitęs išduodant statybos ginčijamą leidimą, nes dvibutis
gyvenamasis namas yra statomas ant buvusio pastato esamų pamatų. Tai
patvirtina statybos leidimo 5 punktas. Be to, žemes sklype Nemenčinės pl. 45,
Vilniuje, arčiausiai pareiškėjo žemės sklypo stovėjęs gyvenamasis namas buvo
nutolęs nuo kaimyninio sklypo ribos per mažesnį nei 3 metrai atstumą, tačiau
pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad būtų anksčiau reiškęs kokias nors
pretenzijas dėl to buvusiam sklypo savininkui. Todėl atmestas kaip nepagrįstas
argumentas, kad UAB „Archidis“ turėjo tuo pagrindu gauti pareiškėjo sutikimą
statyti gyvenamąjį namą. Kad UAB „Archidis“ gyvenamojo namo statybą vykdo
ant esamų pamatų, išlaikydamas esamus atstumus iki pareiškėjui nuosavybės
teise priklausančio žemės sklypo ribos, patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. rugpjūčio 29 d. išduotos
specialiosios projektavimo sąlygos statinio architektūrai formuoti ir statybos
sklypui tvarkyti. Skundo teiginiai, kad statybos darbai savo užimamu plotu
viršija ne tik statybos leidimu leisto užstatyti pastato plotą, bet ir Valakupių–
Turniškių zonos detalųjį planą bei kad statytojas sklype Nemenčinės pl. 45A
stato savavališkai, yra nepagrįsti. Teismas pažymėjo, kad šių faktų nustatymas
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nėra reikšmingas, nes nukrypimas nuo statybos leidimo po jo išdavimo
neturi įtakos, nustatant statybos leidimo išdavimo teisėtumą ar neteisėtumą.
Argumentas, kad projektuojamas gyvenamasis namas laikytinas vienbučiu
gyvenamuoju namu, yra nepagrįstas. Ginčijamas statybos leidimas yra išduotas
pagal suderintą ir patvirtintą projektą dvibučiam gyvenamajam namui statyti.
Teismas konstatavo, kad statybos leidimo išdavimo procedūrų pažeidimų nėra,
tad statybos leidimas išduotas teisėtai ir pagrįstai.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo 2006 m. gruodžio
14 d. sprendimą ir jo reikalavimus tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais
argumentais:
1. Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnį ir nemotyvuotai atmetė
argumentus dėl asmens teisės bei įstatymo saugomo intereso pažeidimo. Jis
yra gretimo sklypo savininkas, tad vienareikšmiškai turėjo būti gautas jo
leidimas mažesniam nei Reglamente nustatytam atstumui (Reglamento 4 p.).
Šis reikalavimas yra imperatyvus, tad nesant tokio sutikimo pažeidžiamos
jo teisės ir interesai. Šią išvadą patvirtina ir Statybos įstatymo 6 straipsnio
4 dalis. Jo gyvenimo ir veiklos sąlygos buvo pakeistos (ginčijamas statybos
leidimas suteikė teisę gretimame žemės sklype statyti didesnį negu buvo iki tol
statinį), pažeidžiant imperatyvius gyvenamųjų valdų užstatymo ir tvarkymo
reikalavimus, numatytus Reglamente bei jo prieduose. Konkrečios žalos
atsiradimo tikimybės bei jo gyvenimo ir veiklos sąlygų, palyginus su anksčiau
turėtomis, pablogėjimo įrodinėjimas iš pareiškėjo negali būti reikalaujamas,
nes teisminės gynybos teisę jam suponuoja imperatyvių statybos procesą
reglamentuojančių normų pažeidimas. Žalos atsiradimo faktas tokiu atveju nėra
būtina sąlyga pažeistoms teisėms ginti. Be to, pažeidus viešojoje teisėje įtvirtintą
imperatyvą, žala saugomiems interesams preziumuojama.
2. Teismas netinkamai aiškino Reglamento 1 priede įtvirtintą reikalavimą
gauti gretimo žemės sklypo savininko sutikimą, mažinant pastatų atstumą iki
kaimyninio žemės sklypo ribos. Jokių išimčių, leidžiančių nesilaikyti minimalaus
atstumo be minėto sutikimo, nenumatyta. Nuo šios pareigos neatleidžia ir tai,
kad pareiškėjas iki šiol nereiškė jokių pretenzijų, bei tai, kad naujas gyvenamasis
namas statomas ant buvusio pastato esamų pamatų. Be to, teismas neįvertino
aplinkybės, jog ginčijamas leidimas išduotas ne rekonstrukcijai, bet naujai
statybai. Sisteminė Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 punkto bei Reglamento 1
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Priedo 4 punkto analizė leidžia spręsti, kad jeigu esamas statinys yra mažesniu
negu normatyvinis atstumu iki sklypo ribos, toks statinys, siekiant užtikrinti
trečiųjų asmenų teisėtus interesus, gali būti tik rekonstruojamas, bet ne
plečiamas tiek, kad būtų prilyginamas naujai statybai. Todėl gyvenamasis
namas galėjo būti tik rekonstruojamas, o vykdant naujas statybas turėjo būti
arba laikomasi normatyvinių atstumų, arba turėjo būti gautas gretimo sklypo
savininko rašytinis sutikimas dėl normatyvinio atstumo sumažinimo. Pažymi,
kad iki šiol pretenzijų dėl per mažo atstumo nereiškė todėl, kad kaimyninį
sklypą įsigijo pastatams jau stovint. Teisės keisti esamos situacijos jam įstatymas
nesuteikė.
3. Teismas tinkamai nemotyvavo sprendimo ir neatsakė į pareiškėjo
argumentus dėl statybų kvalifikavimo nauja statyba bei šios aplinkybės reikšmės
nagrinėjamai bylai. Taip pažeisti ABTĮ 87 straipsnio 4 dalis, 89 straipsnis.
Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Palaiko
pirmosios instancijos teismui pateikto savo atsiliepimo bei teismo sprendimo
argumentus. Tai pat pažymi, kad:
1. Apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo ABTĮ 5 straipsnio
aiškinimo yra nelogiški, prieštarauja suformuotai Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikai (2006 m. rugpjūčio 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A14-1240/06).
2. Ginčijamas sprendimas yra teisėtas, pagrįstas bei motyvuotas. Jis
visiškai atitinka ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Be to, pagal teisės
doktriną bei teismų praktiką vien ta aplinkybė, kad teismo sprendimo motyvai
nėra pakankamai nuoseklūs ir išsamūs, nėra pagrindas naikinti sprendimą, jeigu
byla išspręsta teisingai.
Tretieji suinteresuotieji asmens UAB „Archidis“ ir J. S. atsiliepime į
apeliacinį skundą su juo nesutinka. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
1. Pareiškėjas į teismą kreipėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies pagrindu, tai yra
prašydamas apginti pažeistą ar ginčijamą teisę arba įstatymų saugomą interesą.
Vadinasi, jis turi įrodyti, kad atsakovo išduotas statybos leidimas pažeidžia jo
teises arba įstatymų saugomą interesą, tai yra, kad jo gyvenimo ir veiklos sąlygos
(nurodytos Statybos įstatymo 6 str. 4 d.), kurias jis turėjo iki statybos pradžios,
pastačius ir naudojant statinį, pablogės. Apeliantas tokių įrodymų nepateikė.
2. Samprotavimai apie naują statybą neturi jokio priežastinio ryšio su
ginčo esme – bet kuriuo atveju atstumas nuo apelianto žemės sklypo ribos iki
ginčijamo statybos leidimo pagrindu pertvarkomo statinio nekinta. Vadinasi,
šiuo atveju nėra pagrindo laikyti, kad įvyko pastatų atstumo iki kaimyninio
žemės sklypo ribos mažinimas.
157

I. Administracinių teismų praktika

Teisėjų kolegija
konstatuoja:
Visų Lietuvos Respublikoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų
statinių esminius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atliekant statinio statybinius
tyrinėjimus, rengiant statinio projektą, statant ir pripažįstant statinį tinkamu
naudoti, bei statinį naudojant ir prižiūrint, be šio Įstatymo, privaloma vadovautis
kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais.
To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad normuojamus atstumus tarp
statinių, tarp statinių ir sklypo ribų nustato Vyriausybės įgaliota institucija
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 705 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004
„Gyvenamieji pastatai“ 192.1 punkte nustatyta, kad pastatų atstumas iki
kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 m, jeigu pastatai
yra 1-2 aukštų. To paties reglamento 1 priedo 4 punkte nustatyta, kad mažinant
pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos, turi būti išlaikomi gaisrinės
saugos reikalavimai ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas
raštu.
Byloje nustatyta, kad atsakovas išdavė trečiajam suinteresuotam asmeniui
ginčijamą statybos leidimą dvibučio gyvenamojo namo statybai Nemenčinės
pl. Nr. 45, Vilniuje. Šiuo leidimu leidžiamo statyti gyvenamojo namo atstumas
iki pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Nugalėtojų
g. Nr. 28A, ribos yra mažesnis nei 3 metrai. Ši aplinkybė nustatyta antstolio
faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir dalinės ekspertizės aktu Nr. 21006. Nustatyta, kad atstumas nuo ginčijamu statybos leidimu leidžiamo statyti
gyvenamojo namo iki pareiškėjo žemės sklypo ribos nesiekia 2,5 metro. Šių
aplinkybių iš esmės neginčija ir atsakovas bei tretysis suinteresuotas asmuo.
Pirmosios instancijos administracinis teismas, atmesdamas pareiškėjo
skundą, ir konstatavęs, kad ginčijamas statybos leidimas statyti gyvenamąjį
namą arčiau kaip 3 m nuo pareiškėjo žemės sklypo ribos, žalos pareiškėjui
nepadarė, be to, pastatas statomas ant senų pamatų ir dėl to pareiškėjo sutikimas
raštu nebūtinas, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė
nepagrįstą sprendimą.
Jau paminėti teisės aktai įsakmiai reikalauja gauti kaimyninio žemės
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sklypo savininko sutikimą raštu, jeigu numatomas statyti pastatas yra arčiau
nei 3 m nuo kaimyninio žemės sklypo ribos. Tokio sutikimo pareiškėjas
nedavė. Tiek prašyme išduoti statybos leidimą, tiek statybos leidime nurodyta
nauja statyba. Todėl paminėti teisės normų reikalavimai dėl atstumo laikymosi
yra privalomi išduodant statybos leidimą. Ta aplinkybė, kad naujas pastatas
statomas buvusio pastato vietoje, atstumo laikymosi nuo kaimyninio sklypo
reikalavimų nepaneigia, nes numatyta nauja statyba, o ne esamo pastato
rekonstrukcija. Nagrinėjamam ginčui neturi reikšmės, ar išduodant statybos
leidimą padaryta turtinė žala pareiškėjui. Pareiškėjo teisės pažeistos tuo, kad
išduotas statybos leidimas pastato statybai arčiau nei 3 m nuo pareiškėjo žemės
sklypo ribos, negavus tam pareiškėjo sutikimo raštu. Todėl pažeistos pareiškėjo
teisės turi būti ginamos (ABTĮ 5 str. 1 d.).
Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 8 priedo reikalavimus, mažiausias 3 m atstumas nuo statinių iki
gretimo sklypo ribos nustatomas pastatams iki 8,5 m aukščio. Aukštesniems
pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato
aukščio metrui. Ginčijamu statybos leidimu leista statyti 11,5 m aukščio pastatą.
Todėl leistas mažesnis kaip 3 m atstumas nuo pareiškėjo žemės sklypo ribos,
negavus pareiškėjo sutikimo raštu, akivaizdžiai pažeidė pareiškėjo teises. Tirti
naujų įrodymų byloje nereikia. Todėl dėl netinkamo materialinės teisės normų
taikymo ir aiškinimo priimtas nepagrįstas pirmosios instancijos administracinio
teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo
skundas patenkinamas (ABTĮ 143 str.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo K. V. apeliacinį skundą patenkinti. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą.
Pareiškėjo K. V. skundą patenkinti.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
2006 m. vasario 22 d. statybos leidimą Nr. GN/206/06-0069, unikalus statinio
Nr. 1093-4003-1012, naujo gyvenamojo namo statybai Nemenčinės pl. Nr. 45,
Vilniuje, panaikinti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.4. Dėl aplinkos apsaugos
3.4.1. Dėl privalomųjų nurodymų reikšmės sprendžiant dėl licencijos
tvarkyti pavojingas atliekas sustabdymo
Pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalį
privalomasis nurodymas - aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio
pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą
įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba
likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti
aplinkos atkūrimo priemones. Privalomų nurodymų davimo atvejai ir tvarka
aptarti šio įstatymo 18-22 straipsniuose, o įstatymo 24 straipsnis nustato
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veiksmus, jei pasibaigus
privalomojo nurodymo terminui jame nustatyti reikalavimai neįvykdomi. Tokiais
atvejais aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo patraukti
administracinėn atsakomybėn asmenį, neįvykdžiusį privalomojo nurodymo, už
šio nurodymo neįvykdymą, už aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų,
dėl kurių buvo duotas privalomasis nurodymas, pažeidimus (jei pažeidimas
trunkamasis), taip pat pakartotinai duoti privalomąjį nurodymą, kurio įvykdymo
terminai nustatomi remiantis šio skirsnio nuostatomis, arba, jei privalomasis
nurodymas duotas dėl priežasčių, nurodytų šio įstatymo 18 straipsnio 5 punkte,
pareikšti ieškinį teisme dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.
Aplinkos ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtino
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles. Būtent šiose taisyklėse
nustatyti reikalavimai, kurie taikomi išduodant licencijas, o taip pat licencijų
sustabdymo ir panaikinimo pagrindai. Iš nurodytų teisės normų turinio matyti,
kad privalomi nurodymai gali būti duodami bet kokiam asmeniui: tiek fiziniam,
tiek juridiniam, tiek vykdančiam licencijuojamą veiklą, tiek ir tokios veiklos
nevykdančiam. Privalomų nurodymų davimas ar jų nevykdymas nėra pagrindas
sustabdyti licenciją (jei subjektas, kuriam duotas privalomas nurodymas, vykdo
licencijuojamą veiklą), t. y. licencijos sustabdymas nėra privalomų nurodymų
davimo ar jų nevykdymo pasekmė.
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Administracinė byla Nr. A2 -890/2007
Procesinio sprendimo kategorija 2.3.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. spalio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja)
ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Rimui Pranui Budriui, advokatei Natalijai
Filipovai,
atsakovo atstovams Tadui Gauronskiui, Audriui Želviui,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Živilei Trinkūnaitei ir Sergejui
Tretjakovui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
„Dormeka“ skundą atsakovui Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai,
dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamentui dėl sprendimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir
prašė: 1) panaikinti Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. rugpjūčio
10 d. sprendimą Nr.000104/1 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr.
000104 galiojimo sustabdymo“; 2) panaikinti Valstybinės aplinkos apsaugos
inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų
tvarkymo licencijos Nr. 000104 galiojimo panaikinimo“.
Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai sustabdė jam išduotos
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pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą bei nepagrįstai vėliau šios
licencijos galiojimą panaikino. Atlikto patikrinimo metu nustatytus atliekų
tvarkymo tvarkos pažeidimus pareiškėjas iš esmės pašalino. Dėl dalies
pažeidimų administracine tvarka buvo nubaustas pareiškėjo direktorius, ir tai
šiuo atveju yra pakankama sankcija.
Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu nesutiko.
Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas
nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų nepašalino, trečiojo
suinteresuoto asmens privalomų nurodymų neįvykdė, todėl pagrįstai buvo
priimti byloje ginčijami sprendimai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 26 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.
Teismas nurodė, kad Aplinkos ministro sudaryta komisija atliko
pareiškėjo vykdomos atliekų tvarkymo veiklos patikrinimą ir 2006 m. liepos
14 d. surašytos pažymos išvadose nurodė nustatytus pažeidimus. Atsakovas,
atsižvelgdamas į komisijos nustatytus pažeidimus, sustabdė pareiškėjui išduotos
pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą. Remdamasis komisijos 2006
m. liepos 14 d. pažymoje pateiktomis išvadomis trečiasis suinteresuotasis
asmuo 2006 m. liepos 28 d. davė pareiškėjui privalomuosius nurodymus Nr.8.353 bei Nr.8.3-54. Tretysis suinteresuotas asmuo atliko pakartotinį pareiškėjo
patikrinimą ir 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akte nurodė nustatytus
nepašalintus pažeidimus. Atsakovas vadovaudamasis trečiojo suinteresuoto
asmens 2006 m. spalio 6 d. pranešimu apie tai, kad pakartotinio patikrinimo
metu nustatyta, jog pareiškėjas per nustatytą laikotarpį nepašalino pažeidimų,
panaikino pareiškėjui išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą.
Teismas nurodė, kad Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.
84 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 21.4 punkte
nustatyta, kad pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas sustabdomas,
kai gaunamas kontroliuojančių valstybės institucijų pranešimas raštu apie
nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Pareiškėjas šiuo atveju
iš esmės neginčija Aplinkos ministro sudarytos komisijos 2006 m. liepos
14 d. pažymoje bei privalomuosius nurodymuose Nr. 8.3-53 ir Nr.8.3-54
nurodytų pavojingų atliekų laikymo taisyklių pažeidimų. Tai, jog dėl didelio
darbo krūvio sandėliai buvo netvarkingi, teismo posėdžio metu patvirtino ir
pareiškėjo atstovas. Aplinkybė, jog už nustatytus pažeidimus administracinėn
162

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

atsakomybėn buvo patrauktas pareiškėjo direktorius, nepanaikina pareiškėjo
pareigos pašalinti jo veikloje nustatytus trūkumus. Todėl darytina išvada,
kad atsakovo sprendimas, kuriuo sustabdytas pareiškėjui išduotos pavojingų
atliekų tvarkymo licencijos galiojimas, yra pagrįstas ir teisėtas. Teismas nurodė,
kad Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 84 patvirtintų
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.4 punkte nustatyta,
kad jeigu įmonė, kurios licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą
laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų, licencijos galiojimas panaikinamas.
Palyginus 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akte bei privalomuose nurodymuose
Nr. 8.3-53 ir Nr. 8.3-54 nurodytus pažeidimus matyti, jog dalis pažeidimų buvo
nepašalinta: ne visi pavojingų atliekų konteineriai pažymėti pavojingų atliekų
ženklinimo etiketėmis; nepateikti atliekų apdorojimo įrenginių darbo grafikai; iš
vieno maišo, kuriame laikytos pavojingos atliekos, sunkėsi skystis ir varvėjo ant
grindų; šalia cheminių atliekų nustatyta tvarka nepaženklintoje metalinėje taroje
laikytos skystos atliekos; ne visi konteineriai sandariai uždaryti, o brezentinė
medžiaga šių konteinerių sandarumo neužtikrina. Be to, buvo nustatyta ir naujų
pavojingų atliekų laikymo taisyklių pažeidimų. Teismui pateiktos nuotraukos
patvirtina 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akte nurodytų pažeidimų faktus.
Todėl darytina išvada, kad atsakovo sprendimas, kuriuo panaikintas pareiškėjui
išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas, yra pagrįstas ir
teisėtas.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti.
Pareiškėjas nurodo, kad aplinkos apsaugos institucijos, duodamos jam
privalomuosius nurodymus Nr. 8.1-53 ir Nr. 8.1-54, turėjo tiksliai nurodyti,
kokius Atliekų tvarkymo taisyklių, Bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų sandėliavimo taisyklių bei įmonės Atliekų naudojimo ar šalinimo
techninių reglamentų punktus pareiškėjas pažeidė. Tačiau konkretūs pažeistų
teisės aktų punktai minėtuose nurodymuose nebuvo nurodyti. Konkrečių
pareiškėjo pažeistų teisės normų savo sprendime nenurodė ir pirmosios
instancijos teismas. Pareiškėjas nurodo, kad jo patikrinimą atlikusios institucijos
neteisingai taikė Bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
sandėliavimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 272, normas. Cheminių medžiagų sandėliavimo taisyklės taikomos
cheminėms atliekoms. 2006 m. liepos 14 d. pažymoje nurodyta, kad pareiškėjas,
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saugodamas tuščias statines tose pačiose patalpose, kaip ir atliekas, pažeidė
Cheminių medžiagų sandėliavimo taisyklių 7.32 punktą, kuriame nurodyta,
jog pakavimo medžiagas būtina laikyti atskiroje patalpoje. Tačiau šis punktas
įpareigoja cheminių medžiagų sandėlio valdytoją cheminių preparatų pakavimo
medžiagą laikyti atskiroje patalpoje, o pareiškėjas laikė švarias tuščias statines
patalpoje, kurioje nebuvo cheminių preparatų. Pareiškėjas nurodo, kad jo
ginčijami atsakovo sprendimai buvo priimti dėl 2006 m. liepos 14 d. pažymoje
nurodytų pažeidimų. Šią pažymą surašė Aplinkos ministro sudaryta komisija.
Tačiau teisės aktuose nereglamentuojama tokios pažymos apskundimo tvarka,
ministro sudaryta komisija neturi procesinio veiksnumo ir negali būti atsakovas
teisme. Todėl pareiškėjo teisė ginčyti jam pateiktų kaltinimų dėl atliekų
tvarkymo taisyklių pažeidimo pagrįstumo buvo apribota. Pareiškėjas nurodo,
kad jam išduotos licencijos galiojimas negalėjo būti sustabdytas Aplinkos
ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų
tvarkymo licencijavimo taisyklių 21.5 punkto (kai gautas kontroliuojančių
valstybės institucijų pranešimas raštu apie nustatytus licencijuojamos
veiklos sąlygų pažeidimus) pagrindu. Aplinkos ministro sudaryta komisija
nėra kontroliuojantis subjektas, kuris galėtų pranešti atsakovui apie įmonių
padarytus pažeidimus. Tokį pranešimą galėtų pateikti regionų aplinkos
apsaugos departamentai, tačiau nagrinėjamu atveju Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamentas atsakovui pranešimo nepateikė. Byloje esantis Vilniaus
regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. 1.72125 yra ataskaita apie pareiškėjui taikytas administracinio poveikio priemones
ir jis negali būti laikomas pranešimu apie nustatytus licencijuojamos veiklos
sąlygų pažeidimus. Pareiškėjas nurodo, kad viešojo administravimo srityje
turi būti vadovaujamasi proporcingumo principu. Todėl nagrinėjamoje byloje
atsakovas turėjo įrodyti, jog pareiškėjo veikloje yra tokių pažeidimų, kurie
nusveria Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintą ūkinės veiklos laisvės principą;
jog pareiškėjo veikla kelia pavojų aplinkai ir užtikrinti aplinkos apsaugą
įmanoma tik pritaikius pareiškėjui griežčiausią numatytą sankciją – pavojingų
atliekų tvarkymo licencijos panaikinimą. Tačiau atsakovas to nepadarė, o iš
bylos matyti, kad pareiškėjui taikytos sankcijos yra neadekvačios padarytam
pažeidimui.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė motyvuotą
sprendimą ir konkrečiai pasisakė dėl ginčijamų atsakovo sprendimų teisėtumo.
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo ūkinės veiklos patikrinimai atlikti objektyviai
ir pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimai buvo užfiksuoti tiek
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aplinkos ministro sudarytos komisijos, tiek atsakovo bei trečiojo suinteresuoto
asmens pareigūnų. Aplinkos ministro sudarytos komisijos sudėtyje buvo trys
valstybės tarnautojai, turintys aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
įgalinimus. Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju buvo pagrindas sustabdyti bei
panaikinti pareiškėjui išduotos licencijos galiojimą ir atsakovas pagrįstai tai
padarė.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo prašo
apeliacinį skundą atmesti.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas
išsamiai ir konkrečiai pasisakė dėl ginčijamų atsakovo sprendimų atitikimo
Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų
atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių reikalavimams bei konstatavo, jog
atsakovo sprendimai atitinka šių Taisyklių 21.4, 22 ir 25.4 punktus. Tretysis
suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo ūkinės veiklos patikrinimai buvo
atlikti objektyviai ir pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimai buvo
užfiksuoti tiek Aplinkos ministro sudarytos komisijos, tiek atsakovo bei trečiojo
suinteresuoto asmens pareigūnų.
Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovai prašė
apeliacinį skundą tenkinti, dėstydami iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir
apeliaciniame skunde.
Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė apeliacinio
skundo netenkinti, prašymą grįsdami atsiliepimų į apeliacinį skundą
argumentais.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Dėl 2006 m. liepos 28 d. privalomųjų nurodymų Nr.8.3-53 ir 8.3-54 reikšmės,
sprendžiant dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. rugpjūčio10
d. sprendimo Nr. 000104/1 ir 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. 000104/2
pagrįstumo ir teisėtumo
Dalį savo argumentų pareiškėjas kildina iš 2006 m. liepos 28 d.
privalomųjų nurodymų Nr. 8.3-53 ir 8.3-54, teigdamas, kad juose nenurodytos
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teisės normos, kurias pareiškėjas pažeidė, nurodymai nekonkretūs, todėl
neaišku, kaip juos vykdyti.
Pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6
dalį, privalomasis nurodymas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio
pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą
įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba
likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti
aplinkos atkūrimo priemones.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatytais atvejais
ir nustatyta tvarka privalomus nurodymus turi teisę duoti aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnai (12 str. 1 d. 6 p.). Privalomų nurodymų
davimo atvejai ir tvarka aptarti šio įstatymo 18-22 straipsniuose, o įstatymo
24 straipsnis nustato aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
veiksmus, jei pasibaigus privalomojo nurodymo terminui jame nustatyti
reikalavimai neįvykdomi. Tokiais atvejais aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį,
neįvykdžiusį privalomojo nurodymo, už šio nurodymo neįvykdymą, už aplinkos
apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, dėl kurių buvo duotas privalomasis
nurodymas, pažeidimus (jei pažeidimas trunkamasis), taip pat pakartotinai
duoti privalomąjį nurodymą, kurio įvykdymo terminai nustatomi remiantis šio
skirsnio nuostatomis, arba, jei privalomasis nurodymas duotas dėl priežasčių,
nurodytų šio įstatymo 18 straipsnio 5 punkte, pareikšti ieškinį teisme dėl
aplinkai padarytos žalos atlyginimo.
Pažymėtina ir tai, kad privalomų nurodymų apskundimo tvarka numatyta
Įstatymo 23 straipsnyje. Pareiškėjas šia apskundimo tvarka nepasinaudojo.
Licencija, dėl kurios sustabdymo ir panaikinimo sprendžiamas ginčas,
pareiškėjui išduota kito teisės akto – Atliekų tvarkymo įstatymo – pagrindu,
kaip pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei. Toks reikalavimas (įmonėms,
kurios surenka, saugo, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, gauti licenciją
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka) įtvirtintas paminėto
įstatymo 12 straipsnyje. Aplinkos ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu
Nr. 684 patvirtino Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles (toliau –
ir Taisyklės). Būtent Taisyklėse nustatyti reikalavimai, kurie taikomi išduodant
licencijas, o taip pat licencijų sustabdymo ir panaikinimo pagrindai. Iš nurodytų
166

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

teisės normų turinio matyti, kad privalomi nurodymai gali būti duodami bet
kokiam asmeniui: tiek fiziniam, tiek juridiniam, tiek vykdančiam licencijuojamą
veiklą, tiek ir tokios veiklos nevykdančiam. Privalomų nurodymų davimas ar jų
nevykdymas nėra pagrindas sustabdyti licenciją (jei subjektas, kuriam duotas
privalomas nurodymas vykdo licencijuojamą veiklą) ar, kitaip tariant, licencijos
sustabdymas nėra privalomų nurodymų davimo ar jų nevykdymo pasekmė.
Dėl nurodytų priežasčių 2006 m. liepos 28 d. privalomieji nurodymai Nr.
8.3-53 ir 8.3-54 ir jų turinys neturi būti nagrinėjami šioje byloje sprendžiant
dėl atsakovo 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. 000104/1 „Dėl pavojingų
atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000104 galiojimo sustabdymo“ ir 2006 m. spalio
12 d. sprendimo Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr.
000104 galiojimo panaikinimo“ panaikinimo. Šioje byloje būtina nustatyti,
ar buvo teisėtas pagrindas sustabdyti ir po to panaikinti pareiškėjui išduotą
licenciją.
Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo
Nr. 000104/1 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000104 galiojimo
sustabdymo“
Taisyklių 21 punktas nustato: „ Licencijos galiojimas sustabdomas, kai:
21.1. nustatyta tvarka neatnaujintas Leidimas [6.3.] [6.4.];
21.1. sustabdomas Leidimo [6.3.] [6.4.] galiojimas;
21.2. nustatoma, kad Licencijos turėtojas tvarko nenurodytus Licencijos
priede pavojingų atliekų technologinius srautus, nevykdo kitų licencijuojamos
veiklos sąlygų;
21.3. paaiškėja, kad Licencijai gauti buvo pateikti netikslūs, klaidinantys
duomenys;
21.4. įmonė neturi dokumentų, patvirtinančių pavojingų atliekų įsigijimą;
21.5. gautas kontroliuojančiųjų valstybės institucijų pranešimas raštu apie
nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.“
Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. rugpjūčio 10 d.
sprendime Nr. 000104/1 dėl licencijos sustabdymo licencijos sustabdymo
pagrindu nurodyti Taisyklių 21.4 ir 21.5 punktai ir pažymėta, kad sprendimas
priimtas, remiantis Aplinkos ministerijos pateikta pažyma apie pareiškėjo
veiklos patikrinimo rezultatus ir Vilniaus regioninio aplinkos apsaugos
departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2006 m. rugpjūčio 3 d. raštu
Nr. 4A-1691 pateikta informacija. Apeliantas nurodo, kad informaciją apie
licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus pateikė netinkamas subjektas, nes
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Vilniaus RAAD rašte tokios informacijos nėra, o Aplinkos ministerija nėra
kontroliuojanti valstybės institucija. Kolegija iš dalies sutinka su pareiškėjo
pozicija, kad Vilniaus RAAD 2006 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. 4A-1691 ir jo
priedai nėra pakankamas pagrindas licencijos galiojimo stabdymui, kadangi
juose išvardintos pritaikytos sankcijos, tačiau nenurodyti licencijuojamos
veiklos sąlygų pažeidimai, o dokumentas, kur tokie pažeidimai užfiksuoti,
nors ir nurodytas, bet nepridėtas ir tik iš pritaikytų sankcijų galima suprasti,
kad Vilniaus RAAD pažymoje nurodytiems pažeidimams pritaria. Tačiau
atsakovui Aplinkos ministerija 2006 m. liepos 20 d. raštu Nr. (3-3)–D8-6050
pateikė Aplinkos ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-316 sudarytos
komisijos 2006 m. liepos 14 d. pažymą, kurioje nurodyti pareiškėjo pažeidimai,
padaryti vykdant licencijuojamą veiklą. Pareiškėjo nuomonė, kad Aplinkos
ministerija, kurios pareigūnai atliko patikrinimą ir surašė tikrinimo pažymą,
nelaikytina kontroliuojančia valstybės institucija, nepagrįsta. Pagal Aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnai – Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai,
turintys šio ir kitų įstatymų jiems suteiktas galias. Tame pačiame įstatyme
nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje
organizuoja Aplinkos ministerija (5 str.), aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdo Aplinkos ministerijai pavaldūs teritoriniai valstybinio administravimo
subjektai – regionų aplinkos apsaugos departamentai (6 str.), o aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atlieka Aplinkos ministerija arba jos
įgaliota institucija (7 str.). Atsižvelgdama į šias įstatymų nuostatas, įvertinusi
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 8 straipsnyje apibrėžtas
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos
pagrindines funkcijas, bei tai, kad Taisyklių 21.5 numato „kontroliuojančių
valstybės institucijų“, o ne „kontrolę vykdančių valstybės institucijų“ pranešimą,
kolegija pripažįsta, kad pažeidimus nustatė ir atsakovui informaciją apie juos
pateikė tinkamas subjektas. Pažymėtina ir tai, kad į komisijos sudėtį įėjo ne
tik Aplinkos ministerijos, bet ir Vilniaus RAAD, kuris yra valstybinę kontrolę
tiesiogiai vykdanti institucija, darbuotojai. Minėtoje tikrinimo pažymoje
užfiksuota, kad įmonėje pavojingos atliekos saugomos, pažeidžiant teisės aktų
reikalavimus, netinkamai tvarkoma atliekų apskaita, viršytas leidime nustatytas
leidžiamų naudoti tepalinių amortizatorių kiekis ir kiti pažeidimai. Paminėtina,
kad daugumą pažymoje nurodytų pažeidimų, kaip matyti iš pareiškėjo 2006
m. liepos 8 d. rašte Nr. 744 išdėstytų paaiškinimų Aplinkos ministerijai,
jis pripažino ir tik nurodė jų atsiradimo priežastis ir laikiną bei atsitiktinį
pobūdį. Taigi atsakovui buvo pateiktas kontroliuojančiųjų valstybės institucijų
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pranešimas raštu apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus,
todėl buvo licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas, numatytas Taisyklių 21.5
punkte.
Tikrinimo pažymoje nėra tiksliai užfiksuota, kokias pavojingas atliekas
pareiškėjas laikė be įsigijimo dokumentų, sprendime dėl licencijos galiojimo
sustabdymo tai taip pat nekonkretizuota, todėl kolegija pripažįsta, kad Taisyklių
21.4 punkte numatytas licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas sprendime
nurodytas nepagrįstai.
Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įmonės vadovui taikytos
administracinės atsakomybės reikšmę sprendžiant dėl licencijos sustabdymo bei
kitus skunde pateiktus motyvus.
Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija pripažįsta, kad pareiškėjui išduotos
pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000104 galiojimas buvo sustabdytas
pagrįstai, todėl teismo sprendimo dalis, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas
panaikinti 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. 000104/1, pagrįsta ir teisėta.
Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo
Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000104 galiojimo
panaikinimo“
Taisyklių 25 punkte išvardinti licencijos galiojimo panaikinimo atvejai.
Vienas tokių atvejų – kai įmonė, kurios licencijos galiojimas buvo sustabdytas,
per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų (25.4 p.). Būtent
šiuo pagrindu Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 2006 m. spalio 12 d.
sprendimu Nr. 000104/2 panaikino pavojingų atliekų tvarkymo licencijos
Nr. 000104, išduotos pareiškėjui, galiojimą. Todėl sprendžiant, ar pagrįstai
panaikintas licencijos galiojimas, būtina nustatyti, ar pareiškėjas per nustatytą
terminą pašalino licencijos sustabdymo metu nurodytus pažeidimus.
Pirmosios instancijos teismas, prieidamas išvadą, kad pažeidimai
nebuvo pašalinti, apsiribojo konstatavimu, kad kai kurie pažeidimai, nurodyti
privalomuosiuose nurodymuose Nr. 8.3-53 bei Nr. 8.3-54 ir 2006 m. spalio 4 d.
patikrinimo akte, yra tapatūs.
Pirmiausia pažymėtina, kad turėjo būti vertinama, ar pareiškėjas
pašalino tuos 2006 m. liepos 14 d. tikrinimo pažymoje užfiksuotus pažeidimus,
kurie nurodyti 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime dėl licencijos sustabdymo.
Privalomuosiuose nurodymuose ir 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime nurodyti
pažeidimai nėra visiškai identiški. Atsakovas, spręsdamas, ar pareiškėjas šiuos
pažeidimus pašalino, rėmėsi 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo aktu ir 2006 m.
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spalio 12 d. pažyma. Pareiškėjas su 2006 m. spalio 4 d. akte konstatuotomis
aplinkybėmis nesutiko, laikė, kad pažeidimus pašalino ir atsakovui pateikė
pastabas dėl šio patikrinimo akto. Pastabose pareiškėjas nurodė, kad akte visiškai
nenurodoma, kokie teisės aktai ir kokios jų nuostatos pažeistos, reikalavimai,
kurių pažeidimu kaltinamas pareiškėjas, nepagrįsti, kiti yra nekonkretūs ir
nesuprantami. Gavęs šias pastabas Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos
viršininko pavaduotojas 2006 m. spalio 11 d. įsakymu sudarė komisiją, kuri
turėjo įvertinti 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akto teisėtumą bei pagrįstumą.
Komisija konstatavo, kad 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akto išvados atitinka
faktinę padėtį, tikrinimo procedūros nepažeistos. Tačiau komisijos pažymoje
nepateiktas pareiškėjo argumentų vertinimas, į juos neatsakyta. Šių argumentų
nevertino ir dėl jų nepasisakė ir pirmosios instancijos teismas.
Paminėtina, kad 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akte iš tikrųjų
nenurodoma, kokie teisės aktai nustato reikalavimus, kurių pažeidimu ir
pažeidimų nepašalinimu kaltinamas pareiškėjas. Patikrinti, ar pavojingos atliekos
buvo saugomos tinkamai ir ar egzistavo jų saugojimo sąlygų pažeidimai, galima
tik faktines aplinkybes vertinant teisės aktų, reglamentuojančių šias saugojimo
sąlygas, požiūriu. Be to, patikrinimo akto turinys yra nenuoseklus ir painus: 2
punktas pradedamas sakiniu „Įmonėje, vykdant privalomojo nurodymo 8.353 1 punkto reikalavimus atlikti šie darbai“, tačiau toliau vardijami ne tik atlikti
darbai, bet ir aptikti pažeidimai, todėl sunku suprasti, ar kai kurios formuluotės
vertintinos kaip pažeidimai, ar kaip pažeidimų pašalinimas (pavyzdžiui, „e“
papunktyje sakinys „Dalis konteinerių yra uždengti brezentine, nelaidžia
vandeniui medžiaga“). 2006 m. liepos 14 d. pažymos atskiruose punktuose
nurodyta, kokie teisės aktai pažeisti ir kuo pasireiškia jų pažeidimas, o 2006 m.
spalio 4 d. tikrinimo akte nenurodoma, nei apie kokiuose pažymos punktuose
aptariamų pažeidimų pašalinimą kalbama, nei kokios teisės normos pažeistos.
Todėl sunku suprasti, ar kai kurie jame nurodyti pažeidimai buvo užfiksuoti
2006 m. liepos 14 d. tikrinimo metu ir tęsėsi iki 2006 m. spalio 4 d., ar
fiksuojami kaip nauji (2 punkto „b“, „c“, „g“, „p“ ir kt. papunkčiai). Juo labiau,
kad 2006 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo akte dėl pavojingų atliekų saugojimo
užfiksuotas tik vienas pažeidimas – liuminescencinės lempos saugomos
patalpose, kuriose nenumatytas jų saugojimas. Dėl naujai nustatytų pažeidimų
galėjo būti taikomos teisės aktuose nustatytos sankcijos, tačiau jie negalėjo būti
traktuojami kaip pažeidimai, dėl kurių sustabdyta licencija.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime
pareiškėjui nenustatyti jokie įpareigojimai ir nenurodytas jų įvykdymo terminas.
2006 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. 5A16.51-903, kuris pareiškėjui išsiųstas
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kartu su 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 000104/1, nurodyta, kad
pareiškėjui per 2 mėnesius pašalinus nustatytus pažeidimus, licencijos galiojimo
sustabdymas galės būti panaikinamas. Nuo kokios datos (sprendimo priėmimo
ar jo gavimo) skaičiuotinas 2 mėnesių terminas – nenurodyta. Tačiau net ir
skaičiuojant nuo sprendimo priėmimo datos, tai yra nuo 2006 m. rugpjūčio
10 d., paskutinė pažeidimų pašalinimo diena būtų 2006 m. spalio 10 d. 2006
m. spalio 4 d. tikrinimas atliktas, dar nesibaigus nustatytam terminui. 2006
m. spalio 12 d. pažymoje nurodyta, kad iš 2006 m. spalio 4 d. akte užfiksuotų
pažeidimų 5 yra pašalinti, 7 nepašalinti, tačiau neįvardinta, kokie pažeidimai
nepašalinti, todėl pagal pažymą neįmanoma nustatyti, ar liko nepašalinti tie
pažeidimai, kurie užfiksuoti 2006 m. liepos 14 d. tikrinimo pažymoje. Pirmosios
instancijos teismas šių ir prieš tai paminėtų aplinkybių nesiaiškino, todėl teismo
sprendimo dalis dėl atsakovo 2006 m. spalio 12 d. sprendimo negali būti
laikoma pagrįsta, ši teismo sprendimo dalis naikintina, byla dėl šio reikalavimo
perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nagrinėjant bylą iš naujo, būtina įvertinti, ar buvo pašalinti kiti (ne tik su
pavojingų atliekų saugojimu susiję) 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime nurodyti
pažeidimai, ir ar buvo galimybė tai padaryti.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 3
dalimi, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendimą
pakeisti. Sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas panaikinti
Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr.
000104/2, panaikinti ir bylą dėl šio reikalavimo perduoti pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo.
Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.5. Dėl registrų
3.5.1. Dėl kadastro tvarkytojo kompetencijos vertinti žemės sklypo
suformavimo teisėtumą
Teisės aktai nesuteikia nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teisės vertinti
Kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinių pagrindų
(valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimų; teismo sprendimų, nutarčių
ir t.t.) teisėtumo. Žemės sklypo formavimo teisėtumas turi būti tikrinamas
šiuos klausimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir tam įgaliotų
institucijų. Vertinimas, ar žemės sklypas suformuotas pažeidžiant įstatymo
reikalavimus, neįeina į kadastro tvarkytojo kompetenciją.
Administracinė byla Nr. A14–800/2007
Procesinio sprendimo kategorija 12.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugsėjo 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno ir Sigitos
Rudėnaitės (pranešėja),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Irmai Šapokaitei,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Robertui Dumbliauskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus
apskrities viršininko administracijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. sausio 2 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundą
atsakovams valstybės įmonei Registrų centras ir valstybės įmonės Registrų
centras Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto
savivaldybės administracijai ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006 m. vasario 10 d.
pateikė prašymą valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, kuriuo
prašė įregistruoti žemės sklypą, suformuotą adresu Didžioji g. 21, 23, Vilniuje
(t. I, b. l. 72). Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 2006 m.
vasario 13 d. sprendimu atidėjo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes žemės sklypo, kurio kadastro Nr.
(duomenys neskelbtini), ribos kerta statinį (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)).
Atsižvelgiant į tai, nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas aplinkybėms,
trukdančioms įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo
turto kadastrą, pašalinti (t. I, b. l.74). Išnagrinėjusi Vilniaus apskrities
viršininko administracijos skundą, Valstybės įmonės Registrų centro centrinio
registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2006 m. gegužės 19 d. sprendimu
Nr. 168 teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą paliko galioti. Nustatyta,
kad pagal pateiktą prašomo įregistruoti žemės sklypo planą, žemės sklypo riba
kerta Nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamąjį namą 1A3p, esantį
adresu Didžioji g. 21, Vilniuje, o pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
14 straipsnį, kadastro tvarkytojas turi atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto
kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, jei kadastro duomenų
byla neatitinka įstatymo reikalavimų (pagal Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatų 20 punktą, žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės
sklypo riba kirstų statinį, suformuotą kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, o
Žemės įstatymo 40 straipsnis numato, kad prie statinio gali būti formuojamas
tik vienas sklypas, reikalingas jam eksploatuoti). Nustatyta, jog žemės sklypas
yra suformuotas netinkamai, pažeidžiant įstatymų reikalavimus, todėl negalima
įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų į Nekilnojamojo turto kadastrą
bei įregistruoti tokį daiktą Nekilnojamojo turto registre (t. I, b. 1. 8).
Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė teismą panaikinti
valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2006 m. vasario 13 d.
sprendimą ir valstybės įmonės Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų
nagrinėjimo komisijos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. 168, įpareigojant
valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą įrašyti žemės sklypo Didžioji
g. 21, 23, ir 25, Vilniuje, duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Pareiškėjas
paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės valdyba, vadovaudamasi Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 bei 2003 m.
vasario 13 d. sprendimu Nr. 289V „Dėl sklypo Didžioji g. 21, 23 ribų ir ploto
nustatymo”, nustatė valstybinės žemės sklypo, esančio Didžioji g. 21, 23,
Vilniuje, ribas, plotą, specialiąsias naudojimo sąlygas bei kelio servitutą. Vilniaus
apskrities viršininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
1.109 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies
11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu
Nr. 205, 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289, Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 bei Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2003 m.
vasario 13 d. sprendimu Nr. 289V, 2006 m. sausio 20 d. priėmė įsakymą Nr. 2.3.411-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didžioji g. 21, 23 ir 25, Vilniuje,
įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, pavesdamas Vilniaus miesto
žemėtvarkos skyriui suformuotą žemės sklypą įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius, vykdydamas Vilniaus apskrities
viršininko pavedimą, pateikė prašymą valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus
filialui dėl žemės sklypo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
Pareiškėjas nurodė, jog teritorijų planavimas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punktu, yra
savivaldybės priskirtoji funkcija. Vilniaus miesto valdybos 2003 m. vasario 13 d.
sprendimas Nr. 289V, kuriuo buvo nustatytos valstybinės žemės sklypo, esančio
Didžioji g. 21, 23, Vilniuje, ribos, plotas, specialiosios naudojimo sąlygos bei
kelio servitutas, yra galiojantis ir turi būti vykdomas, o teisės aktai nesuteikia
valstybės įmonei Registrų centras teisės vertinti Vilniaus miesto valdybos
priimtų sprendimų ir žemės sklypų suformavimo teisėtumo bei jų atitikimo
teisės aktų reikalavimams. Ši funkcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės reformos įstatymo 18 straipsniu, priskirta Vilniaus apskrities viršininko
kompetencijai. Be to, ginčo žemės sklypas yra saugomoje teritorijoje bei Kultūros
vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167 „Dėl Pasaulinio paveldo
objekto – kultūros paminklo UP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos
laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo“ yra įrašytas į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsnyje
numatyti saugomų teritorijų planavimo dokumentai. Atsižvelgiant į tai, minėtas
žemės sklypas yra suformuotas pagal Vilniaus Senamiesčio regeneravimo
projektą (pagal senas miesto posesijas) esantiems statiniams eksploatuoti pagal
Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Šio žemės sklypo
duomenų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą, pareiškėjo teigimu, negali
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būti taikomos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1
punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.
534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punkto nuostatos.
Remdamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14
straipsniu, kur nustatyta, kada Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas gali
atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, bei šio įstatymo 17
straipsnio 4 dalimi, nustatančia, ką turi patikrinti Nekilnojamojo turto kadastro
tvarkytojas prieš pažymėdamas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje
nekilnojamojo daikto ribas, pareiškėjas teigė, jog įstatymas nesuteikia
Nekilojamojo turto kadastro tvarkytojui teisės atsisakyti įrašyti minėtus
duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (t. I, b. 1. 2-5). Teismo posėdžio metu
pareiškėjo atstovė papildomai paaiškino, kad Vilniaus miesto senamiestis yra
išskirtinė teritorija, kurioje dėl istoriškai susiklosčiusių užstatymo ypatumų
neišeina griežtai laikytis sklypų formavimo taisyklių, nustatytų įstatymais.
Todėl, formuojant sklypus šioje teritorijoje, laikomasi Vilniaus senamiesčio
– kultūros paminklo U1P – apsaugos reglamento, t. y. sklypų ribų, nustatytų
šiuo reglamentu. Be to, sklypus formuoja ne Vilniaus apskrities viršininko
administracija, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo sprendimais.
Pakeisti suformuotą žemės sklypą, kaip nurodė pareiškėjo atstovė, Vilniaus
apskrities viršininko administracija neturi galimybės. Kadangi valstybės įmonei
Registrų centrui įstatymas nėra pavedęs kontroliuoti, kaip formuojami žemės
sklypai, pareiškėjo atstovės manymu, pateikus visus reikiamus dokumentus,
žemės sklypas turėjo būti įregistruotas.
Atsiliepime į skundą Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
paaiškino, kad išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą bei pateiktus dokumentus, 2006
m. vasario 13 d. jis priėmė sprendimą atidėti sprendimo įrašyti minėto žemės
sklypo kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priėmimą, kadangi
šio žemės sklypo ribos kerta statinį (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)),
esantį Didžioji g. 21, Vilniuje. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
nurodė, jog buvo vadovaujamasi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14
straipsnio 4 punktu bei 17 straipsnio 4 dalimi. Atsakovas pažymėjo, jog pagal
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Vyriausybės 2005 m.
birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) patvirtintų Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 20 punktą, žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad
jo riba kirstų statinį, suformuotą kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus
inžinerinius statinius (t. I, b. l. 56-57). Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo
atstovas paaiškino, kad namas, kurį dalina sklypo riba, turi vientisus rūsius ir
dalį vientisų patalpų, kurios negali būti skirtinguose žemės sklypuose.
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Atsiliepimu į skundą tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto
savivaldybės administracija paaiškino, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius,
vykdydamas apskrities viršininko pavedimą, pateikė prašymą valstybės įmonei
Registrų centrui dėl žemės sklypų Didžioji g. 21, 23 ir 25, Vilniuje, įregistravimo
Nekilnojamojo turto registre. Minėtų žemės sklypų įregistravimas, jo manymu,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d.
nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktui
ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1 punktui, nes
suformuotų žemės sklypų ribos nekerta statinių ir prie statinio formuojamas tik
vienas sklypas (t.1, b. l. 45-46).
Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo apsaugos departamentas
prie Kultūros ministerijos skundą palaikė. Tretysis suinteresuotas asmuo
paaiškino, kad sklypo riba kerta statinį, tačiau šio statinio daliai, atsidūrusiai
kitame sklype, galėtų būti suteiktas kitas adreso numeris ir taip būtų išspręsta
problema. Sklypas suformuotas laikantis Vilniaus senamiesčio – kultūros
paminklo U1P – apsaugos reglamento pirmosios dalies 2.2.3 papunkčio
(senamiestyje saugomos apskaitos dokumentuose nustatytos vertingos dalys
bei elementai – sklypų (posesijų) dydis, ribos). Kultūros paveldo apsaugos
departamento atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad toks sklypų
suformavimas numatytas patvirtintu reglamentu, įsigalėjęs nuo seno, todėl
turėtų išlikti ir ateityje.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 2 d. sprendimu
skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto
kadastro įstatymo 14 straipsnio 4 punktu, 2 straipsnio 5 dalimi. Nustatyta, jog
Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė prašymą įtraukti į kadastrą
žemės sklypą Didžioji g. 21,23 ir 25, Vilniuje. Jį gavęs, kadastro tvarkytojas
privalėjo patikrinti, ar sklypo planas atitinka Nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo keliamus reikalavimus. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
7 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta, kad formuojant žemės sklypus,
vadovaujamasi Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų
nustatyta tvarka. Todėl kadastro tvarkytojas privalėjo patikrinti, ar pateiktas į
kadastrą įtraukti planas atitinka šių įstatymų keliamus reikalavimus. Pareiškėjas
pripažino, kad prašyto įregistruoti sklypo šiaurinė riba kerta sklype esantį
pastatą į dvi dalis, o viena iš šio pastato dalių lieka gretimame sklype, kuris dar
nėra suformuotas – Didžioji g. 19. Tai patvirtino ir sklypo geodezinis planas
176

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

(t. I, b. l.23), pastato Didžioji g. 21 1A3/p ir prašomo įregistruoti sklypo ribos
kirtimo linijos per pastatą kadastrinis planas (b. 1.75). Be to, pastato Didžioji
g. 21 rūsių pažymėjimas (t. I, b. l.179), teismo konstatavimu, patvirtina, kad po
visu pastatu yra rūsio patalpos, šių rūsių planas patvirtino, kad rūsio patalpos
sujungtos bendrais praėjimais, todėl yra dalinamos pusiau (t. I, b. l.181). Pastato
pirmojo aukšto buto (patalpų) Nr. 5 dalis patenka į sklypą Didžioji g. 21,23 ir
25, o kita dalis – į nesuformuotą sklypą Didžioji g. 19 (t. I, b. l.182), į butą Nr. 2
patenkama iš nesuformuoto žemės sklypo Didžioji g. 19, nors pats butas lieka
sklype Didžioji g. 21, 23 ir 25.
Teismas pažymėjo, jog pagal Žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalies
1 punktą, formuojant arba pertvarkant žemės sklypus, turi būti laikomasi
reikalavimo prie statinio suformuoti tik vieną žemės sklypą, reikalingą statiniui
eksploatuoti pagal jo tiesioginę paskirtį. Pastatų išdėstymo planas (t. I, b. l.16)
patvirtino, kad dalį pastato Didžioji g. 21 palikus kitame žemės sklype, jis turėtų
būti priskirtas žemės sklypui, kuriame yra ir pastatas Didžioji g. 19. Teismo
konstatavimu, tokiu sklypo formavimu pažeidžiamas ne tik Žemės įstatymo
reikalavimas prie vieno pastato formuoti tik vieną žemės sklypą, tačiau jis keltų
problemų ir ateityje įgyvendinant pastato savininkų teises nuomoti ar įsigyti
nuosavybėn žemės dalis proporcingai turimam pastate plotui (Vyriausybės
1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 30.9 p.), kadangi to
pačio pastato savininkai dėl jų nuosavybės teise valdomų patalpų, išdėstytų
dviejuose sklypuose, įgytų teisę privatizuoti ar išsinuomoti žemę dviejuose
sklypuose ir valdyti šiuos sklypus su skirtingais jų savininkais. Todėl Valstybės
įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, teismo nuomone, pagrįstai atsisakė
įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą,
nustatydamas terminą plano trūkumui pašalinti: suformuoti sklypą taip, kad
pastatas 1A3/p sklypo riba nebūtų dalinamas į dvi dalis (t. I, b. l. 10). Kadastro
duomenų tvarkymo skyriaus pateikta pastatų Didžiojoje gatvėje Vilniuje
išdėstymo schema (t. I, b. l. 114), teismo konstatavimu, patvirtina, kad tokia
galimybė yra, sklypo Didžioji g. 21,23 ir 25 riba apimant visą pastatą 1 A3/p
ir toliau ją sujungiant su žemės sklypo plane nurodytu tašku 5 (t. I, b. 1.23).
Teismas nurodė, jog Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2006 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. (3.12)2-2509 paaiškino, kad suformuotas
sklypas nekirstų pastato Didžioji g. 21, jei daliai šio pastato būtų suteiktas
adresas Didžioji g. 19. Tokiu būdu būtų išlaikytos istoriškai suformuotos sklypo
ribos (pagal 2003 m. gruodžio 23 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-490
patvirtintą Lietuvos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos
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reglamento 2.2.3 papunktį senamiestyje saugomos apskaitos dokumentuose
nustatytos vertingos dalys bei jų elementai – sklypų (posesijų) dydis, ribos; t. II,
b. l.16).
Teismas konstatavo, jog nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą
reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas. Šiame įstatyme
tiesiogiai nėra reglamentuota, kaip saugomi istoriškai susiformavę žemės
sklypai. Įstatymo 2 straipsnio 14 dalis kultūros paveldo objektais įvardija
pavienius ar į kompleksą įeinančius objektus, registruotus kaip nekilnojamosios
kultūros vertybės, tai yra žemės sklypuose, jų dalyse, vandens, miško plotuose
ar jų dalyse esančius statinius ir kitus nekilnojamuosius daiktus, kurie turi
vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės
teisės objektai ar gali jais būti. Teismo konstatavimu, įstatymas pirmenybę
apsaugos prasme pirmiausia teikia vertingam nekilnojamajam daiktui ir tik po
to žemės sklypui, tarnaujančiam šiam daiktui. Vilniaus senamiesčio apsaugos
reglamentas (poįstatyminis aktas) nustato konkrečius apsaugos elementus
bei jų saugojimo būdus Vilniaus senamiesčio teritorijoje. Apsaugos objektais
šiame reglamente įvardinti statiniai bei jų kompleksai, užstatymo struktūra, taip
pat sklypų (posesijų) dydis, ribos ( Reglamento 2 str.). Reglamento grafinėje
dalyje (t. II, b. l.4,8) pastatas Didžioji g. 21 pažymėtas kaip statinys, turintis
kultūrinės vertės požymių. Todėl tiek pastato padalinimas į dvi dalis, tiek sklypo
ribų koregavimas, kaip nurodyta teismo sprendime, prieštarautų reglamento
nuostatoms išsaugoti pastatą ir sklypo ribas nepakeistomis. Atsižvelgiant į
tai, kad pastato Didžioji 21 padalinimas į dvi dalis neįmanomas dėl jo vidinio
išplanavimo, teismo konstatavimu, turi būti taikoma Nekilnojamojo kultūros
paveldo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis, reikalaujanti pastatą saugoti kartu su jo
užimama teritorija. Todėl valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas
pagrįstai nurodė, kad sklypo planas ir jo ribos turi būti pakoreguotos taip, kad
apimtų visą pastatą. Kaip nustatyta iš pateikto istoriškai susiklosčiusių sklypų
dydžių ir ribų plano (t. I, b. 1.49), sklypų ribos jame tėra grafinės ir, įrašant į
Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti tikslinamos ne tik vadovaujantis
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo nuostatomis, bei ir laikantis Žemės
įstatymo reikalavimų.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. sausio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą
– skundą patenkinti. Apeliantas pažymi, kad jis skunde išdėstė pakankamai
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daug argumentų, tačiau teismas sprendime nepagrįstai išnagrinėjo tik du
aspektus, tokiu būdu neišnagrinėdamas visų reikšmingų bylai aplinkybių.
Be to, teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir pritaikė teisės
normas. Apeliantas teigia, kad nurodydamas, jog kadastro tvarkytojas privalėjo
patikrinti kadastro bylos atitikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro įstatymo reikalavimams, teismas neįvertino Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punkto, pagal kurį teritorijos
planavimas yra savivaldybės priskirtoji funkcija. Apeliantas pažymi, jog
Vilniaus miesto valdybos 2003 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. 289V, kuriuo
buvo nustatytos valstybinės žemės sklypo, esančio Didžioji g. 21, 23, Vilniuje,
ribos, plotas, specialiosios naudojimo sąlygos bei kelio servitutas, yra galiojantis
ir turi būti vykdomas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo 14 straipsnis nustato atvejus, kada Nekilnojamojo turto kadastro
tvarkytojas gali atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis,
o šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalis nustato, ką turi patikrinti Nekilnojamojo
turto kadastro tvarkytojas prieš pažymėdamas nekilnojamojo turto kadastro
žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas. Tarp minėtų įstatymo straipsnių, kaip
nurodo apeliantas, nėra pagrindų, suteikiančių teisę Nekilnojamojo turto
kadastro tvarkytojui atsisakyti minėtus žemės sklypus pažymėti Nekilnojamojo
turto kadastro žemėlapyje, ar atsisakyti jų duomenis įrašyti į Nekilnojamojo
turto kadastrą valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo bei Centrinio
registratoriaus išdėstytais atsisakymo pagrindais. Apeliantas nurodo, jog teismas
nepasisakė ir dėl Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
taikymo šiuo atveju, nors būtent ši teisės norma numato, jog vertinti Vilniaus
miesto valdybos priimtų sprendimų ir žemės sklypų suformavimo teisėtumą bei
jų atitikimą teisės aktų reikalavimams priskirta Vilniaus apskrities viršininko
kompetencijai. Apeliantas pažymi, jog teismas sutiko, kad ginčo teritorijos
režimas yra ypatingas, numatytas Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatyme
ir ginčo žemės sklypas turi būti suformuotas pagal Vilniaus Senamiesčio
regeneravimo projektą (pagal senas miesto posesijas) esantiems statiniams
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį,
tačiau, įvertinęs pastatų, esančių ginčo žemės sklype, kultūrinę vertę, nurodė,
kad sklypo ribos turi būti nustatytos taip, kad apimtų visą pastatą. Apelianto
manymu, teismas nepagrįstai siūlo pažeisti istoriškai susiformavusias žemės
sklypų ribas. Nagrinėdamas bylą, jis nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad
žemės sklypas, esantis Didžioji g. 21, 23 ir 25, pagal 2006 m. vasario 15 d.
pažymėjimą buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, registro įrašo Nr.
(duomenys neskelbtini) (esant analogiškoms aplinkybėms, pasielgta skirtingai).
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Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija
apeliaciniu skundu prašo teismo 2007 m. sausio 2 d sprendimą panaikinti
ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Atsiliepime nurodoma, jog
statiniai, esantys Didžioji g. 21, nėra vieningi ir yra statyti skirtingu metu, jų
kultūrinis vertingumas yra skirtingas (AB „Paminklų restauravimo instituto“
paruošta Senamiesčio 34 kvartalo statinių inventorizacijos, registro projektinių
pasiūlymų ištrauka, pagal kurią pastatas MN yra pastatytas tik 1967 m. bei
nepažymėta, kad tai objektas, turintis vertės požymių; šių įrodymų pateikimo
būtinybė, kaip nurodo apeliantas, iškilo tik po priimto teismo 2007 m. sausio
2 d. sprendimo, kuriame konstatuota, jog Didžioji g. 21 esantys statiniai turi
kultūrinės vertės požymių, todėl jų išsaugojimas Nekilnojamojo kultūros
paveldo įstatymo atžvilgiu yra svarbesnis nei Didžioji g. 21 posesijos ribų
išlaikymas nepakitusiomis). Atsakovas pritaria Kultūros paveldo departamento
nuomonei, kad suformuotas sklypas nekirstų pastato Didžioji g. 21, jei daliai šio
pastato būtu suteiktas adresas Didžioji g. 19. Atsakovas paaiškina, jog 2003 m.
vasario 13 d. Vilniaus m. savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 289V suformuoti
žemės sklypai Didžiojoje g. 21, 23 atitinka Vilniaus senamiesčio regeneravimo
projektą (specialusis planas) ir jame nurodytus sklypų planus, patvirtintus 1995
m. kovo 23 d. Vilniaus m. valdybos potvarkiu Nr. 775V (t. I, b. l. 49), o Vilniaus
miesto savivaldybė, tvirtindama sklypo Didžiojoje g. 21, 23 ribas, privalėjo
remtis minėtu specialiuoju planu, įregistruotu Teritorijų planavimo dokumentų
registre, registro Nr. (duomenys neskelbtini). Apeliantas remiasi 1996 m. gegužės
24 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo taikymo patvirtintiems, pradėtiems ir iki šio įstatymo
įsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams“ 1.1. punktu
ir nurodo, jog vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2
dalimi, patvirtinto specialiojo plano sprendiniai yra privalomi planuojamai
veiklai, nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentams rengti. Apeliantas pažymi, jog sklypo ribų
tikslinimas neturėtų pažeisti Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamento 2
straipsnio, pagal kurį senamiestyje saugomi sklypų (posesijų) dydžiai ir ribos,
bei Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 11 straipsnio nuostatų.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija
atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo teismo 2007 m. sausio 2 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Tretysis
suinteresuotas asmuo sutinka su apeliaciniu skundu, pažymėdamas, jog teismas
neišnagrinėjo visą svarbių bylai aplinkybių bei neįvertino visų pareiškėjo ir
trečiųjų suinteresuotųjų asmenų argumentų, neteisingai pritaikė teisės normas.
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Pažymima, jog 2003 m. vasario 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos
sprendimas Nr. 289V yra galiojantis ir turi būti vykdomas, o Nekilnojamojo
turto kadastro įstatymo 14 straipsnis bei 17 straipsnio 4 dalis nenumato
pagrindų, suteikiančių teisę Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui šiuo atveju
atsisakyti žemės sklypus pažymėti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ar
atsisakyti jų duomenis įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą. Pažymima, kad
pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnį, vertinti Vilniaus miesto valdybos
sprendimų ir žemės sklypų suformavimo teisėtumą bei jų atitikimą teisės aktų
reikalavimams priskirta Vilniaus apskrities viršininko kompetencijai, tačiau
teismas nepasisakė dėl šio argumento.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Vertinant skundžiamų atsakovų sprendimų 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 (ultra vires) yra vertinami kaip
neteisėti.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (1996 m.
rugsėjo 24 d. Nr. I-1539) (toliau – ir Registro įstatymas) 9 straipsnis nustato
taisyklę, kad nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai,
tarp jų ir žemės sklypai, jeigu egzistuoja tam tikri juridiniai faktai, t.y. jeigu
jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti
kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris;
nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų
įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą.
Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
(Lietuvos Respublikos 2003 m. gegužės 27 d. įstatymo Nr. IX-1582 redakcija)
(toliau – ir Kadastro įstatymas) 12 straipsnį, nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniais
pagrindais yra: valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; teismo
sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; rašytiniai sandoriai; kitų
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valstybės kadastrų ir registrų dokumentai;) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti
dokumentai.
Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad kadastro tvarkytojas
įstatymų nustatyta tvarka atsako, jog nekilnojamojo turto kadastre kaupiami
duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių
duomenų apsaugą.
Kadastro įstatymas taip pat įtvirtina kadastro tvarkytojo kompetencijos,
sprendžiant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo
turto kadastrą klausimą, ribas: pagal įstatymą kadastro tvarkytojas turi įvertinti
tokio prašymo atitikimą įstatymui ir priimti vieną iš sprendimų, numatytą
Kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje: 1) prašymą tenkinti, 2) prašymą
atmesti, 3) sprendimo priėmimą atidėti.
Kartu pažymėtina, kad Kadastro įstatymo 14 straipsnyje yra nustatytas
baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant kadastro tvarkytojas gali ir turi
atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto
kadastrą:
,,1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti;
2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto
kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų
nustatyta tvarka panaikintas;
3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto
kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys
apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos
duomenimis;
4) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio Įstatymo
reikalavimų;
5) šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima
nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje“.
Kaip matyti iš skundžiamų aktų turinio, atsakovai atidėjo pareiškėjo
prašymo sprendimą remdamiesi Kadastro įstatymo 14 straipsnio 4 ir 5
punktuose nurodytomis aplinkybėmis, t. y. tuo, kad nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų byla neatitinka Kadastro įstatymo (,,šio Įstatymo“)
reikalavimų ir tuo, kad žemės sklypo negalima pažymėti kadastro žemėlapyje.
Kadastro įstatymo 17 straipsnio ,,Nekilnojamojo daikto pažymėjimas
kadastro žemėlapyje“ 4 dalyje yra nustatyta, kad prieš pažymėdamas
nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje, kadastro tvarkytojas turi
patikrinti ar:
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,, 1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės
koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto
vietą Lietuvos teritorijoje;
2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta
gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės
sklypų ribų arba su jomis nesiriboja dėl kadastriniais matavimais netiksliai
nustatytų žemės sklypų ribų, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos kertasi
ar nesiriboja su gretimų žemės sklypų ribomis, kurių šio Įstatymo 8 straipsnio
2 dalyje nustatytu atveju posūkio taškų koordinatės nustatytos grafiniu būdu
dėl šiems žemės sklypų planams parengti naudotos kartografinės medžiagos
tikslumo;
3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių
ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro
žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių
vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu;
4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių
ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto
kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.“.
Įvertinus cituotų teisės normų turinį, akivaizdu, kad faktinė aplinkybė,
kuria pagrįstas atsakovo sprendimas – tai, kad suformuotas sklypas kerta
statinį – įstatymo nėra pripažįstama pagrindu, neleidžiančiu nekilnojamojo
daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Iš to nuosekliai išplaukia išvada, kad
atsakovai skundžiamuose sprendimuose nepagrįstai rėmėsi kadastro įstatymo
17 straipsnio 4 dalies normomis.
Kaip nurodyta pirmiau, atsakovai pareiškėjos prašymo sprendimą atidėjo
ir remdamiesi tuo, kad pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla neatitinka Kadastro įstatymo reikalavimų. Pagal Kadastro įstatymo 2
straipsnyje suformuluotas sąvoką nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla – tai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų
planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą
sukomplektuotas rinkinys. Siekiant plačiau atskleisti Kadastro įstatymo 14
straipsnio 4 dalies normos turinį, tikslinga analizuoti ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (toliau – ir Nuostatai) (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija),
kadangi šis teisės aktas yra skirtas įgyvendinti Kadastro įstatymo nuostatoms;
tarp kitų klausimų jame reglamentuojama
kadastro duomenų bylos
suformavimo bei prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į
kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.
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Nuostatų 64 punktas nustato išsamų kadastro bylos turinį, t. y. joje
komplektuojamų dokumentų sąrašą. Nuostatų 78 straipsnyje yra nurodyta,
kokius veiksmus apima kadastro tvarkytojo atliekamas kadastro duomenų bylos
patikrinimas:
,,78. Tuo atveju, kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kadastro tvarkytojas:
78.1. patikrinęs, ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra
reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1-64.11 punktuose, ir tai, ar
galima nekilnojamojo daikto ribas pažymėti kadastro žemėlapyje ir kadastro
duomenis įrašyti į kadastrą arba juos pakeisti, deda spaudą ant kadastro
duomenų bylos ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų nustatymą.“.
Nors cituota Nuostatų norma tiesiogiai reglamentuoja išankstinę kadastro
duomenų bylos patikrą, sistemiškai įvertinus Nuostatų normų turinį, darytina
išvada, kad ta pati tvarka yra taikoma visais kadastro duomenų bylos tikrinimo
atvejais. Iš šios Nuostatų normos turinio taip pat akivaizdu, kad kadastro
duomenų bylos dokumentų turinio tikrinimas, t.y. vertinimas, ar jie atitinka
teisės aktų reikalavimus, į kadastro tvarkytojo vykdomą patikrinimą neįeina.
Nurodytą išvadą patvirtina ir Nuostatų 88 punkto, reglamentuojančio
prašymų nagrinėjimo tvarką, analizė:
,,88. Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo
gavimo patikrina, ar:
88.1. prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti;
88.2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto
kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka
panaikintas;
88.3. dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo
daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;
88.4. žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su
žemėtvarkos skyriumi;
88.5. prašomo įrašyti nekilnojamojo daikto ribas galima pažymėti
kadastro žemėlapyje;
88.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar žemės sklypo
planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre
apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė
patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo
pageidavimu.“.
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Kaip matyti, prašymo nagrinėjimas neapima veiksmų, susijusių su
dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro
duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, turinio vertinimu.
Nurodytų aplinkybių visumos pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą,
kad ginčui taikytini teisės aktai nesuteikia kadastro tvarkytojui teisės vertinti
Kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinių
pagrindų (valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimų; teismo
sprendimų, nutarčių, ir t.t.) teisėtumo. Nagrinėjamu atveju Registrų centro
įstaigos savo sprendimus grindė būtent tokio pobūdžio aplinkybe – tuo, kad
ginčo žemės sklypas suformuotas pažeidžiant įstatymo reikalavimus, kaip
jau nurodyta, toks vertinimas neįeina į kadastro tvarkytojo kompetenciją,
žemės sklypo formavimo teisėtumas turi būti tikrinamas šiuos klausimus
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir tam įgaliotų institucijų. Dėl to
skundžiami atsakovų sprendimai vertintini kaip priimti ultra vires ir neteisėti.
Konstatavus, kad skundžiami atsakovų sprendimai yra neteisėti, jie
turi būti panaikinti. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą padarė
materialinių įstatymų taikymo klaidą – taikė ne tuos įstatymus, kuriuos turėjo
taikyti nagrinėjamo ginčo sprendimui, todėl skundžiamas teismo sprendimas
panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas.
Kadangi byloje nėra pakankamų duomenų spręsti, ar pareiškėjo prašymas
įregistruoti ginčo žemės sklypą atitinka kitus negu aptartieji įstatymo
reikalavimus, ir ar neegzistuoja kitų įstatyminių kliūčių jo tenkinimui,
apeliacinės instancijos teismas negali įpareigoti atsakovą įregistruoti žemės
sklypą. Dėl to pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens skundai tenkinami iš
dalies, pareiškėjo prašymas grąžinamas iš naujo nagrinėti teritoriniam kadastro
tvarkytojui.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus
patenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007m. sausio
2d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Panaikinti Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2006
m. vasario 13 d. sprendimą ir Valstybės įmonės Registrų centro centrinio
185

I. Administracinių teismų praktika

registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimą
Nr.168.
Įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą iš naujo
išnagrinėti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 10
d. prašymą įregistruoti žemės sklypą, suformuotą adresu Didžioji g. 21, 23,
Vilniuje.
Sprendimas neskundžiamas.

3.6. Dėl tarnybos santykių
3.6.1. Dėl valstybės tarnautojo atsakomybės už veiksmus, padarytus ne
tarnybos metu
Sąvoka „tarnybinis nusižengimas“ pati savaime sudaro pagrindą manyti, kad
nusižengimas, už kurį valstybės tarnautojas gali būti patrauktas tarnybinėn
atsakomybėn, turėtų būti susijęs su jo tarnyba. Priešingas aiškinimas iškreiptų
šios teisinės definicijos prasmę. Valstybės tarnybos įstatyme nėra aiškiai nurodyta,
kad tarnybiniu nusižengimu gali būti laikomas ir valstybės tarnautojo elgesys,
nesusijęs su tarnyba, jo elgesys už valstybės tarnautojo tarnybinių pareigų ir
funkcijų vykdymo sferos. Atleidimas iš pareigų, kaip tarnybinė nuobauda, gali
būti skiriama tik už tarnybinį nusižengimą.
Valstybės tarnautojo veikla Valstybės tarnybos įstatymo kontekste gali būti
suprantama kaip jo veikla, kuri yra betarpiškai susijusi su jo tarnyba, jo
tarnybinių pareigų ir funkcijų atlikimu, viešojo administravimo vykdymu, o jo
veiklos etikos principai, įtvirtinti įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, orientuoti būtent į
šios veiklos reguliavimą.
Negalima daryti išvados, jog valstybės tarnautojas gali būti laikomas padariusiu
tarnybinį nusižengimą, jei atitinkamoms teisės, etikos ar moralės normoms
nusižengiama elgesiu, nesusijusiu su valstybės tarnyba, veikomis ar neveikimu
už valstybės tarnautojo elgesio sferos, kuri yra susijusi su jo tarnybinių pareigų
ir funkcijų atlikimu, ribų. Visos abejonės dėl tarnybinės atsakomybės taikymo
vertintinos atsakomybėn traukiamo asmens naudai.
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Administracinė byla Nr. A8-281/2007
Procesinio sprendimo kategorija 16.4; 16.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. spalio 26 d. Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano
Klišausko (pranešėjas), Ričardo Piličiausko, Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos
Urmonaitės,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjui F. Š.,
pareiškėjo atstovui Henrikui Mackevičiui,
atsakovo atstovui Artūrui Razgaičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo F. Š. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio
teismo 2006 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo F. Š. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai dėl įsakymų panaikinimo, švelnesnės tarnybinės nuobaudos
paskyrimo, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką bei
bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas F. Š. kreipėsi su skundu į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą prašydamas: panaikinti 2006 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. Pl-158,
kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų; panaikinti 2006
m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. Pl-159, kuriuo jis atleistas iš pareigų; paskirti
švelnesnę tarnybinę nuobaudą – papeikimą; priteisti iš atsakovo pareiškėjui
priklausantį vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką; priteisti
iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad Klaipėdos miesto Vyriausiojo policijos
komisariato Eismo priežiūros skyriaus pareigūno 2006 m. sausio 4 d. nutarimu
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buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso (toliau – ir ATPK) 126 straipsnio 3 dalį už tai, kad pažeisdamas Kelių
eismo taisyklių 68 punkto reikalavimus, 2006 m. sausio 2 d. vairavo automobilį
neblaivus. Administracinio teisės pažeidimo byla buvo pateikta atsakovui –
Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. PI122 sudaryta komisija atliko tarnybinio nusižengimo tyrimą ir, vadovaujantis
2006 m. balandžio 13 d. tarnybinio nusižengimo išvada Nr. l, Klaipėdos
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. balandžio
13 d. įsakymu Nr. Pl-158 pripažino, jog buvo padarytas šiurkštus tarnybinis
nusižengimas bei skyrė tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų. Iš pareigų
pareiškėjas buvo atleistas nuo 2006 m. balandžio 20 d.
Pareiškėjo nuomone, jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas
iš pareigų – yra per griežta, todėl neteisinga ir neteisėta. Pareiškėjo teigimu,
atleidimas iš pareigų gali būti skiriamas už šiurkštų tarnybinį nusižengimą.
Tai yra dispozityvi teisės norma, reiškianti, kad tuo atveju, jei padaryta veika
atitinka šiurkštaus tarnybinio nusižengimo sąvoką, darbdavys turi teisę, bet
ne pareigą atleisti darbuotoją iš jo užimamų pareigų. Kiekvienu konkrečiu
atveju nuobauda turi būti skiriama įvertinus padaryto nusižengimo žalą bei
nusižengimą padariusio valstybės tarnautojo asmenines savybes, atsižvelgiant
į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo
principus. Pareiškėjas pripažįsta, kad būdamas neblaivus vairavo automobilį ir
tuo pažeidė valstybės tarnautojo pavyzdingumo bei dorovinio principingumo
principus, tačiau mano, kad paskirta drausminė nuobauda yra per griežta.
Pasak pareiškėjo, skiriant tarnybinę nuobaudą, buvo privaloma atsižvelgti
į atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad
materialinės žalos, kurią galėtų atlyginti, nepadarė, išklausė mokymo apie
alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai kursą, sumokėjo paskirtą 2 000
litų baudą. Dėl to, kad vairavo automobilį neblaivus, nuoširdžiai gailisi ir savo
kaltę visiškai pripažįsta. Visi šie įrodymai yra administracinio teisės pažeidimo
byloje.
Pareiškėjas savo skunde atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju yra visos
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio kodekse
išvardintos tarnybinį nusižengimą lengvinančios aplinkybės, sunkinančių
aplinkybių, kurių sąrašas pateiktas to paties kodekso 35 punkte, nėra. Todėl
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nepagrįstai skyrė pačią
griežčiausią tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Šiuo atveju pažeidimo
negalima laikyti šiurkščiu, kadangi nors pareiškėjas vairavo automobilį būdamas
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neblaivus, tačiau apie tai, kad yra Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos tarnautojas, nežinojo nė vienas iš jį mačiusių pašalinių asmenų.
Pareiškėjo manymu, grąžinus jį į ankstesnes pareigas, iš atsakovo turėtų būti
priteistas vidutinis darbo užmokestis už laikotarpį nuo atleidimo iš pareigų
dienos (t. y. nuo 2006 m. balandžio 20 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo
dienos.
Atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė,
kad su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas F. Š., eidamas Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas,
vairuodamas automobilį neblaivus, nusižengė valstybės tarnautojo padorumo,
pavyzdingumo ir dorovinio principingumo principams. Atsakovo teigimu,
F. Š. būdamas valstybės tarnautoju užėmė atsakingas Vidaus audito tarnybos
vadovo pareigas. Asmuo, užimantis šias pareigas, pagal pareigybės aprašymą
turi padėti vadovybei didinti inspekcijos veiklos efektyvumą, organizuoti ir
atlikti struktūriniuose padaliniuose patikrinimus. Šios pareigos susijusios su
įslaptintos informacijos naudojimu ir saugojimu. Asmuo, dirbantis tokį darbą,
turi būti nepriekaištingos reputacijos, rodyti pavyzdį visiems darbuotojams.
Atsakovas taip pat nurodė, kad F. Š., neblaivus vairuodamas automobilį, elgėsi
neatsakingai, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą ir vidaus auditoriaus
profesiją. Todėl F. Š. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir jam paskirta
tarnybinė nuobauda yra adekvati padarytai veikai.
Atsakovas atkreipė dėmesį, kad į lengvinančias aplinkybes, numatytas
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
viršininko 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-141 patvirtinto Valstybinės
mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio kodekso 34 straipsnyje,
nebuvo atsižvelgta, nes F. Š. pažeidė šio teisės akto dvi nuostatas – dorovinio
principingumo ir padorumo bei pavyzdingumo principus. Vadovaujantis šio
kodekso 35 straipsniu, tai laikytina sunkinančia aplinkybe, todėl į lengvinančias
aplinkybes nebuvo atsižvelgta.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo atžvilgiu Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto tarnybinio patikrinimo išvada
motyvuota, joje nustatyta konkretaus tarnybinio nusižengimo sudėtis, todėl ši
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išvada atitinka Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos
10 punkto reikalavimus. Teismo nuomone, pareiškėjas, būdamas valstybės
tarnautojas, privalėjo laikytis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.
Tačiau pareiškėjas nesilaikė padorumo ir pavyzdingumo principų, kuriais
vadovaujantis kiekvienas valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai,
būti nepriekaištingos reputacijos (2 d. 4 ir 8 p.). Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m.
liepos 25 d. įsakymu Nr. V-141 patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos
valstybės tarnautojo elgesio kodeksas reglamentuoja valstybės tarnautojo veiklos
etikos principų įgyvendinimą ir atsakomybę už jų nesilaikymą. Pareiškėjas
F. Š. 2005 m. rugsėjo 16 d. susipažino su šiuo kodeksu ir įsipareigojo laikytis
jo reikalavimų. Tačiau pareiškėjas nesilaikė Kodekso 13 punkte įtvirtinto
pavyzdingumo principo, reikalaujančio nepiktnaudžiauti alkoholiu, nesirodyti
neblaiviam viešoje vietoje.
Teismo nuomone, surinkta faktinė bylos medžiaga (administracinio teisės
pažeidimo byla, pareiškėjo paaiškinimas ir kt.) įrodo, kad 2006 m. sausio 2 d.
apie 17.15 val. pareiškėjas viešoje vietoje buvo neblaivus. Pareiškėjo paaiškinimu
nustatyta, jog jis neblaivus buvo parduotuvėje, lydėjo draugą, o po to vairavo
transporto priemonę. A. G. (pareigūno, surašiusio F. Š. administracinio teisės
pažeidimo protokolą) tarnybiniame pranešime nurodyta, jog apie neblaivų
asmenį, vairuojantį transporto priemonę, pranešė pašaliniai asmenys.
Vairuotojas buvo akivaizdžiai neblaivus, sunkiai stovėjo.
Teismas atkreipė dėmesį, kad viešojo juridinio asmens, kuris valdo,
naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, Vidaus auditorių
profesinės etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117, 2.6 punktas vidaus auditoriui
draudžia imtis veiksmų, kurie diskredituoja vidaus auditoriaus profesiją
arba patį viešąjį juridinį asmenį. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos viršininko 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. Pl-361 patvirtinto
Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vidaus audito tarnybos
vadovo pareigybės aprašymo 3.8 punktas įpareigoja šį asmenį laikytis
Finansų ministerijos patvirtintų vidaus audito profesinės etikos principų.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje taip
apibrėžiama šiurkštaus tarnybinio nusižengimo sąvoka: tai nusižengimas,
kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos valstybės tarnybos bei kitų valstybės tarnautojo
veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatos arba
kitaip šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės
tarnautojo etikos principams. Pagal šio straipsnio 6 dalį, šiurkščiu pažeidimu
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laikomas valstybės tarnautojo elgesys, diskredituojantis valstybės tarnybą (6 d.
l p.) bei kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo
etikos principams (6 d. 8 p.). Diskredituoti – tai griauti pasitikėjimą, autoritetą,
kompromituoti (Tarptautinių žodžių žodynas, Alma Littera, Vilnius, 173 p.).
Kaip nurodė teismas, pareiškėjo padarytas tarnybinis nusižengimas pagrįstai
pripažintas šiurkščiu, nes, būdamas sunkaus girtumo laipsnio būsenoje viešoje
vietoje ir vairuodamas transporto priemonę, diskreditavo valstybės tarnybą ir
šiurkščiai nusižengė valstybės tarnautojo etikos – padorumo ir pavyzdingumo
principams.
Teismas akcentavo, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
29 straipsnio 4 dalis numato, jog tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų
gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 4 punktu
ir atsižvelgiant į 2006 m. balandžio 13 d. tarnybinio nusižengimo tyrimo
išvadą Nr. l, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko
2006 m. balandžio 13 d. įsakymu PI-158 pareiškėjui už šiurkštų tarnybinį
nusižengimą paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Klaipėdos
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d.
įsakymu Pl-159 jis atleistas iš užimamų pareigų nuo 2006 m. balandžio 20 d.
Teismo manymu, tiek tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje, tiek įsakyme
dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo yra nurodyti faktiniai pareiškėjo veiksmai,
tapę atleidimo pagrindu. Tarnybinę nuobaudą paskyrė pareiškėją į pareigas
priėmęs asmuo, ji paskirta nepažeidžiant tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos
ir terminų.
Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad
pareiškėjui tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų – paskirta pagrįstai.
Aukščiau aptartais motyvais teismas pripažino teisiškai nepagrįstais pareiškėjo
teiginius, kad jam paskirta nuobauda neatitinka teisingumo, protingumo,
sąžiningumo ir proporcingumo principų. Kadangi, teismo nuomone, skirti
pareiškėjui švelnesnę tarnybinę nuobaudą nėra teisinio pagrindo, jo skundas
netenkintinas. Teismas netenkino ir pareiškėjo prašymo dėl 1 180 litų skundo
surašymo ir atstovavimo išlaidų atlyginimo, nes šios išlaidos atlyginamos tik
proceso šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 44 str. l, 2, 6 d.).
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą ir priimti naują
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sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia pirmosios
instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.
Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Byloje kilęs ginčas dėl tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų,
teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui tarnybinė nuobauda –
atleidimas iš pareigų, atsakovo 2006 m. balandžio 13 d. įsakymais Nr. P1-158 ir
Nr. P1-159 buvo paskirta už tai, jog jis 2006 m. sausio 2 d., apie 17 val. 15 min.,
Klaipėdos mieste, vairavo automobilį būdamas neblaivus (sunkus neblaivumo
laipsnis). Už šio pažeidimo padarymą pareiškėjas taip pat buvo nubaustas
pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 3 dalį – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario
9 d. nutartimi policijos nutarimu paskirtas teisės vairuoti transporto priemones
atėmimas 24 mėnesiams panaikintas, tačiau policijos nutarimo dalis, kuria
pareiškėjas nubaustas 2 000 Lt bauda, palikta nepakeista. Byloje nustatyta, kad
2006 m. sausio 2 d. buvo ne darbo diena, pareiškėjas minėtą pažeidimą padarė
nevykdydamas jam priskirtų tarnybinių funkcijų.
Tarnybinio patikrinimo išvadoje, kurios pagrindu pareiškėjui skirta
tarnybinė nuobauda, paminėti pareiškėjo veiksmai įvertinti kaip šiurkštus
tarnybinis nusižengimas, kuriuo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 ir 8 punktų, to paties įstatymo 29
straipsnio 6 dalies 1 ir 8 punktų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr.
V-141 patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio
kodekso 13 punkto reikalavimai.
Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje yra išdėstyti svarbiausi
valstybės tarnautojų veiklos etikos principai, iš kurių 4 punkte yra įtvirtintas
padorumo principas, nustatantis, kad valstybės tarnautojas privalo elgtis
nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų,
išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką,
kai jis eina valstybės politiko pareigas ar atlieka tarnybines pareigas; o 8 punkte
192

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

įtvirtintas pavyzdingumo principas, nustatantis, kad valstybės tarnautojas
privalo deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos
reputacijos, tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas.
Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, kad
šiurkščiu pažeidimu laikomas valstybės tarnautojo elgesys, diskredituojantis
valstybės tarnybą, žeminantis žmogaus orumą, ar kiti veiksmai, tiesiogiai
pažeidžiantys žmonių konstitucines teises, o pagal 8 punktą, šiurkščiu
pažeidimu laikomi ir „kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai nusižengiama
valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo etikos principams.“
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-141 patvirtinto
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio kodekso 13
punkte taip pat yra įtvirtintas pavyzdingumo principas, kurio 13.10 papunktyje
nustatyta, kad valstybės tarnautojas turi nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti
narkotinių ar toksinių medžiagų, ir seksualiai nepriekabiauti, nesirodyti
neblaivios būklės viešai.
Byloje kyla teisės taikymo bei aiškinimo problema, ar valstybės
tarnautojas, ne tarnybos metu ir nevykdydamas jam priskirtų tarnybinių
funkcijų, savo elgesiu, nesusijusiu su tarnyba, pažeidęs teisės aktų reikalavimus,
etikos ir moralės principus, gali būti pripažintas padariusiu tarnybinį
nusižengimą, už kurį jam gali būti skiriama tarnybinė nuobauda.
V.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas buvo atleistas iš
tarnybos už tarnybinį nusižengimą. Už tarnybinio nusižengimo padarymą yra
taikoma tarnybinė atsakomybė, kuri yra viena iš teisinės atsakomybės rūšių.
Asmeniui, kuriam taikoma tarnybinė atsakomybė, gali būti taikomos griežtos
sankcijos – tarnybinės nuobaudos. Už tarnybinį nusižengimą asmeniui gali būti
skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Taigi tarnybinei atsakomybei
būdingas nubaudimo elementas.
Teisės doktrinoje pripažįstama, kad teisės normas, susijusias su
atsakomybės asmeniui nustatymu ir taikymu, jo nubaudimu, negalima aiškinti
plečiamai. Atsižvelgiant į tarnybinės atsakomybės prigimtį ir pobūdį, šios
atsakomybės taikymo pagrindai neabejotinai turi būti aiškiai nustatyti įstatyme.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime
inter alia pažymėjo, kad įstatymu turi būti nustatyta valstybės tarnautojo
atsakomybė už valstybės tarnyboje padarytus teisės pažeidimus, o teisės
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pažeidimai, už kuriuos teisės aktuose yra nustatyta atsakomybė, turi būti aiškiai
apibrėžti. Tad, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, esant pagrįstų abejonių dėl
to, ar atitinkama asmens veika užtraukia tarnybinę atsakomybę, visos abejonės
turi būti traktuojamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai.
VI.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalį, tarnybinis
nusižengimas apibrėžiamas kaip valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas
arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės. Pabrėžtina, kad
sąvoka „tarnybinis nusižengimas“ pati savaime sudaro pagrindą manyti, kad
nusižengimas, už kurį valstybės tarnautojas gali būti patrauktas tarnybinėn
atsakomybėn, turėtų būti susijęs su jo tarnyba. Priešingas aiškinimas iškreiptų
šios teisinės definicijos prasmę. Be to, Valstybės tarnybos įstatyme nėra aiškiai
nurodyta, kad tarnybiniu nusižengimu gali būti laikomas ir valstybės tarnautojo
elgesys, nesusijęs su tarnyba, jo elgesys už valstybės tarnautojo tarnybinių
pareigų ir funkcijų vykdymo sferos.
Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalis nustato, kad tarnybinė
nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį
nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės
tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė
nuobauda – griežtas papeikimas. Taigi atleidimas iš pareigų, kaip tarnybinė
nuobauda, gali būti skiriama tik už tarnybinį nusižengimą.
Teisinė šiurkštaus tarnybinio nusižengimo definicija pateikta Valstybės
tarnybos įstatymo 29 įstatymo 5 dalyje. Šiurkštus tarnybinis nusižengimas
– tai nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos valstybės tarnybos bei
kitų valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių
teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo
pareigoms ar valstybės tarnautojo veiklos etikos principams. Valstybės tarnybos
įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje pateiktas sąrašas atvejų, kai nusižengimas
laikomas šiurkščiu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrasis tarnybinio
nusižengimo apibrėžimas yra pateiktas Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio
12 dalyje, Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 ir 6 dalys negali išplėsti
tarnybinio nusižengimo sampratos.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, valstybės tarnautojas
– fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis šio straipsnio
1 dalyje nurodytą viešojo administravimo veiklą. Valstybės tarnybos įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnyba – teisinių santykių,
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atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus,
taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros
valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą,
koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant,
paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant
auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų
ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant
teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant
personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų
atžvilgiu, visuma. Taigi sisteminis Valstybės tarnybos įstatymo aiškinimas
sudaro pagrindą manyti, kad valstybės tarnautojo veikla šio įstatymo kontekste
gali būti suprantama kaip jo veikla, kuri yra betarpiškai susijusi su jo tarnyba,
jo tarnybinių pareigų ir funkcijų atlikimu, viešojo administravimo vykdymu,
o jo veiklos etikos principai, įtvirtinti įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, orientuoti
būtent į šios veiklos reguliavimą.
Pabrėžtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnyje, nustatančiame
valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų pagrindus, kaip savarankiškas atleidimo
iš pareigų pagrindas nėra nurodytas valstybės tarnautojo vardo pažeminimas,
jo diskreditavimas elgesiu, nesusijusiu su tarnybinių pareigų atlikimu, nors
toks pagrindas, kaip taisyklė, yra nustatomas statutinių valstybės tarnautojų
statusą reglamentuojančiuose statutuose. Pavyzdžiui, Vidaus tarnybos statuto,
patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 53 straipsnio 1 dalies
7 punkte numatytas savarankiškas atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindas –
pareigūno vardo pažeminimas. Savo ruožtu, atleidimas iš tarnybos už tarnybinį
nusižengimą nustatytas atskirame punkte (Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d.
14 p.). Kaip matyti iš Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 6 ir 7 dalių, tarnybinis
nusižengimas ir pareigūno vardo pažeminimas yra išskirti ir apibrėžti atskirai,
t. y. jie nėra sutapatinami. Pagal Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalį,
pareigūno vardo pažeminimas – tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas,
susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai
žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griaunantis pasitikėjimą
vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis. Taigi Vidaus tarnybos statute
yra aiškia nustatyta galimybė atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos už veikimą
ar neveikimą, kuris yra nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu. Tačiau,
kaip minėta, atleidimas iš tarnybos šiuo atveju taikomas ne kaip tarnybinė
nuobauda, bet kaip savarankiškas atleidimo iš tarnybos pagrindas. Pastebėtina,
kad aiškindamas Vidaus tarnybos statuto nuostatas, Lietuvos vyriausiais
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administracinis teismas (administracinė byla Nr. A7-165/2005, Administracinių
teismų praktika Nr. 9, 403-404 p.) yra konstatavęs, kad pareigūno vardo
pažeminimas, kai pareigūno kaltas veikimas ar neveikimas nesusijęs su
tarnybinių pareigų atlikimu, visais atvejais nesudaro tarnybinio nusižengimo,
Statute apibūdinamo kaip Statuto ir kitų teisės aktų nustatytos vidaus tarnybos
tvarkos pažeidimas ar pareigūno pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas,
padarytas priešingais teisei kaltais pareigūno veiksmais ar neveikimu, sudėties,
todėl šiais atvejais apskritai nėra prielaidų vertinimams, jog pareigūno vardo
pažeminimas yra tarnybinis nusižengimas ir atleidimas yra taikoma tarnybinė
nuobauda.
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinės statute, patvirtintame 2000
m. spalio 10 d. įstatymu Nr. VIII-1986, taip pat minimas pareigūno vardo
diskreditavimas, kuris gali būti padaromas pareigūno veikimu ar neveikimu,
nesusijusiu su tarnyba (Statuto 2 str. 4 d.), ir yra savarankiškas atleidimo iš
tarnybos pagrindas (Statuto 55 str. 1 d. 19 p.), lyginant su atleidimu iš tarnybos
už tarnybinį nusižengimą (Statuto 55 str. 1 d. 18 p.).
Tad, atsižvelgiant į paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pakankamo
pagrindo daryti vienareikšmę išvadą, jog valstybės tarnautojas gali būti
laikomas padariusiu tarnybinį nusižengimą, jei atitinkamoms teisės, etikos
ar moralės normoms nusižengiama elgesiu, nesusijusiu su valstybės tarnyba,
veikomis ar neveikimu už valstybės tarnautojo elgesio sferos, kuri yra susijusi su
jo tarnybinių pareigų ir funkcijų atlikimu, ribų.
VII.
Pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos už tai, kad ne tarnybos metu,
nevykdydamas tarnybinių pareigų ir funkcijų, padarė administracinį teisės
pažeidimą – vairavo transporto priemonę neblaivus. Byloje nėra jokių
duomenų, kad padaręs pažeidimą pareiškėjas tiesiogiai ar netiesiogiai būtų
bandęs pasinaudoti tarnybine padėtimi, savo, kaip valstybės tarnautojo,
statusu. Pažeidimą pareiškėjas pripažino, su policijos pareigūnais, nustačiusiais
pažeidimą, nekonfliktavo, administracinės atsakomybės už jį nevengė, gailėjosi
dėl padaryto pažeidimo. Tad nėra jokio pagrindo laikyti, kad pareiškėjo veika,
dėl kurios jis buvo atleistas iš tarnybos, būtų kaip nors susijusi su jo tarnyba, kad
ji tiesiogiai ar netiesiogiai pateko į valstybės tarnautojo elgesio sferą, susijusią su
jo tarnybinių pareigų ir funkcijų atlikimu. Kadangi, kaip minėta, negalima daryti
vienareikšmės išvados, jog valstybės tarnautojas gali būti laikomas padariusiu
tarnybinį nusižengimą, jei atitinkamoms teisės, etikos ar moralės normoms
nusižengiama elgesiu, nesusijusiu su valstybės tarnyba, veikomis ar neveikimu
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už valstybės tarnautojo elgesio sferos, kuri yra susijusi su jo tarnybinių
pareigų ir funkcijų atlikimu, ribų, o visos abejonės dėl tarnybinės atsakomybės
taikymo vertintinos atsakomybėn traukiamo asmens naudai, darytina išvada,
kad tarnybinė nuobauda (atleidimas iš pareigų) už pareiškėjui inkriminuotą
tarnybinį nusižengimą buvo skirta neteisėtai. Ta aplinkybė, kad pareiškėjas buvo
kaltinamas ir tam tikrų Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo
elgesio kodekso (toliau – ir Elgesio kodeksas), patvirtinto Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m.
liepos 25 d. įsakymu Nr. V-141, nuostatų bei kitų poįstatyminių aktų pažeidimu,
nesudaro pagrindo priimti kitokio sprendimo, nes, kaip minėta, tarnybinės
atsakomybės taikymo pagrindai turi būti aiškiai įtvirtinti įstatyme. Atsižvelgiant
į paminėtą, konstatuotina, kad pareiškėjas buvo neteisėtai atleistas iš pareigų.
VIII.
Valstybės tarnybos įstatymas nenustato konkrečių teisinių pasekmių,
kai valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu, todėl
vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, taikytinas Lietuvos
Respublikos darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas) 297 straipsnis.
Pagal Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalį, jeigu teismas nustato,
kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių,
technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali
būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti
darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam šio Kodekso 140 straipsnio
1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo
įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo
sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos.
Kadangi apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas pareiškė, kad
nepageidauja būti grąžintas į tarnybą, o atsakovas pateikė duomenis, kad dėl
struktūrinių pertvarkymų jo grąžinti į eitas pareigas nėra galimybės, į tarnybą
pareiškėjas negrąžinamas. Pareiškėjo atleidimas iš pareigų už šiurkštų tarnybinį
nusižengimą pripažintinas neteisėtu ir laikytina, kad pareiškėjas atleistas iš
valstybės tarnybos šiuo teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.
y. 2007 m. spalio 26 d.
Teisėjų kolegija pastebi, kad teismo posėdžio apeliacinės instancijos
teisme metu pareiškėjas nurodė, kad jis yra pradėjęs dirbti kitose pareigose.
Taigi jis turėjo gauti ir pajamų iš šios veiklos. Byloje taip pat nėra duomenų
apie jo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį iki jo atleidimo iš pareigų 2006 m.
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balandžio 13 d. atsakovo įsakymais (yra duomenys tik apie vidutinį vienos
darbo dienos užmokestį). Todėl tinkamai išspręsti klausimą dėl Darbo kodekso
297 straipsnio 4 dalyje nurodytų išmokų (išeitinės išmokos ir darbo užmokesčio
už pravaikštos laiką) priteisimo teismas neturi galimybių. Atsižvelgiant į tai,
klausimas dėl išmokų, numatytų Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalyje,
priteisimo perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui (Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 141 str. 1
d. 2 p.).
IX.
Kadangi pareiškėjo skundas patenkintas iš esmės, o bylos dalis pirmosios
instancijos teismui grąžinama tik dėl atitinkamų išmokų priteisimo, laikytina,
kad teismo sprendimas, ABTĮ 44 straipsnio taikymo prasme, buvo priimtas
pareiškėjo naudai, todėl spręstinas klausimas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo.
Pareiškėjas pateikė įrodymus, kad turėjo iš viso 1 180 Lt atstovavimo
išlaidų, iš kurių – 236 Lt (įskaičius pritaikytą pridėtinės vertės mokestį (toliau
– ir PVM) už skundo surašymą ir pateikimą teismui bei 944 Lt (įskaitant PVM)
– už atstovavimą administracinėje byloje. Vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio
6 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu ir
Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato
ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus
dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir
Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, 2, 7, 8.2, 8.18,
9, 11 punktais bei atsižvelgdamas į tai, kad advokatas pareiškėjui atstovavo
dviejuose teismo posėdžiuose pirmosios instancijos teisme ir dviejuose teismo
posėdžiuose apeliacinės instancijos teisme, advokatui reikėjo išvykti už savo
darbo vietos ribų, byla buvo sudėtinga, teismas sprendžia, kad pareiškėjui iš
atsakovo priteistina visa 1 180 Lt atstovavimo išlaidų suma.
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.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimą panaikinti.
Pripažinti pareiškėjo F. Š. atleidimą iš Klaipėdos apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Vidaus audito tarnybos vadovo pareigų už šiurkštų
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tarnybinį nusižengimą neteisėtu.
Laikyti, kad pareiškėjas F. Š. buvo atleistas iš Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Vidaus audito tarnybos vadovo pareigų
šiuo teismo sprendimu nuo 2007 m. spalio 26 d. ir į paminėtas pareigas F. Š.
negrąžinti.
Priteisti pareiškėjui F. Š. iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos 1 180 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt litų)
atstovavimo išlaidų.
Bylos dalį dėl išmokų, numatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 297
straipsnio 4 dalyje, priteisimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti
iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

3.6.2. Dėl termino, kuriam suėjus valstybės tarnautojas atgauna nepriekaištingą
reputaciją
Terminas, per kurį asmuo nelaikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos, negali
tęstis neapibrėžtą laiko tarpą.
Įvykdyto elgesio, prieštaraujančio visuotinai pripažintoms moralės ir etikos
normoms, nulėmusio nepalankų asmeniui jo reputacijos įvertinimą, galiojimo
pasekmės turėtų būti apibrėžtos laiko požiūriu. Šis laiko tarpas paprastai turėtų
būti toks, per kurį būtų galima spręsti, jog asmuo pasitaisė, laikosi visuotinai
pripažintų moralės ir etikos normų, gerbia bendro visuomenės gyvenimo taisykles
ir nėra linkęs elgtis priešingai teisei bei moralei.
Administracinė byla Nr. A17-369/2007
Procesinio sprendimo kategorija 16.7

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. rugsėjo 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Arūno
Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
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dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Jolantai Kuznecovienei,
atsakovo atstovams Joanai Sokolovskajai, Jelenai Kulešovai,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo L. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2006 m. rugsėjo 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo L. Ž. skundą atsakovams Muitinės departamentui prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ir Kauno teritorinei muitinei dėl sprendimo
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Muitinės
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir
Muitinės departamentas) patikrinimo išvadą Nr. 4TT-142, kuria jo tikrinimo
rezultatai pripažinti neigiamais.
Pareiškėjas nurodė, kad, dirbdamas Kauno teritorinėje muitinėje
vyresniuoju inspektoriumi, pateikė prašymą dalyvauti konkurse kitoms
pareigoms užimti, tačiau 2006 m. gegužės 3 d. gavo Kauno teritorinės muitinės
Personalo ir mokymo skyriaus pranešimą Nr. 1B-2.7-7361, kuriame nurodyta,
jog dėl jo kandidatūros, vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje
statuto (toliau – ir Statutas) 9 straipsniu, atlikto patikrinimo rezultatai yra
neigiami ir dalyvauti konkurse neleidžiama. Pareiškėjo manymu, neigiamas
patikrinimo rezultatų įvertinimas bei draudimas dalyvauti konkurse prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio, Valstybės tarnybos įstatymo
9 straipsnio, Statuto 10 straipsnio, Baudžiamojo kodekso 303 straipsnio
nuostatoms. Pareiškėjui iškelta baudžiamoji byla buvo nutraukta vadovaujantis
Baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi, Baudžiamojo proceso kodekso
212 straipsnio 5 punktu (Kauno rajono apylinkės prokuratūros 2004 m.
balandžio 26 d. nutarimas), ir tai Statuto 10 straipsnio 1 punkte, Valstybės
tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytų pasekmių nesukelia.
Pareiškėjo nuomone, ginčijamoje išvadoje nurodyti duomenys neturėtų užkirsti
kelio įgyvendinti Statuto 28 straipsniu jam suteiktos teisės siekti būti perkeltam
į kitas pareigas muitinės įstaigoje. Pareiškėjas pažymėjo, kad dirba muitinėje
nuo 1992 metų, nuobaudų neturi, darbinės savybės vertinamos labai gerai, todėl
2006 metais jam net buvo suteikta aukštesnė kategorija.
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Atsakovas Muitinės departamentas pareiškėjo skundą prašė atmesti.
Atsakovas nurodė, kad asmuo, priimamas į tarnybą muitinėje, privalo
būti nepriekaištingos reputacijos (Statuto 6 str. 1 d. 5 p.). Asmuo nelaikomas
nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis: 1) buvo teistas ir nėra išnykęs teistumas; 2)
piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba
alkoholiu; 3) jo elgesys ir veikla yra nesuderinama su visuotinai pripažintomis
moralės ir etikos normomis (Statuto 6 str. 2 d.). Vadovaujantis Statuto 9
straipsniu, asmenys, pareiškę norą būti priimti į tarnybą muitinėje, tikrinami
Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka. Patikrinimo
metu nustatoma, ar nėra apribojimų, nurodytų Statuto 10 straipsnyje, taip
pat, ar asmuo yra nepriekaištingos reputacijos. Finansų ministro 2003 m.
rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 patvirtintų Konkurso ir atrankos į tarnybą
Lietuvos Respublikos muitinėje organizavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės)
5 punktas nustato, kad pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai, siekiantys būti
priimti į aukštesnės kategorijos pareigas, gali dalyvauti konkurse ir atrankoje
lygiomis teisėmis su kitais asmenimis, pareiškusiais norą būti priimtais į
tarnybą muitinėje. Taisyklių 4 punktas nustato, kad dalyvauti konkurse į laisvą
pareigūno pareigybę gali asmenys, atitinkantys Statuto 6 straipsnio 1 dalyje
nustatytus bendruosius reikalavimus bei siekiamos pareigybės aprašyme
nustatytus specialiuosius reikalavimus. Pretendentų į tarnybą muitinėje
tikrinimą reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003
m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1B-881 patvirtinti Asmenų, pareiškusių norą būti
priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo nuostatai (toliau
– ir Tikrinimo nuostatai). Esant pagrįstų abejonių dėl L. Ž., kuris pareiškė norą
dalyvauti konkurse į aukštesnės kategorijos pareigas, patikimumo, kreiptasi į
Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie nurodytą asmenį pateikimo.
Gauta informacija, kad L. Ž. atžvilgiu 2003 m. rugsėjo 3 d. Kauno rajono
apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje
byloje Nr. 65-2-0020-03 pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį.
2004 m. balandžio 26 d. Kauno rajono apylinkės prokuratūros nutarimu,
vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi, Baudžiamojo
proceso kodekso 212 straipsnio 5 punktu, 214 straipsnio 2 dalimi, ikiteisminis
tyrimas nutrauktas. Tačiau ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių duomenų
pakanka išvadai, kad L. Ž., sumušęs savo sutuoktinę I. Ž. ir nesunkiai sutrikdęs
jos sveikatą, savo veiksmais pažeidė visuotinai pripažintas moralės ir etikos
normas. Atsakovo nuomone, tai, kad baudžiamasis procesas buvo nutrauktas ir
asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, kaltininkui ir nukentėjusiajam
susitaikius, vertinant pareiškėjo reputaciją, reikšmės neturi, nes nepaneigia
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pareiškėjo elgesio nesuderinamumo su morale ir etika. Tikrinimo nuostatų 10.1
punkte numatyta, kad jeigu apie pretendentą tikrinimo metu buvo nustatytos
aplinkybės, numatytos Tikrinimo nuostatų 1 punkte, t. y. Statuto 10 straipsnyje
išvardinti apribojimai arba prasta pretendento reputacija, tikrinimo išvadoje
įrašoma „Tikrinimo rezultatas neigiamas“. Neigiamos išvados patvirtinimo
pagrindas buvo tikrinimo metu kruopščios ir visapusiškos ikiteisminio tyrimo
medžiagos analizės pagrindu nustatyta prasta L. Ž. reputacija, dėl kurios,
vadovaujantis Statuto 6 straipsniu, asmuo negali būti priimtas į tarnybą
muitinėje. Su išvada pareiškėjas supažindintas teisės aktų nustatyta tvarka.
Atsakovas Kauno teritorinė muitinė pareiškėjo skundą prašė atmesti.
Pabrėžė, kad aplinkybių, numatytų Muitinės departamento direktoriaus 2003
m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1B-881 patvirtintų Asmenų, pareiškusių norą būti
priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo nuostatų 1
punkte buvimo ar nebuvimo tikrinimo metu nustatymas priklauso Muitinės
departamento kompetencijai. Tikrinimo išvadą surašo Muitinės departamento
Tarnybinių tyrimų tarnybos viršininkas. Kauno teritorinės muitinės pareigūnė
pateiktą išvadą tik įrašė į pretendento tarnybą muitinėje anketą bei pranešė
pareiškėjui patikrinimo rezultatus.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 22 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.
Teismas nurodė, kad pagal Finansų ministro 2003 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. 1K-233 patvirtintų Konkurso ir atrankos į tarnybą Lietuvos
Respublikos muitinėje organizavimo taisyklių 4 punktą, dalyvauti konkurse
į laisvą pareigūno pareigybę gali asmenys, atitinkantys Statuto 6 straipsnio 1
dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus bei siekiamos pareigybės aprašyme
nustatytus specialiuosius reikalavimus. Pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai,
siekiantys būti priimti į aukštesnės kategorijos pareigas, gali dalyvauti konkurse
ir atrankoje lygiomis teisėmis su kitais asmenimis, pareiškusiais norą būti
priimtais į tarnybą muitinėje (Taisyklių 5 p.). Pretendentų į tarnybą Lietuvos
Respublikos muitinėje tikrinimą, siekiant nustatyti, ar nėra apribojimų,
nurodytų Statuto 10 straipsnyje, taip pat, ar pretendentai yra nepriekaištingos
reputacijos, reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus
2003 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1B-881 patvirtinti Tikrinimo nuostatai.
Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Tikrinimo
nuostatais ir Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d.
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įsakymu Nr.1B-1177 patvirtintais Tarnybinių tyrimų tarnybos nuostatais,
organizavo pareiškėjo tikrinimą, kuris buvo atliekamas, laikantis Informacijos
apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės
įstaigoje, pateikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1484. Teismo nuomone, Muitinės departamentas,
gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciją, kad L. Ž. atžvilgiu 2003 m.
rugsėjo 3 d. Kauno rajono apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis
tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 65-2-0020-03 pagal Baudžiamojo kodekso
138 straipsnio 1 dalį, ir kad 2004 m. balandžio 26 d. Kauno rajono apylinkės
prokuratūros nutarimu, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1
dalimi, Baudžiamojo proceso kodekso 212 straipsnio 5 punktu, 214 straipsnio
2 dalimi, ikiteisminis tyrimas nutrauktas, vertindamas pareiškėjo reputaciją,
tinkamai vertino Statuto 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus reikalavimus bei
nustatė, kad L. Ž. elgesys ir veikla yra nesuderinami su visuotinai pripažintomis
moralės ir etikos normomis. Nepaisant to, kad pareiškėjas prisipažino padaręs
nusikalstamą veiką ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, neteisėtas
jo elgesys, t. y. kito asmens nesunkus sveikatos sutrikdymas (sutuoktinės I.
Ž. sumušimas), vertintinas kaip nesuderinamas su visuotinai pripažintomis
moralės ir etikos normomis, dirbant valstybės tarnyboje. Atleidimas nuo
baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaikė,
nepašalina pareiškėjo elgesio netinkamumo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo
tikrinimas, siekiant įvertinti jo reputaciją, buvo atliktas teisėtai ir pagrįstai,
nepažeidžiant nustatytos tvarkos ir terminų. Neigiama Muitinės departamento
2006 m. balandžio 28 d. tikrinimo išvada Nr. 4TT-142 priimta atlikus išsamų,
visapusišką bei objektyvų aplinkybių ištyrimą – pareiškėjo elgesys teisingai
įvertintas kaip nesuderinamas su visuotinai pripažintomis moralės ir etikos
normomis.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują – pareiškėjo skundą patenkinti
ir panaikinti Muitinės departamento 2006 m. balandžio 28 d. tarnybinio
tikrinimo išvadą Nr. 4TT-142. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais
argumentais:
1) Jokiu teisės aktu nėra nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis
gali būti nustatyta prasta asmens reputacija, elgesio nesuderinamumas
su visuotinai pripažintomis moralės ir etikos normomis, tačiau tai negali
būti prielaida vienam asmeniui, vadovaujantis subjektyviomis vidinėmis
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nuostatomis, priimti kito asmens atžvilgiu sprendimą, sukeliantį šiam
asmeniui neigiamus asmeninius suvaržymus. Tokia spraga turi būti užpildyta
vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, sistemiškai aiškinant kitus
įstatymus (Darbo kodeksas, Civilinis kodeksas, Civilinio proceso kodeksas,
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Baudžiamasis kodeksas), kuriuose
įstatymų leidėjas sudaro galimybę atsakomybę sušvelninti bei panaikinti jos
neigiamas pasekmes.
2) Besąlyginis draudimas pareiškėjui dalyvauti konkurse kitoms
pareigoms užimti prilyginamas nuteisimui už tyčinį nusikaltimą, t. y. atsakovas
Muitinės departamentas savo nuožiūra pripažįsta pareiškėją kaltu padarius
nusikaltimą. Pareiškėjo padaryta veika pagal Statuto 6 straipsnio 1 dalies 5
punktą ir 10 straipsnio 1 punktą galėjo būti vertinama tik iki nutarimo nutraukti
ikiteisminį tyrimą priėmimo. Teismas nesivadovavo Konstitucinio Teismo 2001
m. rugpjūčio 12 d. nutarime išaiškintu teisėtų lūkesčių apsaugos principu,
reiškiančiu įgytų teisių apsaugą, tai yra, kad asmenys gali pagrįstai tikėtis, jog jų
pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės
būti realiai įgyvendinamos, o suvaržytos tik pagal įstatymus.
Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovai Muitinės departamentas ir
Kauno teritorinė muitinė pareiškėjo apeliacinį skundą prašo atmesti.
Atsiliepimai grindžiami iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir
paaiškinimai pirmosios instancijos teismui.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Administracinėje byloje kyla ginčas dėl to, ar pagrįstai Muitinės
departamentas atsisakė pareiškėjui L. Ž. leisti dalyvauti konkurse užimti
aukštesnes pareigas muitinės sistemoje (b. l. 15, 43).
Pagal Nuostatų 5 punktą, pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai,
siekiantys būti priimti į aukštesnės kategorijos pareigas, taip pat gali dalyvauti
konkurse ir atrankoje lygiomis teisėmis su kitais asmenimis, kurie yra pareiškę
norą būti priimti į tarnybą muitinėje. Tačiau pareigūnams ir kitiems valstybės
tarnautojams, siekiantiems užimti aukštesnės kategorijos pareigas, keliami ne
tik bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmenys, norintys būti priimti į
tarnybą muitinėje, bet ir kiti išskirtiniai reikalavimai. Pareigūnai ir kiti valstybės
tarnautojai turi atitikti Statuto 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus
204

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

bei siekiamos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus
(Nuostatų 4 p.). Išskirtinių kitų reikalavimų aspektu pabrėžtina, kad konkurse
ir atrankoje neleidžiama dalyvauti tiems pareigūnams, kurie turi galiojančią
tarnybinę nuobaudą (Nuostatų 6.2 p.).
Statuto 6 straipsnio, įtvirtinančiame bendruosius reikalavimus, keliamus
priėmimo į tarnybą muitinėje metu, 1 dalies 5 punkte nurodyta, kad asmuo,
priimamas į tarnybą muitinėje, turi atitikti vieną iš bendrųjų reikalavimų, t. y.
būti nepriekaištingos reputacijos. Negatyvios (prastos) reputacijos kriterijai
išvardinti to paties 6 straipsnio 2 dalyje. Vienas iš jų, kai asmens elgesys ir veikla
nėra suderinami su visuotinai pripažintomis moralės ir etikos normomis. Pagal
pateiktus faktinius duomenis teigtina, jog L. Ž. elgesys 2003 m. rugpjūčio 28
d. (sutuoktinės sumušimas) tikrai neatitiko visuotinai pripažintų moralės ir
etikos normų. Netgi daugiau – tokia veika kvalifikuota kaip nusikalstama, ir tik
nukentėjusiajai bei kaltininkui susitaikius, ikiteisminis tyrimas Kauno rajono
apylinkės prokuratūros 2004 m. balandžio 26 d. nutarimu nutrauktas (b. l. 41 –
42).
Tikrinimo išvada Nr. 4 TT – 142 (b. l. 43), užkirtusi galimybę dalyvauti
konkurse, surašyta 2006 m. balandžio 28 d., praėjus daugiau kaip dvejiems
metams nuo ikiteisminio tyrimo nutraukimo momento ir dar ilgesniam
laikotarpiui nuo veiksmų, prieštaravusių moralės ir etikos normoms,
Baudžiamajame kodekse įtvirtintos teisei priešingos veikos, padarymo. Įstatymų
leidėjas nėra nurodęs termino, kada pasibaigia prastos reputacijos senatis.
Teisėjų kolegijos nuomone, akivaizdu, jog ji negalėtų tęstis neapibrėžtą laiko
tarpą. Toks teiginys formuluotinas atsižvelgiant į tai, kad, pavyzdžiui, tarnybinė
nuobauda galioja vienerius metus (Statuto 38 str. 1 d.). Suėjus šiam terminui,
tarnybinės nuobaudos sukeltų neigiamų pasekmių galiojimas pasibaigia ir
laikoma, kad muitinės pareigūnas nebaustas tarnybine nuobauda (Statuto 38
str. 4 d.). Vadinasi, ir įvykdyto elgesio, prieštaraujančio visuotinai pripažintom
moralės ir etikos normoms, nulėmusio nepalankų asmeniui jo reputacijos
įvertinimą, galiojimo pasekmės turėtų būti apibrėžtos laiko požiūriu. Šis laiko
tarpas, teisėjų kolegijos nuomone, paprastai turėtų būti toks, per kurį būtų
galima spręsti, jog asmuo pasitaisė, laikosi visuotinai pripažintų moralės ir
etikos normų, gerbia bendro visuomenės gyvenimo taisykles ir nėra linkęs elgtis
priešingai teisei bei moralei.
Pareiškėjo nelaikymas nepriekaištingos reputacijos asmeniu susietas su
2003 m. rugpjūčio 28 d. jo įvykdyta veika. Nuo šios datos iki Tikrinimo išvados
surašymo praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas, per kurį pareiškėjas L. Ž.
neatliko jokių veiksmų, kurie galėtų leisti suabejoti, kad jis išvadų nepadarė ir
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toliau nesilaiko visuotinai pripažintų elgesio taisyklių.
Įvertinus tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas neturėjo
pagrindo priimti sprendimą, kuriuo neleista L. Ž. dalyvauti konkurse posto
vyriausiojo inspektoriaus pareigybei, kuris buvo paskelbtas 2006 m. vasario 22
d., užimti.
Antra vertus, pažymėtina, kad atsakovas, surašydamas tikrinimo
išvadą, vadovavosi Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą
Lietuvos Respublikoje muitinėje, tikrinimo nuostatais, patvirtintais Muitinės
departamento direktoriaus 2003 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1B – 881. Pastarieji
patenka į norminio teisės akto sąvoką. Tai aiškiai nulemia Įsakymu Nr. 1B
– 881 patvirtintų nuostatų 1 punkte esanti taisyklė, iš kurios matyti, kad šis
teisės aktas skiriamas asmenims, pareiškusiems norą būti priimtais į tarnybą
Lietuvos Respublikos muitinėje, t. y. šis aktas skirtas individualiais požymiais
neapibūdintų subjektų grupei (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13
d.).
Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimą ir įsigaliojimą nustato įstatymas
„Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos“, kurio 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog ministrų, Vyriausybės
įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų
norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“,
jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Įsakymu
Nr. 1 B – 881 patvirtinti nuostatai Tikrinimo išvados surašymo metu „Valstybės
žiniose“ paskelbti nebuvo ir negalėjo būti taikomi, o tai irgi suponuoja
apeliacinio skundo tenkinimą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
L. Ž. apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 22 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Muitinės departamento 2006 m. balandžio 28 d. tikrinimo išvadą Nr. 4
TT – 142 panaikinti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.7. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
3.7.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įgalinimų vertinti politinės
partijos finansinės veiklos deklaracijos duomenų teisingumą; dėl šiurkštaus
Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimo sampratos
Iš Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo (toliau – ir PPPKFFĮ) 22 straipsnio nuostatų
akivaizdu, kad vertinti politinės partijos finansinės veiklos deklaracijos duomenų
teisingumą (atitikimą tikrovei) yra įgaliota Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, o ne Vyriausioji rinkimų komisija;
iš šio teiginio nuosekliai išplaukia išvada, kad būtent ši valstybės institucija yra
kompetentinga spręsti ir tai, ar politinės partijos vykdoma buhalterinė apskaita
leidžia patikrinti jos duomenų tikrumą.
Vertinant PPPKFFĮ 15 straipsnio 3 dalies ir 1 straipsnio 1 dalies normų turinį
visumos šio įstatymo nuostatų kontekste, galima daryti išvadą, kad įstatymų
leidėjas kaip šiurkščius kvalifikuoja tuos įstatymo pažeidimus, kurie žymiai
apsunkina ar daro negalimu įstatymo tikslų pasiekimą.
Administracinė byla Nr. A14–1052/2007
Procesinio sprendimo kategorija 18.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Antano Ablingio ir Sigitos
Rudėnaitės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Valdemarui Bužinskui,
atsakovo atstovams Z.V., advokatei Laurai Juozumaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Darbo
partijos ir atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007
207

I. Administracinių teismų praktika

m. vasario 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Darbo
partijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai
dėl sprendimo panaikinimo, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos
socialdemokratų partijai, Tėvynės sąjungai, Liberalų ir centro sąjungai, Liberalų
demokratų partijai, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai, Naujajai sąjungai,
Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, Lietuvos krikščionims demokratams ir Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai.
Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2006 m. lapkričio 14 d.
sprendimu Nr. 56 nustatė, kad Darbo partija, kartu su metine finansine veiklos
deklaracija nepateikusi Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių
inspekcijai patvirtintos apskaitos žurnalo kopijos, taip pat laiku nepateikusi savo
finansinės veiklos nepriklausomo audito išvados, šiurkščiai pažeidė Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
19 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį bei savo veikla sudarė situaciją, dėl
kurios negalima nustatyti, ar jos pateikta metinė finansinės veiklos deklaracija
atitinka tikrovę. Tuo pačiu sprendimu Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė
neskirti Darbo partijai valstybės dotacijos už 2006 metų antrąjį pusmetį ir šios
dotacijos dydį paskirstyti kitoms politinėms partijoms (b. l. 185-187, t. I). 2006
m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 59 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų
komisija paskirstė valstybės biudžeto dotacijos dalį Lietuvos socialdemokratų
partijai, Tėvynės sąjungai, Liberalų ir centro sąjungai, Liberalų demokratų
partijai, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai, Naujajai sąjungai, Lietuvos
lenkų rinkimų akcijai, Lietuvos krikščionims demokratams ir patvirtino pažymą
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai apie valstybės biudžeto dotacijos
dalies paskirstymą nurodytoms politinėms partijoms (b. l. 188-189, t. I).
Darbo partija kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą
Nr. 56 ir 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. 59. Skunde nurodyta, kad pagal
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymo 19 straipsnio nuostatas, ar politinių partijų metinių finansinės veiklos
deklaracijų, politinių kampanijų finansavimo ataskaitų, politinės partijos ar
politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys atitinka
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turimus asmenų deklaruotus duomenis, ar politinių partijų finansinė veikla
tvarkoma Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka,
tikrina Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri savo patikrinimo išvadas pateikia
Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pareiškėjo teigimu, Valstybinė mokesčių
inspekcija neatliko Darbo partijos patikrinimo, todėl Vyriausioji rinkimų
komisija negalėjo konstatuoti Darbo partijos finansinės veiklos pažeidimo ir
jo vertinti. Pareiškėjo tvirtinimu, apskaitos žurnalo kopijos bei audito išvados
pavėluotas pateikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai negali būti vertinamas
kaip nurodytų dokumentų nepateikimas apskritai, toks veiksmas negali būti
laikomas šiurkščiu įstatymo pažeidimu Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 3 dalies prasme.
Darbo partija skunde pažymėjo, jog Vyriausioji rinkimų komisija, priimdama
2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą, vadovavosi Lietuvos Respublikos generalinės
prokuratūros 2006 m. spalio 31 d. rašte Nr. 8.2-2739(04) išdėstytais ikiteisminio
tyrimo duomenimis bei, savarankiškai tirdama Darbo partijos finansinę
veiklą, perėmė ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijas, nesant įsiteisėjusio
teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje (iš esmės konstatavo Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 221 straipsnio dispozicijoje numatyto
nusikaltimo sudėtį). Tuo, pareiškėjo nuomone, Vyriausioji rinkimų komisija
pažeidė įrodymų leistinumo principą bei viršijo savo kompetenciją. Pareiškėjo
teigimu, Vyriausioji rinkimų komisija, spręsdama klausimą dėl valstybės
dotacijos skyrimo, atskiru sprendimu privalėjo konstatuoti šiurkštų įstatymo
pažeidimą, suteikti galimybę Darbo partijai šį sprendimą apskųsti ir, tik
tokiam sprendimu įsiteisėjus, priimti sprendimą dėl valstybės dotacijos Darbo
partijai neskyrimo. Darbo partijos nuomone, atsakovas 2006 m. lapkričio 14
d. sprendimu išsprendęs du klausimus, pažeidė Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 30 straipsnio 1
dalies nuostatas. Darbo partija skunde nurodė ir tai, kad Vyriausioji rinkimų
komisija 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą priėmė posėdyje, kurio vienas iš
darbotvarkės klausimų buvo „Dėl valstybės biudžeto dotacijos Darbo partijai“.
Nei iki posėdžio pradžios, nei jo metu darbotvarkė pakeista nebuvo. Todėl,
pareiškėjo nuomone, Vyriausioji rinkimų komisija, 2006 m. lapkričio 14 d.
posėdyje svarstydama klausimą dėl Darbo partijos galimai padarytų Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pažeidimų, pažeidė Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento 31 ir 32 punktų
nuostatas. Be to, Darbo partija pažymėjo, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos
2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje svarstytu klausimu dėl Darbo partijos galimai
padarytų Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
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kontrolės įstatymo pažeidimų Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento 34 ir
35 punktų nustatyta tvarka nebuvo pateiktas sprendimo projektas, o balsuojant
už pirmininko neva pateiktą sprendimo projektą, Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininkas rankos pakėlimu nebalsavo. Pareiškėjas atkreipė dėmesį
ir į tai, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo
Nr. 56 rezoliucinėje dalyje nurodyti du sprendimai, nors Vyriausiosios rinkimų
komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje buvo balsuojama tik vieną kartą. (b.
l. 3-10, t. I).
Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija su pareiškėjo
skundu nesutiko, atsiliepime nurodydamas, kad Darbo partija, ne vėliau kaip iki
kovo 1 dienos teikdama Vyriausiajai rinkimų komisijai metinę politinės partijos
finansinės veiklos deklaraciją, turėjo pareigą šiai komisijai pateikti ir patvirtintą
apskaitos žurnalo kopiją. Atsakovo tvirtinimu, pareiškėjas šios pareigos
neįvykdė ir patvirtintą apskaitos žurnalo kopiją Vyriausiajai rinkimų komisijai
pateikė tik skundžiamo sprendimo priėmimo dieną, t.y. 2006 m. lapkričio 14
d. Atsakovas nurodė ir tai, kad pareiškėjas per tris mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos, t.y. iki 2006 m. balandžio 1 d., nepateikė Vyriausiajai rinkimų
komisijai nepriklausomo audito išvados. Atsakovo tvirtinimu, nepriklausomo
audito išvadą Darbo partija pateikė tik 2006 m. rugpjūčio 18 d., kartu
pateikdama ir patikslintą 2005 metų finansinės veiklos deklaraciją. Vyriausioji
rinkimų komisija nesutiko su skundo argumentu, jog pavėluotas dokumentų
pateikimas nėra įstatymo pažeidimas. Priešingai, jos tvirtinimu, privalomų
pateikti dokumentų nepateikimas laikytinas šiurkščiu įstatymo pažeidimu, dėl
to pareiškėjui pritaikyta įstatyme numatyta atsakomybė. Vyriausioji rinkimų
komisija pažymėjo, kad pareiškėjas privalomų dokumentų Vyriausiajai rinkimų
komisijai nepateikė dėl savo kaltės ir be pateisinamų priežasčių. Vyriausioji
rinkimų komisija nurodė ir tai, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
atlieka ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, o jai
pateikta Darbo partijos 2005 metų finansinės veiklos deklaracijos auditoriaus
nuomonė yra sąlyginė. Padaryta išvada, kad negalima nustatyti, ar pareiškėjo
finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę, ir ši aplinkybė atsakovo įvertinta
kaip šiurkštus įstatymo pažeidimas. Atsakovo tvirtinimu, tokio įstatymo
pažeidimo fakto konstatavimas Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo prasme nepažeidžia pareiškėjo
nekaltumo prezumpcijos ir neįrodo jos kaltės nusikaltimo padaryme. Atsakovo
nuomone, balsavimas dėl Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimo pobūdžio reiškia ir atitinkamo
sprendimo dėl dotacijos skyrimo politinei partijai priėmimą. Todėl Vyriausioji
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rinkimų komisija, balsuodama dėl valstybės biudžeto dotacijos Darbo partijai
ir priimdama sprendimą, Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nepažeidė. Vyriausioji
rinkimų komisija pažymėjo, kad 2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje komisijos
nariai savo valią išreiškė balsavimo metu, savo valios išraiškos neginčijo,
pareiškimų ar kitokio pobūdžio informacijos dėl darbotvarkės, netinkamai
suformuluoto balsavimui pateikto klausimo ar kitokių pastabų dėl balsavimo
procedūros nepareiškė. Atsakovo nuomone, Darbo partija kvestionuoja
komisijos narių valią, neturėdama tam teisinio pagrindo. Pažymėta, jog
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimu valstybės
biudžeto dotacijos dydis politinėms partijoms paskirstytas proporcingai,
vadovaujantis dotacijų dydžio nustatymo ir paskirstymo taisyklėmis, todėl
naikinti šį sprendimą nėra įstatyminio pagrindo (b. l. 100-109, t. I).
Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos socialdemokratų partija su skundu
nesutiko, nurodydamas, kad Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato,
jog apskaitos žurnalo kopija turi būti pateikiama kartu su finansinės veiklos
deklaracija. Trečiojo suinteresuoto asmens tvirtinimu, Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 24
straipsnio 1 dalies nuostata taip pat imperatyviai nustato trijų mėnesių nuo
finansinių metų pabaigos terminą, per kurį Vyriausiajai rinkimų komisijai ir
Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta nepriklausomo audito išvada,
jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 3000 MGL
dydžio pajamų sumą. Lietuvos socialdemokratų partijos teigimu, tokio termino
nustatymas reiškia, kad politinė partija negali pasirinkti savo elgesio varianto.
Lietuvos socialdemokratų partija pažymėjo, kad Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas nenumato, jog
klausimas dėl valstybės dotacijos neskyrimo turi būti sprendžiamas tik prieš
tai politinei partijai realizavus galimybę ginčyti teisme veiksmo įvertinimą
šiurkščiu įstatymo pažeidimu (b. l. 153-155, t. 1).
Tretieji suinteresuoti asmenys Naujoji sąjunga, Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjunga ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimuose jokių
sutikimo ar nesutikimo su skundu argumentų nenurodė (b. l. 1-2, t. II; b. l. 1011, t. II; b. l. 74-75, t. II).
Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija
atsiliepime taip pat nenurodė sutikimo ar nesutikimo su skundu argumentų,
tik pabrėžė, kad 2006 m. lapkričio 21 d. gavusi iš Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. 59,
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vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, pervedė
valstybės dotacijos dalį už 2006 metų antrąjį pusmetį politinėms partijoms, kaip
tai nurodyta Vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktoje pažymoje (b. l. 4-5, t.
II).
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 22 d.
sprendimu skundą patenkino iš dalies – Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 56 pakeitė,
pašalindamas iš jo 1 punkto rezoliucinės dalies nuostatą „ji taip pat pažeidė šį
įstatymą savo veikla sudariusi situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos
pateikta metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę (15 str. 3 d.)“.
Kitoje dalyje Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m.
lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 56 paliktas nepakeistas, skundą atmetant kaip
nepagrįstą. Nustatyta, kad Darbo partija 2006 m. kovo 1 d. pateikė Vyriausiajai
rinkimų komisijai 2005 metų politinės partijos finansinės veiklos deklaraciją.
Deklaracijoje nurodyta, kad Darbo partija per 2005 kalendorinius metus gavo
1 972 057,23 Lt pajamų (b. l. 132-134, t. I). Vadovaujantis Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 24
straipsnio nuostatomis, jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo
didesnę kaip 3000 MGL (375 000 Lt) dydžio pajamų sumą, ji turi atlikti
nepriklausomą savo veiklos auditą ir per 3 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos, t.y. iki 2006 m. balandžio 1 d., pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai
ir Valstybinei mokesčių inspekcijai nepriklausomo audito išvadą. Tačiau UAB
„Alvigdos auditas“ auditoriaus išvadą Vyriausiajai rinkimų komisijai Darbo
partija pateikė tik 2006 m. rugpjūčio 18 d., kartu pateikdama ir patikslintą 2005
metų politinės partijos finansinės veiklos deklaraciją ( b. l. 192-194, t. I).
Administracinėje byloje įrodymų, patvirtinančių objektyvias priežastis,
sutrukdžiusiais Darbo partijai pateikti nepriklausomo audito išvadas įstatymo
nustatytu laiku, t. y. iki 2006 m. balandžio 1 d., nesurinkta. Priešingai, bylos
duomenys patvirtino, jog Darbo partija, nesudariusi sutarties, uždarajai akcinei
bendrovei „Audito pulsas“ 5 000 Lt avansą sumokėjo 2006 m. kovo 29 d. (b.
l. 143, t. I) ir tik po Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. birželio 12 d.
priminimo 2006 m. birželio 27 d. raštu informavo Vyriausiąją rinkimų komisiją,
jog UAB „Audito pulsas“ 2006 m. birželio 9 d. atsisakė užbaigti Darbo partijos
nepriklausomą 2005 metų auditą (b. l. 142, t. I; b. l. 143, t. I).
Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių
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kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 13 straipsnio
1, 5 dalimis, 22 straipsnio 9 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi. Bylos duomenys
neginčytinai patvirtino, kad Darbo partija, 2006 m. kovo 1 d. pateikdama 2005
metų politinės partijos finansinės veiklos deklaraciją, Vyriausiajai rinkimų
komisijai nepateikė patvirtintos apskaitos žurnalo kopijos. Patvirtintą šio
žurnalo kopiją pareiškėjas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė tik 2006
m. lapkričio 14 d., t. y. skundžiamo sprendimo priėmimo dieną (b. l. 123,
t. I). Darbo partijos vyriausioji buhalterė teisme paaiškino, kad apskaitos
žurnalas 2005 metais nebuvo vedamas, o 2006 m. lapkričio 14 d. Vyriausiajai
rinkimų komisijai pateiktame apskaitos žurnale esantys duomenys įrašyti
2006 metais. Teismas pažymėjo, jog vadovaujantis Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 3
dalimi, privalomų pateikti dokumentų nepateikimas ar saugotinų dokumentų
praradimas yra laikomas šiurkščiu įstatymo pažeidimu. Politinė partija už
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymo pažeidimus atsako šio įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų
kodekso ir Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka (įstatymo 30 str. 2 d.). Pagal
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymo 30 straipsnio 1 dalį, politinei partijai, padariusiai šiurkštų Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pažeidimą, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu neskiriamas valstybės
biudžeto dotacijos pusmetinis dydis (jo dalis paskirstoma kitoms politinėms
partijoms), politinė partija turi teisę pradėti gauti biudžeto asignavimų
pusmetinį dydį tik kitą pusmetį nuo pažeidimo pašalinimo (30 str. 1 d.).
Teismas konstatavo, jog Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies ir 24
straipsnio 1 dalies normos yra imperatyvios. Tai reiškia, jog šio įstatymo 19
straipsnio 2 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas politinė partija
ne tik privalo įvykdyti, bet ir įvykdyti įstatymo nustatytu laiku. Pareiškėjas,
įstatymo nustatytu terminu nepateikdamas Vyriausiajai rinkimų komisijai
patvirtintos apskaitos žurnalo kopijos, finansinės veiklos nepriklausomo audito
išvados, šiurkščiai pažeidė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 1 dalies
nuostatas. Šiurkštus šio įstatymo pažeidimas yra pagrindas politinei partijai
neskirti valstybės biudžeto dotacijos pusmetinio dydžio. Atsižvelgdamas į šias
aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų
komisija 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimu pagrįstai pripažino pareiškėjo
padarytus pažeidimus – patvirtintos apskaitos žurnalo kopijos, finansinės
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veiklos nepriklausomo audito išvados nepateikimą – šiurkščiais įstatymo
pažeidimais ir pagrįstai Darbo partijai neskyrė valstybės biudžeto dotacijos
pusmetinio dydžio.
Nustatyta, jog apie Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio
14 d. posėdį, kurio metu buvo priimtas skundžiamas sprendimas, paskelbta
Lietuvos Respublikos Seimo interneto tinklalapyje 2006 m. lapkričio 13 d. Šiame
pranešime nurodyta posėdžio darbotvarkė, kurios 2 punktas skelbė, kad bus
nagrinėjamas klausimas dėl Valstybės biudžeto dotacijos Darbo partijai (b. 1. 71,
t. I). Byloje esanti Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pažyma „Dėl Darbo
partijos finansinės veiklos įvertinimo“ išplatinta prieš Vyriausiosios rinkimų
komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. posėdį. Šioje pažymoje nurodytos faktinės
aplinkybės, pateiktas jų teisinis įvertinimas ir pasiūlyti trys galimi Vyriausiosios
rinkimų komisijos sprendimo svarstomu klausimu variantai, iš kurių vienas –
neskirti 2006 m. II pusmečio valstybės biudžeto dotacijos Darbo partijai (b. l.
72-75, t. I). Teismo konstatavimu, kadangi pagrindas neskirti dotacijos politinei
partijai yra Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo šiurkštus pažeidimas, faktinių aplinkybių, susijusių su šio
įstatymo pažeidimu, nustatymas bei jų įvertinimas yra neatsiejama dotacijos
skyrimo politinei partijai klausimo dalis. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006
m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolas Nr. 23 patvirtino, kad komisijos nariai,
pasisakydami dėl dotacijos skyrimo ar neskyrimo Darbo partijai, suprato
svarstomą klausimą, sprendimo projektą, ir balsuodami išreiškė savo valią (b.
1. 110-122, t. I). Todėl skundo argumentas, jog Vyriausioji rinkimų komisija,
2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje svarstydama Darbo partijos pažeidimus ir
juos vertindama, pažeidė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos 2002 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 44, 31, 32, 33, 35 bei 36 punktų
reikalavimus, atmestas kaip nepagrįstas.
Nustatyta, jog Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2006 m.
lapkričio 14 d. priėmė vieną sprendimą, kuriuo išsprendė du klausimus. Tačiau,
teismo konstatavimu, Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nenumato, kad
valstybės biudžeto dotacijos skyrimo politinei partijai klausimu Vyriausioji
rinkimų komisija privalo priimti du administracinius aktus. Kaip nustatyta iš
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolo
Nr. 23, Vyriausios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje dalyvavo
14 Vyriausiosios rinkimų komisijos narių. Komisijos posėdžiui pirmininkavo
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas. Už valstybės biudžeto dotacijos
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skyrimą Darbo partijai balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 6 komisijos nariai.
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas posėdžio metu informavo
savo balsą atiduodąs už tai, kad Darbo partijos padaryti pažeidimai yra
šiurkštūs ir partijai negali būti skiriama biudžeto dotacija. Šių aplinkybių tiek
pareiškėjo atstovas, tiek atsakovo atstovai teisme neginčijo. Konstatuota, jog
pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento 52 punktą, šios komisijos
sprendimai priimami atviru balsavimu. Byloje duomenų, jog komisijos nariai
negalėjo pasinaudoti šia jiems suteikta teise ar kitaip jiems buvo suvaržyta
galimybė išreikšti savo valią svarstomu klausimu, nesurinkta. Nustatyta, jog
balsavimas vyko atvirai, o balsams pasidalijus po lygiai, balsavimo rezultatus
lėmė posėdžio pirmininko balsas (Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo
12 str. 2 d., Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento 54 p.). Darbo partijos
skundo argumentas, jog Vyriausiosios komisijos pirmininkas nebalsavo ir taip
neišreiškė savo pozicijos svarstomu klausimu, paneigtas Vyriausiosios komisijos
2006 m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolo duomenimis bei paties Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininko, atstovavusio teisme atsakovui, paaiškinimais.
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr.
56 rezoliucinėje dalyje taip pat nurodyta, kad Darbo partija pažeidė Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą,
savo veikla sudariusi situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos pateikta
metinė finansinė veiklos deklaracija atitinka tikrovę. Iš sprendimo turinio
nustatyta, kad šią išvadą Vyriausioji rinkimų komisija padarė vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir
korupcijos tyrimo departamento prokuroro 2006 m. spalio 31 d. rašte Nr. 8.22739(04) nurodytais duomenimis bei auditoriaus A. K., atlikusio Darbo partijos
finansinės veiklos auditą, paaiškinimais. Teismo konstatavimu, politinės partijos
finansinės veiklos įvertinimas galimas atlikus jos finansinės veiklos patikrinimą.
Finansinės veiklos patikrinimas reikalauja specialių žinių, todėl tokį patikrinimą
gali atlikti tik tam kompetentingos institucijos ar asmenys, turintys specialių
žinių ir teisę atlikti tokį patikrinimą. Teismas vadovavosi Vyriausiosios rinkimų
komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu Vyriausiosios
rinkimų komisijos uždaviniu įstatymų nustatyta tvarka ir formomis kontroliuoti
politinių partijų ir politinių organizacijų, politinių kampanijų finansavimą,
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymo 22 straipsniu, pagal kurį Vyriausioji rinkimų komisija politinių
partijų finansinę veiklą ir politinių kampanijų finansavimą kontroliuoja
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymo ribose. Nurodyta, jog kontroliuodama, kaip politinė partija laikosi
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kitų įstatymų nustatytų reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija turi
teisę kreiptis į institucijas, kurioms įstatymų suteikta kompetencija leidžia
atlikti tokius patikrinimus. Pažymėta ir tai, jog Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 22 straipsnio 3
dalis besąlygiškai įpareigoja Valstybinę mokesčių inspekciją tikrinti, ar politinių
partijų finansinė veikla, politinių kompanijų finansavimas tvarkomas teisės aktų
nustatyta tvarka bei ar metinių politinių partijų finansinės veiklos deklaracijų,
apskaitos žiniaraščių duomenys atitinka turimus asmenų deklaruotų pajamų
duomenis. Tokio Darbo partijos patikrinimo Valstybinė mokesčių inspekcija
nėra atlikusi (b. l. 197, t. I), o ikiteisminio tyrimo pradėjimas bei įtarimų
pareiškimas Darbo partijai, teismo konstatavimu, nėra besąlyginis pagrindas
išvadai, jog negalima nustatyti, ar Darbo partijos pateikta metinė finansinės
veiklos deklaracija atitinka tikrovę. Todėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr.56 1 punktas pakeistas,
pašalinant iš sprendimo rezoliucinės dalies 1 punkto nuostatą, kad Darbo partija
pažeidė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymą, savo veikla sudariusi situaciją, dėl kurios negalima nustatyti,
ar jos pateikta metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę.
Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų,
patvirtintų 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1088, 5.1.1. punkte aptartu
valstybės biudžeto dotacijos politinėms partijoms apibrėžimu. Konstatuota, jog
piniginius išteklius valstybės iždo sąskaitoje valdo Lietuvos Respublikos finansų
ministerija. Valstybės biudžeto dotacijos dalį, skirtą politinei partijai, ji perveda
vadovaudamasi Vyriausiosios rinkimų komisijos pateikta pažyma. Vyriausioji
rinkimų komisija 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr.59 paskirstydama
valstybės biudžeto dotacijos dalį kitoms partijoms, Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (toliau
– ir Įstatymas) 30 straipsnio 1 dalies reikalavimų nepažeidė. Todėl panaikinti
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir VRK) 2006 m.
lapkričio 15 d. sprendimą Nr. 59 nenustatyta įstatyminio pagrindo.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. vasario 22 d. sprendimą iš dalies panaikinti ir bylą grąžinti iš
naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kadangi bylos aplinkybėms
išsiaiškinti būtina surinkti ir ištirti daug naujų įrodymų. Apeliantas paaiškina
neskundžiantis tos teismo sprendimo dalies, kuria patenkintas Darbo partijos
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skundas. Apeliantas pažymi, jog Įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje išvardintos
veikos, kurios laikomos netinkama veikla. Privalomų pateikti dokumentų
nepateikimas pats savaime nelaikomas šiurkščiu Įstatymo pažeidimu.
Tokiu jį turėjo pripažinti VRK, išnagrinėjusi visas su šiuo faktu susijusias
aplinkybes. Visos aplinkybės, susijusios su nepriklausomo audito pavėluotu
atlikimu, išnagrinėtos VRK 2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje bei nagrinėjant
administracinę bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Nurodoma,
jog Darbo partijai nuolatines audito paslaugas teikė UAB „Audito pulsas“,
kuriai partija 2006 m. kovo 29 d. sumokėjo 5 000 Lt dydžio avansą, ši įmonė
pradėjo auditą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Darbo partijos veiklos
auditas buvo pradėtas iki Įstatymo nustatyto termino, tačiau vėliau nurodyta
įmonė pati savavališkai auditą nutraukė ir jokios išvados nei partijai, nei
VRK nepateikė. Apie šias aplinkybes 2006 m. birželio 27 d. Darbo partija
informavo VRK. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad 2006 m. gegužės 19
d. Darbo partijos būstinėje buvo atlikta krata, kurios metu buvo paimti visi
finansiniai dokumentai, jų kopijos iš esmės pradėtos gauti tik nuo 2006 m.
liepos 20 d. (apie tai liudija Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros
2006 m. liepos 20 d. raštas Nr. 8.2.-1897 (04)). Paaiškinama, jog Darbo partijos
buhalterinė apskaita buvo kompiuterizuota. 2006 m. gegužės 19 d. kratos metu
paimti kompiuteriai bei laikmenos iki šios dienos negrąžinti, o galimybės
nusikopijuoti šiuos duomenis Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra iki
šiol nesuteikia. Tokiu būdu, UAB „Audito pulsas“, pradėjusi auditą, iš esmės jo
baigti negalėjo, o kita audito kompanija UAB „Alvigdos auditas“ auditą baigė
tik po to, kai iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros buvo gautos
finansinių dokumentų kopijos. Jeigu Vilniaus apygardos administracinis
teismas norėjo išsiaiškinti objektyvias priežastis, dėl kurių UAB „Audito
pulsas“ nebaigė audito, apelianto teigimu, jis galėjo į teismo posėdį iškviesti
šios įmonės atstovus ir juos apklausti (tokiai būtinybei iškilus dabar, tai
padaryti galėtų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
apeliacinį skundą). VRK 2006 m. lapkričio 14 d. sprendime nurodė, kad
nesulaukusi Darbo partijos finansinės veiklos nepriklausomo audito išvados,
2006 m. birželio 12 d. raštu Nr. 2- 170 (1.5) kreipėsi į Darbo partiją, prašydama
paaiškinti, dėl kokių priežasčių nepateikiama nepriklausomo audito išvada.
Apelianto teigimu, iš 2006 m. gegužės 19 d. kratos protokolo ir Lietuvos
Respublikos generalinės prokuratūros 2006 m. liepos 20 d. rašto matyti, kad
Darbo partija tuo metu neturėjo jokių savo finansinės veiklos dokumentų ar jų
kopijų, buvo iš esmės sutrikdyta jos finansinė–ūkinė veikla, todėl joks auditas
nebuvo įmanomas. Pažymima, jog 2006 m. gegužės 19 d. kratos protokolo
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visiems byloje dalyvaujantiems asmenims negalima pateikti, kadangi jame
užfiksuoti atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenys, kurių atskleidimas be
prokuroro leidimo užtraukia atsakomybę (protokolas bus pateiktas tik Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinio skundo nagrinėjimo metu).
Apelianto teigimu, iš esmės dėl tos pačios priežasties patikrinimo negalėjo
atlikti ir Valstybinė mokesčių inspekcija, tai matyti iš jos 2006 m. spalio 17 d.
rašto Nr. (21.6.32- 3). Jeigu teismas būtų norėjęs išsiaiškinti objektyvias audito
išvadų nepateikimo laiku priežastis, apelianto manymu, jis galėjo iškviesti į
teismo posėdį Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovą ir apklausti jį šiuo
klausimu (tokiai būtinybei iškilus dabar, tai padaryti gali Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas). Pažymima, jog netgi esant tokioms sunkioms
sąlygoms, vėluojant dėl objektyvių priežasčių, Darbo partija audito išvadą
pateikė. Apelianto nuomone, audito išvados nepateikimą laiku prilygindami
visiškam jos nepateikimui, VRK ir Vilniaus apygardos administracinis teismas
nepagrįstai įvardino tai kaip šiurkštų Įstatymo 15 straipsnio 3 dalies reikalavimų
pažeidimą, juo labiau, kad Įstatymas imperatyviai nenurodo, jog privalomų
pateikti dokumentų nepateikimas laiku prilyginamas jų nepateikimui apskritai.
Apeliantas nurodo, jog VRK savo 2006 m. lapkričio 14 d. sprendime
Nr. 56 apskaitos žurnalo kopijos nepateikimą įvardijo kaip šiurkštų Įstatymo
19 straipsnio 2 dalies pažeidimą, tačiau nei pačiame sprendime, nei VRK
atsiliepime į Darbo partijos skundą nenurodyta, kodėl toks pažeidimas laikytinas
šiurkščiu ir kodėl jis tokiu laikytinas vien Darbo partijos atžvilgiu. Apeliantas
teigimu, VRK žinojo ir sąmoningai nutylėjo, kad 2005 metais apskaitos žurnalo
nevedė ir VRK nepateikė ne tik Darbo partija, bet ir kitos politinės partijos, nes
dokumentas tokiu pavadinimu apskritai neegzistuoja (spėjama, kad galėtų būti
kalbama tik apie Politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos
žiniaraštį, kurio forma patvirtinta VRK 2004 m. rugsėjo 13 d. sprendimu
Nr. 326 bei suderinta su Valstybine mokesčių inspekcija). Tokiu būdu, kaip
teigiama, tiek VRK, tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas šiurkščiu
Įstatymo pažeidimu įvardino neegzistuojančio dokumento nepateikimą laiku.
2006 m. lapkričio 14 d. Darbo partija nurodo VRK pateikusi Politinės partijos
ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, kitos politinės partijos
šį dokumentą VRK pateikusios įvairiu laiku (iš VRK vyresniosios specialistės
Janinos Latvienės 2007 m. vasario 23 d. sudarytų lentelių matyti, kad dauguma
Lietuvoje veikiančių politinių partijų nurodyto žiniaraščio VRK apskritai nėra
pateikusios, o politinė partija „Naujoji sąjunga“ (socialliberalai) tokį žiniaraštį
pateikė 2006 m. lapkričio 10 d. faksu). Apelianto manymu, tiek VRK, tiek
Vilniaus apygardos administracinis teismas neįsigilino į esamą situaciją, o VRK
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pirmininkas, 2006 m. lapkričio 14 d. posėdyje pristatydamas klausimą, klaidino
VRK narius, dėl to buvo priimtas neteisingas sprendimas. Vilniaus apygardos
administracinis teismas, patikėjęs VRK atstovais, apelianto teigimu, priėmė
nepagrįstą sprendimą. Jo manymu, aplinkybes galėtų paaiškinti VRK vyresnioji
specialistė J. Latvienė, be to, jas patvirtina ir Naujosios sąjungos (socialliberalų)
Politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio
kopija su atžyma apie jos išsiuntimą.
Darbo partija pažymi, kad iki VRK 2006 m. lapkričio 14 d. posėdžio
Įstatymo pažeidimai jai niekada nebuvo įvardinti, tokių pažeidimų svarstymas
net nebuvo įtrauktas į 2006 m. lapkričio 14 d. VRK posėdžio darbotvarkę
(pažeistas VRK darbo reglamento, patvirtinto VRK 2002 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. 44, 32 p.). Nurodoma, jog 2006 m. lapkričio 13 d. VRK priėmus
sprendimą dėl posėdžio bei jį paskelbus internetiniame puslapyje, darbotvarkės
klausimas, susijęs su Darbo partija, buvo suformuluotas taip: „Dėl valstybės
biudžeto dotacijos Darbo partijai“. Kokių nors pažeidimų konstatavimas ir
jų svarstymas į 2006 m. lapkričio 14 d. VRK posėdžio darbotvarkę nebuvo
įtrauktas. Tokiu būdu, apie kokius pažeidimus bus kalbama ir kokie jie bus
konstatuoti, nežinojo nei vienas VRK narys. Ši aplinkybė, apelianto teigimu,
matyti iš to, kad 2006 m. lapkričio 14 d. posėdžiui pateiktoje VRK nario
J. Jasaičio pažymoje nepriklausomo audito išvados pateikimas ne laiku
neįvardintas kaip šiurkštus Įstatymo pažeidimas. Priešingai, joje analizuojami
UAB „Alvigdos auditas“ išvados teiginiai bei jais remiamasi teikiant pasiūlymus
VRK, apskaitos žurnalo kopijos nepateikimas iš viso neaptarinėjamas ir tai
neįvardinama pažeidimu. Apeliantas teigia, jog klausimas dėl apskaitos žurnalo
nepateikimo iškilo VRK posėdyje ekspromtu, nei vienas VRK narys nežinojo ir
negalėjo žinoti tikros padėties, nes joks tyrimas šiuo klausimu nebuvo atliktas.
Kaip paaiškėjo vėliau, VRK nariai net nežinojo, apie kokį dokumentą kalbama.
Už šio pažeidimo konstatavimą ir pripažinimą šiurkščiu Įstatymo pažeidimu
iš viso nebuvo balsuojama (VRK reglamento 52 p.). Atkreipiamas dėmesys į
tai, kad klausimų pateikimo ekspromtu, t.y. be atitinkamo projekto pateikimo
ir svarstymo, VRK reglamentas nenumato. Šiuo atveju ne tiek svarbu, ar
buvo svarstomas vienas ar du klausimai. Sprendimas dėl Darbo partijos neva
padarytų pažeidimų priimtas ne balsavimo būdu, todėl yra neteisėtas (VRK
2006 m. lapkričio 14 d. posėdžio protokolas bei posėdžio stenograma).
Pažymima, jog 2006 m. lapkričio 14 d. VRK priėmė sprendimą dėl dviejų
klausimų: pirmuoju klausimu nustatė Darbo partijos neva padarytus šiurkščius
Įstatymo pažeidimus, o antruoju nusprendė neskirti jai valstybės dotacijos už
2006 metų antrą pusmetį. Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinis teismas
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konstatavo, kad VRK priėmė vieną sprendimą, kuriuo išsprendė du vieningus
klausimus. Teismo nuomone, Įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nenumato, kad
valstybės biudžeto dotacijos skyrimo politinei partijai klausimu VRK privalo
priimti du administracinius aktus. Tačiau, remdamasis Įstatymo 15 straipsnio
2 dalimi, apeliantas pažymėjo, jog pagal šio straipsnio nuostatas pažeidimai turi
būti svarstomi ir konstatuojami per 15 dienų nuo finansinių ataskaitų gavimo
dienos. Kadangi Darbo partija 2006 m. kovo 1 d. VRK pateikė metinę politinės
partijos finansinės veiklos deklaraciją, VRK pagal Valstybinės mokesčių
inspekcijos patikrinimo bei kitus rezultatus turėjo savo sprendimu konstatuoti
šiurkščių įstatymų pažeidimų buvimą. Toks įsitikinimas grindžiamas ir Įstatymo
30 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią, nustačius politinės partijos padarytą
šiurkštų Įstatymo pažeidimą, VRK sprendimu partijai neskiriamas valstybės
dotacijos pusmetinis dydis. Pažymima, jog šiurkštūs Įstatymo pažeidimai
turėjo būti nustatyti tikrinant finansinės veiklos ataskaitą per 15 dienų nuo jos
pateikimo ir tik konstatavus tokius pažeidimus, galėjo būti priimtas atskiras
sprendimas neskirti partijai valstybės pusmetinės dotacijos. Šiuo atveju tik 2006
m. lapkričio 14 d. posėdyje, reaguojant į Darbo partijos atstovų priekaištus,
apsižiūrėta, kad neįvardinti jokie pažeidimai (2006 m. lapkričio 14 d. posėdžio
protokolas bei stenograma). Apelianto teigimu, pažeidimai buvo sugalvoti be
jokio specialaus tyrimo bei atitinkamų projektų pateikimo svarstymui, teismas
šioje dalyje bylą išsprendė neteisingai.
Apeliantas remiasi VRK reglamento 52 punktu, nurodydamas, jog VRK
balsuojant dėl sprendimo, realiai iš to, kaip buvo pateiktas klausimas, nebuvo
galima suprasti, už ką buvo balsuojama, todėl VRK pirmininkas klausimą
tikslino. Balsavimo metu, t. y. iki suskaičiuojant balsus, VRK pirmininkas
rankos nekėlė, pagal VRK reglamento 52 punktą nebalsuodamas nei „už“, nei
„prieš“, tačiau suskaičiavęs balsus (7 „už“ ir 6 „prieš“), konstatavo, kad balsai
pasiskirstė po lygiai. Pastebėjus nesusipratimą, pirmininkas paaiškino, kad
jis balsuoja paskutinis, nors tokia jo teisė (teisė balsuoti paskutiniam po to,
kai jau suskaičiuoti balsai ir yra aiškus jų pasiskirstymas) niekur nenumatyta.
Apelianto manymu, esant tokiai situacijai, teismas turėjo konstatuoti, kad
tikrovės neatitinka duomenys apie tai, jog balsai pasiskirstė po lygiai, kadangi
tik balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. Norėdama, kad ši
situacija būtų objektyviai ištirta, Darbo partija prašiusi iškviesti į teismo posėdį
visus VRK narius bei apklausti juos liudytojais. Tačiau teismas šio prašymo
netenkino, apelianto teigimu, iš esmės nepagrįstai atsisakydamas tirti šią skundo
dalį. Dėl atitinkamos skundo dalies pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir
savo 2007 m. vasario 22 d. sprendime.
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Apeliantas paaiškina Administracinių bylų teisenos įstatymo 71
straipsnio pagrindu prašęs taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y.
laikinai sustabdyti VRK 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 56 ir 2006 m.
lapkričio 15 d. sprendimo Nr. 59 galiojimą, nes nesiėmus tokių priemonių,
teismo sprendimo įvykdymas gali būti neįmanomas. Apelianto teigimu, VRK
2006 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. 59 įvykdymas ir tapo neįmanomu, nes
Vilniaus apygardos administracinis teismas, dar nepriėmęs Darbo partijos
skundo (2006 m. lapkričio 29 d. buvo priimta nutartis, kuria iki 2006 m.
gruodžio 13 d. nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti), 2006 m.
lapkričio 29 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, kuri 2006 m.
gruodžio 1 d. raštu Nr. (3.5.1-04)- SK-063222 (teisme gautas 2006 m. gruodžio
7 d.) informavo, kad valstybės dotacijos dalis už 2006 metų antrąjį ketvirtį jau
pervesta kitoms politinėms partijoms. 2006 m. gruodžio 8 d. nutartimi Vilniaus
apygardos administracinis teismas Darbo partijos prašymą taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones atmetė. Apelianto teigimu, neaišku, kokiais sumetimais
teismas, dar neišsprendęs Darbo partijos skundo priėmimo klausimo,
užklausinėjo Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl lėšų pervedimo.
Keliamas klausimas, ar toks užklausimo pateikimas iš esmės nepadarė teismo
sprendimo dėl VRK 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. 59 neįvykdomu (šio
klausimo teisme išsiaiškinti nepavyko, kadangi Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, nors ir patraukta byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu, į teismo
posėdį neatvyko). Apeliantas nurodo, jog piniginių lėšų pervedimo kitoms
politinėms partijoms aplinkybės pagal VRK 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimą
Nr. 59 taip ir liko neišnagrinėtos, teismas jų nesiaiškino, be jokių argumentų
konstatuodamas, kad panaikinti 2006 m. lapkričio 15 d. VRK sprendimą Nr.
59 nėra įstatyminio pagrindo. Teismui nesukėlė abejonių ir skunde nurodyta
aplinkybė, kad 2006 m. lapkričio 15 d. VRK sprendimu Nr. 59, dalis lėšų buvo
skirta neegzistuojančiam juridiniam asmeniui, t.y. Liberalų demokratų partijai,
bei faktas, kad esant neišnagrinėtam ginčui teisme, VRK 2006 m. lapkričio 15 d.
sprendimas Nr. 59 buvo skubiai įvykdytas.
Apelianto teigimu, teismas, nagrinėdamas jo 2006 m. lapkričio 24
d. skundą, pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnį,
t.y. nedalyvavo aktyviai tiriant įrodymus bei nustatant visas bylai svarbias
aplinkybes, objektyviai jų netyrė. Be to, jis neatkreipė dėmesio į tai, kad VRK
2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 56 ir 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimas
Nr. 59 yra priskirtini individualiems administraciniams aktams ir turi atitikti
reikalavimus, nustatytus Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje
(turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis).
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Apelianto manymu, teismas privalėjo nustatyti, dėl kokių priežasčių Darbo
partija laiku nepateikė audito išvados ir ar tai padarė vien dėl savo kaltės, vien
tik paties fakto konstatavimas nebuvo pakankamas pagrindas audito išvados
pateikimą ne laiku prilyginti jos nepateikimui apskritai bei tokį faktą laikyti
šiurkščiu Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies pažeidimu. Teismas neišnagrinėjo
klausimo ir dėl Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies taikymo, t.y. neįsigilino, kokio
dokumento laiku nepateikė Darbo partija, kokia yra praktika dėl tokio
dokumento pateikimo ir kaip praktikoje tokią situaciją vertina VRK. Teismas
taip pat neįsigilino į faktines aplinkybes ir nenustatė, kad dviejų dokumentų
pateikimas ne laiku įvertintas kaip šiurkštus Įstatymo pažeidimas tik Darbo
partijos atžvilgiu, ar pagal taisykles buvo priimti ginčijami individualūs
administraciniai aktai. Nors teismas konstatavo, kad jokie VRK Reglamento,
patvirtinto VRK 2002 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 44, punktai nebuvo
pažeisti, jis šio klausimo iš esmės netyrė. Apelianto nuomone, reglamento
32, 33, 34, 35, 36, 41, 52 ir 54 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimą ar
nepažeidimą teismas gali ištirti tik apklausęs VRK narius, dalyvavusius 2006
m. lapkričio 14 d. posėdyje (šį prašymą Darbo partija buvo pateikusi teismui,
tačiau teismas jo netenkino). Teismas nenustatė, kokiais kriterijais remiantis,
VRK dviejų dokumentų pateikimą ne laiku priskyrė prie šiurkščių Įstatymo
pažeidimų ir kokias pasekmes sukėlė pavėluotas šių dokumentų pateikimas.
Teismas taip pat pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnį,
nepagrįstai neišsiaiškino, kodėl UAB „Audito pulsas”, praėmusi avansą, pradėto
vykdyti audito neužbaigė. Apelianto teigimu, vien konstatavimas, kad Įstatymo
19 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 1 dalies normos laikomos imperatyviomis,
yra nepakankamas ir formalus. Nepakankamas ir pažeidžiantis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus yra ir VRK 2006 m. lapkričio
14 d. sprendimo Nr. 56 vertinimas, kadangi teismas rėmėsi vien VRK 2006 m.
lapkričio 14 d. posėdžio protokolu Nr. 23 bei atsakovės atstovų paaiškinimais, dėl
pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų bei jos atstovų paaiškinimų nepasisakė.
Pažymima, jog duomenų, patvirtinančių, kad VRK nariai negalėjo galutinai
pasinaudoti savo teise ir jiems buvo suvaržyta teisė išreikšti savo valią, teismas
ir nebandė gauti. Be to, jis be jokių argumentų konstatavo, kad panaikinti VRK
2006 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. 59 nėra įstatyminio pagrindo, nors šis
sprendimas yra susijęs su VRK 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 56, kurį
teismas iš dalies pakeitė. Apelianto nuomone, teismas pažeidė Administracinių
bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį ir 71 straipsnio 1 dalį, sudarydamas
sąlygas VRK 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. 59 skubiam įvykdymui
(nepaisant to, kad skundui nebuvo duota eiga, užklausė Lietuvos Respublikos
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finansų ministeriją apie minėto sprendimo įvykdymą, tokiu būdu įspėdamas
ją apie Darbo partijos skundą). Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios
instancijos teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai ir formaliai, pažeisdamas
Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 ir 86 straipsnių reikalavimus, kad
visapusiškam bylos išnagrinėjimui būtina ištirti daug naujų įrodymų.
Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija apeliaciniu
skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 22
d. sprendimo dalį, kuria buvo pakeistas Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas, panaikinti ir skundą
atmesti. Atsakovo teigimu, teismo sprendimas, kuriuo buvo pakeistas jos
2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktas, kelia tam
tikrų abejonių Įstatymo taikymo aspektu. Paaiškinama, jog pagal Įstatymo
30 straipsnio 1 dalį, nustačius, kad politinė partija padarė šiurkštų Įstatymo
pažeidimą, VRK sprendimu partijai neskiriamas valstybės biudžeto dotacijos
pusmetinis dydis, jo dalis paskirstoma kitoms politinėms partijoms. Šiurkštaus
Įstatymo pažeidimo atvejai nurodyti Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje. Sąrašas
nėra baigtinis, VRK yra suteikta teisė šiurkščiu Įstatymo pažeidimu pripažinti ir
kitus atvejus. VRK, atsižvelgdama į faktinę situaciją bei į teisinį reglamentavimą,
rėmėsi dviem Įstatyme nurodytais pagrindais, kuriems esant Įstatymas laikomas
pažeistu šiurkščiai (privalomų pateikti dokumentų nepateikimas ar saugotinų
dokumentų praradimas ir kita veikla, dėl kurios negalima nustatyti, ar politinės
partijos finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę). Priimdama 2006 m.
lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 56, ji nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Įstatymo
19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 9 dalies ir 24 straipsnio 1 dalies normas,
Įstatymo nustatytu terminu kartu su politinės partijos finansinės veiklos
deklaracija nepateikdamas VRK patvirtintos apskaitos žurnalo kopijos (ji buvo
pateikta tik 2006 m. lapkričio 24 d., t. y. priimant skundžiamą sprendimą),
taip pat nepriklausomo audito išvados. Pažymima, jog minėtų dokumentų
pateikimas Įstatyme nustatytais terminais reglamentuotas imperatyviomis teisės
normomis, todėl šių normų pažeidimas VRK buvo įvertintas kaip šiurkštus
Įstatymo pažeidimas. Su tokiu vertinimu sutiko ir pirmosios instancijos teismas,
papildomai nurodydamas, kad aplinkybė, jog apskaitos žurnalas pareiškėjo
apskritai nebuvo vedamas, taip pat sietina su šiurkštaus Įstatymo pažeidimo
konstatavimu. Atsakovo manymu, teismas tinkamai ir pagrįstai įvertino
dokumentų nepateikimo aplinkybes, t.y. pareiškėjo veiksmus, iš kurių buvo
matyti, kaip jis vykdo Įstatymo reikalavimus, kokiomis aplinkybėmis bando
pateisinti Įstatymo nuostatų pažeidimą ir pan. Vienos iš Įstatymo 15 straipsnio
3 dalyje nurodytų sąlygų pripažinti pažeidimą šiurkščiu egzistavimas buvo
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patvirtintas neginčijamais rašytiniais įrodymais. Atsakovas remiasi Įstatymo
22 straipsniu, 2 straipsnio 7 dalimi, pažymėdamas, jog įstatyme įtvirtintas
reikalavimas pateikti metinę finansinės veiklos deklaraciją kartu su apskaitos
žurnalu yra viena iš politinės partijos veiklos skaidrumo, viešumo kontrolės,
kurią atlieka VRK, garantijų (apskaitos žurnalas detalizuoja deklaracijoje
nurodytą informaciją ir minėtuose dokumentuose užfiksuotų duomenų
sutikrinimas, sulyginimas gali duoti labai vertingos informacijos, sprendžiant
apie politinės partijos veiklą, jos finansavimą, tuo garantuojant galimybę
užtikrinti, jog bus įgyvendintas Įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintas Įstatymo
tikslas). Pažymima, kad Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatyta VRK teisė
reikalauti net ir pirminių apskaitos dokumentų, kuriais, kilus abejonei, būtų
galima remtis, tikrinant apskaitos žurnale esančių ir finansinėje deklaracijoje
apibendrintų duomenų atitikimą. Todėl apskaitos žurnalo, detalizuojančio
ir paaiškinančio deklaracijoje nurodytus duomenis, pateikimas yra svarbus.
Teigiama, jog pareiškėjui pateikus apskaitos žurnalą tik 2006 m. lapkričio 14 d.,
nei Vyriausioji rinkimų komisija, nei Valstybinė mokesčių inspekcija neturėjo
galimybės atlikti net formalaus pateiktos finansinės veiklos deklaracijos
vertinimo, nustatyti, ar apskaitos žurnale esanti informacija yra tinkamai
atspindėta deklaracijoje ir kt. Nurodoma, jog finansinės veiklos deklaracijos
atitikimo tikrovei nustatymui svarbi ir audito išvada. Audito išvados svarbą
iliustruoja net paties pareiškėjo veiksmai (po audito išvados pareiškėjas
tikslino savo finansinės veiklos deklaraciją, atsižvelgdamas į audito atlikimo
metu nustatytas aplinkybes). Šių argumentų visuma, atsakovo teigimu, leidžia
tvirtinti, kad finansinės veiklos deklaracijos atitikimas tikrovei gali būti
nustatomas ne tik Valstybinei mokesčių inspekcijai atlikus finansinį tyrimą, bet
ir įvertinus pateiktą audito išvadą ir apskaitos žurnalą, tuo tarpu šioje situacijoje
minėtų dokumentų pateikimas itin pavėluotai neleido to padaryti. Tuo tarpu
pirmosios instancijos teismas finansinės veiklos deklaracijos atitikimo tikrovei
nustatymą nepagrįstai susiejo vien su Valstybinės mokesčių inspekcijos
atliekamu patikrinimu, kuris nebuvo galimas dėl pradėto ikiteisminio tyrimo
(finansinės veiklos deklaracijos atitikimas tikrovei negalėjo būti nustatytas ne
tik dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, bet ir dėl to, kad pareiškėjas vengė pateikti
Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai Įstatyme
nurodytus dokumentus). Vengimas, išsisukinėjimas nuo Įstatyme numatytos
pareigos vykdymo, atsakovo teigimu, akivaizdžiai matyti ir iš byloje esančių
įrodymų: auditu pradėta rūpintis tik paskutinėmis Įstatyme numatyto termino
dienomis, audito išvada pateikta itin pavėlavus, be to, buvo sąlyginė; VRK buvo
teikiami prieštaraujantys faktinėms aplinkybėms duomenys, t.y., kad audito
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išvados ir kitų dokumentų pareiškėjas negali pateikti dėl atliktos kratos, tuo
tarpu nustatyta, jog krata buvo atliekama jau pasibaigus Įstatymo nustatytiems
terminams dokumentams pateikti ir negalėjo turėti įtakos galimybei pateikti
dokumentus, laikantis Įstatymo reikalavimų. VRK taip pat nurodo surinkusi
prieštaringus duomenis apie audito atlikimą – audito bendrovės, pareiškėjo
teigimu, pradėjusios daryti auditą, atsakyme pateikta informacija skyrėsi nuo
pareiškėjo teiginių. Apskaitos žurnalas 2005 m. apskritai nebuvo vedamas, todėl
buvo pateiktas VRK tik 2006 m. lapkričio 14 d. posėdžio metu, jos nariams
nebeturint galimybės ištirti ir įvertinti šio dokumento. Atsakovo manymu,
pareiškėjo veiksmai (neveikimas) pagrįstai buvo įvertinti kaip veikla, dėl kurios
nebuvo galima nustatyti duomenų, užfiksuotų finansinės veiklos deklaracijoje,
atitikimo tikrovei, t.y. šio pagrindo pripažinti Įstatymo pažeidimą šiurkščiu
nustatymas buvo tarsi loginė padarytų pažeidimų seka, sudaranti pagrindą
tvirtinti, kad pažeidimas iš tikrųjų buvo šiurkštus, nes pareiškėjo veiksmais
(neveikimu) buvo ne tik pažeistos imperatyvios Įstatymo nuostatos, nustatančios
dokumentų pateikimo terminus, bet ir dėl jų nebuvo galima nustatyti bent
formalaus deklaracijos turinio atitikimo pirminiams dokumentams.
„Naujoji sąjunga“ atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą pažymi, kad
jos veikla ir santykiai su VRK neturi nieko bendro su Darbo partijos veikla ir jos
santykiais su VRK. Atkreipiamas dėmesys, kad priimant VRK 2006 m. lapkričio
14 d. sprendimą Nr.56 ir 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. 59, „Naujoji
sąjunga“ (socialliberalai) į VRK posėdžius nebuvo kviečiama ir priimant
minėtus sprendimus nedalyvavo. Kadangi Darbo partija jokių Naujosios
sąjungos (socialliberalų) veiksmų neskundžia, „Naujoji sąjunga“ mano trečiuoju
suinteresuotu asmeniu byloje būti negalinti.
Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo skundžiamoje
dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pažymima,
jog pareiškėjas apeliaciniu skundu neneigia teismo sprendime konstatuotų
pažeidimų fakto, skunde tik pakartojami argumentai, kurie jau paneigti byloje
esančiais įrodymais. Nurodoma, kad audito bendrovės, pareiškėjo teigimu,
pradėjusios vykdyti auditą, atsakyme pateikta informacija skyrėsi nuo pareiškėjo
teiginių, be to, teiginiai apie neva laiku pradėtą auditą, kurį atliko UAB „Audito
pulsas“, paneigti pačio pareiškėjo į bylą kviesto liudytojo A. K. (auditorius
nurodė, kad auditas, nesudarius sutarties, negali būti pradėtas). Teismas,
atsakovo manymu, padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjas neįrodė tinkamai
laikęsis Įstatymo reikalavimų. Pareiškėjas nesiėmė priemonių pateikti įrodymų,
patvirtinančių jo teiginius, o apeliacinio skundo argumentai, neva pirmosios
instancijos teismas turėjo tai padaryti savo iniciatyva, atsakovo manymu,
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nepagrįsti. Paaiškinama, jog nepriklausomo audito išvada turėjo būti pateikta
per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, t. y. iki balandžio 1 dienos, o
partijos finansinės veiklos deklaracija kartu su apskaitos žurnalo kopija – iki
kovo 1 dienos (šiuo atveju nustatyta, jog apskaitos žiniaraštis 2005 metais
apskritai nebuvo vedamas). Atsakovas pažymi, jog byla nagrinėjama viešame
teismo posėdyje, todėl visa bylos medžiaga turi būti vieša visiems proceso
dalyviams. Be to, kratos protokolas galėjo būti pateiktas teismui nagrinėjant
bylą pirmąja instancija, pareiškėjas nenurodo, kokias su byla susijusias
aplinkybes minėtas dokumentas gali patvirtinti ar paneigti (niekas neginčija,
kad jo būstinėje 2006 m. gegužės 19 d. buvo atlikta krata). Atsakovo teigimu,
apeliantas klaidingai interpretuoja ir Įstatyme nustatytų reikalavimų pateikti
dokumentus imperatyvumo pobūdį – Įstatymas imperatyviai nurodo ne tik
tai, kad dokumentai turi būti pateikti VRK, bet ir jų pateikimo terminus. Todėl
argumentai, kad pavėluotas dokumentų pateikimas nelaikytinas imperatyvių
nuostatų pažeidimu, yra nepagrįsti. Teismas pagrįstai nustatė, kad VRK
sprendimu išsprendė du neatsiejamus klausimus. Atsakovo manymu, pareiškėjas
nepagrįstai tvirtina, jog komisija pirmiausia turėjo priimti sprendimą dėl to,
ar padaryti Įstatymo pažeidimai laikytini šiurkščiais, ir tik po to, kai Darbo
partija apskųs šį sprendimą teismui ir bus gautas teismo sprendimas, spręsti dėl
valstybės biudžeto dotacijų skyrimo ar neskyrimo. Atsakovas remiasi Įstatymo
30 straipsniu, pažymėdamas, jog balsavimas už tai, kad padaryti pažeidimai
nelaikomi šiurkščiais, kartu reiškia pritarimą dotacijos skyrimui, o balsavimas
už tai, kad jie laikytini šiurkščiais – pritarimą, jog valstybės biudžeto dotacija
negali būti skiriama (atskirti šių dviejų klausimų neįmanoma, nes bet koks
balsavimas dėl Įstatymo pažeidimo pobūdžio reiškia ir atitinkamo sprendimo
dėl dotacijos skyrimo priėmimą). Todėl VRK, balsuodama dėl valstybės biudžeto
dotacijos Darbo partijai, nepažeidė teisės normų. Ši aplinkybė paneigia ir
pareiškėjo argumentus dėl tariamai pažeisto VRK reglamento. Kadangi Įstatymo
pažeidimo klausimas yra neatsiejamas nuo dotacijos skyrimo klausimo, kaip
pažymi atsakovas, atskirai už jį balsuoti nereikia (VRK narys, pasisakydamas
dėl dotacijos skyrimo, išreiškia ir poziciją dėl pažeidimo pobūdžio). Apeliantas
netinkamai aiškina Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatas – 15 dienų terminas
skaičiuojamas ne nuo 2006 m. kovo 1 dienos, kuomet Darbo partija pateikė
finansinės veiklos deklaraciją (ją patikslino 2006 m. rugpjūčio 18 d.), o nuo tada,
kai VRK patikrina ataskaitas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išvadas bei
kitą informaciją. Todėl apeliacinio skundo argumentai, neva šiurkštus Įstatymo
pažeidimas turėjo būti konstatuotas iki 2006 m. kovo 15 d. atskiru sprendimu,
kaip teigiama, yra visiškai nepagrįsti. Pažymima, jog Įstatyme nėra teisės normų,
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kurios įpareigotų VRK atskirais sprendimais konstatuoti šiurkštaus Įstatymo
pažeidimo faktą ir atskirai konstatuoti pasekmes, kylančias iš tokio pažeidimo.
Apeliantas nepagrįstai kelia klausimą ir dėl balsavimo procedūros – jo teiginiai
dėl balsų pasiskirstymo nepagrįsti, iš jų reikėtų suprasti, kad VRK pirmininkas
apskritai neturi teisės balsuoti arba šią teisę įgyja tik tuo atveju, jei balsai
pasiskirsto po lygiai. Pažymima, kad nė vienas komisijos narys neskundė VRK
sprendimų tuo pagrindu, kad balsavimui buvo pateikti neaiškiai suformuluoti
klausimai ir jų valia buvo neteisingai atspindėta priimtuose sprendimuose.
Paaiškinama, jog pirmininkui balsavus prieš dotacijos skyrimą, balsai pasiskirstė
po lygiai ir dėl to lėmė pirmininko balsas, tai atitinka Vyriausiosios rinkimų
komisijos reglamento ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo nuostatas.
Nesutinkama ir su apeliacinio skundo argumentu, neva teismas nepagrįstai
atsisakė apklausti liudytojais VRK narius, pažymint, jog teismo salė nėra
skirta pakartotiniam balsavimui, komisijos nariai savo valią išreiškė 2006 m.
lapkričio 14 d. posėdyje ir jos neginčijo (į bylą pateiktuose dokumentuose yra
užfiksuota kiekvieno komisijos nario valia). Atsakovas nurodo, jog apeliacinio
skundo argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nėra susiję
su pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumu ar nepagrįstumu.
Pažymima, jog Darbo partija, žinodama, kad pagal Įstatymo 13 straipsnio 5
dalį, VRK ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. turi pateikti pažymą apie dotacijas
Finansų ministerijai, o pagal Įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, Finansų ministerija
valstybės biudžeto dotacijos dalį privalo pervesti ne vėliau kaip per 15 dienų
nuo aukščiau minėto termino pabaigos, galėjo rūpestingiau naudotis savo
procesinėmis teisėmis ir pateikti skundą, atitinkantį Administracinių bylų
teisenos įstatymo nuostatas (dėl savo neveikimo ar netinkamo veikimo kaltinti
teismą nėra teisinio pagrindo). Be to, atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas,
nustatančias imperatyvius dotacijų pervedimo terminus, Finansų ministerijos
veiksmai, kuriais dotacijos buvo pervestos politinėms partijoms, nelaikytini
skubotais, visiškai atitinka Įstatymo reikalavimus. Pažymima, jog apelianto
argumentai dėl sprendimo įvykdymo galimumo ar negalimumo neturi įtakos
galutiniam teismo sprendimui, jo motyvams ir byloje surinktų įrodymų
vertinimui. Argumentai dėl to, kad dotacija buvo skirta neegzistuojančiai
politinei partijai, taip pat nepagrįsti, kadangi pareiškėjai yra žinoma, jog
Liberalų demokratų partija pakeitė pavadinimą į „Tvarka ir teisingumas“ (net ir
savo skunde pareiškėjas nurodė naująjį jos pavadinimą). Atsakovo teigimu, tai
rodo, kad apeliantas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, reiškia nepagrįstus
prašymus ir argumentus, kuriuos pats savo veiksmais paneigia. Atsakovas
pažymi, jog teiginys, kad pirmosios instancijos teismas nedalyvavo tiriant
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įrodymus, paneigtas teismo posėdžio protokoluose užfiksuotais duomenimis,
kad visos bylos aplinkybės buvo nustatytos, visi byloje esantys įrodymai buvo
betarpiškai ištirti teismo posėdžio metu ir įvertinti, vadovaujantis įstatymu.
Atsakovo teigimu, pareiškėjas siekia bylos grąžinimo į pirmąją instanciją tik tam,
kad teismas surinktų įrodymus, kuriuos pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymą turėjo surinkti ir pateikti teismui pats pareiškėjas. Apeliantas taip pat
pateikė į bylą papildomus įrodymus, kurių jis neprašė nei prijungti prie bylos,
nei išreikalauti pirmosios instancijos teismo, naujus prašymus, kurių jis nereiškė
bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nors pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymą, papildomų įrodymų pateikimas apeliacinėje instancijoje yra
ribotas.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjo
apeliacinį skundą nurodo, jog pagal jos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1998
m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1088 5.1.1. punktą, vienas iš svarbiausių Finansų
ministerijos uždavinių yra valstybės piniginių išteklių valstybės iždo sąskaitoje
valdymas. Minėtų nuostatų 6.8 punktas nustato, kad Finansų ministerija,
vykdydama jai pavestus uždavinius, organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto kasos operacijų vykdymą per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas.
Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje yra reglamentuota,
kad Finansų ministerija, vadovaudamasi VRK pateikta pažyma, valstybės
biudžeto dotacijos dalį, skirtą politinei partijai, perveda į jos sąskaitą ne vėliau
kaip per 15 dienų nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytų terminų pabaigos.
Finansų ministerija paaiškino iš VRK 2006 m. lapkričio 21 d. gavusi VRK
2006 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. 59, kuriuo buvo patvirtinta pažyma apie
valstybės biudžeto dotacijos dalies paskirstymą politinėms partijoms. Todėl,
vadovaudamasi Įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, pervedė valstybės dotacijos
dalį už 2006 metų antrąjį pusmetį politinėms partijoms. Finansų ministerija
atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės iždo procedūros vykdomos vadovaujantis
Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis (toliau
– ir Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000
m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195. Atsiliepime remiamasi Taisyklių 19 punktu,
pažymint, jog Finansų ministerija teismo 2006 m. lapkričio 29 d. raštą Nr.
I-6508/2006 gavo tik 2006 m. gruodžio 1 d., t. y. po to, kai jau buvo pradėtos
valstybės iždo procedūros, pervedant valstybės dotacijos dalį už 2006 metų
antrąjį pusmetį politinėms partijoms pagal VRK pažymoje nurodytas sumas
(apie tai teismas informuotas Finansų ministerijos 2006 m. gruodžio 7 d. raštu
Nr. ((3.5.1.-04)-5K-0632224)-6K-06112006). Todėl Darbo partijos teiginys, kad
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teismas įspėjo Finansų ministeriją apie Darbo partijos skundą, yra nepagrįstas.
Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą
atkreipia dėmesį, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai į VRK posėdžius
nebuvo kviečiami ir priimant sprendimus nedalyvavo. Kadangi Darbo partija
jokių Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiksmų neskundžia, Lietuvos lenkų
rinkimų akcija mano trečiuoju suinteresuotu asmeniu būti negalinti.
Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo teismo
sprendimą skundžiamoje dalyje palikti nepakeistą. Pareiškėjo manymu,
teismas teisingai konstatavo, kad VRK išvada, jog Darbo partija savo veikla
sudarė tokią situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar partijos pateikta
metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę, yra paremta iš esmės
vien Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų
ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro 2006 m. spalio 31 d. rašte Nr.
8.2- 2739 (04) išdėstytais duomenimis bei auditoriaus A. K. paaiškinimais,
kad šių duomenų tokiai VRK išvadai padaryti nepakanka. Pareiškėjas nurodo
manantis, kad remdamasi prokuroro S. Versecko 2006 m. spalio 31 d. rašte Nr.
8.2-2739 (04) išdėstytomis aplinkybėmis, kurios sutampa su ikiteisminio tyrimo
duomenimis, išdėstytais pranešime apie įtarimą Darbo partijai baudžiamojoje
byloje Nr. 06-1-01075-03, VRK, pažeisdama Baudžiamojo proceso kodekso 6
straipsnio 1 dalį, priėmė sprendimą vykstant ikiteisminiam tyrimui. Pareiškėjo
manymu, laikydama prokuroro S. Versecko pateiktus duomenis įrodymais,
VRK pažeidė Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 2 dalį, pagal kurią
tik teismas sprendžia, ar ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys laikytini
įrodymais. Konstatuodama, kad Darbo partija savo veikla sudarė situaciją, dėl
kurios negalima nustatyti, ar jos metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka
tikrovę, VRK, neturėdama Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros
pavedimo, savarankiškai tirdama Darbo partijos finansinę veiklą (liudytojo
apklausa, ikiteisminio tyrimo duomenų naudojimas priimant sprendimą), iš
dalies perėmė ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijas, nesant įsiteisėjusio teismo
nuosprendžio byloje iš esmės tais pačiais klausimais, tokiais savo veiksmais
grubiai pažeisdama Baudžiamojo proceso kodekso 44 straipsnio 6 dalį bei
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį. Pareiškėjo teigimu,
VRK skunde nurodo aplinkybes, kurių nėra 2006 m. lapkričio 14 d. sprendime
Nr. 56 – šiame sprendime VRK nedviprasmiškai nurodė išvadą padariusi pagal
auditoriaus A. K. išvadoje pareikštą išlygą, o taip pat pagal prokuroro 2006 m.
spalio 31 d. rašte nurodytus duomenis.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į atsakovo apeliacinį
skundą atkreipia dėmesį į tai, kad ji nedalyvauja priimant VRK sprendimus.
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Atsižvelgdama į tai, Finansų ministerija prašo teismo priimti sprendimą savo
nuožiūra.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Pagrindinis nagrinėjamos bylos ginčo objektas yra Vyriausiosios rinkimų
komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 56 ,,Dėl valstybės biudžeto
dotacijos Darbo partijai“. Kaip matyti iš šio administracinio akto turinio,
Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė neskirti Darbo partijai valstybės
dotacijos už 2006 metų antrąjį pusmetį, šios dotacijos dydį paskirstant
kitoms politinėms partijoms, tokio sprendimo pagrindu nurodydama tai,
kad ,,Darbo partija, kartu su metine finansinės veiklos deklaracija nepateikusi
Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai patvirtintos
apskaitos žurnalo kopijos, taip pat laiku nepateikusi savo finansinės veiklos
nepriklausomo audito išvados, šiurkščiai pažeidė Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2
dalį ir 24 straipsnio 1 dalį. Ji taip pat pažeidė šį įstatymą savo veikla sudariusi
situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos pateikta metinė finansinės veiklos
deklaracija atitinka tikrovę (15 str. 3 d.).“ Taigi sprendimas neskirti Darbo
partijai valstybės dotacijos yra pagrįstas nurodytų įstatymo pažeidimų sutapties
konstatavimu.
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 15 d. sprendimas
Nr. 59 dėl valstybės dotacijos dalies paskirstymo savo turiniu yra išvestinis
iš pirmojo sprendimo, dėl šio administracinio akto teisėtumo pareiškėjas
savarankiškų argumentų nepateikia, todėl teismo sprendimą jo atžvilgiu lems
tai, kaip bus išspręstas pirmasis pareiškėjo reikalavimas.
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Vyriausiosios rinkimų
komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 56 dalis, kuria konstatuota, kad
Darbo partija savo veikla sudarė situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos
pateikta metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę, yra nepagrįsta
kompetentingų vertinti finansinės veiklos ir apskaitos teisėtumą valdžios
institucijų išvadomis ir šią sprendimo dalį panaikino. Kartu bylą nagrinėjęs
teismas pripažino, kad Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 1 dalies
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pažeidimai (patvirtintos apskaitos žurnalo kopijos nepateikimas Vyriausiajai
rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai kartu su metine finansinės
veiklos deklaracija, taip pat finansinės veiklos nepriklausomo audito išvados
nepateikimas laiku) Darbo partijos veikloje konstatuoti pagrįstai, tai yra
šiurkštūs įstatymo pažeidimai, pakankami taikyti įstatymo numatytą sankciją –
neskirti partijai valstybės dotacijos dalies.
Nagrinėdama pareiškėjo ir atsakovo apeliacinius skundus teisėjų kolegija
turi nustatyti, ar nurodytos pirmosios instancijos teismo sprendimo išvados yra
teisingos.
Dėl atsakovo ginčijamos teismo sprendimo dalies
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimo dalį, kuria buvo pakeistas Vyriausiosios rinkimų komisijos
2006 m. lapkričio 16 d. sprendimas Nr. 56, pašalinant iš jo teiginį, kad Darbo
partija savo veikla sudarė situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos pateikta
metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę. Atsakovas laikosi
pozicijos, kad įstatyminis ginčo teisinių santykių reguliavimas ir faktinės
aplinkybės suteikė Vyriausiajai rinkimų komisijai teisę ir pagrindą teismo
sprendimu panaikintai sprendimo daliai priimti.
Vertinant atsakovo apeliacinio skundo pagrįstumą būtina taikyti
bendruosius viešojoje teisėje veikiančius teisinio reglamentavimo principus.
Kaip jau ne kartą yra pažymėta administracinių teismų praktikoje, viešojo
administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas
turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų (intra vires / ultra vires) kriterijų.
Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai
lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus,
kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas
valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas; administracinis
aktas, priimtas viešojo administravimo (valstybės valdymo) subjektui viršijus
savo įstatyminės kompetencijos ribas (ultra vires), yra besąlygiškai neteisėtas ir
naikintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 2 d.).
Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitų valstybės institucijų kompetencijos
ribos vertinant politinių partijų finansavimo klausimus yra apibrėžtos Lietuvos
Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo (2004 m. rugpjūčio 23 d. Nr. IX-2428) 22 straipsnyje
,,Politinių partijų ir politinių kampanijų finansinės veiklos kontrolė“.
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Šio įstatymo straipsnio 2 dalis nustato:
,,Vyriausioji rinkimų komisija:
1) kontroliuoja, kaip politinės partijos, pretendentai, kandidatai,
referendumų iniciatoriai ar oponentai bei kiti politinių kampanijų dalyviai
laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų;
2) sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto tinklalapyje politinių partijų
finansinės veiklos, politinių kampanijų finansavimo, viešosios informacijos
rengėjo ar platintojo deklaracijos, pradinės ir galutinės politinių kampanijų
finansavimo ataskaitos būtų skelbiamos nedelsiant gavus šių ataskaitų duomenis,
atnaujinamos ir šie duomenys atitiktų gautą informaciją;
3) kontroliuoja, kaip vykdomas šis įstatymas, ir siūlo traukti atsakomybėn
už šio įstatymo pažeidimus arba kreipiasi į kitas institucijas, kurioms įstatymų
suteikta kompetencija leidžia patikrinti, kaip laikomasi įstatymų nustatytų
reikalavimų;
4) kasmet nustato maksimalius politinės kampanijos išlaidų konkrečiose
rinkimų apygardose dydžius ir juos skelbia iki finansinių metų pradžios;
5) registruoja aukų lapus, juos išduoda bei kontroliuoja jų naudojimą;
6) išduoda politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo
apskaitos žiniaraščius.“.
3 to paties straipsnio dalyje yra įtvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos
įgalinimai Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo taikymo srityje: ,,Valstybinė mokesčių inspekcija“ :
1) tikrina, ar metinių politinių partijų finansinės veiklos deklaracijų,
politinių kampanijų finansavimo ataskaitų, politinės partijos ar politinės
kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys atitinka turimus
asmenų deklaruotų pajamų duomenis;
2) tikrina, ar politinių partijų finansinė veikla, politinių kampanijų
finansavimas tvarkomas Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka;
3) tikrinimų išvadas pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai.“.
Kaip nurodyta pirmiau, Vyriausioji rinkimų komisija 2006 m. lapkričio
16 d. sprendimu Nr. 56, be kitų teiginių, konstatavo ir tai, kad Darbo partija
savo veikla sudarė situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos pateikta metinė
finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę. Iš cituotų pirmiau Politinių partijų
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 22
straipsnio nuostatų akivaizdu, kad vertinti politinės partijos finansinės veiklos
deklaracijos duomenų teisingumą (atitikimą tikrovei) yra įgaliota Valstybinė
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mokesčių inspekcija, o ne Vyriausioji rinkimų komisija; iš šio teiginio
nuosekliai išplaukia išvada, kad būtent ši valstybės institucija yra kompetentinga
spręsti ir tai, ar politinės partijos vykdoma buhalterinė apskaita leidžia patikrinti
jos duomenų tikrumą. Bylos medžiaga rodo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija
nėra pateikusi atsakovui išvadų dėl Darbo partijos finansavimo buhalterinės
apskaitos tinkamumo; šios institucijos 2006 m. spalio 17 d. rašte atsakovui yra
nurodyta, kad Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, vykdydama
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymo 22 straipsnio 3 dalies reikalavimus, 2006 m. balandžio 5 d. pradėjo
Darbo partijos 2005 m. finansinės veiklos tikrinimą, siekiant tikrinimo išvadą
pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai, tačiau tokios išvados negali pateikti,
kol nebus gauti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atliekamo
ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, leidžiantys pagrįstai įtarti, kad
Darbo partija pateikė neteisingą 2005 m. finansinės veiklos ataskaitą, ir dėl to
galintys turėti įtakos patikrinimo baigčiai.
Pažymėtina ir tai, kad Vyriausioji rinkimų komisija, darydama išvadą
dėl Darbo partijos finansinės deklaracijos tikrumo patikrinimo negalimumo,
rėmėsi duomenų šaltiniais, kurie nėra pakankami tokiai išvadai padaryti.
Nekaltumo prezumpcijos principas neleidžia fakto, kad dėl Darbo partijos
finansinės veiklos vyksta ikiteisminis tyrimas, kurio metu yra pareikšti įtarimai
partijai apgaulingai tvarkius buhalterinę apskaitą, prilyginti įrodymui, kad
partija savo veiksmais sudarė situaciją, kurioje negalima patikrinti finansinės
apskaitos teisingumo. UAB ,,Alvigdos auditas“ pateikti paaiškinimai Vyriausiajai
rinkimų komisijai rodo, kad auditoriai laikosi pozicijos, jog Darbo partijos
2005 m. finansinės veiklos deklaracija ,,visais reikšmingais atžvilgiais“ atitinka
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimus, o audito metu
nustatyti vidaus kontrolės sistemos trūkumai esminės įtakos tokiam vertinimui
neturi (t. I, b. l. 136). Kaip jau nurodyta, Valstybinė mokesčių inspekcija savo
teiginį, kad negali užbaigti 2006 m. balandžio mėnesį pradėto Darbo partijos
finansinės veiklos patikrinimo, sieja ne su pareiškėjo veiksmais ar neveikimu, o
su būtinybe įvertinti ikiteisminio tyrimo duomenis.
Nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija pripažįsta, kad Vyriausioji
rinkimų komisija, priimdama sprendimą, kuriuo konstatavo, kad Darbo partija
savo veikla sudarė situaciją, dėl kurios negalima nustatyti, ar jos pateikta
metinė finansinės veiklos deklaracija atitinka tikrovę, viršijo savo įstatyminę
kompetenciją, todėl pirmosios instancijos teismas šią skundžiamo atsakovo
sprendimą dalį panaikino pagrįstai. Tenkinti atsakovo apeliacinio skundo nėra
pagrindo, todėl ši teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista.
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Dėl pareiškėjo ginčijamos teismo sprendimo dalies
Vienu iš apeliacinio skundo argumentų pareiškėjas nurodo tai, kad
tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos teismas be pakankamo faktinio ir
įstatyminio pagrindo pripažino, kad Darbo partija padarė šiukščius Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pažeidimus. Dėl pirmiau šioje nutartyje nurodytų priežasčių pripažinus, kad
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 56
dalis, kuria Darbo partija pripažinta savo veikla sudariusi situaciją, dėl kurios
neįmanoma nustatyti jos pateiktos finansinės deklaracijos duomenų tikrumo,
yra neteisėta ir naikintina, apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalyku
tampa klausimas, ar atsakovas ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai
konstatavo, kad Darbo partija įvykdė kitus 2006 m. lapkričio 14 d. sprendime
įvardintus įstatymo pažeidimus, taip pat – ar šie pažeidimai pripažintini
šiurkščiais Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo prasme, t. y. yra tokie, dėl kurių partijai galima taikyti
sankciją ir neskirti dalies valstybės dotacijos.
Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo vertinimu, kad
Darbo partija, kartu su metine finansinės veiklos deklaracija nepateikusi
Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai patvirtintos
apskaitos žurnalo kopijos, taip pat laiku nepateikusi savo finansinės veiklos
nepriklausomo audito išvados, padarė šiurkščius Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimus.
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymas nustato politinių partijų finansinės veiklos dokumentų
pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai reikalavimus: pagal įstatymo 22
straipsnio 9 dalies normą, politinės partijos privalo kasmet, ne vėliau kaip iki
ateinančių metų kovo 1 dienos, pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir
Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę politinės
partijos finansinės veiklos deklaraciją; įstatymo 19 straipsnio 2 dalis reikalauja,
kad kartu su finansinės veiklos deklaracija turi būti pateikta ir apskaitos žurnalo
kopija; pagal įstatymo 24 straipsnio 1 dalį politinė partija, per kalendorinius
metus gavusi didesnę kaip 3000 MGL dydžio pajamų sumą, per tris mėnesius
nuo finansinių metų pabaigos, t.y. iki balandžio 1 d., turi atlikti finansinį auditą
ir pateikti jo išvadą Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių
inspekcijai.
Bylos medžiaga nustatyta, kad Darbo partijos 2005 m. apskaitos žurnalo
kopija atsakovui buvo pateikta 2006 m. lapkričio 14 d., nepriklausomo audito
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išvada – 2006 m. rugpjūčio 18 d., byloje nėra ginčo dėl to, kad audito išvadą
pareiškėjas privalėjo pateikti. Taigi galima konstatuoti, kad Politinių partijų
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 22
straipsnio 9 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus dokumentų pateikimo
terminus Darbo partija pažeidė. Atsakovas ir pirmosios instancijos teismas
kvalifikuoja šią faktinę situaciją kaip šiurkščius įstatymo pažeidimus,
tokio vertinimo pagrindu nurodydami tai, kad įstatymas imperatyviai
nustato ne tik reikalavimą pateikti finansinės veiklos dokumentus, bet ir jų
pateikimo terminus, be to, nagrinėjant bylą nenustatyta nuo pareiškėjo valios
nepriklausiusių priežasčių, kurios būtų sutrukdę pateikti finansinės veiklos
dokumentus įstatymo nustatytais terminais.
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymas 30 straipsnio 1 dalyje nustato taisyklę, pagal kurią šiurkštus
šio įstatymo pažeidimas yra pagrindas politinei partijai taikyti sankciją – neskirti
valstybės biudžeto dotacijos pusmetinio dydžio. Baigtinio šiurkščių Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pažeidimų sąrašo įstatymų leidėjas nėra įvardijęs, tačiau įstatymo 15 straipsnio
3 dalyje yra nustatyta, kad sprendžiant dalies išlaidų politinei kampanijai
kompensavimo klausimą ,,šiurkščiais įstatymo pažeidimais šio straipsnio 2
dalyje laikoma netinkama veikla, nurodyta šio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje,
kita veikla, dėl kurios negalima nustatyti, ar politinės partijos finansinės veiklos
deklaracija atitinka tikrovę, ir privalomų pateikti dokumentų nepateikimas ar
saugotinų dokumentų praradimas, taip pat kita veikla, kurią Vyriausioji rinkimų
komisija pripažįsta šiurkščiai pažeidžiančia šio įstatymo reikalavimus.“.
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalis apibrėžia šio įstatymo tikslą – ,,užtikrinti
politinių kampanijų demokratiškumą, politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo teisėtumą bei viešumą, nustatyti, kaip finansuojamos politinės
partijos bei politinės kampanijos, ir sukurti veiksmingą bei skaidrią politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę“.
Vertinant cituotų Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 3 dalies ir 1 straipsnio 1 dalies
normų turinį, visumos šio įstatymo nuostatų kontekste galima daryti išvadą,
kad įstatymų leidėjas kaip šiurkščius kvalifikuoja tuos įstatymo pažeidimus,
kurie žymiai apsunkina ar daro negalimu įstatymo tikslų pasiekimą.
Įstatymas politinės partijos finansinės veiklos dokumentų pavėluoto
pateikimo šiukščiu įstatymo pažeidimu tiesiogiai neįvardija. Neabejotinai
yra galimos faktinės situacijos, kai nurodyti pirmiau dokumentų pateikimo
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terminai yra pažeidžiami nežymiai – viena ar keliomis dienomis; nėra pagrindo
prielaidai, kad toks pavėlavimas galėtų sutrikdyti Vyriausiajai rinkimų komisijai
tinkamai vykdyti partijos finansinės veiklos kontrolę.
Dėl šių argumentų teisėjų kolegija daro išvadą, kad vien Politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
22 straipsnio 9 dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje nustatytų finansinės veiklos
dokumentų pateikimo terminų pažeidimo konstatavimas nėra pakankamas
pripažinti, kad politinė partija šiurkščiai pažeidė šį įstatymą. Visais atvejais
būtina vertinti, kokias realias pasekmes toks pavėlavimas sukėlė, t. y. kaip buvo
paveikta partijų ir politinių kampanijų efektyvios finansavimo kontrolės ir kitų
įstatyminių tikslų realizavimo galimybė.
Kaip jau nurodyta pirmiau šioje nutartyje, Darbo partija įstatyminius
finansinių dokumentų pateikimo terminus pažeidė smarkiai, tačiau savo
poziciją šiame ginče grindžia ir tuo, kad 2006 m. gegužės 19 d. atsirado nuo
jos valios nepriklausanti aplinkybė, sutrukdžiusi paruošti ir pateikti atsakovui
reikiamus dokumentus: Darbo partijos būstinėje buvo atlikta krata, kurios metu
buvo paimti finansinės apskaitos dokumentai.
Apeliacinės instancijos teismui pateiktos Vyriausiosios rinkimų
komisijos vyresniosios specialistės Janinos Latvėnienės sudarytos lentelės
duomenys rodo, kad finansinės veiklos dokumentus galimai vėlavo pateikti
arba kai kurių iš jų iš viso nepateikė ir kitos politinės partijos. Tai leidžia daryti
prielaidą, kad atsakovas, savo veikloje taikydamas Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo normas, ne visais
atvejais finansinės politinių partijų veiklos dokumentų pateikimo reikalavimų
pažeidimus vertina kaip šiurkščius įstatymo pažeidimus.
Nagrinėjamos bylos kontekste nurodytos pirmiau įstatymo aiškinimo ir
taikymo nuostatos reiškia tai, kad siekiant nustatyti, ar Darbo partija padarė
šiurkštų Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymo pažeidimą, būtina ištirti, dėl kokių priežasčių Darbo partija
žymiai pažeidė įstatymo nustatytus finansinės veiklos dokumentų pateikimo
terminus, kokią įtaką susidariusiai situacijai turėjo Generalinės prokuratūros
atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Darbo partijos finansinėje veikloje įtariamų
finansinių nusikaltimų, kokias pasekmes Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo taikymo prasme sukėlė
pavėluotas partijos finansinės veiklos dokumentų pateikimas, ar šios pasekmės
atsirado dėl pareiškėjo kaltės. Taip pat yra svarbu įvertinti, kaip Vyriausioji
rinkimų komisija finansinės veiklos dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimus
vertino, spręsdama dėl valstybės dotacijų už 2005 metus skyrimo kitoms
politinėms partijoms. Nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas
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tinkamai neištyrė ir neįvertino, jos yra svarbios teisingam bylos išsprendimui.
Visumos išdėstytų argumentų pagrindu, pirmosios instancijos teismo
sprendimas nagrinėjamoje dalyje naikinamas ir bylą grąžinama pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo Administracinių bylų teisenos įstatymo
141 straipsnio 1 dalis 2 punkte numatytu pagrindu – dėl to, kad bylos
aplinkybėms išsiaiškinti būtina surinkti daug naujų įrodymų.
Pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus dėl Vyriausiosios
rinkimų komisijos sprendimo priėmimo procedūrų pažeidimų teisėjų
kolegija atmeta, pripažindama pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas
teisingomis. Apie Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje numatytą svarstyti
valstybės dotacijos skyrimą Darbo partijai buvo iš anksto viešai paskelbta,
komisijos nariams buvo pateikta išsami pažyma su faktinės situacijos analize,
teisiniu jos vertinimu ir galimais sprendimo variantais. Įstatymu nepagrįstas
pareiškėjo teiginys, kad atsakovas nagrinėjamu klausimu turėjo priimti du
atskirus sprendimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos balsai suskaičiuoti
tinkamai, kadangi balsavimas vyko atvirai, komisijos pirmininko pareiškimas,
kad jis balsuoja už dotacijos neskyrimą nėra balsavimo tvarkos pažeidimas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 4 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2006 m. vasario 22 d. sprendimą panaikinti ir perduoti
bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Atsakovo apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

3.8. Dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
3.8.1. Dėl galimybės atlyginti valdžios institucijų padarytą žalą, kai prieš tai
nebuvo konstatuotas institucijos veiksmų (neveikimo) neteisėtumas
Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, viena iš būtinų sąlygų civilinei
atsakomybei atsirasti yra neteisėti veiksmai (CK 6.246 str., 6.271 str.). Todėl
sprendžiant ginčą dėl žalos atlyginimo teismas turi nustatyti, ar atitinkami
237

I. Administracinių teismų praktika

veiksmai (neveikimas), dėl kurių atsiradusią žalą prašoma atlyginti, yra
neteisėti (teisėti).Institucijai neveikiant ar vilkinant atitinkamų veiksmų
atlikimą, netinkamai (pažeidžiant teisės normų reikalavimus) atliekant tam
tikrus veiksmus, nesikreipimas į kompetentingą instituciją su reikalavimu
įpareigoti atlikti veiksmus, pašalinančius tiesiogines tokio neveikimo, vilkinimo
ar netinkamai atlikto veiksmo pasekmes, nesudaro pagrindo pripažinti, kad
vilkinimas, neveikimas ar netinkamai atlikti veiksmai yra teisėti.Pagrindas kreiptis
su tokiu reikalavimu (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus) gali išnykti institucijai
pačiai, nors ir pavėluotai, atlikus atitinkamus veiksmus. Tad reikalavimas,
kad viešojo administravimo institucijos neteisėtas neveikimas, vilkinimas ar
netinkamas veiksmo atlikimas būtinai būtų nustatytas sprendžiant ginčą dėl
neveikimo ar vilkinimo pripažinimo ir (arba) įpareigojimo atlikti veiksmus,
asmeniui neteisėtu neveikimu, vilkinimu ar neteisėtu veiksmu padarytos žalos
atlyginimą gali padaryti iš esmės neįmanomu.
Administracinė byla Nr. A5-943/2007
Procesinio sprendimo kategorija 15.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. spalio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Vaivai
Nevardauskienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo J. Z. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio
teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
J. Z. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl neturtinės žalos
atlyginimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:
I.
Pareiškėjas J. Z. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas priteisti
iš Kauno m. savivaldybės 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Skunde nurodė,
jog 2006-06-08 Kauno miesto savivaldybės merui pateikė paklausimą „Dėl
individualių sklypų išdalinimo gyvenamiesiems namams statyti 3-jame Eigulių
mikrorajone“. Savivaldybei laiku neatsakius į jo skundą, jam buvo padaryta
moralinė žala, kurią prašo atlyginti.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 5 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė. Teismas sprendime nurodė, jog dėl pareikšto
reikalavimo atsakyti į visus 2006 m. birželio 8 d. prašyme pateiktus klausimus
pareiškėjas nepasinaudojo Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio 2
dalyje nustatyta išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka, o antras
reikalavimas dėl žalos atlyginimo buvo priimtas nagrinėti. Teismas nurodė,
jog abu reikalavimai yra tarpusavyje susiję. Pareiškėjas nurodo, jog iki 2006
m. liepos 14 d. iš savivaldybės nesulaukęs atsakymo, kreipėsi į savivaldybę
ir pareikalavo atsakyti į prašymą. Gautas atsakymas jo netenkino, nes nebuvo
atsakyta į keliamus klausimus. Šiais veiksmais buvo pažeista jo teisė gauti
informaciją, žeminamas jo autoritetas prieš Eigulių mikrorajono gyventojus,
kuriems jis negali suteikti informacijos. Teismas nurodė, jog sprendžiant ginčą
dėl žalos atlyginimo būtina nustatyti institucijos pareigūnų veiksmų, kuriais
buvo padaryta žala, neteisėtumą. Teismas nusprendė, jog nagrinėjamu atveju
nenustatyta neteisėtų Kauno miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų, todėl
priteisti pareiškėjui neturtinę žalą, nėra teisinio pagrindo.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo priteisti iš Kauno miesto
savivaldybės 10 000 Lt padarytai neturtinei žalai atlyginti ir įpareigoti
Kauno miesto savivaldybę nepriimti sprendimų, bloginančių mikrorajono
gyventojų gyvenimo kokybę. Teismo posėdyje atsakovo atstovė pripažino, kad
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reikalavimas atsakyti į jo paklausimą iki teismo posėdžio dar nėra įvykdytas, t.
y. nepanaikinta žalos atsiradimo priežastis. Atsakovas turėjo pakankamai laiko
(8 mėnesius) atsakyti į paklausimą, tačiau visą šį laikotarpį žemino pareiškėją ir
demonstravo visišką nesiskaitymą su juo bei laukiančiais atsakymo gyventojais.
2007 m. sausio 30 d. savivaldybės atsakyme galutinai ir išsamiai nepaaiškinta dėl
jau įvykusių ir būsimų statybų. Be to, šis atsakymas labai pavėluotas. Iš atsakymo
paaiškėjo, kad yra paruošti detalieji planai naujoms statyboms, tačiau apie juos
pareiškėjas nebuvo informuotas. Taip pat nebuvo informuotas apie tai, kad buvo
galimybė 2006 m. gruodžio 8 d. susipažinti su detaliojo plano sprendiniais.
Mano, jog vien tai, kad 8 mėnesius nebuvo atsakyta į jo paklausimą, įrodo
atsakovo kaltę.
Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir
palikti nepakeistą teismo sprendimą. Atsiliepime teigiama, kad į apelianto
paklausimą buvo atsakyta jam pareikalavus dar kartą atsakyti į prašymą, todėl
atsakovas nesutinka, kad 8 mėnesius vilkina atsakymą pareiškėjui. Jei pateiktas
atsakymas pareiškėjo netenkino, jis turėjo kreiptis į administracinių ginčų
komisiją dėl atsakovo įpareigojimo tinkamai atsakyti į prašymą ar reikalauti
pripažinti tokius savivaldybės veiksmus neveikimu, tačiau šia teise pareiškėjas
nepasinaudojo. Atsakovas pažymi, kad informacija pareiškėjui buvo pateikta
2006 m. liepos 14 d. Nei pateiktos informacijos išsamumo, nei atsakovo
neveikimo nustatyta tvarka apeliantas neginčijo, naujų paklausimų taip pat
nepareiškė. Apeliantas arba nelaikė, kad jo teisė gauti informaciją pažeista, arba
sąmoningai atsisakė šią savo teisę ginti, todėl, atsakovo manymu, reikalavimas
atlyginti žalą, kurios atsiradimą sieja būtent su tos informacijos neturėjimu,
nepagrįstas. Atsakovas taip pat mano, kad apeliantas neįrodė ir pačios neturtinės
žalos buvimo (pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – ir CK)
6.250 straipsnio 1 dalį, tokia žala yra fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,
nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos
pablogėjimas ir kt., teismo įvertinti pinigais). Skunde nenurodoma, kokiu būdu
prašoma atlyginti žala pasireiškė, kokios jos pasekmės, kokiomis objektyviomis
aplinkybėmis reikalaujama būtent tokios sumos.
Apelianto reikalavimu įpareigoti atsakovą nepriimti sprendimų
pabloginančių mikrorajono gyventojų kokybę, sunaikinant gerovei skirtas vietas
be jų raštiško sutikimo, pareiškėjas siekia apginti ne savo pažeistas ar ginčijamas
teises, o kreipiasi dėl viso mikrorajono gyventojų galimų teisių pažeidimų
ateityje, nors jam nėra suteikta teisė kreiptis dėl viešojo intereso gynimo.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Byla perduodama pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio, pirmosios
instancijos teismas konstatavo, kad nėra nustatyti Kauno miesto savivaldybės
pareigūnų neteisėti veiksmai, todėl priteisti pareiškėjui neturtinę žalą nėra
teisinio pagrindo. Vienintelis teismo nurodytas argumentas, kurio pagrindu jis
padarė šią išvadą, yra tai, kad pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į
kompetentingą ginčų nagrinėjimo instituciją ir nereikalavo pripažinti atsakovo
neveikimą bei įpareigoti tinkamai atsakyti į jo prašymą. Tačiau, teisėjų kolegijos
vertinimu, tai nėra pakankamas pagrindas atmesti pareiškėjo skundą dėl žalos
atlyginimo.
Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant ginčus dėl žalos, atsiradusiosios
dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo būtina vadovautis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis
civilinę atsakomybę. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, viena iš būtinų
sąlygų civilinei atsakomybei, taip pat ir savivaldybės civilinei atsakomybei,
atsirasti yra neteisėti veiksmai (CK 6.246 str., 6.271 str.). Tad sprendžiant
ginčą dėl žalos atlyginimo, teismas neišvengiamai turi nustatyti, ar atitinkami
veiksmai (neveikimas), dėl kurių atsiradusią žalą prašoma atlyginti, yra neteisėti
(teisėti). Tik įvertinus visas bylos aplinkybes ir nustačius, kad atsakovo veiksmai
yra teisėti, galima konstatuoti, kad nėra pagrindo tenkinti žalos atlyginimo.
Pastebėtina, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas
nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo,
o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A14-261/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007). Teismų praktikoje pripažįstama, kad
reikalavimas dėl vilkinimo pripažinimo negali būti skundo dalyku, teismo
sprendimo rezoliucinėje dalyje teismo išvada dėl šio reikalavimo paprastai
nenurodoma (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis
administracinėje byloje Nr. A7-915/2004, Administracinių teismų praktika Nr.
6; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje
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Nr. A6-1286/2006). Taigi reikalavimas dėl neveikimo ar vilkinimo pripažinimo
neteisėtu net negalėtų būti nagrinėjamas teisme kaip savarankiškas reikalavimas
(skundo dalykas). Savo ruožtu, institucijai neveikiant ar vilkinant atitinkamų
veiksmų atlikimą, netinkamai (pažeidžiant teisės normų reikalavimus) atliekant
tam tikrus veiksmus, nesikreipimas į kompetentingą instituciją su reikalavimu
įpareigoti atlikti veiksmus, pašalinančius tiesiogines tokio neveikimo, vilkinimo
ar netinkamai atlikto veiksmo pasekmes, teisėjų kolegijos nuomone, savaime
vilkinimo, neveikimo ar netinkamai atlikto veiksmo nepadaro teisėtu. Juolab
kad pagrindas kreiptis su tokiu reikalavimu (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus)
gali išnykti institucijai pačiai, nors ir pavėluotai, atlikus atitinkamus veiksmus.
Tad reikalavimas, kad viešojo administravimo institucijos neteisėtas neveikimas,
vilkinimas ar netinkamas veiksmo atlikimas būtinai būtų nustatytas sprendžiant
ginčą dėl neveikimo ar vilkinimo pripažinimo ir (arba) įpareigojimo atlikti
veiksmus, asmeniui neteisėtu neveikimu, vilkinimu ar neteisėtu veiksmu
padarytos žalos atlyginimą gali padaryti iš esmės neįmanomu.
Atsižvelgdama į paminėtą, teisėjų kolegija sprendžia, kad vien tik ta
aplinkybė, jog pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė dėl viešojo
administravimo institucijos neveikimo pripažinimo ir įpareigojimo tinkamai
atsakyti į jo prašymą, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad pareiškėjo
nurodomi ir, jo nuomone, neteisėti viešojo administravimo institucijos veiksmai
ir neveikimas yra teisėti, kad pareigūnai jo atžvilgiu elgėsi teisėtai. Teismas
šioje byloje turėjo išsamiai ir visapusiškai ištirti bylos aplinkybes, įvertinti, ar
atsakovas pareiškėjo atžvilgiu veikė (ne)teisėtai, ir savo argumentuotas išvadas
dėl šio klausimo pateikti teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje.
Tačiau, kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio,
pirmosios instancijos teismas atsakovo veiksmų teisėtumo iš esmės nevertino
ir apsiribojo konstatavimu, kad jie yra teisėti, nurodydamas, kad pareiškėjas
įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į kompetentingą ginčų nagrinėjimo
instituciją ir nereikalavo pripažinti atsakovo neveikimą bei įpareigoti tinkamai
atsakyti į jo prašymą. Tad, atsižvelgiant į aukščiau paminėtą, darytina išvada,
kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas (CK 6.246 str., 6.271
str.), tinkamai neatskleidė bylos esmės ir dėl jos teismo sprendime nepasisakė.
Teismas visapusiškai ir objektyviai neištyrė byloje surinktų įrodymų, teismo
sprendime jų neįvertino bei taip pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 6 dalį, 81 straipsnį,
86 straipsnio 1 ir 2 dalis. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas
naikinamas ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo
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(ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d.).
Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
nepasisakė dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde minimo reikalavimo įpareigoti
Kauno miesto savivaldybę nepriimti sprendimų, pabloginančių mikrorajono
gyventojų kokybę. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. spalio 27 d. nutartį šioje byloje, Kauno apygardos administracinis
teismas 2006 m. lapkričio 7 d. nutartimi šioje byloje priėmė nagrinėti ir
nagrinėjo tik pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktą, teisėjų
kolegija
nutaria:
Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimą
panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

3.8.2. Dėl neturtinės žalos, padarytos statutiniam valstybės tarnautojui,
atlyginimo
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalį, neturtinė
žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinės žalos, padarytos
statutiniam valstybės tarnautojui dėl neteisėto atleidimo iš vidaus tarnybos,
atlyginimo klausimo nereglamentuoja nei Vidaus tarnybos statutas, nei Valstybės
tarnybos įstatymas, todėl remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu,
tokios žalos atlyginimui taikomi kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai.
Statutinis valstybės tarnautojas dėl neteisėtų institucijos, kurioje eina tarnybines
pareigas, veiksmų įgyja teisę į neturtinės žalos atlyginimą, remiantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 250 straipsniu, kuris nustato, kad darbo sutarties šalys
privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą; jos dydį kiekvienu atveju
nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu.
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Administracinė byla Nr. A3-979/2007
Procesinio sprendimo kategorija 15; 16.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2007 m. lapkričio 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Sigitos Rudėnaitės, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareiškėjui A. R.,
atsakovo atstovei Vilijai Plotnikovienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
A. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m.
vasario 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. skundą
atsakovams Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl
neturtinės žalos atlyginimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas A. R. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas priteisti
100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Teigė, kad neteisėtai atleidžiant jį iš darbo
ir nepagrįstai jo atžvilgiu inicijavus ikiteisminį tyrimą, padaryta neturtinė
žala, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250
straipsnyje: jis buvo pažemintas, neteko geros reputacijos, patyrė didžiulius
išgyvenimus ir psichologinį smurtą, pašlijo sveikata. Dėl atleidimo iš tarnybos
ir priverstinės pravaikštos šeima patyrė didelį finansinį smūgį, nes pritrūkus
lėšų pragyvenimui, teko jų skolintis, o taip pat sustabdyti gyvybės draudimo
sutarties įmokas, paskolos grąžinimą, nutraukti studijas universitete. Grįžus
į darbą, vadovybė nepagrįsto ikiteisminio tyrimo pagrindu taip pat neteisėtai
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apribojo teisę dirbti su slapta informacija, taip trukdydama atlikti tiesiogines
pareigas. Pareiškėjo teigimu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos neteisėti
veiksmai konstatuoti įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais, todėl
veiksmų neteisėtumo pakartotinai įrodinėti nebereikia, nes tai numato Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnis. Kadangi Valstybės
tarnybos įstatymas nereguliuoja žalos atlyginimo, todėl pareiškėjas įsitikinęs,
kad sprendžiant ginčą dėl neturtinės žalos atlyginimo, turi būti vadovaujamasi
kitų įstatymų nuostatomis, reguliuojančiomis tokios žalos atlyginimą: Lietuvos
Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 250 straipsniu, CK 6. 283 straipsnio
l dalimi.
Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Valstybės sienos apsaugos
tarnyba pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2004 m. gegužės 24 d. sprendime administracinėje
byloje Nr. I-703/2004 dėl A. R. atleidimo iš tarnybos nėra konstatuota, kad
atsakovo pareigūnai veikė neteisėtai, todėl nėra pagrindo atsirasti atsakovo
civilinei atsakomybei (CK 6.271 str.). Pareiškėjo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas
nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212 straipsnio
2 punkto pagrindu, kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai
duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo,
t. y. ikiteisminis tyrimas nutrauktas nereabilituojančiais pagrindais. Žalos
atlyginimą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėtų veiksmų reglamentuoja
CK 6.272 straipsnio 3 dalis. Tačiau ginčo atveju nėra nei vieno sprendimo ar
nutarties, kuria būtų konstatuota atsakovo ikiteisminio tyrimo pareigūnų
neteisėti veiksmai. Nesant pagal šį straipsnį deliktinės atsakomybės, CK 6.250
straipsnis pareiškėjo atžvilgiu dėl neturtinės žalos atlyginimo negali būti
taikomas. Sprendžiant klausimą dėl žalos atlyginimo pareigūnų sveikatos
sutrikimo atveju, atsakovo teigimu, turi būti vadovaujamasi ne CK 6.283
straipsniu, kuris reglamentuoja žalos atlyginimą sveikatos sužalojimo atveju,
o Vidaus tarnybos statuto 40 straipsniu. Jokio įvykio nebuvo užregistruota,
taip pat nėra teismo sprendimo, kuriame būtų konstatuota, jog tarnybos metu
pareiškėjui sužalota sveikata. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas nepagrįstai
reikalauja neturtinės žalos atlyginimo DK 250 straipsnio pagrindu.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 5 d.
sprendimu nusprendė pareiškėjo A. R. skundą atmesti. Teismas nurodė, kad
pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau
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– ir ABTĮ) 15 straipsnio l dalies 3 punktą, administraciniai teismai sprendžia
bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui
ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos,
tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo
srityje, atlyginimo. Žala atlygintina institucijai (jos pareigūnui) neįvykdžius
įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus,
kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro
pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.). CK 6.271
straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį, kai žala atlyginama dėl valdžios
institucijų neteisėtų veiksmų. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė
pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip,
kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Tokiu
būdu subjektas, iš kurio turi būti prašoma atlyginti padarytą žalą, nėra konkreti
institucija. Todėl pareiškėjas nepagrįstai paduotame skunde dėl neturtinės
žalos atlyginimo reikalauja priteisti žalą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos
– ši institucija nagrinėjamu atveju nėra atsakomybės subjektas. Teismas taip
pat nustatė, kad A. R. ėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių
apsaugos rinktinės Operatyvinio veiklos skyriaus viršininko pareigas. Valstybės
sienos apsaugos tarnybos vado 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. TE-32,
vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio l dalies 7 punktu, jis buvo
atleistas iš užimamų pareigų. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004
m. gegužės 24 d. sprendimu panaikino minėtą įsakymą, konstatuodamas, kad
A. R. nepagrįstai buvo atleistas iš tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio
l dalies 7 punkto pagrindu. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas neturtinę žalą
iš esmės kildina iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos neteisėtų veiksmų,
neteisėtai atleidžiant jį iš vidaus tarnybos, taip pat neteisėtai neišmokant
jam priklausančio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką; bei jo
atžvilgiu neteisėtai pradėto ir vėliau nutraukto ikiteisminio tyrimo. Teismas
nurodė, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250
str. 2 d.). Vidaus tarnybos statuto 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareigūnų
tarnybos santykius reglamentuoja šis Statutas, vidaus reikalų įstaigų veiklą
reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Valstybės tarnybos įstatymo 4
straipsnio 2 dalis numato, kad statutiniams valstybės tarnautojams šio įstatymo
16 straipsnio 4 ir 5 dalys, 19 straipsnio 2 ir 3 dalys, 39 straipsnio l dalis, 43
straipsnio 5 dalies 9 punktas ir šio įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų. Kitos
šio įstatymo nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams taikomos tiek,
kiek jų statuso nereglamentuoja statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas.
Teismas konstatavo, kad nei Vidaus tarnybos statutas, nei Valstybės tarnybos
246

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

įstatymas, nei kiti statutinių valstybės tarnautojų veiklą reguliuojantys teisės
aktai nenumato, kad statutinis valstybės tarnautojas dėl neteisėtų institucijos,
kurioje eina tarnybines pareigas, veiksmų įgyja teisę į neturtinės žalos
atlyginimą. DK 250 straipsnyje įtvirtintas neturtinės žalos atlyginimas taikomas
tik darbo sutarties šalims, o nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo susiklostę
tarnybiniai santykiai. Be to, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004
m. gegužės 24 d. sprendime pripažino, kad A. R. pažeidė atitinkamų teisės aktų
nuostatas (Lietuvos policijos generalinio komisaro, Finansinių nusikaltimų
tyrimų tarnybos prie VRM direktoriaus, Vadovybės apsaugos departamento
prie VRM direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM vado
2003 m. liepos l d. įsakymo Nr. S1-V-24S/6S/3V-4S/1RN-15S 2-ojo punkto
reikalavimus, taip pat šiuos įsakymu patvirtintos Vidaus reikalų sistemos
operatyvinę veiklą vykdančių padalinių darbo su slaptais bendradarbiaujančiais
asmenimis ir operatyvinės veiklos finansavimo instrukcijos 15.1, 15.3, 35, 48
p. reikalavimus, Vidaus reikalų sistemos operatyvinės veiklos darbo su slaptais
bendradarbiais instrukcijos, patvirtintos Vidaus reikalų ministro 1994 m.
birželio 9 d. įsakymu Nr. 4S, 3, 17, 61. 73-74 p. reikalavimus ir kt.), o Valstybės
sienos apsaugos tarnybos vado 2004 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. TE-32
teismine tvarka panaikintas tik dėl netinkamo pareiškėjo padarytų pažeidimų
kvalifikavimo, institucijai ir teismui skirtingai vertinant įrodymus. A. R. iš esmės
neįrodė neturtinės žalos atsiradimo dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio už
priverstinės pravaikštos laiką, t. y. nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų,
kad jam dėl nuo 2004 m. spalio 20 d. negauto darbo užmokesčio už priverstinę
pravaikštą atsirado neturtinė žala. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas tuo
metu, kai jo atžvilgiu buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas ir jau atleidus
iš tarnybos, sudarinėjo kredito sutartis su banku (2004 m. sausio 23 d. Kredito
sutartis Nr. 04-001608-VA-l būsto remontui). A. R. skunde nurodo, jog
tarnybinis patikrinimas turėjo ypatingos įtakos jo sveikatos būklei, pateikė
išrašą iš medicininių dokumentų, kad C hepatitas jam diagnozuotas 1998 m.
Teismas nurodė, kad nėra įrodymų, jog kitos ligos, diagnozuotos 2003-2005
m., yra susijusios su skunde aprašytais faktais. Pareiškėjas medikų išvados,
patvirtinančios, kad sveikata pablogėjo nuo 2003 m. spalio 23 d. pradėto
tarnybinio patikrinimo, teismui nepateikė. A. R. aiškina, kad dėl lėšų stygiaus
nebaigė studijų Kauno technologijos universitete, tačiau į bylą pateikė tik 2004
m. kvitus, patvirtinančius, kad nesumokėtas klausytojo mokestis už 2003/2004
m. pavasario semestrą, bet nėra duomenų apie jo išbraukimą iš studentų sąrašų.
Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog dėl skunde išdėstytų priežasčių jis negalėjo
baigti studijų. Teismas pažymėjo, kad bylos dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo
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pareigūnų veiksmų nenagrinėtinos administraciniame teisme, todėl tokių
skundo argumentų pagrįstumo nevertino.
III.
Pareiškėjas A. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – jo skundą tenkinti. Apelianto teigimu, teismas padarė neteisingą
išvadą, jog darbdavys jam žalą padarė viešojo administravimo srityje. Paaiškina,
kad neturtinė žala jam padaryta dėl neteisėto atleidimo iš tarnybos ir neteisėto
darbo užmokesčio nemokėjimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2005 rugpjūčio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-826/2005
konstatavo, kad neišmokėjus pareiškėjui darbo užmokesčio, kai teismo
sprendimu jis buvo grąžintas į tarnybą, kilo ginčas iš valstybės tarnybos
teisinių santykių, todėl ginčui yra taikytinas Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti
specialieji įstatymai – Darbo kodeksas. Minėtoje nutartyje Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas taip pat konstatavo, kad jis iš tarnybos buvo atleistas
neteisėtai ir tai nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje administracinėje
byloje, kurioje ginčas buvo kilęs taip pat iš tarnybinių teisinių santykių (ABTĮ
58 str. 2 d.). Taigi pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė CK 6.271
straipsnį, kadangi ginčas yra kilęs iš tarnybinių teisinių darbo santykių, todėl
reikalavimui dėl žalos atlyginimo yra taikytinas Valstybės tarnybos įstatymas
ir kiti specialieji įstatymai – DK 248 straipsnis ir 250 straipsnis, įtvirtinantys
darbuotojo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš darbdavio. Teismas neteisingai
taikė Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnį ir DK 250
straipsnį, t.y. pažeidė materialines teisės normas (ABTĮ 143 str.). Taip pat
nepagrįstai teismas konstatavo, kad dėl darbdavio padarytos žalos darbuotojui
turi atsakyti valstybė. Paaiškina, kad jis prašė priteisti žalą, kilusią iš tarnybinių
teisinių darbo santykių. Šio atveju turėjo būti taikytas specialusis įstatymas
– Darbo kodeksas, kiek ginčo santykio nereguliuoja Valstybės tarnybos
įstatymas bei kiti specialieji teisės aktai. Paaiškina, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, pakeitė atsakovą valstybę į atsakovą
darbdavį – Valstybės sienos apsaugos tarnybą, kuris atsakovu yra nurodytas ir
šioje administracinėje byloje. Pažymi, kad prašo priteisti žalą pagal įsiteisėjusiais
teismų sprendimais konstatuotus neteisėtus darbdavio veiksmus. Pirmosios
instancijos teismas nepakankamai tiksliai nustatė ginčo esmę. Teismas
sprendime nurodė, kad žala kildinama iš 1) neteisėto atleidimo iš tarnybos,
negauto uždarbio neteisėto nemokėjimo ir 2) dėl neteisėto ikiteisminio tyrimo.
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Apeliantas paaiškina, kad ikiteisminis tyrimas, kaip ir nurodyti sveikatos
sutrikimai bei pirmalaikis išėjimas į pensiją yra nurodomi tik kaip prašomą
priteisti neturtinę žalą charakterizuojantys požymiai – darbdavio psichologinis
spaudimas ir sukeltos pasekmės. Nurodytos ikiteisminio tyrimo aplinkybės nėra
šioje byloje savarankiškas žalos atlyginimo pagrindas. Darbdavys, negalėdamas
susitaikyti su tuo, kad jis teismo tvarka 2004-10-20 buvo grąžintas atgal į
tarnybą, iškart iniciavo ikiteisminį tyrimą, kurį nutraukus darbdavys atsisakė ne
teismo tvarka išmokėti negautą darbo užmokestį. Tai akivaizdus psichologinio
ir materialinio spaudimo silpnesnei teisinio santykio šaliai – darbuotojui –
faktas, į kurį teismas neatsižvelgė. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad
DK 250 straipsnis taikomas tik teisiniams santykiams, susiklosčiusiems tarp
darbo sutarties šalių. DK 11 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, jog tuo atveju,
kai tarp norminių darbo teisės aktų nuostatų yra prieštaravimų, taikoma
darbuotojui naudingesnė nuostata. Taip pat, jei kyla neaiškumų aiškinat darbo
teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, jos turi būti aiškinamos
silpnesniosios teisinio santykio šalies – darbuotojo – naudai. Apelianto teigimu,
teismas spręsdamas administracinę bylą padarė klaidą dėl neturtinės žalos
padarymo fakto ir dydžio. Byloje nėra nei vieno įrodymo, kad jis dėl neteisėto
atleidimo iš darbo ir dėl neteisėtai pusantrų metų nemokėto darbo užmokesčio
nepatyrė dvasinių išgyvenimų, nebaigė studijų, nes neturėjo lėšų. Teismas
nepagrįstai nurodė, kad jis neteisėtai netekęs darbo ir užmokesčio, praradęs
materialinį stabilumą, nepatyrė turtinio ir neturtinio pobūdžio išgyvenimų.
Be to, atsakovas net neginčijo pačio žalos padarymo fakto, o tik įrodinėjo, kad
už žalą atsakyti turi ne Tarnyba, o Valstybė. Neturtinės žalos faktas ir mastas
nėra ginčijamas, todėl teismas turėjo spręsti tik dėl žalos dydžio. Apeliantas
paaiškina, jo vidutinis darbo dienos užmokestis buvo 207,51 Lt, per žalos
darymo laikotarpį jis negavo 34 654,17 Lt pajamų (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2005 rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A5-826/2005). Todėl už visus dėl darbdavio neteisėtų veiksmų patirtus
neigiamus moralinio pobūdžio išgyvenimus jis prašo priteisti triskart didesnį
moralinės žalos atlyginimą. Paaiškina, kad anksčiau laiko dėl sveikatos būklės
išeinant į pensiją, jam buvo išmokėta 6 mėnesių vidutinių darbo užmokesčių
dydžio išeitinė išmoka (apie 30 000 Lt). Todėl prašomas priteisti žalos dydis yra
adekvatus teisių pažeidimui. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas spręsdamas
bylą, nepagrįstai rėmėsi visa apimtimi panaikintu ir negaliojančiu Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2004 gegužės 24 d. sprendimu ir be pagrindo
konstatavo jo paties kaltę dėl neteisėto atleidimo iš tarnybos. Įsiteisėjusiu teismo
sprendimu yra konstatuota, kad darbdavys – Valstybės sienos apsaugos tarnyba
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– neteisėtai atleido jį iš tarnybos ir neteisėtai nemokėjo darbo užmokesčio,
todėl vadovaujantis ABTĮ 58 straipsnio 2 dalimi, šios aplinkybės iš naujo
nebeįrodinėjamos. Šioje administracinėje byloje taikant negaliojantį Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2004 gegužės 24 d. sprendimą buvo pažeista
nekaltumo prezumpcija.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą. Atsakovo nuomone, teismo sprendimas yra teisėtas ir
pagrįstas. Teismas teisingai nurodė, kad CK 6.250 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog
neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, o nei Vidaus tarnybos
statutas, nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei kiti statutinių valstybės tarnautojų
veiklą reguliuojantys teisės aktai nenumato, jog statutinis valstybės tarnautojas
dėl neteisėtų institucijos, kurioje eina tarnybines pareigas, veiksmų įgyja teisę
į neturtinės žalos atlyginimą. Pareiškėjas iš esmės neįrodė neturtinės žalos
atsiradimo dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos
laiką, t.y. nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų, kad jam dėl 2004 m. spalio
20 d. negauto darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą atsirado neturtinė
žala. Nepateikė teismui medikų išvados, patvirtinančios, kad sveikata pablogėjo
nuo 2003 m. spalio 23 d. pradėto tarnybinio patikrinimo, nepateikė duomenų,
jog dėl skunde išdėstytų priežasčių jis negalėjo baigti studijų. Apeliaciniame
skunde išdėstyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendime
išdėstytų motyvų.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
Byloje nustatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. TE-32 „Dėl A. R. atleidimo iš vidaus tarnybos“ pareiškėjas A. R. atleistas iš
tarnybos 2004 m. vasario 23 d., remiantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio
1 dalies 7 punktu (administracinė byla Nr. I7-703-/2004, b. l. 9). Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2004 m. gegužės 24 d. sprendimu minėtas
įsakymas yra panaikintas, pripažinus, kad pareiškėjas A. R. iš vidaus tarnybos
yra atleistas nepagrįstai (administracinė byla Nr. I7-703-/2004, b. l. 113-116).
Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2004 m. spalio 19 d. Lietuvos vyriausiajam
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administraciniam teismui nutraukus apeliacinį procesą pagal atsakovo
Valstybės sienos apsaugos tarnybos apeliacinį skundą (administracinė byla Nr.
I7-703-/2004, b. l. 148-152). Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.
TE-254 „Dėl A. R. grąžinimo į vidaus tarnybą“ pareiškėjas A. R. grąžintas į
vidaus tarnybą nuo 2004 m. spalio 20 d. (administracinė byla Nr. I-394-12/2005,
b. l. 13). Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugpjūčio 18 d.
sprendimo administracinėje byloje Nr. I-394-12/2005 seka, kad A. R. Valstybės
sienos apsaugos tarnyba neteisėtai nemokėjo atlyginimo už priverstinės
pravaikštos laiką nuo 2004 m. vasario 24 d. iki 2004 m. spalio 19 d.
Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog
nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė
materialinės teisės normas. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad statutinis
valstybės tarnautojas dėl neteisėtų institucijos, kurioje eina tarnybines pareigas,
veiksmų neįgyja teisės į neturtinės žalos atlyginimą, o DK 250 straipsnyje
įtvirtintas neturtinės žalos atlyginimas taikomas tik darbo sutarties šalims.
Teisėjų kolegija pažymi, kad neturtinės žalos, padarytos statutiniam valstybės
tarnautojui dėl neteisėto atleidimo iš vidaus tarnybos, atlyginimo klausimų
nereglamentuoja nei Vidaus tarnybos statutas (59 str.), nei Valstybės tarnybos
įstatymas, todėl remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, tokios žalos
atlyginimui taikomi kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai. Taigi šiuo
atveju turėjo būti taikomas Darbo kodeksas, kurio 250 straipsnis nustato, kad
darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą; jos
dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu. Tokią
teismų praktiką taikant įstatymus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas – šio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A2-550/2007.
Pareiškėjas neturtinę žalą kildina iš neteisėtų atsakovo veiksmų, priimant
sprendimą atleisti jį iš vidaus tarnybos bei nemokant atlyginimo už priverstines
pravaikštas. Šių atsakovo veiksmų neteisėtumas ir kaltė yra nustatyta
paminėtais teismų sprendimais, todėl pastarosios civilinės atsakomybės
sąlygos neįrodinėjamos, sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą
(ABTĮ 58 str. 2 d.). Teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į
apelianto nurodytų aplinkybių, kurios sudaro neturtinę žalą (CK 250 str. 1 d.)
ryšį su neteisėtais atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiksmais (CK 6.247 str.). Pareiškėjo
pateikti įrodymai nepatvirtina, kad jis dėl neteisėtų atsakovo veiksmų nebaigė
studijų. Taip pat neįrodyta, kad neteisėto atleidimo laikotarpiu A. R. buvo
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priverstas skolintis pinigų sudarydamas vartojimo kreditus (b. l. 4-18) ar įkeisti
asmeninius daiktus (b. l. 19). Šios sutartys buvo sudarytos iki jo atleidimo iš
vidaus tarnybos. Pareiškėjo pateikta medicininė pažyma rodo, kad 2004 m.
birželio 7 d. jis sirgo bronchitu (b. l. 38), 2004 m. birželio 17 d. – skundėsi bloga
savijauta, tačiau tokios aplinkybės nepatvirtina, kad sveikatos sutrikimai yra
atsakovo neteisėtų veiksmų, iš kurių pareiškėjas kildina neturtinę žalą, pasekmė.
Nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas A. R. atžvilgiu pradėtas 2004 m. gruodžio
22 d. (b. l. 2), t. y. kai pareiškėjas buvo grąžintas į vidaus tarnybą, ir ši aplinkybė
taip pat nėra susijusi su neteisėtu jo atleidimu iš vidaus tarnybos. Šias aplinkybes
pirmosios instancijos teismas vertino teisingai. Tačiau teisėjų kolegija atsižvelgia
į tai, kad pareiškėjo A. R. neteisėtas atleidimas iš vidaus tarnybos truko 8
mėnesius, šis terminas užsitęsė dėl atsakovo veiksmų (paduoto apeliacinio
skundo), tokios aplinkybės neabejotinai sukėlė pareiškėjui nepatogumų, sudarė
sunkumų vykdant prisiimtus turtinius įsipareigojimus, galimybę tęsti studijas,
atsakovas savanoriškai neatlygino turtinės žalos už priverstinę pravaikštą (b. l.
27). Tokios aplinkybės, pagal CK 250 straipsnio 1 dalį, 6.250 straipsnį, sudaro
neturtinę žalą. Teismas sprendžia, kad A. R. turi būti kompensuojama 3 000 Lt
neturtinė žala. Tokiu būdu pareiškėjo reikalavimas tenkinamas iš dalies.
Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų
veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje
nustatyta, kad iš šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytų asignavimų
neatlyginama žala, valdžios institucijų neteisėtais veiksmais padaryta šių
valdžios institucijų darbuotojams, valstybės tarnautojams, taip pat valstybės
politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams tais atvejais, jei buvo taikomi
darbo santykius, valstybės tarnybą ar specialūs jų statusą reglamentuojantys
teisės aktai; ši žala atlyginama iš žalą padariusiai institucijai skiriamų valstybės
biudžeto asignavimų. Todėl A. R. neturtinė žala priteisiama iš Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, o
pareiškėjo A. R. reikalavimas priteisti neturtinę žalą iš atsakovo – Lietuvos
valstybės – atmetamas.
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:
Pareiškėjo A. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą.
252

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

Pareiškėjo A. R. skundą tenkinti iš dalies.
Priteisti A. R. iš atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 3 000 (tris tūkstančius) litų neturtinės
žalos atlyginimą.
Pareiškėjo A. R. skundą dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo iš Lietuvos
valstybės, atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

3.9. Administracinių bylų teisena
3.9.1. Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos neprivalomumo, kai
skundžiamas institucijų neveikimas nuosavybės teisių atkūrimo procese
Remiantis teisminės gynybos prioriteto principu, ginčas gali būti priskiriamas
spręsti kitų institucijų, o ne teismo kompetencijai tik tais atvejais, kai tai aiškiai
ir nedviprasmiškai nustatyta įstatymuose. Įstatymų nuostatos, nustatančios
privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti aiškinamos plečiamai.
Ginčams dėl neveikimo, susijusiems su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens
telkinius atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės
teisių atkūrimo priėmimo, privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą
tvarka įstatymuose nėra nustatyta.
Administracinė byla Nr. AS11-296/2007
Procesinio sprendimo kategorija 50.3.3.; 50.3.1

NUTARTIS
2007 m. spalio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės, Arūno
Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų T. N. G.,
E. B., K. G. ir A. A. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio
teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal
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pareiškėjų T. N. G., E. B., K. G. ir A. A. V. skundą atsakovams Kauno apskrities
viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei dėl įpareigojimo atlikti
veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjos T. N. G., E. B., K. G. ir A. A. V. (toliau – ir pareiškėjos) 2007
m. kovo 22 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydamos: 1) įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę per mėnesį
nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal nustatyta tvarka patvirtintus
detaliuosius planus pateikti Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės
tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyriui (toliau – ir Kauno
miesto žemėtvarkos skyrius) informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą
(neužstatytą) buvusią V. G. žemę, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas
nepatvirtintas arba jo nėra – apie nesuplanuotą V. G. valdytą nuosavybės teise
grąžintiną teritoriją; 2) įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę parengti
ir patvirtinti pretendentams grąžinamos žemės planus ir per 20 darbo dienų
po patvirtinimo šiuos planus su kitais dokumentais pateikti Kauno miesto
žemėtvarkos skyriui; 3) įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko
administraciją pateikti duomenis apie dienraštyje ,,Kauno diena“ paskelbtos
informacijos teisėtumą; 4) įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko
administraciją atšaukti dienraštyje ,,Kauno diena“ pateiktą neteisėtą ir nepagrįstą
informaciją; 5) įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją
pateikti informaciją, ar dėl Pietrytinio greitkelio ir ,,Eurostandarto“ geležinkelio
yra parengti planai ar ekonominiai projektai, kurių valstybinę svarbą savo
sprendimu pripažino Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos
Vyriausybė; 6) atsakovams teisės aktais nepagrindus priežasčių, dėl kurių
nevykdomas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymas (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) (su vėlesniais pakeitimais), įpareigoti
juos per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atkurti
pareiškėjoms nuosavybę į išlikusią V. G. žemę.
Pareiškėjos nurodė, kad kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo
V. G. valdytą žemės sklypą, tačiau šis klausimas iki šiol galutinai neišspręstas,
į rašytinius paklausimus pateikiami neišsamūs, vienas kitam prieštaraujantys
atsakymai. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius tyrimo išvadose tai
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įvardino biurokratizmu. Teigė, kad Kauno apskrities viršininko administracija
dienraštyje ,,Kauno diena“ neteisėtai paskelbė, jog pretendentai į Kauno
mieste turėtą žemę iki 2007 m. kovo 31 d. turi apsispręsti dėl nuosavybės teisių
atkūrimo realių būdų. Be to, joms nepateikiama informacija, kaip vykdomas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. T-386
dėl Kauno miesto Pietrytinio aplinkkelio detaliojo plano rengimo. Nieko
nežinoma ir apie Europinės geležinkelio trasos tiesimą. Pabrėžė, kad Kauno
miesto savivaldybės pareigūnai, nepateikdami informacijos kartografinėje
medžiagoje apie nesuplanuotas miesto teritorijas Kauno miesto žemėtvarkos
skyriui, nevykdo įstatymų reikalavimų ir pažeidžia jų teises.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi
nustatė pareiškėjoms terminą iki 2007 m. balandžio 16 d. skundo trūkumams
pašalinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 1 d.).
Teismas konstatavo, kad pareiškėjų skundas neatitinka Administracinių
bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimų. Pažymėjo, jog skunde
turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjos grindžia savo reikalavimą,
bei pridedami tai patvirtinantys dokumentai (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 24 str. 1
d.), tinkamai suformuluotas reikalavimas (ABTĮ 23 str. 1 d.). Pareiškėjos
skundžia atsakovų veiksmus (veiksmų vilkinimą) atkuriant nuosavybės teises
į V. G. nuosavybės teise valdytą žemę. Nors jos nurodo, kad į dalį žemės
nuosavybės teisės yra atkurtos, tačiau neprideda tai patvirtinančių dokumentų
(Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimų dėl nuosavybės teisių
atkūrimo). Iš pareiškėjų reikalavimų galima spręsti, kad atsakovai vilkina
atlikti tam tikrus veiksmus iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo (šiuo
atveju į likusią grąžinti žemę) priėmimo, o ne paties sprendimo priėmimą.
Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1, 2 dalis ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo
tvarkos (toliau – ir Tvarka) 122, 123 punktus, tokio pobūdžio ginčams taikoma
išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka: prieš kreipiantis į teismą ginčai
turi būti išnagrinėti apskričių viršininkų ir Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba). Skundas
teismui gali būti paduodamas per dvidešimt dienų nuo Nacionalinės žemės
tarnybos sprendimo gavimo dienos (ABTĮ 32 str. 1 d.). Praleidus terminą
skundui paduoti, pareiškėjai turi pateikti teismui prašymą atnaujinti skundo
padavimo teismui terminą, nurodant jo praleidimo priežastis bei pateikiant
šias priežastis patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 34 str.). Nors prie skundo
pridedamas Nacionalinės žemės tarnybos 2004 m. liepos 16 d. sprendimas Nr.
255

I. Administracinių teismų praktika

3B-(7.5)-V,G-729-1045, tačiau skunde nėra informacijos, kada pareiškėjos gavo
šį sprendimą, ir gavimo datą patvirtinančių įrodymų (ABTĮ 24 str. 1 d.). Be
to, nėra aišku, ar išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka buvo naudotasi dėl visų
skunde keliamų reikalavimų, todėl prie skundo turi būti pridėtas raštas, kuriuo
kreiptasi į Nacionalinę žemės tarnybą ir minėto jos sprendimo gavimo datą
patvirtinantys įrodymai. Teismas taip pat pažymėjo, kad skundo reikalavimai
turi būti formuluojami vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
88 straipsnio nuostatomis (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.). Tikslinant ir formuluojant
reikalavimus, siūlytina atsižvelgti, ar tokio pobūdžio veiksmai yra priskirtini
pagal įstatymo nuostatas institucijos kompetencijai (ABTĮ 15 str. 1 d. 1, 2 p.).
Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, teismas padarė išvadą, kad nustatytinas
terminas skundo trūkumams pašalinti, pasiūlant per nutartyje nustatytą
terminą pateikti teismui naują skundą, atitinkantį Administracinių bylų
teisenos įstatymo 23, 24 straipsnių reikalavimus. Nurodytu terminu nepašalinus
trūkumų, skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas.
Pareiškėjos 2007 m. balandžio 16 d. Kauno apygardos administraciniam
teismui pateikė patikslintą skundą, kuriame iš esmės nurodė tokius pačius
reikalavimus, 5 punkte nurodytą reikalavimą pareikšdamos ir atsakovui
– Kauno miesto savivaldybei bei pareikšdamos papildomą 7 reikalavimą –
įpareigoti atsakovus joms atsakyti, kodėl neatkuriama nuosavybė į 48 arus
žemės, nes apie ketinimą atkurti šią nuosavybę jos buvo informuotos.
Pareiškėjos, papildydamos skundą, iš esmės pakartojo skundo
argumentus.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 20 d.
nutartimi nutarė pareiškėjų skundą laikyti nepaduotu ir skundą bei 100 Lt
žyminį mokestį grąžinti pareiškėjoms (ABTĮ 37, 42 str.).
Teismas nurodė, kad pareiškėjos tinkamai neįvykdė pareigos, nes
patikslintas skundas neatitinka ABTĮ 23 straipsnio reikalavimų. Pareiškėjos
papildė skundą nauju reikalavimu ir pridėjo vieną iš prašomų dokumentų,
tačiau nepatikslino skundo ir jo reikalavimų, atsižvelgiant į bylų priskirtinumą
administraciniams teismams (ABTĮ 15 str. 1 d. 1, 2 p.), privalomo išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką (ABTĮ 25 str.) bei skundo padavimo
administraciniam teismui terminus (ABTĮ 33 str. 1 d.). Nors pareiškėjos
nepateikė informacijos ir ją patvirtinančių įrodymų, kada gavo Nacionalinės
žemės tarnybos 2004 m. liepos 16 d. raštą Nr. 3B-(7.5)-V,G-729-1045, tačiau
pagal rašto datą matyti, kad terminas skundui pateikti dėl reikalavimų, kurie
buvo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme institucijoje, yra
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akivaizdžiai praleistas. Kadangi pareiškėjos neprašo atnaujinti praleisto termino
skundui paduoti, todėl skundas dėl minėtų reikalavimų nepriimtinas. Kiti
pareiškėjų reikalavimai, susiję su veiksmų vilkinimu nuosavybės teisių atkūrimo
procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, prieš
kreipiantis į teismą turi būti išnagrinėti išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme
tvarka (ABTĮ 25 str.), t. y. kreipiantis į apskrities viršininką, o nesutikus su jo
sprendimu – į Nacionalinę žemės tarnybą (Žemės reformos įstatymo 18 str. 1,
2 d., Tvarkos 122, 123 p.). Kadangi pareiškėjos nepaisė įstatymo reikalavimų,
keliamų skundo turiniui ir formai, laikytina, jog jos nepašalino teismo nutartyje
nurodytų skundo trūkumų, todėl skundas grąžintinas pareiškėjoms. Kadangi
skundas grąžinamas, pareiškėjoms grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis
(ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.). Teismas pažymėjo, kad ši nutartis neužkerta kelio
pareiškėjoms pakartotinai kreiptis į teismą, pateikiant skundą, kuris atitiktų
Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.
III.
Pareiškėjos atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartį. Atskirasis skundas
grindžiamas šiais argumentais:
1. Patikslintame skunde teismui nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba
nieko iš esmės nesprendžia, negali daryti įtakos apskrities administracijos ir
savivaldos institucijų sprendimams. Tai aiškiai nurodyta ir šios institucijos
atsakyme, kuris yra rekomendacinio pobūdžio. Atsakyme nenurodyta, kad jis
turi būti skundžiamas teismui. Buvo įsitikinusios, kad apskundimas neduos
teigiamų rezultatų.
2. Pareikštas reikalavimas susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu į išlikusį
nekilnojamąjį turtą, jokių kitų reikalavimų nekėlė.
3. Pasinaudojo ginčo išankstinio neteisminio nagrinėjimo tvarka,
rašydamos raštus Kauno apskrities viršininko administracijai ir Kauno miesto
savivaldybei (2003 m. balandžio 23 d., 2003 m. gruodžio 23 d., 2004 m. rugsėjo
20 d., 2005 m. vasario 9 d., 2005 m. spalio 17 d., 2006 m. gegužės 29 d.), 2004 m.
balandžio 28 d. – Nacionalinei žemės tarnybai, 2005 m. birželio 8 d. – Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai.
Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo
Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartį palikti
nepakeistą.
Atsakovas nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.
Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,
pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d.,
Teismų įstatymo 4 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.),
tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str.
3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str.
1 d., 13 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad
asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo
privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų
(Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001 m. liepos
12 d. nutarimai). Teisinis reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių
ir laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, turi atitikti iš konstitucinio
teisinės valstybės principo kylantį teisinio aiškumo reikalavimą. Kad asmuo iš
tikrųjų galėtų įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių ir laisvių
pažeidimo, įstatymų leidėjas privalo įstatymuose aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį
teismą asmuo gali kreiptis (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2006
m. lapkričio 27 d. nutarimai). Teisės aktais gali būti nustatyta ir ikiteisminė
ginčų sprendimo tvarka, tačiau negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, jog jo teisės ar laisvės pažeistos, teisė
ginti savo teises ar laisves teisme (Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d.,
2003 m. kovo 4 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m.
vasario 7 d. nutarimai).
Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis
procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina
Administracinių bylų teisenos įstatymo 22-24, 32-33 straipsniai. Be to, būtina
laikytis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų
teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų ir šios teisės tinkamo realizavimo
sąlygų. Asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik tada, kai laikosi
tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per
teismą tvarkos. Jei šios tvarkos nesilaikoma, teismas atsisako priimti pareiškėjo
skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p.), o jei byla jau
iškelta ir tokia tvarka nebegalima pasinaudoti – nutraukia bylą (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 101 str. 7 p.), kitu atveju skundą palieka nenagrinėtą
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(Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.).
Siekiant nustatyti, ar įstatymuose yra nustatyta ikiteisminė administracinių
ginčų sprendimo tvarka ir ar ši tvarka yra privaloma pareiškėjui, svarbu
atsižvelgti į Administracinių bylų teisenos 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. Be to, kiekviena ikiteisminė ginčo
sprendimo tvarka neturi būti pernelyg biurokratiška, o ja sukurtas asmens
teisių gynimo mechanizmas turi būti efektyvus. Tik tokiu atveju ikiteisminė
ginčo sprendimo tvarka yra privaloma. Teisės į teisminę gynybą ribojimai,
kurie sukuria neproporcingas ir biurokratines kliūtis kreiptis į teismą, kurie
negali padėti realiai ir efektyviai išspręsti ginčo, yra neleistini. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymų nuostatos,
nustatančios privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti
aiškinamos plečiamai. Ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka tampa privaloma tik
tuomet, kai ji yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta įstatyme.
Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą
laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims, be kita ko, konstatavęs,
jog pareiškėjos praleido terminą skųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus pareiškėjų skundą ikiteismine
tvarka, o dėl reikalavimų, kuriais pareiškėjos skundžia atsakovų vilkinimą
priimti sprendimus, – jog ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos nebuvo
laikytasi.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse nuosekliai
laikomasi praktikos, kad ginčams dėl administracinių aktų, susijusiems su
nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu, kilusiems
iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo
priėmimo, taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme
tvarka (žr. Vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 23 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, ,,Administracinių teismų praktika“ Nr.
4, 290-298 p., taip pat 2006 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS2-56/2006, 2006 m. balandžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS4124/2006 ir kt.). Tokia išvada grindžiama tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir šio
įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 122 punktą, skundai, susiję su
259

I. Administracinių teismų praktika

nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities
viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta
tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, skundus dėl žemės
reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui
ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų
neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija.
Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų
prašymų ir skundų.
Vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. kovo 21 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS4-172/2002 (,,Administracinių teismų praktika“
Nr. 3, 184-187 p.), aiškindamas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, yra
konstatavęs, kad pagal šią nuostatą gali būti skundžiamas jau atliktas konkretus
pareigūnų (institucijų) veiksmas. Tais atvejais, kai valstybės ar savivaldybių
institucija (pareigūnas) iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo
procese vengia atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus arba vilkina atlikti
tokius veiksmus (nerengia teritorijos detaliojo plano, grąžintino žemės sklypo
plano ir panašiai), toks neveikimas skundžiamas tiesiogiai teismui, netaikant
išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme stadijos, vadovaujantis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis.
Tokios pačios praktikos laikytasi ir vėlesnėse bylose (žr., pvz., Vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A15-1006/2006, 2005 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS803/2005). Nors administracinių teismų praktikoje yra pasitaikę ir kitokio teisės
normų aiškinimo dėl ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, kai skundžiamas
institucijų neveikimas nuosavybės teisių atkūrimo procese, tačiau sprendžiant
tokio pobūdžio bylas atsižvelgtina į tai, kad privaloma ikiteisminė tvarka,
skundžiant neveikimą, teisės aktuose aiškiai nėra nustatyta. Iš Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalies matyti, kad joje kalbama tik apie sprendimus,
priimamus žemės reformos metu. Tuo tarpu privalomo nurodymo ikiteismine
tvarka skųsti institucijų neveikimą nuosavybės teisių atkūrimo procese nėra. Be
to, privalomas neveikimo skundimas ikiteismine tvarka neatitiktų efektyvaus
teisių gynimo mechanizmo požymių. Net jei apskrities viršininko administracija
ar Nacionalinė žemės tarnyba, nagrinėjančios ikiteismine tvarka skundus iki
sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, įpareigotų atsakovą atlikti
atitinkamus veiksmus, tokio sprendimo vykdymas negalėtų būti užtikrinamas,
nes atsakovui neįvykdžius jo geruoju, nėra nustatytas apskrities viršininko ar
Nacionalinės žemės tarnybos sprendimų priverstinio vykdymo mechanizmas.
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Tuo tarpu sprendimai, kuriais pripažįstamas neteisėtu administracinis aktas
ar veiksmas, priverstinio vykdymo paprastai nereikalauja ir teisines pasekmes
sukuria patys savaime.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad
ginčams dėl neveikimo, susijusiems su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir
vandens telkinius atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko sprendimo dėl
nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teisme tvarka įstatymuose nėra nustatyta.
Nustatant, ar administracinėje byloje pareiškėjas skundžia administracinį
aktą ar neveikimą, atsižvelgtina į individualaus teisės akto sąvoką, pateiktą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje – tai vienkartinis
teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais
apibūdintų subjektų grupei. Vyriausiasis administracinis teismas yra
konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip
teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra
vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas
bei pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo
administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta
atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo
administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus,
ar jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku,
nustatymas (Vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, ,,Administracinių teismų praktika“ Nr.
4, 296 p.). Taigi sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą, ar neveikimą,
visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių
pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimo žodinė išraiška. Jei atsakovas atsisako
priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo
priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas.
Iš pareiškėjų patikslinto skundo matyti, kad pirmasis ir antrasis
reikalavimai yra reiškiami Kauno miesto savivaldybei, kurią pareiškėjos prašo
įpareigoti pateikti Kauno miesto žemėtvarkos skyriui informaciją kartografinėje
medžiagoje apie laisvą V. G. žemę, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas
nepatvirtintas ar jo nėra, – apie nesuplanuotas V. G. valdytas nuosavybės
teise grąžintinas teritorijas, įpareigoti savivaldybę parengti ir patvirtinti
pretendentams grąžinamos žemės planus ir pateikti šiuos dokumentus
žemėtvarkos skyriui. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto savivaldybės
administracija 2004 m. liepos 22 d. raštu Nr. 40-2-1043 informavo pareiškėją
N. G., jog pateikti atsakymą, kiek yra laisvos grąžintinos žemės iki 1940 m.
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buvusioje V. G. žemėje, nėra galimybių, nes nepakanka topografinės medžiagos,
taip pat nurodė, kad žemė yra numatyta Ateities plento rekonstrukcijai, o
kita žemės dalis užimta Kauno technologijos universitetui išskirtu sklypu
(duomenys neskelbtini) (b. l. 15-16). Iš esmės tas pats pakartota Kauno miesto
savivaldybės administracijos 2005 m. vasario 9 d. rašte Nr. 6-235 (b. l. 7). Šių
Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymų negalima vertinti kaip
atsakovo neveikimo. Jais atsisakyta tenkinti pareiškėjų prašymą, nurodant,
kad prašoma grąžinti žemė yra užimta ir priskirtina valstybės išperkamai. Tai,
jog pareiškėjos minėtuosius atsakymus laiko neišsamiais ir nemotyvuotais,
nesudaro pagrindo vertinti jų kaip atsakovo neveikimo, nes iš atsakymų matyti
Kauno miesto savivaldybės administracijos valia žemę, į kurią pretenduoja
pareiškėjos, priskirti valstybės išperkamai. Taigi pareiškėjos skundžia Kauno
miesto savivaldybės aktus, tokiems reikalavimams nustatyta ikiteisminė ginčo
sprendimo tvarka. Šie aktai ikiteismine tvarka nebuvo apskųsti, todėl pirmosios
instancijos teismas pagrįstai šią skundo dalį grąžino jį padavusiems asmenims.
Trečiasis ir ketvirtasis reikalavimai reiškiami Kauno apskrities viršininko
administracijai – įpareigoti pateikti informaciją apie dienraštyje „Kauno diena“
paskelbtos informacijos teisėtumą ir įpareigoti atšaukti šią informaciją. Iš bylos
medžiagos matyti (b. l. 36-37), kad Kauno apskrities viršininko administracija
laikraštyje buvo išspausdinusi informaciją, kuria prašo pretendentus į
Kauno mieste turėtą žemę iki 2007 m. kovo 1 d. apsispręsti dėl nuosavybės
teisių atkūrimo realių būdų parinkimo. Toks informacijos paskelbimas yra
veiksmas. Juo neįforminamas joks administracinis sprendimas, todėl jis nėra
administracinis aktas. Administraciniai teismai nagrinėja bylas ne tik dėl teisės
aktų, bet ir administravimo subjektų veiksmų teisėtumo (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Tačiau administraciniai teismai nagrinėja
bylas tik dėl tokių viešojo administravimo subjekto veiksmų, kurie gali
pažeisti asmens teises ir laisves. Pareiškėjų skunde nenurodoma, kuo tokios
informacijos paskelbimas gali pažeisti jų teises. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjų teisės būtų pažeistos tik tokiu
atveju, jei Kauno apskrities viršininko administracija pasibaigus nurodytam
terminui (po 2007 m. kovo 1 d.) atsisakytų atlikti jos kompetencijai priskirtus
veiksmus. Tai būtų individualus teisės aktas, potencialiai galintis pažeisti
pareiškėjų teises, kurio teisėtumas vertintinas administracinių teismų. Tuo
tarpu laikraštyje „Kauno diena“ išspausdinta informacija vertintina kaip
raginimas piliečiams atlikti tam tikrus veiksmus, ji negali sukelti privalomų
teisinių pasekmių pareiškėjoms, todėl reikalavimas pateikti informaciją apie
jos teisėtumą ir atšaukti šią informaciją nenagrinėtinas administracinių teismų
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(Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.).
Penktasis reikalavimas reiškiamas kartu Kauno miesto savivaldybei
ir Kauno apskrities viršininko administracijai pateikti informaciją, ar dėl
Pietrytinio greitkelio ir ,,Eurostandarto“ geležinkelio yra parengti planai ar
ekonominiai projektai, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažino
Seimas arba Vyriausybė. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjos būtų kreipęsi į
atsakovus su prašymu suteikti jų reikalaujamą informaciją ir kad atsakovai būtų
atsisakę šią informaciją suteikti ar būtų vilkinę jos suteikimą. Iš bylos medžiagos
matyti (b. l. 23), kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2003 m.
gegužės 5 d. raštu Nr. 526-2-768 pareiškėjos buvo informuotos, jog dalis žemės
„vadovaujantis Kauno miesto genplanu, yra rezervuota pietrytinio greitkelio
tiesimui“. Pareiškėjos 2003 m. gruodžio 18 d. raštu Kauno apskrities viršininko
administracijai ir Kauno miesto savivaldybei nurodė, jog „mūsų manymu,
nepagrįstai mums nėra grąžinama žemė toje dalyje, kuri numatyta panaudoti
greitkelio tiesimui. Šiuo metu ši žemė nėra panaudota pagal Nuosavybės teisių
atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 1 p. numatytą paskirtį.“ Tokio rašto negalima
vertinti kaip prašymo pateikti informaciją, ar dėl Pietrytinio greitkelio ir
,,Eurostandarto“ geležinkelio yra parengti planai ar ekonominiai projektai, kurių
valstybinę svarbą savo sprendimu pripažino Seimas arba Vyriausybė. Nepaisant
to, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2004 m. liepos 22 d. raštu Nr.
40-2-1043 ir 2005 m. vasario 9 d. raštu Nr. 6-235 pareiškėjoms buvo nurodyta,
kad Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-242,
numatyta kelio vieta, į kurią pretenduoja pareiškėjos.
Kadangi pareiškėjos į atsakovus dėl informacijos, ar dėl Pietrytinio
greitkelio ir ,,Eurostandarto“ geležinkelio yra parengti planai ar ekonominiai
projektai, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu pripažino Seimas arba
Vyriausybė, suteikimo nėra kreipęsi, nėra nei atsakovų atsisakymo, nei vilkinimo
suteikti informaciją, kurie galėtų būti skundžiami administraciniam teismui.
Pareiškėjos turėtų kreiptis į atsakovus įstatymų nustatyta tvarka su prašymu
suteikti jų pageidaujamą informaciją ir tik negavę prašomos informacijos
kreiptis į administracinius teismus. Reikalavimas įpareigoti atsakovus suteikti
pareiškėjų prašomą informaciją nenagrinėtinas administracinių teismų
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.).
Šeštasis reikalavimas suformuluotas taip: „atsakovams teisės aktais
nepagrindus priežasčių, dėl kurių nevykdomas Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, su
vėlesniais pakeitimais, įpareigoti atsakovus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
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dienos per 2 mėnesius laiko atkurti mums nuosavybės teisę į išlikusią V. G.
žemę.“ Administraciniams teismams reiškiami reikalavimai turi būti aiškūs ir
nedviprasmiški. Teismas negali priimti sprendimo, kurio įvykdymas priklausytų
nuo tam tikros sąlygos atsiradimo ar neatsiradimo (sąlyginis sprendimas). Šis
reikalavimas nėra aiškus, jis suformuluotas kaip sąlyginis reikalavimas. Neaišku,
kuriam iš atsakovų jis adresuojamas. Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje laikomasi pozicijos, kad nors Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 122 punktas nustato,
kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius
atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo
priėmimo nagrinėjami Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta
tvarka, ginčai dėl apskrities viršininko sprendimų dėl nuosavybės teisių
atkūrimo skundžiami teismui (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, Piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 123
punktas). Ši nuostata taikytina ir skundžiant apskrities viršininko atsisakymą
priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar vilkinimą priimti tokį
sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5 –26/2006, 2006 m. vasario 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-28/2006 ir kt.). Pareiškėjų reikalavimas
įpareigoti apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises į
išlikusią žemę nagrinėtinas administraciniame teisme, netaikant ikiteisminės
ginčo sprendimo tvarkos. Tačiau nagrinėdamas šios skundo dalies priėmimo
klausimą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turi atkreipti dėmesį į
nurodytuosius trūkumus ir imtis priemonių, kad jie būtų pašalinti.
Septintasis reikalavimas „įpareigoti Kauno apskrities viršininko
administraciją ir Kauno miesto savivaldybę atsakyti pareiškėjoms, kodėl
neatkuriama nuosavybė į 48 arus žemės, apie kurių ruošiamą nuosavybės
atkūrimą Urbanistikos ir Žemėtvarkos skyriai buvo mus informavę.“ Iš bylos
medžiagos matyti, kad pareiškėjos 2004 m. rugsėjo 20 d., 2005 m. vasario 9
d. kreipėsi raštais į atsakovus, prašydamos paaiškinti, kodėl neatkuriamos
nuosavybės teisės į 48 arus žemės, apie kurios laisvą plotą Kauno miesto
savivaldybės administracija 2003 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 526-2-768 buvo
informavusi Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto
žemėtvarkos skyrių (b. l. 23). Pareiškėjos skundžia atsakovų neveikimą,
nesuteikiant joms informacijos, kodėl neatkuriamos nuosavybės teisės į
minėtuosius 48 arus žemės. Minėta, kad ginčams dėl neveikimo, susijusiems
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su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu, kilusiems
iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo,
privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka įstatymuose nėra
nustatyta. Todėl toks reikalavimas galėtų būti nagrinėjamas administraciniuose
teismuose. Šios skundo dalies priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo spręsti
pirmosios instancijos teismui.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2
punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjų atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 20 d.
nutarties dalį, kuria nutarta laikyti nepaduotą pareiškėjų skundą dėl reikalavimų
įpareigoti atsakovus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos per 2 mėnesius
laiko atkurti nuosavybės teisę į išlikusią V. G. žemę bei įpareigoti atsakovus
Kauno apskrities viršininko administraciją ir Kauno miesto savivaldybę
atsakyti pareiškėjoms, kodėl neatkuriama nuosavybė į 48 arus žemės, apie kurių
ruošiamą nuosavybės teisių atkūrimą Urbanistikos ir Žemėtvarkos skyriai
buvo informavę, panaikinti ir šios skundo dalies priėmimo klausimą grąžinti
pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.
Likusią Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 20 d.
nutarties dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.9.2. Dėl kriterijų, reikšmingų sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo klausimą
Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti įvertinta,
ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo
sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus
sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios
padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). Realus
bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties
atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas,
o, atsižvelgiant į paminėtą, ir realus teismo sprendimo įvykdymas, pasunkėtų
arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis
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aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad
sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų
pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas.
Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi būti įvertinama
ne tik grėsmė būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui, pažeistų asmens teisių
ir teisėtų interesų atkūrimui. Teisingumo principas reikalauja, kad sprendžiant
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių būtų atsižvelgta ir į atsakovo interesus.
Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos administraciniuose ginčuose,
kuriose paprastai dalyvauja viešojo administravimo institucija, įgyvendinanti
valstybės valdžią, tad negali būti nepaisoma ir viešųjų interesų. Be to, turi būti
įvertintos ir kitos reikšmingos aplinkybės.
Teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą,
turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį
pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą,
jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės
taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui,
nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų
interesų.
Administracinė byla Nr. AS2 – 646/2007
Procesinio sprendimo kategorija 54

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS
NUTARTIS
2007 m. lapkričio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Romano Klišausko,
Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. nutarties administracinėje byloje
pagal pareiškėjo R. A. G. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėjas R. A. G. 2007 m. spalio 4 d. skundu kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro (toliau – ir Teisingumo ministras) 2007 m. rugsėjo 28 d.
įsakymą Nr. 7P-90 ,,Dėl antstolio R. A. G. įgaliojimų pasibaigimo“. Pareiškėjas
taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti
skundžiamo įsakymo galiojimą.
Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu įsakymu jis nuo 2007 m. spalio 1
d. atleistas iš antstolio pareigų, neįgijus reikiamo išsilavinimo, ir išbrauktas
iš Lietuvos antstolių sąrašo. Pareiškėjo teigimu, nesustabdžius šio įsakymo
galiojimo, jis privalės atleisti visą personalą, uždaryti kontorą, vykdomosios
bylos bus perduotos kitam antstoliui, o tai sąlygos ne tik vykdymo proceso
vilkinimą, bet ir proceso šalių nepasitenkinimą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 8 d. nutarties
dalimi pareiškėjo prašymą patenkino ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos sustabdė Teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 7P-90
galiojimą.
Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas
proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių
reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo
sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas
pažymėjo, jog skundžiamu įsakymu pareiškėjas atleistas iš antstolių. Teismas,
atsižvelgęs į pareiškėjo pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonės taikymo, padarė išvadą, jog užtikrinus reikalavimą pareiškėjas
išvengtų nuostolių, o ateityje nekiltų ginčas dėl nuostolių atlyginimo iš
atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Teisingumo
ministerija).
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III.
Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartimi pritaikytą reikalavimo
užtikrinimo priemonę. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas pakartojo pareiškėjo skundo argumentus, tačiau nenurodė
konkrečių aplinkybių ir faktų, dėl kurių kyla reali grėsmė, jog nepritaikius
reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų
arba pasidarytų negalimas, pažeisdamas ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS15-183/2006).
2. Teismo praktika, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones
bylose, kuriose ginčijamas antstolių įgaliojimų pasibaigimas dėl neatitikimo
išsilavinimo reikalavimui, skiriasi: 9 iš esmės analogiškose bylose Vilniaus
apygardos administracinis teismas pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę,
o 10 bylų – nepritaikė.
3. Dėl tokių pačių, kokias nurodė ir pareiškėjas, aplinkybių pasisakyta
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS10-349/2007. Pareiškėjo argumentai yra susiję
vien tik su neigiamų finansinių pasekmių atsiradimu. Valstybė, atstovaujama
Teisingumo ministerijos, turėtų visas galimybes atlyginti jam padarytą žalą.
4. Tikimybė, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės,
vykdymo proceso eiga būtų sustabdyta tam tikram laikui (pagal Teisingumo
ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202 patvirtintos Vykdomųjų bylų ir
kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų ar turto, perimto, bet
neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo pasibaigus antstolio
įgaliojimams tvarkos 5 punktą – vienam mėnesiui), nėra adekvati ir proporcinga
leidimui antstoliams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, tęsti veiklą
neribotą laiką.
5. Teismas, priimdamas nutartį, turėjo nuspręsti, ar paminėtos priemonės
pritaikymas nepažeistų proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS10-22/2007). Pritaikius reikalavimo užtikrinimo
priemonę, leidžiama buvusiam antstoliui, kurio veikla jau nutraukta teisės aktų
nustatyta tvarka ir dėl kurio kvalifikacijos kyla tokių abejonių, dėl kurių jis
negali būti antstoliu, vykdyti antstolio funkcijas.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:
IV.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad
,,asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į
teismą“. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „kiekvienas suinteresuotas subjektas
turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista
ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas“. Tačiau teisė į teisminę
pažeistų ar ginčijamų teisių ir įstatymo saugomų interesų gynybą būtų fiktyvi,
jei teismas negalėtų realiai ir veiksmingai apginti asmens teisių. Todėl asmens
teisių gynyba teisme turi būti efektyvi. Nepakanka tik formaliai garantuoti
asmens teisę kreiptis į teismą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip
pat yra ne kartą pažymėjęs, kad asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai,
o realiai ir veiksmingai (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas), o Europos Žmogaus Teisių Teismo
jurisprudencijoje teisė į tinkamą teismo procesą, numatyta Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, apima ir
įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą (pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių
Teismo 1997 m. vasario 25 d. sprendimas byloje Hornsby prieš Graikiją).
Kai asmuo kreipiasi į administracinį teismą su prašymu panaikinti
administracinį aktą, teismas, tenkindamas pareiškėjo skundą, skundžiamą
administracinį aktą paprastai panaikina. Tačiau iki teismo sprendimo
administracinėje byloje įsiteisėjimo, skundžiamas administracinis aktas gali
būti įvykdytas (vykdomas) ir sukelti asmeniui atitinkamas neigiamas pasekmes.
Tokiu atveju asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai realiai ir veiksmingai
galėtų būti apginami paprastai tik tada, kai panaikinus administracinį
aktą, būtų atkuriama iki administracinio akto priėmimo buvusi padėtis,
pašalinamos panaikintų administracinių aktų sukeltos neigiamos pasekmės.
Šią išvadą patvirtina ir ABTĮ 92 straipsnio nuostata, pagal kurią skundžiamo
akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi
iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos
pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Tad turi egzistuoti teisinis mechanizmas,
kuris užtikrintų, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas
reikšmingas aplinkybes ir interesus, kad būtų užkertamas kelias nepataisomam
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asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Priešingu atveju asmens
teisės galėtų likti realiai neapgintos.
V.
ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso
dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių
reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso
stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas
gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemonių,
kurias gali taikyti administracinis teismas, sąrašas pateiktas ABTĮ 71 straipsnio
2 dalyje. Teismas gali uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, sustabdyti
išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą arba laikinai sustabdyti ginčijamo akto
galiojimą.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą
pažymėta, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo,
turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo
priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas,
t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo
priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas
(ABTĮ 92 str.) (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartys administracinėse bylose Nr. AS11-367/2007, AS15-622/2006; iš esmės
analogiškos pozicijos laikytasi ir administracinėse bylose Nr. AS16-528/2007,
AS8-488/2007 ir kt.). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio
akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų
interesų atkūrimas ir apgynimas, o, atsižvelgiant į paminėtą, ir realus teismo
sprendimo įvykdymas, pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos
nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas,
sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas,
teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar
sudėtingas. Tokios pozicijos iš esmės laikėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ir administracinėse bylose Nr. AS5-155/2005, AS5-230/2005. Tad jei iš
bylos medžiagos galima daryti pagrįstą prielaidą, kad, nesiėmus užtikrinimo
priemonių, administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių
pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas
arba sudėtingas, yra pagrindas svarstyti reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymą.
Tačiau sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi
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būti įvertinama ne tik grėsmė būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui,
pažeistų asmens teisių ir teisėtų interesų atkūrimui. Teisingumo principas
reikalauja, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių būtų
atsižvelgta ir į atsakovo interesus. Reikalavimo užtikrinimo priemonės
taikomos administraciniuose ginčuose, kuriose paprastai dalyvauja viešojo
administravimo institucija, įgyvendinanti valstybės valdžią, tad negali būti
nepaisoma ir viešųjų interesų. Be to, turi būti įvertintos ir kitos reikšmingos
aplinkybės.
Paminėtos nuostatos atsispindi ir administracinių teismų praktikoje.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad
teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą,
paprastai turėtų atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą
jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių
faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo
užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus
siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų
pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartys administracinėse bylose Nr. AS16-528/2007, Nr. AS6-496/2006, Nr.
AS15-622/2006).
VI.
Pastebėtina, kad Europos Tarybos, kurios narė yra ir Lietuva, Ministrų
Komitetas taip pat yra atkreipęs dėmesį į būtinybę asmenims suteikti galimybę
prašyti laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose.
Europos Tarybos Ministrų Komitetas 1989 m. rugsėjo 13 d.
Rekomendacijoje Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos
administraciniuose ginčuose“, atsižvelgdamas inter alia į tai, kad neatidėliotinas
administracinio akto, kuris yra arba bus ginčijamas, vykdymas atitinkamomis
aplinkybėmis gali nepataisomai paveikti asmens interesus tokiu būdu, kurio
dėl teisingumo interesų turi būti kiek įmanoma vengiama, rekomendavo
Europos Tarybos valstybėms narėms suteikti pareiškėjams galimybę prašyti
taikyti laikinąsias apsaugos priemones administracinio akto atžvilgiu. Europos
Tarybos Ministrų Komitetas šioje rekomendacijoje nurodė, kad sprendžiant
dėl laikinosios apsaugos skyrimo, teismas turi įvertinti visus reikšmingus
faktorius ir interesus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos,
jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas
(kompensavimas) būtų sudėtingas, ir yra prima facie (iš lot. – iš pirmo žvilgsnio)
argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo. Rekomendacijoje nurodoma, kad
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teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės gali būti administracinio akto
visiškas arba dalinis vykdymo sustabdymas, nurodymas visiškai ar iš dalies
atkurti situaciją, kuri egzistavo, kai buvo priimtas administracinis aktas arba
bet kuriuo metu vėliau, arba bet kokio kito tinkamo įpareigojimo nustatymas
administravimo institucijai pagal teismo turimas galias.
Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 9 d.
Rekomendacijoje Nr. Rec (2003)16 „Dėl administracinių ir teismo sprendimų
vykdymo administracinės teisės srityje“ taip pat nurodyta, kad jei įstatyme
nenumatyta, kad skundo dėl sprendimo padavimas automatiškai sustabdo
sprendimą, privatūs asmenys turi turėti galimybę prašyti administracinės
institucijos ar teismo sustabdyti ginčijamo sprendimo įgyvendinimą, siekiant
apsaugoti jų teises ir interesus. Rekomendacijoje pažymima, kad administravimo
institucija ir, jei įstatyme nenumatyta kitaip, teisminė institucija, spręsdama
klausimą dėl sustabdymo, turi atsižvelgti į viešąjį interesą ir trečiųjų asmenų
teises ir interesus.
VII.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas kreipėsi su prašymu panaikinti
Teisingumo ministro įsakymą, kuriuo jis inter alia buvo atleistas iš antstolių, o
taip pat išbrauktas iš Lietuvos antstolių sąrašo. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti ginčijamo įsakymo galiojimą.
Pareiškėjo skundas įstatymų nustatyta tvarka buvo priimtas. Šiame skunde
jis, be kita ko, kelia klausimą dėl to, ar priimant ginčijamą įsakymą tinkamai
buvo pritaikyti įstatymai, ar buvo atsižvelgta į atitinkamus teisės principus.
Taigi inicijuojamas ginčas dėl administracinio akto (įsakymo) teisėtumo ir
pagrįstumo bei prašoma laikinai stabdyti jo galiojimą.
Akivaizdu, ir to neginčija atsakovas, kad jei ginčijamas įsakymas bus
panaikintas, iškils žalos neteisėtai atleistam antstoliui atlyginimo klausimas.
Teisėjų kolegija pastebi, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo,
kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių
konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Antstolis taip pat gali teikti Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme (toliau – ir
Antstolių įstatymas) numatytas paslaugas, jeigu tai netrukdo jam atlikti antstolio
funkcijų (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.).
Antstolis gauna pajamas iš valstybės jam suteiktų funkcijų vykdymo,
taip pat paslaugų, kurias jis gali teikti pagal įstatymus, teikimo. Šios pajamos
nėra pastovios. Jos inter alia priklauso nuo to, kiek asmenų kreipsis į antstolį
272

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

dėl atitinkamų paslaugų teikimo, kaip seksis antstoliui vykdyti jam pateiktus
vykdomuosius dokumentus ir kitų aplinkybių. Tad tiksliai apskaičiuoti ir
kompensuoti asmeniui padarytą turtinę žalą (asmens negautas pajamas),
patenkinus pareiškėjo skundą, gali būti iš esmės neįmanoma.
Be to, po teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, grįžęs vykdyti
antstolio funkcijas asmuo dar ilgai gali patirti neigiamas pasekmes dėl
skundžiamo įsakymo taikymo iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo,
nes jam reikėtų iš esmės iš naujo pradėti vykdyti savo veiklą, jis galimai jau būtų
praradęs didžiąją dalį savo klientų bei jų pasitikėjimą, skundžiamo įsakymo
priėmimo dieną jo vykdytos bylos galėtų būti jau kito antstolio įvykdytos, todėl
jis nebeturėtų galimybės gauti pajamų iš jų vykdymo.
Pagal Teisingumo ministerijos tinklalapyje pateikiamą informaciją,
pareiškėjas iki atleidimo iš pareigų turėjo 4 antstolio padėjėjus. Tačiau pareiškėją
atleidus iš antstolių, darbo sutarties su šiais padėjėjais vykdymas iš esmės yra
neįmanomas, jos gali būti nutrauktos, šie asmenys gali įsidarbinti kitur ir, po
teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, nebepageidauti (nebegalėti) grįžti
dirbti pas pareiškėją antstolių padėjėjais. Todėl nesustabdžius skundžiamo
įsakymo galiojimo, pareiškėjui ateityje gali tekti ieškoti ir naujų darbuotojų, iš
naujo burti antstolio kontoros kolektyvą.
Atkreiptinas dėmesys, kad antstolių skaičius atitinkamoje veiklos
teritorijoje yra reguliuojamas (Antstolių įstatymo 2 str. 3 d.). Neatmestina
tikimybė, kad nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, iki teismo
sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo įstatymų nustatyta tvarka būtų paskirtas
naujas antstolis į dėl pareiškėjo atleidimo atsilaisvinusią antstolio vietą. Tai
galėtų iš esmės apsunkinti pareiškėjo grįžimą dirbti antstoliu, jei skundžiamas
įsakymas būtų panaikintas.
Atsižvelgdama į paminėtą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nesustabdžius
ginčijamo įsakymo galiojimo, šis administracinis aktas realiai gali sukelti
neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, priėmus pareiškėjui palankų
sprendimą, gali būti neįmanomas arba itin sudėtingas. Šiuo atveju būtų iš esmės
neįmanoma tiksliai apskaičiuoti ir kompensuoti turtinę žalą, kurią būtų patyręs
ir ateityje patirtų antstolis. Atitaisyti (kompensuoti) kitą antstoliui padarytą žalą
(klientų pasitikėjimo, darbuotojų bei klientų praradimą ir kt.) taip pat būtų itin
sudėtinga.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas buvo atleistas iš antstolių ne
dėl to, kad netinkamai vykdė savo funkcijas ar netinkamai organizavo ir vykdė
savo veiklą. Pagal skundžiamą Teisingumo ministro įsakymą, pareiškėjas buvo
atleistas tik dėl to, kad per įstatymo nustatytą terminą, atsakovo nuomone,
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neįgijo reikiamo išsilavinimo. Todėl teisėjų kolegija šiame bylos nagrinėjimo
etape neturi pagrindo manyti, kad egzistuoja reali grėsmė, jog vien tik dėl teisės
aktų nustatyta tvarka Lietuvoje pripažinto išsilavinimo neturėjimo ginčijamo
įsakymo galiojimo sustabdymo metu pareiškėjas galėtų netinkamai vykdyti
antstolio pareigas ir pažeisti trečiųjų asmenų (vykdymo proceso dalyvių ar kt.)
teises ir teisėtus interesus. Juolab kad pareiškėjas antstoliu dirba ne vienerius
metus. Be to, įstatymų leidėjas beveik penkerius metus po antstolių sistemos
reformos (nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2007 m. spalio 1 d.) leido atitinkamiems
asmenims, neturintiems Antstolių įstatyme numatyto teisinio išsilavinimo,
užimti antstolio pareigas ir vykdyti jų funkcijas. Taigi asmens išsilavinimo
trūkumas reformuotos antstolių sistemos veiklos pradžioje, kai buvo itin
aktualu, kad nauji teisės aktai, tarp jų – ir nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, reikšmingai reformavęs
vykdymo procesą, būtų teisingai taikomi, įstatymų leidėjo nebuvo vertinamas
kaip absoliuti kliūtis asmeniui tapti antstoliu ir vykdyti įstatymų jiems pavestas
svarbias funkcijas.
Teisėjų kolegija pažymi, kad paminėtu aspektu ši byla iš esmės skiriasi nuo
atsakovo atskirajame skunde nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutarties administracinėje byloje Nr. AS10-349/2007. Paminėtoje
byloje pareiškėja buvo atleista iš notarų ne dėl to, kad neįgijo reikiamo teisinio
išsilavinimo. Paminėtoje byloje ginčytų administracinių aktų pagrindu teismui
kilo pagrįstos abejonės dėl pareiškėjos tinkamumo atlikti notaro pareigas. Todėl
teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, esminę
reikšmę suteikė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo įtakai viešajam
interesui, o ne pareiškėjos nurodytoms aplinkybėms, kuriomis ji grindė savo
prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir kurios iš dalies sutampa
su pareiškėjo šioje byloje nurodytomis aplinkybėmis.
Pastebėtina ir tai, kad nesustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimo,
padidėtų kitų toje teritorijoje, kurioje veikė pareiškėjas, galinčių veikti antstolių
darbo krūvis – būtų privalu susipažinti su dideliu skaičiumi perduotų pareiškėjo
užvestų vykdomųjų bylų, kas galėtų neigiamai paveikti trečiųjų asmenų ir viešąjį
interesus, nes sudarytų prielaidas sutrikdyti sklandų, efektyvų ir operatyvų
vykdymo procesą šiose bylose.
Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo pritaikyta
reikalavimo užtikrinimo priemonė yra proporcinga ja siekiamam tikslui
– užtikrinti realią ir veiksmingą asmens teisių gynybą teisme, išvengti
neatitaisomos (sunkiai atitaisomos) žalos, kuri gali atsirasti, jei skundžiamas
aktas ginčo metu galiotų, o vėliau teismo sprendimu būtų panaikintas. Kaip
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matyti iš paminėto, laikinas ginčijamo akto galiojimo sustabdymas taip pat
neturėtų esmingai pažeisti viešojo ir trečiųjų asmenų interesų ir net tam
tikrais aspektais leistų juos užtikrinti. Teisėjų kolegijos vertinimu, sustabdžius
ginčijamų įsakymų galiojimą, galima išvengti didesnės žalos privatiems ir
visuomenės interesams, nei jos galėtų atsirasti netaikius šios reikalavimo
užtikrinimo priemonės.
Atsižvelgdama į paminėtą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pritaikė reikalavimo užtikrinimo
priemones. Tenkinti atsakovo atskirąjį skundą dėl jame išdėstytų motyvų nėra
pagrindo.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų
kolegija
nutaria:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atskirąjį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Administraciniai teismai Europos Sąjungos
valstybėse narėse: lyginamieji aspektai
Administracinės justicijos sistemos Europos Sąjungos valstybėse narėse
Administracinė justicija Europoje ėmė sparčiai plisti antroje XIX a.
pusėje – administraciniai teismai buvo įsteigti Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje ir
Ispanijoje, vėliau – ir kitose Europos žemyno valstybėse1. Šiandien, žvelgiant
į Europos Sąjungos valstybių narių teismų sistemas, galima teigti, kad
specializuoti administraciniai teismai, o tuo pačiu ir administracinės justicijos
savarankiškumo pripažinimas, yra bendroji taisyklė. Administraciniai teismai
įsteigti devyniolikoje iš dvidešimt septynių Europos Sąjungos valstybių narių –
Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Vokietijoje, Austrijoje,
Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje, Suomijoje, Švedijoje, Čekijoje,
Slovėnijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Trylika iš
nurodytų devyniolikos Europos Sąjungos valstybių narių yra įsisteigusios
administracinius teismus (ar administracinių teismų sistemas), visiškai atsietus
nuo bendrosios kompetencijos teismų sistemos. Dar šešios valstybės turi
savarankiškus administracinius teismus vienoje ar keliose teisminės kontrolės
grandyse – tik žemesnių instancijų administracinius teismus (Latvija, Estija,
Ispanija ir Slovėnija), arba tik aukščiausiąjį administracinį teismą (Čekija,
Nyderlandai2). Šių valstybių teismų sistemas sąlyginai galime pavadinti
„mišriomis“.
Tarp Europos Sąjungos valstybių, neturinčių administracinių teismų,
pirmiausia minėtinos anglosaksų teisės tradicijos valstybės – Jungtinė Karalystė,
Airija, Malta bei Kipras. Administracinių teismų taip pat neturi Danija,
1 Plačiau Žr. Valančius V. Kai kurie bendrosios kompetencijos, konstitucinių ir administracinių teismų
santykių aspektai//Jurisprudencija, 2004, T. 51 (43)
2 Nydelanduose, kaip ir Prancūzijoje, Belgijoje, Graikijoje, Italijoje bei Ispanijoje, aukščiausiojo
administracinio teismo vaidmenį atlieka Valstybės taryba. Ši specifinė institucija išsiskiria tuo, kad
be teisminių funkcijų vykdo ir Vyriausybės patariamosios institucijos funkcijas. Šio straipsnio tikslais
paminėtoji Valstybės tarybos funkcija nėra reikšminga, taigi Valstybės tarybos straipsnyje bus įvardijamos
terminu „aukščiausi administraciniai teismai“, išskyrus atvejus, kai kalbama apie konkrečią valstybę
nurodant institucijos pavadinimą.
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Vengrija, Slovakija bei Rumunija. Vis dėlto ir šiose valstybėse įmanoma įžvelgti
tam tikrą specifiką, nagrinėjant administracinius ginčus. Kai kuriose valstybėse
kompetencija tikrinti administracinių aktų teisėtumą suteikiama tik vienam ar
keliems bendrosios kompetencijos teismams, paprastai aukštesnės instancijos.
Pavyzdžiui, Kipro Aukščiausiasis teismas veikia kaip vienintelis valstybės
administracinis teismas. Danijoje administracinius aktus turi teisę tikrinti
visi teismai, tačiau kai kurie administraciniai aktai gali būti peržiūrimi tik
Aukštesniajame teisme. Airijoje pirmąja instancija peržiūrėti administracinius
aktus taip pat kompetentingas tik Aukštesnysis teismas. Jungtinėje
Karalystėje kaip administracinis teismas veikia Aukštesniojo Teisingumo
Teismo Karalienės suolo skyrius. Valstybėse, neturinčiose instituciškai
savarankiškų administracinių teismų, administracines bylas gali būti pavesta
nagrinėti specializuotiems bendrosios kompetencijos teismų skyriams (pvz.:
Slovakijoje veikia administracinių bylų skyriai visų pakopų bendrosios
kompetencijos teismuose, Vengrijoje – Aukščiausiajame teisme) arba teisėjams,
besispecializuojantiems administracinių bylų nagrinėjime (pvz.: Vengrijoje
administracines bylas nagrinėja specializuoti bendrosios kompetencijos teismų
teisėjai, įtraukti į „administracinių bylų teisėjų“ sąrašus)3.
1 lentelė. Administraciniai teismai Europos Sąjungos valstybėse narėse
Valstybės, turinčios
savarankiškus
administracinius teismus

Valstybės, turinčios
„mišrias“
teismų sistemas

Valstybės, neturinčios
administracinių
teismų

Austrija
Belgija
Bulgarija
Graikija
Italija
Lenkija
Lietuva

Čekija
Estija
Ispanija
Latvija
Nyderlandai
Slovėnija

Airija
Danija
Jungtinė Karalystė
Kipras
Malta
Rumunija
Slovakija
Vengrija

Liuksemburgas
Portugalija
Prancūzija
Suomija
Švedija
Vokietija

Žvelgiant į valstybes, neseniai reformavusias savo administracinės
justicijos sistemas, galima teigti, kad jose judama institucinio administracinės
justicijos savarankiškumo link. Pavyzdžiui, Latvijoje administraciniai teismai
veiklą pradėjo nuo 2004 m. vasario 1 d.4. Čekijoje 2003 metais pradėjo veikti
3 Administracinė justicija Europoje. Nacionaliniai pranešimai. http://www.juradmin.eu/en/colloquiums/
sem_2005_trier.html
4 http://www.at.gov.lv/index.php?a=9&v=en#04
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savarankiškas Aukščiausiasis administracinis teismas, šioje valstybėje svarstoma
ir apie galimybę sukurti visiškai savarankišką (nuo bendrosios kompetencijos
teismų) administracinių teismų sistemą.5 Lenkijoje nuo 2004 m. sausio 1 d.
pradėjus veikti vaivadijų administraciniams teismams, administracinių teismų
sistema galutinai atsiskyrė nuo bendrosios kompetencijos teismų sistemos ir šiuo
metu yra panaši į Lietuvoje esančią sistemą – vaivadijų administraciniai teismai
kaip pirmosios instancijos teismai, ir Vyriausiasis administracinis teismas, kurio
sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.6 Bulgarijoje savarankiški apygardų
administraciniai teismai pradėjo veikti nuo 2007 m. kovo 1 d. (iki tol Bulgarijoje
veikė tik savarankiškas Aukščiausiasis administracinis teismas, kuriam kasacine
tvarka galėjo būti skundžiami bendrosios kompetencijos apygardų teismų
sprendimai administracinėse bylose)7.
Aptarti pavyzdžiai leidžia teigti, kad Europos Sąjungos valstybės,
ypatingai tos, kurių teisės sistemos grindžiamos kontinentinės teisės tradicija,
yra pripažinusios administracinių ginčų ypatumų sąlygotą specializuotų
administracinių teismų egzistavimo valstybėje poreikį.
Administracinių teismų institucinis sutvarkymas
ir administracinių aktų teisminės kontrolės pakopų skaičius
Valstybėse, neturinčiose instituciškai savarankiškų administracinių
teismų, administracinių aktų teisminės kontrolės pakopų skaičių lemia
institucinis bendrosios kompetencijos teismų sistemos sutvarkymas. Kadangi
bendrosios kompetencijos teismų sistema tradiciškai yra tripakopė, tiek pat
teisminės kontrolės pakopų egzistuoja ir administracinėse bylose. Tripakopį
administracinių aktų teisminės kontrolės modelį pasirinkusiose valstybėse
paprastai laikomasi klasikinio teismų sprendimų kontrolės modelio: pirmoji
instancija – apeliacija – kasacija (revizija). Tuo tarpu valstybėse, įsisteigusiose
savarankiškus administracinius teismus, administracinių teismų sistemos savo
struktūra ir teisminės kontrolės pakopų skaičiumi neretai skiriasi nuo toje
valstybėje veikiančios bendrosios kompetencijos teismų sistemos.
Iš trylikos Europos Sąjungos valstybių narių, turinčių savarankiškus
administracinius teismus, klasikinę tripakopę administracinių aktų teisminės
kontrolės sistemą yra pasirinkusios penkios: Prancūzija, Vokietija, Graikija,
Švedija bei Portugalija. Šešiose valstybėse (Bulgarijoje, Lenkijoje, Suomijoje,
5 http://www.nssoud.cz/en/history.php
6 http://www.nsaa.gov.pl/
7 K. Penchev. Status of the administrative judges in the Republic of Bulgaria. http://www.admincourt.
go.th/iasaj/eng/04_congress/nreport/EReportBulgaria.pdf
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Liuksemburge, Italijoje ir Lietuvoje) įtvirtinta dvipakopė administracinių
aktų teisminės kontrolės sistema. Austrijoje bei Belgijoje iš esmės egzistuoja
vienintelė administracinių aktų teisminės kontrolės pakopa – aukščiausias
administracinis teismas, tačiau, iki patekimo į teismą, administraciniai ginčai
šiose valstybėse gali būti nagrinėjami nepriklausomose kvaziteisminėse
institucijose, atitinkančiose „nepriklausomo tribunolo“ sampratą pagal Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1
dalies nuostatas. Todėl, nepaisant to, kad nurodytos institucijos formaliai nėra
valstybės teismų sistemos sudedamoji dalis, aptariant Austrijos ir Belgijos
administracinių teismų sistemas, paprastai taip pat nurodoma jas esant
dvipakopėmis8.
Kriterijus, nulėmusius tripakopės ar dvipakopės administracinių
teismų sistemos pasirinkimą paminėtose valstybėse, išskirti gan sunku, tačiau
galima pastebėti, kad dvipakopės administracinių teismų sistemos istoriškai
yra „jaunesnės“ (Lenkijoje administracinių teismų sistemos kūrimas, kaip
minėta, baigtas 2004 metais, Lietuvoje – 2001 metais, Bulgarijoje – 2007
metais, Suomijoje – 1999 metais, Liuksemburge – 1997 metais. Palyginimui –
Prancūzijos administracinių teismų sistema, tokia, kokia ji yra dabar, veikia nuo
1953 metų, Vokietijos – nuo 1863 metų, Graikijos – nuo 1975 metų, Švedijos
– nuo 1979 metų9). Manytina, kad toks teisminės kontrolės pakopų skaičiaus
mažėjimas naujai kuriamose administracinės justicijos sistemose gali būti
lemtas pastaruoju metu vis aktualėjančios teismo proceso trukmės problemos
bei Europos mastu deklaruojamo siekio rasti tinkamą pusiausvyrą tarp
administracinio proceso šalių teisių bei teisėtų interesų apsaugos ir reikalavimo
užtikrinti operatyvų teismo procesą bei nepakenkti viešojo administravimo
veiksmingumui.10
Tarp valstybių, turinčių „mišrias“ teismų sistemas, yra pasirinkusių
ir dvipakopį, ir tripakopį administracinių aktų teisminės kontrolės modelį.
Pastebėtina, kad valstybės, kuriose savarankiški administraciniai teismai įsteigti
8 Pavyzdžiui, Austrijoje siekiant įkurti dvipakopę administracinių aktų teisminės kontrolės sistemą, 1991
metais sukurta nepriklausomų administracinių kolegijų sistema. Kolegijų priimti sprendimai gali būti
skundžiami Austrijos Administraciniam Teismui arba Konstituciniam Teismui. Austrijoje taip pat veikia
nepriklausoma Pabėgėlių reikalų kolegija (,,Unabhängiger Bundesasylsenat“), Aplinkosaugos bylų kolegija
(,,Unabhängiger Umweltsenat“) bei Finansinių bylų kolegija (,,Unabhängiger Finanzsenat“). Formaliai
paminėtos kolegijos teisminei valdžiai nepriklauso, tačiau jų nariai skiriami laikantis teisėjams taikytinų
nepriklausomumo ir kadencijos pastovumo garantijų. Plačiau žr.: http://www.juradmin.eu/seminars/
Trier2005/Autriche_en.pdf
9 Administracinė justicija Europoje. Nacionaliniai pranešimai. http://www.juradmin.eu/en/colloquiums/
sem_2005_trier.html
10 Žr. pvz.: Recommendation Rec(2004)20 on judicial review of administrative acts
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tik žemesnėse teismų sistemos grandyse11, išskyrus Slovėniją12, taiko tripakopę
administracinių aktų teisminės kontrolės sistemą. Tuo tarpu mišrią sistemą
turinčiose valstybėse, kuriose veikia tik savarankiški aukščiausios pakopos
administraciniai teismai13, administracinių aktų teisminės kontrolės sistema yra
dvipakopė.
2 lentelė. Administracinių aktų teisminės kontrolės pakopų skaičius valstybėse, kuriose
įsteigti administraciniai teismai
Valstybės, taikančios
tripakopę administracinių aktų
teisminės kontrolės sistemą

Valstybės, taikančios
dvipakopę administracinių aktų
teisminės kontrolės sistemą

Estija
Graikija
Ispanija

Austrija
Belgija
Bulgarija
Čekija

Latvija
Portugalija
Prancūzija

Švedija
Vokietija

Italija
Nyderlandai
Lenkija
Slovėnija
Lietuva
Suomija
Liuksemburgas

Argumentų, pateisinančių dvipakopį administracinių aktų teisminės
kontrolės modelį, be jau paminėto proceso operatyvumo, kuris administracinėse
bylose įgyja ypatingą reikšmę dar ir dėl to, kad administraciniai ginčai neretai
reikšmingi ne tik konkrečioje byloje dalyvaujančių asmenų, bet ir visos
visuomenės interesams, galima būtų išskirti keletą. Pirma, tai administracinių
ginčų specifika ir administracinių aktų teisminės kontrolės apimtis.
Nagrinėdami skundus dėl administracinių aktų administraciniai teismai dažnai
tikrina tik šių aktų atitiktį teisės normų reikalavimams, o nustatę neatitikimą –
tegali skundžiamą aktą panaikinti, bet ne išspręsti klausimą iš esmės (priimti
savarankišką aktą). Taigi administracinėse bylose dažniau nagrinėjami teisės, bet
ne fakto klausimai, o tai įgalina sumažinti teisminės kontrolės pakopų skaičių
(pavyzdžiui, atsisakant apeliacijos stadijos). Antra, administracinės bylos, kitaip
nei civilinės bylos, prieš patekdamos į teismą, paprastai nagrinėjamos viešojo
administravimo institucijose, o kartais – ir kvaziteisminėse institucijose, todėl
bylai patekus į teismą dauguma bylos aplinkybių jau būna išaiškintos14.
11 Ispanijoje, Estijoje, Latvijoje
12 Slovėnijoje Administracinio teismo sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija,
skundžiami tiesiogiai bendrosios kompetencijos Aukščiausiajam Teismui. Administracinio teismo teisinis
statusas šioje valstybėje atitinka bendrosios kompetencijos Aukštesniųjų teismų teisinį statusą.
Žr. http://www.juradmin.eu/seminars/Trier2005/Slovénie_en.pdf
13 Nyderlandai ir Čekija
14 Plačiau Žr. Žr. Valančius V. Kai kurie bendrosios kompetencijos, konstitucinių ir administracinių teismų
santykių aspektai//Jurisprudencija, 2004, T. 51 (43); Ambrasaitė G. Apeliacija adminstraciniame procese:
teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo galimybės. //Jurisprudencija, 2006, T.
6 (84)
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Pagal proceso aukščiausiajame administraciniame teisme pobūdį
dvipakopį administracinių aktų teisminės kontrolės modelį pasirinkusias
valstybes galima bandyti skirti į dvi grupes: valstybes, kuriose antroji teisminės
kontrolės pakopa vykdo klasikinės apeliacijos funkciją, ir valstybes, kurių
aukščiausieji administraciniai teismai, nepaisant dvipakopės administracinių
teismų sistemos, yra kasaciniai (reviziniai) teismai. Nurodytas skirstymas,
žinoma, yra sąlyginis. Viena vertus, kai kurių valstybių (pavyzdžiui, Suomijos)
teisėje kasacijos institutas apskritai nėra žinomas – čia apeliacija vadinamas
tiek kreipimasis į antrosios instancijos teismą, tiek kreipimasis į aukščiausiąjį
valstybės teismą. Kai kuriose valstybėse kreipimasis į aukščiausios instancijos
administracinį teismą įvardijamas terminu „apeliacija“, tačiau akcentuojama,
jog apeliacija administraciniame procese negali būti sutapatinama su
apeliacija civiliniame ar baudžiamajame procesuose, kadangi iš esmės visi
administraciniai teismai nagrinėja tik teisės klausimus (tikrina administracinių
aktų teisėtumą) ir savo sprendimais gali tik panaikinti administracinius aktus,
bet ne juos pakeisti. Išties, vien pagal pirmąjį klasikinį apeliaciją ir kasaciją
(reviziją) atribojantį požymį (ar nagrinėjami tik teisės, ar teisės ir fakto
klausimai) teismų sprendimų kontrolės formas administracinėse bylose atsieti
gali būti sudėtinga. Neišvengiamai tenka remtis kitu požymiu – ar kreipimasis
į aukščiausiąjį administracinį teismą yra išimtinis teismų sprendimų kontrolės
būdas, t.y. galimas tik įstatyme nurodytais atvejais ar taikant griežtą leidimų
sistemą, ar jis priskirtinas prie įprastinių, t.y. galimu praktiškai visose be išimties
administracinėse bylose.
Pritaikius nurodytą kriterijų, prie pirmosios valstybių grupės be
Lietuvos galima būtų priskirti Suomiją, Nyderlandus, Italiją, Liuksemburgą ir
Slovėniją, prie antrosios – Lenkiją, Čekiją ir Bulgariją15. Pavyzdžiui, Suomijoje
kreipimuisi į Aukščiausiajį Administracinį Teismą, kitaip nei į Aukščiausiąjį
Teismą, daugumoje bylų leidimo nėra reikalaujama, o Aukščiausiojo Teismo
teisių apimtis yra analogiška pirmosios instancijos administracinių teismų
teisėms. Italijoje visi pirmosios instancijos administracinių teismų sprendimai
gali būti skundžiami Valstybės tarybai, kuri įgaliota nagrinėti tiek teisės, tiek
fakto klausimus. Tokia pati tvarka nustatyta kreipimuisi į Liuksemburgo
Administracinį teismą. Slovėnijos Aukščiausiasis Teismas yra įgaliotas nagrinėti
fakto klausimus administracinėse bylose, jei šie faktai buvo nustatyti proceso
pirmosios instancijos teisme metu, o ne viešojo administravimo subjektų16.
15 Kadangi Austija ir Belgija pirmosios instancijos administracinių teismų, kurie būtų sudėtinė valstybės
teismų sistemos dalis, neturi, siekiant išvengti sumaišties į nurodytą klasifikaciją jų neįtraukėme.
16 Administracinė justicija Europoje. Nacionaliniai pranešimai. http://www.juradmin.eu/en/colloquiums/
sem_2005_trier.html
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Tuo tarpu Lenkijos Vyriausiasis Administracinis Teismas nagrinėja tik teisės
klausimus, o skundas jam gali būti paduodamas tik esant vienam iš nurodytų
pagrindų: materialinės teisės normos pažeidimui, neteisingai ją aiškinant ar
taikant, arba proceso teisės normos pažeidimui, galėjusiam turėti įtakos bylos
rezultatui17. Čekijoje skundas Aukščiausiajam Administraciniam Teismui
pripažįstamas išimtiniu teismų sprendimų kontrolės būdu, nors kasacijos
pagrindai įstatyme apibrėžiami gan lanksčiai.18
3 lentelė. Aukščiausiojo administracinio teismo funkcija valstybėse, pasirinkusiose dvipakopį
administracinių aktų teisminės kontrolės modelį
Apeliacinės instancijos teismas

Kasacinis (revizinis) teismas

Italija
Lietuva
Liuksemburgas

Lenkija
Čekija
Bulgarija

Nyderlandai
Slovėnija
Suomija

Kaip matyti, teismų sprendimų kontrolės formų administracinėse
bylose pobūdis yra veikiau konkrečios valstybės apsisprendimo dalykas,
ir konkretesnes tendencijas čia įžvelgti sunku. Akcentuotina viena –
nepriklausomai nuo proceso aukščiausiajame administraciniame teisme
pobūdžio, visose valstybėse šie teismai įpareigoti formuoti vieningą
administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus19. Taigi, kitaip nei
kartais manoma, apeliacinis procesas savaime nėra pripažįstamas nesuderinamu
su pastarąja aukščiausiojo valstybės administracinio teismo funkcija.
Lietuvos administracinės justicijos modelio privalumai ir trūkumai
Žvelgiant į Lietuvos administracinės justicijos modelį lyginamuoju
aspektu, galima teigti, kad institucinis jo sutvarkymas atitinka pažangias
europines tradicijas. Būtent taip Lietuvos administracinės justicijos modelis
buvo įvertintas ir užsienio ekspertų20. Dėl to kartais pasigirstantys siūlymai
administracinėje teisenoje įdiegti trečiąją teisminės kontrolės pakopą, grindžiant
tai kasacijos instituto būtinybe ar teismų sistemos vieningumo poreikiu, ar juo
labiau – grįžti prie vieningos teismų sistemos modelio, apskritai atsisakant
specializuotų administracinių teismų, neatrodo pakankamai argumentuoti. Kita
17 http://www.juradmin.eu/seminars/Trier2005/Pologne_en.pdf
18 http://www.nssoud.cz/en/admin%20justice%20today.php
19 Administracinė justicija Europoje. Nacionaliniai pranešimai. http://www.juradmin.eu/en/colloquiums/
sem_2005_trier.html
20 Žr. Administracinė justicija Lietuvoje. Vertinimas. Parengė Daniel. A. Bilak. JTVP, 2003
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vertus, dera sutikti, kad Lietuvos administracinės justicijos sistemos veikloje
galima įžvelgti tam tikrų trūkumų. Svarbiausias jų – administracinės teisenos
proceso teisinio reglamentavimo trūkumai, lemiantys administracinio proceso
nelankstumą ir pernelyg didelį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
darbo krūvį, kliudantį šiam teismui tinkamai vykdyti vieningos teismų praktikos
formavimo funkciją ir neigiamai veikiantį bylų nagrinėjimo administraciniuose
teismuose trukmę.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbo krūvis pastaraisiais
metais augo įspūdingais tempais. Vien per 2006 metus šis teismas išnagrinėjo
5 851 administracinę bylą, t.y. 48 proc. daugiau nei 2005 metais. Kiekvienas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas kaip teisėjų kolegijos
pranešėjas per 2006 metus išnagrinėjo vidutiniškai 365 administracines bylas21.
Iki 2007 metų lapkričio pabaigos Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme jau buvo išnagrinėta daugiau nei 4 200 administracinių bylų22. Sunku
nesutikti su tuo, kad toks darbo krūvis kliudo šio teismo teisėjams tinkamai
atlikti vienodos teismų praktikos formavimo uždavinius. Be to, augantis bylų
skaičius neišvengiamai paveikė administracinių bylų nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme trukmę. Pavyzdžiui, apeliacinio
skundo dėl apygardos administracinio teismo sprendimo vidutinė nagrinėjimo
trukmė per metus išaugo beveik trečdaliu – nuo 3,93 mėnesio 2005 metais
iki 5,65 mėnesio 2006-aisiais, o administracinių teisės pažeidimų bylos
nagrinėjimo trukmė per tą patį laikotarpį išaugo nuo 2,72 mėnesio iki 4,5
mėnesio23. 2007 metais apeliacinio skundo dėl apygardos administracinio
teismo sprendimo vidutinė nagrinėjimo trukmė jau siekė 7,6 mėnesio24. Tikėtis
kitokių tendencijų ateityje būtų sunku, juolab kad panašus darbo krūvio
augimas stebimas ir apygardų administraciniuose teismuose – per 2006 metus
apygardų administraciniuose teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose,
išnagrinėtų bylų skaičius padidėjo 33,2 procento (6 673 bylomis)25. Taigi jau
šiuo metu turėtų būti imamasi reikiamų priemonių, kad nurodytos tendencijos
ateityje neparalyžiuotų Lietuvos administracinės justicijos sistemos darbo.
Problema turėtų būti sprendžiama tiek modernizuojant patį administracinį
procesą (pavyzdžiui, kuomet pastaraisiais metais administracinius teismus
„užplūdo“ valstybės tarnautojų skundai dėl Konstitucijai prieštaraujančiais
21 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinis pranešimas. 2006 metai.
22 Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys
23 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinis pranešimas. 2006 metai
24 Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys
25 Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos 2006 metų apžvalga. Parengė
Nacionalinė teismų administracija. Vilnius, 2007
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teisės aktais sumažinto darbo užmokesčio priteisimo, imta intensyviai mąstyti
apie taip vadinamo „modelinio proceso“26 įvedimo administraciniuose
teismuose poreikį), tiek tobulinant institucinį administracinės justicijos
sistemos sutvarkymą. Atsižvelgiant į šio straipsnio nagrinėjimo objektą, norėtųsi
paminėti tik keletą galimų problemos sprendimo būdų, susijusių su instituciniu
administracinės justicijos sistemos sutvarkymu ir administracinių teismų
kompetencija.
Pirmoji galima priemonė – apriboti galimybę kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą, įvedant leidimų sistemą, bent jau kai kurių kategorijų
bylose27. Tam tikri ribojimai kreiptis į aukščiausiąjį administracinį teismą
taikomi daugelyje Europos Sąjungos valstybių, nepriklausomai nuo to, kelių
pakopų yra jų administracinės justicijos sistema, ir nepriklausomai nuo to, ar
procesas aukščiausiajame administraciniame teisme yra apeliacinis, ar kasacinis
(revizinis)28. Tam tikra kliūtimi tokiam sprendimui Lietuvoje, regis, galėtų tapti
ypač griežta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pozicija dėl apeliacijos
teisės. 2006 m. sausio 16 d. nutarime Konstitucinis Teismas yra konstatavęs,
jog pagal Konstituciją įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas,
kad bendrosios kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį
įsteigto specializuoto pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą būtų galima
apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui, priešingu atveju būtų
pažeidžiamas Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis kiekvienam asmeniui
teisę į teisminę gynybą29. Vis dėlto manytume, kad paminėtą problemą galima
būtų spręsti stiprinant nepriklausomas ikiteismines administracinių ginčų
26 Trumpai modelinio proceso esmę būtų galima apibūdinti taip: teisme esant dideliam skaičiui analogiškų
administracinių bylų, tik pirmoji jų sprendžiama laikantis visų formalių proceso reikalavimų. Galutinės
instancijos teismui priėmus sprendimą pirmojoje byloje, šis sprendimas tampa tam tikru ,,modeliu“
likusioms byloms, kurios sprendžiamos supaprastinta tvarka.
27 Plačiau apie teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo prielaidas ir būdus žr.
Ambrasaitė G. Apeliacija administraciniame procese: teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą ribojimo galimybės//Jurisprudencija. 2006. T. 6 (84)
28 Pavyzdžiui, leidimai skundui į Aukščiausiąjį administracinį teismą paduoti reikalingi Suomijoje (kai
kurių kategorijų bylose), Lenkijoje, Čekijoje, nepriklausomai nuo to, kad administracinių aktų teisminės
kontrolės sistema nurodytose valstybėse yra dvipakopė.
29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies
(2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio
10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio
1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413
straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija)
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų
ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija)
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.“ Valstybės Žinios, 2006.01.19, Nr. 7-254
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nagrinėjimo institucijas ir plečiant bylų kategorijų, kurioms taikytina privaloma
išankstinė nagrinėjimo tvarka tokiose institucijose, ratą. Nors nepriklausomos
ikiteisminės bylos nagrinėjimo institucijos nėra valstybės teismai, tačiau jos
atitinka „nepriklausomo tribunolo“ sąvoką pagal Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio nuostatas, taigi galėtų
būti pripažintos ir „specializuotais teismais“ pagal Konstitucijos 111 straipsnio
2 dalį, juolab kad konkretaus specializuotų teismų, kitaip nei bendrosios
kompetencijos teismų, sąrašo Konstitucija nepateikia. Tuo pačiu bylų, kurioms
buvo taikoma privaloma nagrinėjimo tvarka nepriklausomoje ikiteisminėje
institucijoje, patekimui į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą galėtų būti
taikoma leidimų sistema.
Antra, svarstytina, ar pagrįstai Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo kompetencijai priskirta nagrinėti skundus dėl nutarimų administracinių
teisės pažeidimų bylose. Analizuojant administracinių teismų kompetenciją
Europos Sąjungos valstybėse narėse matyti, kad pagrindinė administracinės
justicijos funkcija yra viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolė. Tuo
tarpu nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, nepaisant kai kurių
administracinės nuobaudos skirtumų nuo kriminalinės bausmės, iš esmės
dažniausiai susiduriama su tokiomis problemomis kaip teisės pažeidimo
intensyvumo laipsnis, kaltės formos ir pan. Daugelis pažeidimų, kurie
Lietuvoje priskiriami administraciniams teisės pažeidimams, atsižvelgiant
į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, turi būti vertinami kaip
baudžiamojo pobūdžio, todėl dirbti su šių kategorijų bylomis tradiciškai labiau
įprasta ir artima baudžiamajai justicijai nei administraciniams teismams30.
Pastebėtina, kad administracinių teisės pažeidimų bylos sudaro išties nemažą
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo krūvio dalį – 2003-2005 metais
administracinių teisės pažeidimų bylos sudarė apie 50 procentų visų Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtų bylų, 2006 metais šis
procentas šiek tiek sumažėjo31. Taigi, atsisakius nurodytų bylų nagrinėjimo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, šio teismo teisėjų darbo
krūvis gerokai sumažėtų.

30 Plačiau žr. Norkus R., Valančius V. Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio
aspektai//Jurisprudencija, 2006, T. 4 (82)
31 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003, 2004, 2005, 2006 metų metiniai pranešimai
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Suomijos administraciniai teismai
Pristatant Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo vaidmenį ir
funkcijas, pravartu atsižvelgti į Suomijos teisinės sistemos ir Suomijos teismų
sistemos bendrąjį kontekstą.
Iš esmės administracinė teismo procedūra Suomijoje remiasi legalumo
principu, bendrąja teise apskųsti administracinius sprendimus ir dviejų instancijų
administracinio teismo sistema.
Nors piliečių, kurių baudžiamosios ir civilinės bylos nagrinėjamos, nėra
daug, visi jie turi tam tikrų kontaktų su administracinės valdžios įstaigomis, pvz.,
spręsdami mokesčių, socialinės apsaugos, aplinkosaugos ar verslo klausimus. Ir
visuomenėje, ir kasdieniame piliečių gyvenime kyla administracinio pobūdžio
klausimų. Dažnai juokaujama, kad valstybinės įstaigos yra tarsi artimi šeimos
nariai. Apsaugos nuo abejotinų sprendimų ir administracinių aktų teisėtumo
kontrolės kokybė rodo, kad valstybės piliečiai gerbia įstatymą. Be to, veiksminga
administracinių teismų sistema netgi stiprina valstybės galimybes plėtoti
tarptautinį bendradarbiavimą ir sėkmingai dalyvauti pasaulio ekonomikos
reikaluose.
1917 metais Suomijai tapus nepriklausoma valstybe, 1918 metais įsteigti
Aukščiausiasis teismas ir Aukščiausiasis administracinis teismas. Apskričių
administraciniai teismai veikė nuo 1955 iki 1999 metų, kol juos pakeitė naujieji
regioniniai administraciniai teismai.
Dabartinė Suomijos Konstitucija (2000 m.) pabrėžia demokratijos, teisės
viešpatavimo principus ir teismų sistemos nepriklausomybę. Jau ankstesniajame
Suomijos Konstituciniame Akte (1918 m.) buvo numatyta, kad teisminė valdžia
priklauso nepriklausomiems teismams, remiantis galių atskyrimo nuostata.
Aukščiausiąją teisminę valdžią vykdė ir tebevykdo Aukščiausiasis teismas
ir Aukščiausiasis administracinis teismas. Naujoji Konstitucija sustiprino
pagrindines teises – teisę būti įstatymo saugomam ir turėti teisingo teismo
proceso bei gero administravimo garantijas. Be to, Konstitucijoje numatytos
teismų sistemos sandaros, teismų pareigų ir sudėties, teisėjų skyrimo ir teisėjų
teisių likti savo pareigose pagrindinės nuostatos.
Teismų sistemos nepriklausomybė dažniausiai suprantama kaip
nepriklausomybė nuo kitų valstybės įstaigų. Taigi kitos vyriausybinės įstaigos
neturi teisės kištis į atskirų bylų sprendimą. Teismai ne tik nepriklausomi nuo
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valstybės įstaigų, bet ir nuo teisminiame bylos nagrinėjime dalyvaujančių šalių,
kitų teismų, išorinių įtakų ir nereikšmingų motyvų – vadinasi, teisėjai privalo
elgtis nešališkai. Tokį nepriklausomybės ir nešališkumo atskyrimą, be to, matome
1999 m. Tarptautinės teisėjų asociacijos priimtoje Visuotinėje teisėjų chartijoje.
Suomijos teismų sistemą sudaro bendrosios kompetencijos teismai,
nagrinėjantys civilines ir baudžiamąsias bylas, ir administraciniai teismai.
Bendrosios kompetencijos teismai savo ruožtu suskirstyti į tris instancijas
(apylinkės teismai, apeliaciniai teismai, Aukščiausiasis teismas). Administraciniai
teismai yra tik dviejų instancijų, nors neteismines administracines įstaigas,
kurių sprendimus įmanoma apskųsti, galima būtų laikyti pirmosios instancijos
įstaigomis.
Specialiųjų teismų vaidmuo Suomijos teismų sistemoje gana nedidelis
– pavyzdžiui, nėra specialių teismų, kurie svarstytų Suomijoje su socialiniais
klausimais, aplinkosaugos ar drausmės reikalais susijusias bylas. Kalbant apie
administracines bylas reikia pastebėti, kad yra du specialūs teismai – Rinkos
teismas, kuris nagrinėja vartotojų teisių apsaugos bylas, ir Draudimo teismas.
Teisingo bylos nagrinėjimo ir gero valdymo garantijos įtrauktos į
Konstituciją kaip fundamentalios teisės. Atitinkamos Konstitucijos nuostatos
siekia daryti žymiai didesnį poveikį, nei tik teikti minimalią apsaugą, kurios
reikalauja tarptautinės žmogaus teisių konvencijos, reikalaujančios vien teisės
būti išklausytam, teisės gauti pagrįstą sprendimą ir teisės jį apskųsti. Nors jau
seniai garantuojama esminė teisė būti įstatymo ginamam, ankstesnioji Suomijos
Konstitucinio Akto nuostata nebuvo pakankama.
Suomijoje nėra Konstitucinio teismo. Vis dėlto šiuo metu galiojančioje
Konstitucijoje yra nuostata, teigianti, kad Konstitucija svaresnė už kitus įstatymus.
Vadinasi, teismas, nagrinėdamas atskirą bylą, privalo vadovautis Konstitucijos
nuostata, jeigu kokia nors įstatymo nuostata prieštarauja Konstitucijai. Šis
principas nėra Parlamento išleidžiamų įstatymų abstrakčios kontrolės įrankis,
todėl jis dera prie Suomijos konstitucinių tradicijų. Atskiri konstituciniai teismai
– tai dažniausiai federacinių valstybių elementai. Suomiškasis modelis, kurio
pagrindą sudaro Konstitucijai suteiktas prioritetas, daro Konstitucijos naudojimą
pragmatišką, o to iš esmės ir siekė šią nuostatą kūrusieji autoriai.
Aukščiausiojo administracinio teismo pagrindinė pareiga – sprendžiant
administracines bylas įgyvendinti aukščiausią teisminę valdžią. Aukščiausiasis
administracinis teismas, lygiai kaip ir Aukščiausiasis teismas, kontroliuoja
žemesnių instancijų teismų atliekamą teisingumo vykdymą bylose, kurios
priskirtos jo kompetencijai. Tai nėra kišimasis į žemesniojo lygmens teismų
teisingumo vykdymą, šiuo atveju pabrėžiamas aukščiausiųjų teismų vaidmuo,
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pvz., teisėjų profesinės kvalifikacijos plėtros srityje.
Aukščiausiasis administracinis teismas turi galimybę teikti siūlymus dėl
įstatymų leidybos ir reikšti nuomonę apie išleistus įstatymus, tačiau ši galimybė
daugiausia naudojama teismų sistemos plėtros labui ir ji nelygintina su patariamųjų
nuomonių sistema, būdinga Prancūzijos, Belgijos ir Nyderlandų aukščiausiems
administraciniams teismams. Suomijos Aukščiausiasis administracinis teismas,
visų pirma, yra teismas, kuris nagrinėja ginčus.
Vienas svarbiausių suomiškos sistemos principų – tai bendrojo pobūdžio
teisė apskųsti visus administracinius sprendimus, įskaitant ir Vyriausybės ar
bet kurios ministerijos sprendimus. Teisė apskųsti aukščiausiuose vyriausybės
lygmenyse priimtus sprendimus buvo įtraukta į 1950 metų Parlamento įstatymą,
vėliau ji buvo dar kartą įtvirtinta šiuo metu galiojančiuose proceso įstatymuose.
Šioje apskundimo teisėje glūdi teisė apskųsti, skundą grindžiant sprendimo
neteisėtumu, tačiau to nederėtų suprasti kaip galimybės tikrinti kitus pagrindus,
kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas. Vis dėlto nėra lengva nustatyti ribą,
kur prasideda ir kur baigiasi sprendimo teisėtumo ir sprendimo tikslingumo
klausimas. Iš tikrųjų, ši riba labiausiai išryškėja tuomet, kai teismas, kuriam
apskųstas sprendimas, nagrinėja klausimus, ar sprendimas neprieštarauja
įstatymams, ar jis priimtas laikantis įstatymo numatytos procedūros, ir ar jis
pagrįstas atitinkamais faktais. Suomijos teismai rūpinasi, kad jiems netektų
atsidurti padėtyje, reikalaujančioje pareikšti nuomonę, ar sprendimai protingi ir
politiniu požiūriu tinkami.
Apeliacijos teisę administracinėse bylose sudaro administraciniam teismui
adresuota paprastoji apeliacija, kurią dažniausiai reikia pateikti per trisdešimt
dienų, ir nepaprastoji apeliacija, t. y. galimybė pasiekti, kad, sprendimui jau tapus
galutiniam, dar būtų įmanoma ištaisyti didžiausias klaidas.
Daugumą Aukščiausiojo administracinio teismo nagrinėjamų bylų sudaro
apeliacijos, kuriomis skundžiami administracinių teismų sprendimai, nors
pasitaiko ir kreipimųsi, kuriais tiesiogiai Aukščiausiajam administraciniam
teismui skundžiami Vyriausybės ar ministerijų sprendimai. Daugiausia yra bylų,
susijusių su mokesčiais, aplinkosaugos klausimais, socialine apsauga, verslu ir
konkurencija. Tačiau sudėtingumo ir svarbumo požiūriu bylos labai skiriasi.
Daugelis bylų svarbios vien suinteresuotajai šaliai, pvz., bylos, susijusios su
socialinės apsaugos, pajamų apmokestinimo klausimais, tačiau nemažai bylų turi
didesnę svarbą visuomenei ir net nacionalinei ekonomikai, pvz., bylos dėl verslo,
statybų ir svarbių aplinkosaugos klausimų – įskaitant uostų statybą, kelių tiesimą,
fabrikų statybą, taip pat žemės ir vandens telkinių naudojimo planus.
Kadangi bylos yra skirtingo pobūdžio, jų nagrinėjimui naudojama
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procedūra lanksti, nors kvorumą visada sudaro penki nariai, išskyrus atvejus,
kai netenkinami prašymai suteikti leidimą apeliacijai –tada pakanka trijų narių
dalyvavimo. Dauguma bylų išsprendžiama rašytine procedūra, nors taip pat
organizuojami ir tyrimai arba žodiniai nagrinėjimai.
Administracinį teisminį procesą nustato specialus parlamento priimtas
įstatymas (1996 m.). Šis procesas lankstesnis, lyginant su procesu, naudojamu
civilinėms byloms nagrinėti. Jam būdingas aktyvesnis teisėjo vaidmuo, ir tai
laikoma būtinu veiksniu, sprendžiant administracinius ginčus; šalys užima
nevienodas pozicijas: visada viena pusė būna silpnesnioji, o kita stipresnioji,
t.y. pilietis ir valstybinė įstaiga. Taigi svarbu ginčą sprendžiančią instituciją
įpareigoti, kad būtų nustatyti visi svarbūs faktai ir kad bylos nebūtų sprendžiamos
vadovaujantis vien šalių pateiktais įrodymais, kurie kartais būna nepakankami.
Administracinio teismo proceso įstatyme yra nuostatų, reguliuojančių
procesinių veiksmų pradėjimą, bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir
motyvavimą, taip pat teisę skųsti. Skundą dėl administracinio sprendimo reikia
paduoti per trisdešimt dienų, o kartu su skundu pateikiamuose dokumentuose
turi būti nurodytas skundo pagrindas ir patys svarbiausi įrodymai, taip pat ir
apskundžiamasis sprendimas. Administraciniai teismai dažniausiai laikosi
rašytinės bylos nagrinėjimo procedūros. Teismas gauna reikalingas išvadas ir
įrodymus, kuriais remiantis išklausomi abiejų šalių parodymai. Administraciniai
teismai apskritai įpareigoti procesą vesti aktyviai ir paties teismo iniciatyva
surinkti iš šalių įrodymus bei faktinę informaciją.
Taigi procesui būdinga laikytis tiriamojo principo, kuris reikalauja,
kad teismas išsamiai išnagrinėtų ginčijamąjį sprendimą. Vadinasi, suomiškas
procesas – tai ne formalus dviejų nesutariančių šalių bylos nagrinėjimas. Aktyvų
proceso pobūdį iš dalies paaiškina tas faktas, kad administraciniuose teisiniuose
ginčuose dažnai dalyvauja daugiau nei dvi šalys, todėl visuomeninis interesas
ypač reikalauja užtikrinti bylos visapusišką ištyrimą.
Nors Suomijos gyventojų palyginti nedaug (5 mln.), Aukščiausiasis
administracinis teismas kasmet gauna nemažai skundų. Per metus – apytikriai
4 000 bylų. Tai paaiškinama Suomijos teisinėmis tradicijomis: Aukščiausiasis
administracinis teismas – ne vien precedentus kurianti institucija. Iš tikrųjų
leidimas paduoti apeliacinį skundą reikalingas tik sprendžiant su mokesčiais
susijusias bylas ir dar tam tikrais atvejais, kai sprendžiamas socialinės apsaugos
klausimas, nors planuojama nustatyti taip, kad leidimas apeliuoti būtų reikalingas
sprendžiant ir kitus klausimus. Jeigu klausimas labai svarbus, pvz., jis susijęs su
aplinkosauga, tuomet leidimas paduoti apeliacinį skundą nereikalingas, vadinasi,
apeliacijos teisė neribota. Be to, administracinių bylų nagrinėjimo išlaidos
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mažesnės, lyginant su civilinių bylų nagrinėjimu, ir dėl to piliečiams lengviau
kreiptis į administracinį teismą.
Kaip reikšmingų bylų pavyzdžius, iš tų, kurias pastaraisiais metais
išnagrinėjo Suomijos Aukščiausiasis administracinis teismas, galima būtų
paminėti skundus dėl žemės ir vandens plotų naudojimo, susijusio su naujo uosto
Helsinkyje statyba, dėl muitų, susijusių su naudotų automobilių importavimu
iš kitų ES šalių, dėl dirbtinio ežero Šiaurės Suomijoje sukūrimo – šie klausimai
dešimtmečius laukė sprendimo – ir dėl sveikatos apsaugos paslaugų prioritetų.
Atitinkamos teismo nutartys šiose bylose siekia dešimtis ar net šimtus puslapių.
Per pastaruosius kelerius metus pats sudėtingiausias procesas buvo skundų dėl
tinklo ,,Natura 2000“ sukūrimo Europos Sąjungoje nagrinėjimas. Šio proceso
metu pateikta 1 600 skundų.
Suomijos įstatymai reikalauja, kad teismai pateiktų savo sprendimų
motyvus. Motyvuose privalo būti nurodyti faktai ir įrodymai, nulėmę bylos
rezultatą, taip pat teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimtas sprendimas.
Administraciniai teismai dažniausiai dėmesį sutelkia į faktų ir jų pagrindimo
klausimus, nors vis labiau reikalaujama nurodyti atitinkamas įstatymų nuostatas
ir priežastis, kodėl įstatymas interpretuotas vienaip ar kitaip. Kadangi žiniasklaida
teismų sprendimus viešina, svarbu aiškiai nurodyti sprendimo motyvus.
Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimai ne tik paskelbiami byloje
dalyvaujančioms šalims, įskaitant valdžios instituciją, dėl kurios sprendimų kilo
ginčų. Sprendimai apžvelgiami teismo metraščiuose ir interneto tinklalapiuose
(www.kho.fi). Vadinasi, teismo sprendimai nedelsiant tampa prieinami
visuomenei.
Teisinės sistemos internacionalizavimas Suomijoje – dvipusis procesas,
panašiai kaip moneta, kuri turi dvi puses. Vienoje monetos pusėje matome
tarptautines žmogaus teisių konvencijas, paveikusias mūsų teisinę sistemą. Tai
ypač pasakytina apie Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Šias konvencijas
įgyvendino Parlamento išleisti aktai, ir jos tokiu būdu tapo Suomijoje veikiančiais
įstatymais. Kalbant apie tarptautinius įsipareigojimus, Suomijoje veikia dualistinė
sistema. Ją reikia suprasti taip – kad tarptautiniai susitarimai taptų taikytinais,
būtina Parlamento aktu įgyvendinti tuos susitarimus, jeigu juose yra nuostatų,
susijusių su klausimais, kuriuos turėtų reguliuoti įstatymai.
Kitoje monetos pusėje regime regioninę ekonominę integraciją, ypač
Suomijos narystės Europos Sąjungoje klausimą. Bendrijų teisė grindžiama dviem
principais: pirma, bendrijų teisės tiesioginis taikymas netgi ten, kur toji teisė
nebuvo įgyvendinta atskirai nacionalinės valstybės lygmenyje; ir antra, bendrijų
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teisės taikymo viršenybė tais atvejais, kai ji kertasi su nacionalinio lygmens
įstatymais. Praktiškai pusė visų veikiančių įstatymų Suomijoje ir apytikriai viena
trečioji įstatymų, taikomų Aukščiausiojo administracinio teismo praktikoje, yra
svarbūs bendrijų lygmenyje.
Tai suteikė naują dimensiją nacionalinių teismų darbui, kadangi šiems
teismams labai dažnai tenka nagrinėti klausimą, ar byloje būtina taikyti bendrijų
reglamentus ir direktyvas, ar reikia kaip kitaip atsižvelgti į bendrijų teisės
aspektus.
Suomijoje pasitaikė apytikriai penkiasdešimt bylų, kuriose dėl preliminaraus
sprendimo kreiptasi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą (21 paklausimą
pateikė Aukščiausiasis administracinis teismas), tačiau dauguma bylų spręsta
remiantis daugiausia nacionalinio lygmens įstatymais. Vis dėlto, bendrijų teisė iš
esmės apibrėžtina kaip viešoji teisė, dėl to Europos administracinė teisė šiuo metu
įdomiai plėtojasi, vystant bendruosius teisės principus ir nuoseklią precedentinę
teisę.
Norėtųsi paminėti teisės viršenybės principo vaidmenį globalizacijos
kontekste. Dabartinės teisinės sistemos – tai sudėtingi taisyklių, principų ir
vertybių dariniai. Nors teisė visada atspindi kultūros vertybes, tarptautinis
bendradarbiavimas ir kontaktai reikalauja turėti bendrų principų bei žinių
apie skirtingas teisines sistemas. Demokratinėje valstybėje, kurią valdo teisės
viršenybė, labai svarbus dalykas yra įstatymų turinys. Vis dėlto įstatymas – tai tik
priemonė teisingumui pasiekti, dėl to labai griežta formalioji teisinė mąstysena
lemia įstatymus, kurie teisinio meistriškumo požiūriu yra geri, bet jų kokybė
blogesnė.
Per pastaruosius keletą metų vis daugiau dėmesio skirta reguliavimo
politikai ir reguliavimo reformai, siekiant gerinti įstatymų kokybę. Taigi teisinė
doktrina, kurios pagrindą sudaro teisės viršenybės principas, turėtų būti
dinamiškesnė; kitaip sakant, turėtų nagrinėti klausimus, kaip sukurti aiškesnius ir
funkcionalesnius įstatymus, kaip praktiškai užtikrinti administracines paslaugas
ir teisingą bylų nagrinėjimą.
Kasdienės teisinės problemos yra naudingas šaltinis, kuriame įmanoma
pastebėti naujų aspektų, reikalingų svarstant globalaus valdymo klausimus.
Tarptautiniai susitarimai turi remtis stipriomis nacionalinėmis struktūromis, o
šiose struktūrose piliečių teises privalo būti ginamos.
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III. Informacinė dalis
Aprobuota Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų
2007 m. spalio 17 d. pasitarime

1. Teismų praktikos administracinių teisės pažeidimų bylose,
iškeltose pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1, 2 ir 3 dalį, apibendrinimas
Įžanga
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau –
ir ATPK, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas) 126 straipsnio 1-3 dalyse
(2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX-1702 redakcija) nustatyta atsakomybė už
transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems, taip pat
už neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimą ir alkoholio vartojimą po
eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Transporto priemonių vairavimas,
esant vairuotojams neblaiviems, yra pavojingas ir dažnas administracinis
teisės pažeidimas. Per pirmuosius aštuonis 2007 metų mėnesius dėl neblaivių
vairuotojų kaltės Lietuvoje žuvo 49, o buvo sužeista 815 žmonių1. 2006 metais
už paminėtus administracinius teisės pažeidimus buvo nubausti 13 138
vairuotojai2.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad administracinių teisės pažeidimų bylas dėl Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse numatytų pažeidimų nagrinėja
policija. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 291 straipsnis suteikia
teisę asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo
byloje, organui, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo
protokolą, taip pat nukentėjusiajam apskųsti nutarimą administracinio teisės
pažeidimo byloje. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ, Administracinių bylų teisenos įstatymas) 18
straipsnio 2 dalies 7 punktą, apygardos administraciniai teismai nagrinėja bylas
pagal skundus dėl valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimų administracinių
teisės pažeidimų bylose. Be to, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
1 Šaltinis: Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viešai skelbiama informacija //http://www.lpept.lt/
lt/statistika/2007/200708.pdf
2 Šaltinis: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007 m. rugsėjo 14
d. raštas Nr. 39-S-6987.
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20 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
yra apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo administraciniai teismai,
kaip pirmosios instancijos teismai, įskaitant bylas dėl administracinių teisės
pažeidimų. Praktika rodo, kad suinteresuotieji asmenys dažnai naudojasi savo
teise paduoti skundą bylose, susijusiose su Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse numatytais pažeidimais. Štai, pavyzdžiui,
per 2006 metus apygardos administraciniai teismai išnagrinėjo beveik 3 000, o
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – 199 tokias bylas.
Sprendžiant konkrečias paminėtų administracinių teisės pažeidimų bylas
teismams tenka aiškinti ir taikyti tiek materialinės, tiek proceso teisės normas.
Teismų praktikai tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant šių administracinių
teisės pažeidimų teisenos tikslus, užtikrinant jos ir poveikio priemonių už šiuos
administracinius teisės pažeidimus taikymo teisėtumą ir pagrįstumą. Nekyla
abejonių, kad teismų veikla, teismų priimami sprendimai šiose bylose daro įtaką
tiek policijos įstaigoms, nagrinėjančioms šių pažeidimų bylas, tiek visuomenei.
Nuo teismų veiklos iš dalies priklauso tai, kaip visuomenė vertina vieną ar kitą
pažeidimą, už jį taikytinas poveikio priemones, jų griežtumą, neišvengiamumą.
Tai atitinkamai veikia ir pačių visuomenės narių elgesį.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą
administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus
teisės aktus (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalis,
Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnis). Į tai, kad vienoda teismų
praktika, užtikrinanti teismų jurisprudencijos tęstinumą, yra konstitucinė
vertybė, 2006 m. kovo 28 d. nutarime atkreipė dėmesį ir Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas, nurodydamas, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi
būti sprendžiamos taip pat. Be to, visuomenė turi teisę žinoti, kaip teismuose
yra aiškinamos ir taikomos teisės normos. Tad susisteminta informacija
apie teismų praktiką neabejotinai turėtų padėti pasiekti paminėtus tikslus.
Atsižvelgiant į administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, gausą, šių pažeidimų
reikšmę visuomenės gyvenime, sukeliamas pasekmes, Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme buvo atlikta teismų praktikos administracinių teisės
pažeidimų bylose, iškeltose pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1-3 dalis, analizė ir, ja remiantis, parengtas šis apibendrinimas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.
nutarime akcentavo, kad nors pagal Konstituciją žemesnės instancijos teismai,
priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, apskritai yra saistomi
aukštesnės instancijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose,
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aukštesnės instancijos teismai (ir tų teismų teisėjai) negali kištis į žemesnės
instancijos teismų nagrinėjamas bylas, teikti jiems kokių nors privalomų ar
rekomendacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti sprendžiamos atitinkamos
bylos ir pan. Todėl šiame apibendrinime pateikiamos ne naujos teisės aktų
aiškinimo taisyklės, o aktualios administracinių teismų praktikos sisteminė
analizė. Apibendrinimo tikslas yra ne nurodyti teismams, kaip jie turėtų spręsti
vienokias ar kitokias bylas, o pateikti susistemintą medžiagą, kuri parodytų,
kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ir apygardos administraciniai teismai, supažindintų su aukštesnės
instancijos teismo pozicija, parodytų vyraujančias teismų praktikos tendencijas.
Rengiant šį apibendrinimą išanalizuotos 199 bylos, kurios 2006 metais
buvo išnagrinėtos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, o taip
pat 755 apygardos administraciniuose teismuose 2006 metais išnagrinėtos
ir apeliacine tvarka neperžiūrėtos administracinių teisės pažeidimų bylos,
susijusios su Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyje
numatytais pažeidimais. Pastebėtina, kad apibendrinime taip pat atkreipiamas
dėmesys ir į naujausią (2007 metų sausio-rugpjūčio mėnesių) aktualią Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką.
Visos šiame apibendrinime esančios nuorodos į teisės aktus yra nuorodos
į tokias teisės aktų redakcijas, kurios galiojo 2007 m. rugsėjo 1 d., jei kitaip
nenurodyta apibendrinimo tekste.
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1.1. Bendra statistinė informacija
Kaip matyti iš apibendrintų bylų, Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme dažniausiai nagrinėjami ginčai dėl paskirtos
nuobaudos griežtumo ir švelnumo (žr. 1 lentelę).
1 lentelė
Apeliacinių skundų turinys
9; 5%

6; 3%

62; 31%

122; 61%

dėl nuobaudos griežtumo
dėl pažeidimo sudėties ar įvykio buvimo
kompleksiniai skundai
dėl nuobaudos švelnumo

Apibendrintose apygardos administracinių teismų bylose, kuriose priimti
procesiniai sprendimai nebuvo apskųsti, pastebimos panašios tendencijos (žr. 2
lentelę).
2 lentelė
Skundų apygardos teismams turinys
(apibendrintose apeliacine tvarka neperžiūrėtose bylose)

5%
2%

dėl nuobaudos griežtumo (93%)
dėl pažeidimo sudėties ar įvykio
buvimo (5%)
kompleksiniai skundai (2%)

93%
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Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apeliaciniai skundai
dažniausiai pripažįstami nepagrįstais, o paskirtos nuobaudos paliekamos
nepakeistomis (žr. 3 ir 4 lenteles).
3 lentelė
Apeliacinio skundo nagrinėjimo rezultatai

180
176

160
140
120
100
80
60
40

16

20

7

0
skundas atmestas

skundas patenkintas iš
dalies

skundas patenkintas

4 lentelė
LVAT priimti sprendimai
5; 3%
1; 1%

5; 3%

1; 1%
2; 1%

1; 1%

nuobauda nepakeista (88%)
nuobauda sušvelninta, atėmimas teisės vairuoti
sutrumpintas (2%)
nuobauda sušvelninta, atėmimas teisės vairuoti
panaikintas (1%)

6; 2%

nuobauda sušvelninta, bauda sumažinta (1%)
grąžinta pirmosios instancijos teismui dėl pernelyg
švelnios nuobaudos (3%)
grąžinta pirmosios instancijos teismui dėl kitų
priežasčių (3%)
nuobauda sugriežtinta (1%)
administracinio teisės pažeidimo bylos teisena
nutraukta (1%)

178; 88%
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Kitokia situacija pastebima apygardos administraciniuose teismuose. Iš
apibendrintų apygardos administraciniuose teismuose išnagrinėtų ir apeliacine
tvarka neperžiūrėtų bylų matyti, kad skundai gana dažnai yra visiškai ar iš dalies
tenkinami, o paskirtos nuobaudos sušvelninamos (žr. 5 ir 6 lenteles).
5 lentelė

Skundų nagrinėjimo apygardos teismuose rezultatai
(apibendrintose apeliacine tvarka neperžiūrėtose bylose)

24%

skundas atmestas (24%)

41%
skundas patenkintas (35%)
skundas patenkintas iš dalies
(41%)

35%

6 lentelė
Apygardos teismų priimti sprendimai
(apibendrintose apeliacine tvarka neperžiūrėtose bylose)
nuobauda nepakeista (24%)

2%

nuobauda sušvelninta, atėmimas
teisės vairuoti sutrumpintas (24%)

0%
10% 2%

24%

3%

nuobauda sušvelninta, atėmimas
teisės vairuoti panaikintas (35%)
nuobada sušvelninta, tik piniginė
bauda sumažinta (3%)
sušvelnintos visos nuobaudos
(10%)

35%

24%

grąžinta institucijai (2%)

nuobauda sugriežtinta (0%)

administracinio teisės pažeidimo
bylos teisena nutraukta (2%)
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Skundus dėl nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų
administraciniams teismams paprastai pateikia administracinėn atsakomybėn
patraukti asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad policijos įstaigos pakankamai
retai naudojasi savo teise paduoti apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos
administracinio teismo priimtų procesinių sprendimų (žr. 7 lentelę). Kita vertus,
apibendrintose 2006 metų bylose visi jų apeliaciniai skundai dėl pirmosios
instancijos teismo pernelyg sušvelnintos nuobaudos buvo visiškai arba iš dalies
patenkinti. Tačiau tokių apeliacinių skundų skaičius, palyginti su apeliacinių
skundų, kuriuos dėl pernelyg griežtos nuobaudos pateikė administracinėn
atsakomybėn patraukti asmenys, yra itin mažas (žr. 8 lentelę).
7 lentelė
Pateikusių apeliacinius skundus asmenų pasiskirstymas

200
180

189

160
140
120
100
80
60
40

10

20
0

institucija

asmenys, traukiami
administracinėn atsakomybėn

8 lentelė
Pateikusių apeliacinius skundus dėl netinkamai parinktos
nuobaudos asmenų pasiskirstymas
6; 5%

122; 95%

institucija
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1.2. Taikytini teisės aktai
Pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis su administracinių teisių
pažeidimų bylomis, iškeltomis pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1-3 dalis, susijusius materialinius teisinius klausimus yra
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Pastebėtina,
kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-2 dalys
paskutinį kartą buvo keičiamos 2000 m. vasario 17 d. įstatymu Nr. VIII-1543
(Valstybės žinios, 2000, Nr. 22-552), o 126 straipsnio 3 dalis – 2003 m. liepos
4 d. įstatymu Nr. IX-1702 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 74-3421). Šiuo metu
galiojanti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalis
nustato, kad transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems,
kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės
iki 1,5 promilės), – užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki
vieno tūkstančio penkių šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones
atėmimą nuo vienerių metų iki vienerių metų šešių mėnesių. Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 2 dalis nustato, kad transporto
priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas
vidutinis neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės),
– užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų
tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių
metų šešių mėnesių iki dvejų metų. Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad transporto priemonių vairavimas, esant
vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis
(nuo 2,51 promilės ir daugiau), neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimas,
taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo –
užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų su
teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.
Tačiau Administracinių teisės pažeidimų kodeksas yra reikšmingas
ne tik dėl to, kad jame nustatyta atsakomybė už nagrinėjamus pažeidimus.
Administracinių teisės pažeidimų kodekse taip pat yra reglamentuojami
bendrieji su administracinės atsakomybės taikymu susiję klausimai
(administracinio teisės pažeidimo sąvoka, kaltė, amžius, nuo kurio asmenys gali
būti traukiami administracinėn atsakomybėn, ir t. t.), administracinių teisės
pažeidimų bylų nagrinėjimo, administracinių nuobaudų vykdymo tvarka. Tad
nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas būtina sistemiškai taikyti šį
teisės aktą.
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Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nėra vienintelis teisės šaltinis,
reikšmingas nagrinėjant bylas dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse. Kiti
su administracinės atsakomybės už nagrinėjamus administracinius teisės
pažeidimus taikymu susiję teisės aktai:
i. 1999 m. sausio 14 d. Administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. VIII1029 (Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566). Šis
įstatymas reguliuoja kai kuriuos su administracinių teisės pažeidimų bylų
nagrinėjimo procesu susijusius klausimus.
ii. 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymas Nr. VIII-2043 (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2883;
toliau – ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas). Šiame įstatyme
apibrėžtos teisiškai reikšmingos transporto priemonės, vairuotojo sąvokos
(atitinkamai Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 32 ir
35 dalys), įtvirtintas draudimas vairuotojui vairuoti transporto priemonę
neblaiviam (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 7 straipsnio
3 dalis), nustatyta policijos pareigūnų teisė nušalinti nuo vairavimo
asmenis, įtariant, jog jie yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotikų, vaistų ar
kitų svaigiųjų medžiagų, naudoti teisės aktuose numatytas priemones
apsvaigimui nustatyti arba pristatyti įtariamus vairuotojus į medicinos
įstaigą (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 6 straipsnio 3
dalies 2 punktas), vairuotojo pareiga policijos pareigūno reikalavimu
leistis Vyriausybės nustatyta tvarka būti patikrintam, ar nėra neblaivus,
apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų (Saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo 7 straipsnio 8 dalis), taip pat reguliuojami
kiti su saugiu eismu automobilių keliais susiję klausimai.
iii. Kelių eismo taisyklės (toliau – ir KET), patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Valstybės
žinios, 2003, Nr. 7-263), nustatančios eismo keliais tvarką visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
iv. Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo)
ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (toliau – ir Neblaivumo nustatymo
taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės
12 d. nutarimu Nr. 452 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 56-2000). Šios taisyklės
inter alia reguliuoja transporto priemonių vairuotojų neblaivumo
(girtumo) kontrolės tvarką, įtvirtina bendrąsias transporto priemonių
vairuotojų medicininės apžiūros atlikimo nuostatas, reguliuoja klausimus,
susijusius su atlyginimu už asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliktą
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transporto priemonių vairuotojų medicininę apžiūrą, taip pat klausimus,
susijusius su asmens, kuris pats kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros
įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą, neblaivumo nustatymu ir
atlyginimu už medicininės apžiūros atlikimą. Pabrėžtina, kad paminėtos
Neblaivumo nustatymo taisyklės įsigaliojo tik 2006 m. liepos 1 d.
v. Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką
veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. V-505 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 71-2641).
vi. Bendros asmens būklės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. V-505 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 71-2641).
vii. Policijos patrulių veiklos instrukcija (toliau – ir Policijos patrulių
veiklos instrukcija), patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 23985).
viii. Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
instrukcija, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m.
liepos 25 d. įsakymu Nr. 5-V-462 (Valstybės žinios, 2005, Nr. 94-3524).
Kadangi asmens neblaivumui (girtumui) nustatyti paprastai yra
naudojami atitinkami matavimo prietaisai, atskirais atvejais teisinės reikšmės
gali turėti:
i. 1996 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas Nr. I-1452
(Valstybės žinios, 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966), reguliuojantis
bendruosius su matavimo priemonėmis, jų patikra susijusius klausimus.
ii. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1
d. įsakymas Nr. V-178 “Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo
priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo”
(Valstybės žinios, 2006, Nr. 133-5059), kuris nustato teisinei metrologijai
priskirtų matavimo priemonių, taip pat ir alkoholio kiekio žmogaus
organizme matavimo priemonių, laiko intervalus tarp patikrų. Pagal
šį įsakymą, alkoholio kiekio žmogaus organizme matavimo priemonių
patikra turėtų būti atliekama kas pusę metų.
iii. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės,
patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos
28 d. įsakymu Nr. V-96 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 86-3384), nustatančios
matavimo priemonės, priskirtos teisinio metrologinio reglamentavimo
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sričiai, tipo patvirtinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo,
siekiant pripažinti ją tinkama naudoti Lietuvoje, ir jos patikros tvarką.
Pastebėtina, kad pastarosios taisyklės įsigaliojo nuo 2006 m. spalio 30 d.
iv. kiti su metrologija ir matavimo priemonių naudojimu susiję teisės aktai.
1.3. Administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, subjektyviųjų požymių
taikymo ir aiškinimo klausimai
1. Kaip matyti iš Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 1-3 dalių turinio, įstatymų leidėjas atsakomybę už šiuos pažeidimus
numatė specialiajam subjektui – vairuotojui. Į tai dėmesys atkreiptas ir teismų
praktikoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. N1-900/2006 konstatavo, kad administracinių teisės pažeidimų, numatytų
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje, subjektu
gali būti tik transporto priemonę vairavęs asmuo, todėl privalu nustatyti, kad
būtent administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vairavo transporto
priemonę. Taigi, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, iškeltas
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalis,
turi būti nustatomas specialus administracinio teisės pažeidimo subjektas
– vairuotojas. Ne vairuotojas (pavyzdžiui, keleivis) už Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse numatytus pažeidimus
administracinėn atsakomybėn negali būti traukiamas.
Vairuotojo sąvokos apibrėžimas yra pateiktas Saugaus eismo automobilių
keliais įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 47 punkte.
Šios teisės normos vairuotoją apibrėžia kaip asmenį, kuris vairuoja ar moko
vairuoti transporto priemonę, varo keliu gyvulius ar paukščius, taip pat raitelis,
vadeliotojas.
2. Iš Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalių
turinio seka, kad vien tik specialaus administracinio teisės pažeidimo subjekto
(vairuotojo) nustatymas byloje dar nėra pagrindas taikyti administracinę
atsakomybę už transporto priemonės vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam.
Siekiant asmenį patraukti atsakomybėn už transporto priemonės vairavimą
esant neblaiviam, turi būti nustatytas specialus administracinio teisės
pažeidimo subjekto požymis, t. y. jo neblaivumas, bei konkretus neblaivumo
laipsnis. Priklausomai nuo to, kokio laipsnio neblaivumas nustatomas, taikoma
atitinkama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio dalis.
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3. Pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 2 punkto 4 pastraipą,
neblaivumas (girtumas) – asmens, apsvaigusio nuo alkoholio, būsena, kai
alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore,
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija įstatymuose,
Europos Sąjungos teisės aktuose ar šių Taisyklių 3 punkte nustatytą maksimalią
leistiną normą. Neblaivumo nustatymo taisyklių 3 punkte nustatyta, kad
asmenų, vairuojančių antžeminio, vandens transporto priemones, iškvėptame
ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose leidžiama
maksimali etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu yra 0,4 promilės
(išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Tad transporto priemonių
vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas
neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės), užtraukia
administracinę atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1 dalį. Kai nustatomas vidutinis neblaivumo (girtumo) laipsnis
(nuo 1,51 iki 2,5 promilės), taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 2 dalis, o kai nustatomas sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis
(nuo 2,51 promilės), taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 3 dalis.
4. Transporto priemones vairuojančių asmenų neblaivumo (girtumo)
kontrolę ir medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) nustatyti atlikimo
tvarką reglamentuoja Neblaivumo nustatymo taisyklės, Medicininės apžiūros
neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų
nustatyti atlikimo metodika, Bendroji asmens būklės įvertinimo metodika,
Policijos patrulių veiklos instrukcija. Teismų praktika patvirtina, kad teismas,
nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje asmuo
kaltinamas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalies
pažeidimu, turi įvertinti, ar asmens neblaivumas buvo nustatinėjamas
laikantis paminėtų teisės aktų nuostatų.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N1-1185/2007 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nagrinėjo klausimą, ar įtariamas neblaiviu vairuotojas
turėjo būti pristatytas medicininei apžiūrai neblaivumui nustatyti. Nustatęs, kad
asmuo neturėjo būti pristatytas medicininei apžiūrai atlikti, teismas konstatavo,
kad asmens nepagrįstas atsisakymas policijos patikrinimo metu tikrintis
neblaivumą specialiosiomis techninėmis priemonėmis (alkotesteriu) vertintinas
kaip neblaivumo patikrinimo vengimas, todėl asmuo pagrįstai patrauktas
atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3
dalį.
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Tad tinkamas paminėtų teisės aktų nuostatų taikymas tiek atliekant
transporto priemones vairuojančių asmenų neblaivumo kontrolę, tiek
nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas gali būti itin reikšmingas
asmens atsakomybei nustatyti, padaryto teisės pažeidimo kvalifikavimui.
5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje
nustatyta, kad policijos pareigūno reikalavimu vairuotojas privalo leistis
Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinamas, ar nėra neblaivus, apsvaigęs nuo
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Pagal Neblaivumo nustatymo
taisyklių 6 punktą, policijos pareigūnai, siekdami nustatyti, ar transporto
priemonės vairuotojas yra blaivus (negirtas):
i. įvertina bendrą asmens būklę pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą
metodiką, suderintą su Vidaus reikalų ministru. Tokia metodika yra
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505. Ši metodika nustato požymius, kuriems
esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, taip pat
bendros asmens būklės vertinimo būdus. Po asmens būklės įvertinimo
esant pagrįstiems įtarimams, kad transporto priemonės vairuotojas yra
neblaivus ar apsvaigęs, jo patikrinimas tęsiamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dėl Transporto
priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar
apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka (Bendros asmens būklės įvertinimo metodikos 4 punktas).
ii. transporto priemonės vairuotojui, prieš tikrinimą ar pristatymą į asmens
sveikatos priežiūros įstaigą, žodžiu paaiškina atsisakymo tikrintis arba
atlikti medicininę apžiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teisinius
padarinius.
iii. nedelsdami tikrina transporto priemonės vairuotoją (jo sutikimu)
arba pristato jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės
apžiūros.
6. Pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 4 punktą, policijos pareigūnai
gali tikrinti transporto priemonės vairuotoją, įtariamą esant neblaivų (girtą),
arba pristatyti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės
apžiūros. Taigi transporto priemones vairuojančių asmenų neblaivumas
(girtumas) gali būti nustatomas dviem būdais: tikrinimo arba medicininės
apžiūros pagalba. Tikrinimas – tai policijos pareigūnų veiksmai, kai
specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių metrologinė patikra atlikta
teisės aktų nustatyta tvarka, nustatoma, ar transporto priemonės vairuotojas
yra neblaivus (girtas). Medicininė apžiūra – specialių žinių ir reikiamą
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kvalifikaciją turinčių visų rūšių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens
sveikatos priežiūros specialistų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta
teisė atlikti medicininę apžiūrą, atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar asmuo
yra neblaivus (girtas) (Neblaivumo nustatymo taisyklių 2 punktas; Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N3899/2007).
7. Pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 5 punktą, policijos pareigūnai
į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato transporto priemonės vairuotoją,
įtariamą esant neblaivų (girtą), jeigu objektyviai neįmanoma atlikti
įtariamo neblaivumu (girtumu) transporto priemonės vairuotojo tikrinimo
arba transporto priemonės vairuotojas įtariamas nusikalstamos veikos
padarymu. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
administracinėje byloje Nr. N1–1185/2007 yra išaiškinęs:
Sisteminė <…> teisės normų analizė leidžia teigti, kad policijos pareigūnų
pareiga pristatyti transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros kyla dviem atvejais: 1)
jeigu objektyviai neįmanoma atlikti įtariamo neblaivumu (girtumu)
transporto priemonės vairuotojo tikrinimo, arba 2) transporto
priemonės vairuotojas įtariamas nusikalstamos veikos padarymu. Kitais
atvejais policijos pareigūnų pareiga pristatyti transporto priemonės
vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės
apžiūros neatsiranda. Jeigu asmuo nesutinka tikrintis, atsisako medicininės
apžiūros ar nesutinka su medicininės apžiūros, atliktos policijos, ikiteisminio
tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavio ir kitų Lietuvos Respublikos
įstatymų įgaliotų subjektų siuntimu, rezultatais, jis gali pats kreiptis į
asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti medicininę
apžiūrą (Taisyklių 27 punktas).
Analogiškos pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi
ir administracinėje byloje Nr. N16-1085/2007.
8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paminėtoje administracinėje
byloje Nr. N1-1185/2007 taip pat konstatavo:
Apeliantas nebuvo įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, o jo atsisakymas
tikrintis girtumą alkotesteriu, priešingai nei teigia apeliantas, negali būti
prilyginamas situacijai, kai įtariamo neblaivumu (girtumu) transporto
priemonės vairuotojo tikrinimas objektyviai neįmanomas. Apeliantas
pripažįsta, kad jį sustabdę policijos pareigūnai turėjo specialiąsias technines
priemones neblaivumui (girtumui) nustatyti (alkoholio kiekio matuoklį),
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taigi šiuo atveju patikrinti apelianto neblaivumą (girtumą) nebuvo
galima ne dėl objektyvių aplinkybių, o dėl subjektyvios apelianto pozicijos
(atsisakymo).
Taigi, pagal nuo 2006 m. liepos 1 d. galiojančią Neblaivumo nustatymo
tvarką, policijos pareigūnai neprivalo pristatyti į asmens sveikatos priežiūros
įstaigą įtariamą esant neblaiviu vairuotoją medicininei apžiūrai atlikti, jei
vairuotojas be jokio pagrindo atsisako tikrintis specialiąją technine priemone
(alkotesteriu) ir jis nėra įtariamas nusikalstamos veikos padarymu. Tačiau
atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
administracinėje byloje Nr. N5-393/2007 nurodė:
Vairuotojo būsena, dėl kurios jis paprasčiausiai nesugeba atlikti būtinų
tikrinimui veiksmų, nelaikytina neblaivumo (girtumo) patikrinimo
vengimu, o sudaro pagrindą vertinti, kad nėra objektyvios galimybės
vairuotojo patikrinti ir pagal Taisyklių 5 punktą sudaro pagrindą tokį
vairuotoją pristatyti medicininei apžiūrai.
Tad, kai vairuotojas dėl objektyvių priežasčių negali atlikti būtinų
neblaivumo (girtumo) tikrinimui veiksmų, jo neblaivumas turėtų būti
nustatomas medicininės apžiūros metu.
9. Minėta, kad asmens neblaivumas gali būti nustatomas ir medicininės
apžiūros būdu. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo
psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atliekama pagal Medicininės apžiūros
neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų
nustatyti atlikimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 (toliau – ir Metodika).
Metodikos 2 punkte nustatyta, kad medicininę apžiūrą sudaro:
2.1. bendras asmens būklės vertinimas (išskyrus šio įsakymo 16 punkte
numatytus atvejus); 2.2. tiriamųjų medžiagų paėmimas; 2.3. tiriamųjų medžiagų
ištyrimas; 2.4. išvados formulavimas (išskyrus šio įsakymo 16 punkte numatytus
atvejus). Pagal Metodikos 8 punktą tiriamosios medžiagos – tai kraujas ir (arba)
šlapimas. Metodikos 8.1 punktas nustato, kad atsakingas slaugytojas arba
klinikos laborantas asmeniui, atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,
prieš gydytojo vertinimą (išskyrus šios Metodikos 16 punkte numatytus atvejus)
gydytojo nurodymu paima kraujo ir (ar) šlapimo. Metodikos 11 punktas nustato,
kad išvada dėl asmens neblaivumo formuluojama taip: 1) gavęs atsakymą iš
toksikologijos laboratorijos, gydytojas užpildo Medicininės apžiūros akto
skiltis ,,Tyrimo rezultatas“ ir ,,Išvada“; 2) skiltyje ,,Tyrimo rezultatas“ įrašomi
konkretūs laboratorinių tyrimų duomenys; 3) skiltyje ,,Išvada“ nurodoma
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asmuo blaivus/neblaivus, apsvaigęs/neapsvaigęs, vartojęs/nevartojęs.
Įvertinęs paminėtas nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas administracinėje byloje Nr. N6-245/2007 konstatavo:
<…> atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, asmens blaivumui/neblaivumui
nustatyti turi būti paimtas ir ištirtas asmens kraujas ir/arba šlapimas, o
išvada dėl blaivumo/neblaivumo daroma gavus atsakymą iš toksikologijos
laboratorijos. Metodika nenumato galimybės daryti išvadą remiantis tik
alkotesterio parodymais.
Taigi, nustatant transporto priemones vairuojančių asmenų neblaivumą
(girtumą) medicininės apžiūros būdu, paprastai būtina laikytis visų apžiūros
etapų. Kai atliekama medicininė apžiūra, galutinės išvados dėl asmens
blaivumo arba neblaivumo paprastai turėtų būti daromos atlikus asmens
kraujo ir (arba) šlapimo tyrimus.
10. Policijos pareigūnai, siekdami nustatyti vairuotojų neblaivumą, dažnai
naudoja specialiąsias technines priemones (alkotesterį). Šios priemonės yra
matavimo priemonės, kurios turi tam tikrą matavimo paklaidą. Iš apibendrintų
bylų matyti, kad policijos įstaigos paprastai atsižvelgia į matavimų paklaidas
ir vertina jas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai.
Matavimų paklaidos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
naudai vertinamos ir teismų praktikoje, t. y. iš specialia technine priemone
nustatyto neblaivumo laipsnio skaitinės reikšmės atimama matavimo
prietaiso paklaida (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartis administracinėje byloje Nr. N15-19/2007, N18-1362/2007). Matavimų
paklaidų įvertinimas gali turėti esminės reikšmės pažeidimų kvalifikavimui, nes,
priklausomai nuo nustatyto neblaivumo laipsnio, turi būti taikoma atitinkama
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio dalis (pavyzdžiui,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr.
N18-1362/2007).
1.4. Administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, objektyviųjų požymių taikymo
ir aiškinimo klausimai
Analizuojant Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
1, 2 ir 3 dalis, akivaizdu, kad šiose teisės normose yra nustatyta atsakomybė
už transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems. Be to,
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje nustatyta
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atsakomybė už neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimą, taip pat alkoholio
vartojimą po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. Tad atskirai aptartini šie
administraciniai teisės pažeidimai, numatyti Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse:
i. transporto priemonės vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems;
ii. neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimas; ir
iii. alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
1.4.1. Transporto priemonės vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems
Lingvistinės analizės metodu galima išskirti šiuos transporto priemonės
vairavimo, esant vairuotojui neblaiviam, pažeidimo objektyviuosius požymius:
i. veika, kuria pasireiškia pažeidimas, yra vairavimas;
ii. pažeidimas padaromas vairuojant transporto priemonę.
1.4.1.1. Vairavimas
Vairavimo sąvokos apibrėžimas nėra pateikiamas nei Administracinių
teisės pažeidimų kodekse, nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei
Kelių eismo taisyklėse. Tačiau, kaip matyti iš apibendrintų bylų, teismai ne kartą
buvo susidūrę ir sprendė klausimą, kas yra (gali būti) laikoma vairavimu.
Štai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje
administracinėje byloje Nr. N17-885/2006, administracinėn atsakomybėn
traukiamas asmuo įrodinėjo, kad jis tik sėdėjo prie vairo, o automobilį stūmė
kitas asmuo, todėl teigė, kad jo veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo,
numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje,
požymių, nes, jo nuomone, jis transporto priemonės nevairavo. Tačiau Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė:
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį „vairuoti“ aiškina kaip valdymą
vairu. Toks žodžio „vairuoti“ reikšmės pateikimas suponuoja išvadą,
kad transporto priemonės vairavimas nėra privalomai sietinas su
automobilio vidaus variklio užvedimu, kurio pagalba ir varoma
transporto priemonė. Taigi nesant abejonių dėl transporto priemonės
„VW Golf “, (duomenys neskelbtini), už kurios vairo sėdėjo ir ją valdė A. P.,
judėjimo, darytina kategoriška išvada, kad apeliantas nesilaikė draudimo
vairuoti transporto priemonę esant neblaiviam, todėl pagrįstai pripažintas
pažeidęs Kelių eismo taisyklių 68 punktą.
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Analogiškos pozicijos buvo laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. N5-307/2007:
Bendrine lietuvių kalbos prasme, vairuoti – reiškia valdyti vairu. Taigi, net
ir darant prielaidą, kad automobilio variklis nebuvo užvestas, apelianto
sėdėjimas už vairo, A. D. stumiant automobilį, vertintinas ne kitaip, kaip tik
vairavimu.
Taigi, sprendžiant dėl vairavimo fakto nustatymo, teismų praktikoje
remiamasi lingvistine žodžio ,,vairuoti“ prasme. Vairavimo, esant vairuotojui
neblaiviam, veika nesiejama su nuvažiuotu atstumu, o šios normos
taikymui pakanka konstatuoti, kad transporto priemonė judėjo valdoma
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N1-413/2007).
1.4.1.2. Transporto priemonė
Kad vairuotojas būtų patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalis už vairavimą
neblaiviam, taip pat būtina nustatyti, kad vairuojama buvo būtent transporto
priemonė. Transporto priemonės apibrėžimas yra pateiktas Saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje. Šiuo įstatymu nustatyta, kad
transporto priemonė – įrenginys, skirtas žmonėms ir (arba) kroviniams vežti; ši
sąvoka apima taip pat traktorius ir savaeiges mašinas bei mechanizmus.
1.4.2. Patikrinimo vengimas
1. Patikrinimo vengimas yra viena iš trijų alternatyvių veikų, už kurias
atsakomybė numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
3 dalyje. Neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimas yra pavojingas
administracinis teisės pažeidimas, įstatymo leidėjo prilyginamas automobilio
vairavimui esant neblaiviam, kai nustatomas sunkus neblaivumo (girtumo)
laipsnis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje
byloje Nr. N5-1838/2006). Patikrinimo vengimo sąvoka teisės aktuose konkrečiai
neapibrėžta. Tačiau teismų praktikoje ji buvo analizuojama.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. N17-318/2006, spręsdamas dėl termino „vengimas“ turinio, vadovavosi
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateikiama šio žodžio reikšme. Dabartinės
lietuvių kalbos žodyne ,,vengti“ apibrėžiamas kaip: 1. stengtis išsisukinėti,
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išsisukinėti, 2. bijoti, nedrįsti (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 2000,
921 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. N1-1040/2006 taip pat pažymėjo:
ATPK 126 straipsnio 3 dalyje <…> numatyto pažeidimo veikos požymius
sudaro neblaivumo patikrinimo vengimas, t. y. tie atvejai, kai dėl
asmens sąmoningos veikos nebuvo galimybių patikrinti jo neblaivumą.
Inkriminuojant tokį pažeidimą, teisėjų kolegijos nuomone, būtina
nustatyti, ar asmuo atliko veiksmus, kurie užkirto kelią neblaivumo
nustatymui.
Iš esmės analogiškai neblaivumo patikrinimo vengimą Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas apibrėžė ir administracinėje byloje Nr. N5393/2007. Teismas nurodė, kad neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimu
pirmiausia laikytini bet kokie veiksmai ar neveikimas, kuriais vairuotojas
išreiškia savo valią (apsisprendimą) nesitikrinti.
Kaip matyti iš apibendrintų bylų, teismų praktikoje neblaivumo (girtumo)
patikrinimo vengimu buvo pripažįstama labai įvairi veika. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. N16-280/2006, teismas nustatė, kad policijos
pareigūnams pažeidėją pakvietus į tarnybinį automobilį pasitikrinti blaivumą,
pažeidėjas iš jo pabėgo, tokiu būdu vengdamas neblaivumo patikrinimo.
Teismas vertino, kad Kelių eismo taisyklių 70 punkto reikalavimų pažeidimas
jam inkriminuotas pagrįstai. Tokia veika atitinka Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalies dispoziciją.
2. Minėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs,
kad pagal nuo 2006 m. liepos 1 d. galiojančią Neblaivumo nustatymo tvarką,
pristatyti transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą
atlikti medicininės apžiūros neblaivumui nustatyti policijos pareigūnai privalo
šiais atvejais: 1) kai objektyviai negali atlikti vairuotojo tikrinimo specialiosiomis
techninėmis priemonėmis; 2) vairuotojas įtariamas nusikalstamos veikos
padarymu (aukščiau nurodytos administracinės bylos Nr. N16-1085/2007, N1–
1185/2007). Teismas taip pat yra nurodęs, kad atsisakymas tikrintis girtumą
alkotesteriu negali būti prilyginamas situacijai, kai įtariamo neblaivumu
transporto priemonės vairuotojo tikrinimas objektyviai neįmanomas. Tokiais
atvejais laikoma, kad apelianto neblaivumo (girtumo) negalima nustatyti ne
dėl objektyvių aplinkybių, o dėl subjektyvios asmens pozicijos, t. y. atsisakymo
(aukščiau minėtos administracinės bylos Nr. N16-1085/2007, N1-1185/2007).
Tad, atsižvelgiant į paminėtą, vien tik atsisakymas policijos patikrinimo metu
tikrintis neblaivumą specialiosiomis techninėmis priemonėmis (alkotesteriu)
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gali būti kvalifikuojamas kaip patikrinimo vengimas. Štai Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas jau minėtoje administracinėje byloje Nr. N1-1185/2007
inter alia pažymėjo:
Konkretūs veiksmai, kurie gali būti vertinami kaip girtumo patikrinimo
vengimas, priklauso nuo bylos aplinkybių (ar transporto priemonės
vairuotojas pagal teisės aktų reikalavimus privalėjo būti pristatomas
į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, ar ne), ir atitinkamų transporto
priemonės vairuotojo pareigų. Be to, kaip jau minėta, [Neblaivumo
nustatymo taisyklių] 2 punktas tikrinimą apibrėžia kaip policijos pareigūnų
veiksmus, kai specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių metrologinė
patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka nustatoma, ar transporto
priemonės vairuotojas yra neblaivus (girtas). Tuo pačiu transporto
priemonės vairuotojo atsisakymas atlikti patikrinimą specialiosiomis
techninėmis priemonėmis gali būti vertinamas kaip patikrinimo
vengimas.
Aukščiau paminėtais motyvais teismas taip pat atmetė apelianto
argumentą, kad pagal Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų
bylų nagrinėjimo instrukcijos 2.9 punktą, girtumo patikrinimo vengimu
pripažįstama transporto priemonės vairuotojo veiksmų visuma, t. y. ne tik
atsisakymas pūsti į alkoholio kiekio matuoklį, bet ir atlikti kitus medicinos
specialisto reikalaujamus veiksmus (atlikti testą ar pan.). Teismas, be kita ko,
pažymėjo, kad minėta norma numato pavyzdinį, t. y. ne visais atvejais būtiną
veikai atitinkamai kvalifikuoti, veiksmų, kurie gali būti vertinami kaip girtumo
patikrinimo vengimas, sąrašą.
3. Pastebėtina, kad pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 27 punktą,
jeigu asmuo nesutinka tikrintis, atsisako medicininės apžiūros <…>, jis gali
pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti
medicininę apžiūrą. Paminėtoje byloje (administracinė byla Nr. N1-1185/2007)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas, ar asmuo buvo
pagrįstai patrauktas atsakomybėn už neblaivumo patikrinimo vengimą, atkreipė
dėmesį, kad apeliantas, atsisakęs policijos atliekamo neblaivumo patikrinimo
specialiosiomis techninėmis priemonėmis, nepasinaudojo paminėta teise,
t. y. teise atlikti medicininę apžiūrą savo lėšomis. Tai sudaro pagrindą manyti,
kad pasinaudojimas tokia teise galimai gali turėti įtakos asmens veikos
kvalifikavimui kaip patikrinimo vengimui. Tad gali būti svarstoma, ar asmuo
neturėtų būti traukiamas atsakomybėn ne už neblaivumo patikrinimo vengimą
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalį, bet
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už vairavimą neblaiviam pagal atitinkamą Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio dalį (priklausomai nuo neblaivumo laipsnio), jei
policijos patikrinimo metu jis atsisako tikrintis neblaivumą specialiosiomis
techninėmis priemonėmis (alkotesteriu), tačiau teisės aktų nustatyta tvarka
savarankiškai nuvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje jo prašymu bei
sąskaita teisės aktų nustatyta tvarka atliekama medicininė apžiūra neblaivumui
nustatyti, ir administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjančiam organui
pateikia tokios medicininės apžiūros išvadą.
4. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas jau minėtoje administracinėje byloje Nr. N5-393/2007 nurodė, kad
vairuotojo būsena, dėl kurios jis paprasčiausiai nesugeba atlikti būtinų
tikrinimui veiksmų, nelaikytina neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimu, o
sudaro pagrindą vertinti, kad nėra objektyvios galimybės vairuotojo patikrinti, ir
pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 5 punktą sudaro pagrindą tokį vairuotoją
pristatyti medicininei apžiūrai. Taigi, kai vairuotojas dėl objektyvių priežasčių
negali atlikti būtinų neblaivumo (girtumo) tikrinimui veiksmų, jis negali būti
laikomas vengiančiu patikrinimo. Tokiu atveju jo neblaivumas turėtų būti
nustatinėjamas jį pristatant į sveikatos priežiūros įstaigą medicininei apžiūrai
atlikti. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties
paminėtoje administracinėje byloje, jei nagrinėjamu atveju tai (pristatymas į
sveikatos priežiūros įstaigą medicininei apžiūrai neblaivumui nustatyti) dėl
pareigūnų kaltės neatliekama ir asmens neblaivumas nenustatomas, asmuo
negali būti traukiamas atsakomybėn už neblaivumo patikrinimo vengimą, o jei
administracinio teisės pažeidimo byla už tai jam vis dėlto iškeliama, ji turi būti
nutraukiama pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1
punktą.
Negalima laikyti asmenį vengiančiu neblaivumo patikrinimo ir tais
atvejais, jei asmens neblaivumas (jo laipsnis) vis dėlto yra nustatomas. Štai
Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje
Nr. II-801-428/2006 administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo buvo
nubaustas ir pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 2
dalį (t. y. už vairavimą neblaiviam, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis),
ir pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalį (t. y.
už neblaivumo patikrinimo vengimą). Teismas šioje byloje pažymėjo, kad
administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veika nepagrįstai kvalifikuota
pagal du teisės pažeidimus, kurie gali būti padaryti priešingais veiksmais, t. y.
nustačius girtumo laipsnį, negalima konstatuoti, kad pažeidėjas vengė girtumo
patikrinimo.
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1.4.3. Alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
Alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
yra paskutinė iš trijų alternatyvių veikų, už kurias atsakomybė numatyta
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje.
Apibendrintoje teismų praktikoje reikšmingų teisės taikymo taisyklių, susijusių
su šiuo teisės pažeidimu, nebuvo suformuluota. Tačiau atkreiptinas dėmesys,
kad pagal Kelių eismo taisyklių 12 punktą, eismo įvykis – kelyje, viešose arba
privačiose teritorijose įvykis, kurio metu, dalyvaujant judančiai transporto
priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena
transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai, ar bet koks kitas įvykio
vietoje buvęs turtas. Eismo įvykio aplinkybių nustatymą, atvykę į eismo įvykio
vietą, paprastai vykdo policijos pareigūnai. Policijos patrulių veiksmai eismo
įvykio vietoje detaliai reglamentuoti Policijos patrulių veiklos instrukcijos 83-94
punktuose. Tačiau pagal Kelių eismo taisyklių 271 punktą, jeigu eismo įvykio
metu žmonės nenukentėjo, o visi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria
vertindami jo aplinkybes, leidžiama palikti įvykio vietą ir nedelsiant vykti į
policiją, prieš tai nubraižius eismo įvykio schemą (nurodžius joje šių taisyklių
pažeidimą, jį padariusio asmens vardą ir pavardę) ir po ja pasirašius.
1.5. Administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, atribojimas nuo kitų teisės
pažeidimų
1. Administraciniai teisės pažeidimai, numatyti Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, nėra vieninteliai teisės pažeidimai,
kurie gali būti padaromi, kai vairuojama esant neblaiviam, vengiama
neblaivumo patikrinimo ar po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
vartojamas alkoholis. Todėl svarbu atriboti Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse numatytus teisės pažeidimus nuo kitų teisės
pažeidimų.
Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta atsakomybė už transporto
priemonių vairavimą, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotikų arba
vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki
jo aplinkybių nustatymo. Pagal Neblaivumo nustatymo taisyklių 2 punkto
1 pastraipą, apsvaigimas – asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas,
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kuriuos sukelia pavartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės
priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios medžiagos), išskyrus etilo,
metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholį (toliau vadinama – alkoholis).
Taigi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalis
negali būti taikoma, jei nustatoma, kad asmuo yra neblaivus, t. y. apsvaigęs
nuo alkoholio, o ne nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalis negali
būti taikoma ir tuo atveju, jei nustatoma, kad asmuo vengė neblaivumo
(apsvaigimo nuo alkoholio), o ne apsvaigimo (apsvaigimo nuo kitų medžiagų)
patikrinimo, arba po teisės pažeidimo vartojo alkoholį, o ne kitas svaigiąsias
medžiagas. Apibendrinimui pateiktose bylose pastebėta, kad pasitaiko atvejų,
kai veika kvalifikuojama pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 4 dalį, nors yra akivaizdu, kad buvo vengiama ne apsvaigimo nuo
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų patikrinimo, bet neblaivumo,
t. y. apsvaigimo nuo alkoholio, patikrinimo, už ką atsakomybė numatyta
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje.
2. Jei veika, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127
straipsnio 2 dalyje, t. y. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems
asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų
įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), padaroma neblaivaus
arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų
asmens, taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio
3 dalis, kaip specialioji teisės norma, o ne atitinkama Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio dalis. Jei padaromas pažeidimas, numatytas
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalyje, ir vengiama
tikrintis neblaivumą, ar alkoholis vartojamas po eismo įvykio iki jo aplinkybių
nustatymo, šios veikos atitinkamai kvalifikuojamos pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalį bei Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 3 dalį, nes Administracinių teisės pažeidimų kodekso
127 straipsnio 3 dalis neapima vengimo tikrintis neblaivumą ir alkoholio
vartojimo po eismo įvykio.
Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotikų
arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti ar
neturinčių teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių, arba neblaivumo ar
apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotikų arba vaistų ar
kitų svaigiųjų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo
yra baudžiamas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 129 straipsnį.
Taigi, jei asmuo vairuoja neblaivus, vengia neblaivumo patikrinimo ar vartoja
314

ATP bylų, iškeltų pagal ATPK 126 straipsnio 1, 2 ir 3 dalį, apibendrinimas

alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, tačiau neturi teisės
vairuoti ar neturi teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones, jis baudžiamas
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 129 straipsnį, kaip specialią
teisės normą, o ne atitinkamą Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio dalį. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 129 straipsnio
taikymas nuo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3
dalių atribojamas pagal specialų subjektą – asmenį, neturintį teisės vairuoti ar
neturintį teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones.
3. Atkreiptinas dėmesys, kad veikos, padarytos vairuojant kelių transporto
priemonę apsvaigus nuo alkoholio, gali būti pagrindu ir baudžiamajai
atsakomybei atsirasti. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Valstybės
žinios, 2000, Nr. 89-2741) 281 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tas, kas vairavo
kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių,
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo
saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko
eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba
nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos, baudžiamas bauda
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas būdamas apsvaigęs
nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,
vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar
transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo
įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, traukiamas
baudžiamojon atsakomybėn pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 4 dalį.
Tas, kas būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų, vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė
kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu
dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, traukiamas baudžiamojon
atsakomybėn pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 6 dalį. Pagal
Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį, asmuo atsako už paminėtas veikas,
kai jos padarytos dėl neatsargumo. Pastebėtina, kad šio Baudžiamojo kodekso
straipsnio taikymo tikslais, laikoma, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio,
kai jo kraujyje yra 0,4 promilės ir daugiau alkoholio (Baudžiamojo kodekso
281 straipsnio 8 dalis). Šiame straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės
yra visų rūšių automobiliai, traktoriai, kitos savaeigės mašinos, troleibusai,
motociklai ir kitos mechaninės transporto priemonės (Baudžiamojo kodekso
281 straipsnio 9 dalis). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Sveikatos sutrikdymo
masto taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos
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socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.
V-298/158/A1-86 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 52-2357).
1.6. Bendrosios pastabos dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1-3 dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylų
proceso ne teisme
1. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259 straipsnio l dalyje
nustatyta, kad dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas
pareigūnas surašo protokolą. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso
225 ir 2591 straipsnį, administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl
administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, turi teisę surašyti tam įgalioti policijos
pareigūnai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas protokolo
administracinio teisės pažeidimo byloje esmę, yra nurodęs, kad administracinio
teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1) nustatytas administracinio teisės
pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs
asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties
elementus (administracinė byla Nr. N16-566/2007). Administracinio teisės
pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas,
kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo
padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai,
kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio
teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo
bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo
nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole (administracinė byla
Nr. N17-705/2006). Tad nustatydami nagrinėjamų pažeidimų padarymo
faktą, pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo
protokolą, privalo surinkti įrodymus, kuriuos ištyrusi ir įvertinusi nagrinėjanti
administracinio teisės pažeidimo bylą institucija galėtų konstatuoti
administracinio teisės pažeidimo padarymo faktą bei nustatyti su juo susijusias
aplinkybes.
Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso
260 straipsnio 1 dalyje yra nurodyti būtini administracinio teisės pažeidimo
protokolo turinio elementai. Administracinių teisės pažeidimų kodekso
260 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad protokole būtina nurodyti
administracinio teisės pažeidimo padarymo laiką, taip pat esmę. Pažeidimo
esme ATPK 260 straipsnio 1 dalies prasme laikytina administracinio teisės
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pažeidimo sudėties objektyviųjų požymių visuma. Tad, kaip matyti iš paminėto,
nuo teisingo protokolo surašymo labai priklauso ir administracinio teisės
pažeidimo bylos baigtis, administracinio teisės pažeidimo protokolas
turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N3-1135/2005).
Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, turi
būti pateikti visi galimi įrodymai ir kaltinimo pateikimo metu turi būti
užtikrinamas traukiamojo administracinėn atsakomybėn asmens teisių,
numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 straipsnyje
(administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su
bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus),
įgyvendinimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis
administracinėje byloje Nr. N16-1673/2007).
2. Iš apibendrintų bylų matyti, kad pareigūnai, turintys teisę surašyti
administracinio teisės pažeidimo protokolą, ne visada išsiaiškina visas su
administracinio teisės pažeidimo padarymu susijusias aplinkybes.
Analizuojant administracines bylas nustatyta, kad pasitaiko atvejų,
kai dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, apkaltinami ir vėliau
nubaudžiami ne tie asmenys, kurie padarė pažeidimą. Tokio pobūdžio bylose
nutarimai panaikinami ir, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 250 straipsnio 1 punktu, administracinio teisės pažeidimo bylos
teisena nutraukiama (pavyzdžiui, Klaipėdos apygardos administracinio teismo
administracinė byla Nr. II-135-583/2006). Toks sprendimas atitinka Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutarimai administracinėse bylose Nr. N18-1694/2007,
N3-1597/2007, N16-1324/2007). Pastebėtina, kad toks teismo procesinis
sprendimas nekliudo institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolą, nustatyti tikrąjį asmenį, padariusį teisės pažeidimą ir,
jeigu nėra praleisti administracinės nuobaudos skyrimo terminai, patraukti jį
administracinėn atsakomybėn.
Iš apibendrintų bylų medžiagos taip pat nustatyta, kad neretai
protokoluose nenurodomos ir asmens neblaivumo tikrinimo metu naudotų
prietaisų matavimo paklaidos, nors Policijos patrulių veiklos instrukcijos
7.3.2 punkte nustatyta, kad pažeidimui nustatyti naudotų matavimo prietaisų
paklaidos, nurodytos patikros liudijime, įrašomos administracinio teisės
pažeidimo protokole.
Pasitaiko ir atvejų, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas
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surašomas nepakankamai išsiaiškinus ir ištyrus su inkriminuojamu pažeidimu
susijusias aplinkybes. Štai Kauno apygardos administracinio teismo
administracinėje byloje Nr. II-124-31/2006 teismas konstatavo, kad atvykęs
į įvykio vietą policijos darbuotojas netinkamai vykdė savo pareigas, o būtent:
neapklausė ten buvusių liudytojų (kad vėliau jie negalėtų keisti savo parodymų),
nenuvyko į medicinos įstaigą ir neapklausė administracinėn atsakomybėn
patraukto asmens, o apsiribojo tik motociklo nufotografavimu ir įvykio vietos
schemos sudarymu.
3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnyje nustatyta,
kad administracinių teisės pažeidimų bylas dėl Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse numatytų pažeidimų nagrinėja
policija. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnyje taip pat
numatyta, kad policijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų
bylas ir skirti administracines nuobaudas už šio kodekso 123-129 straipsniuose
numatytus administracinius teisės pažeidimus turi teisę policijos pareigūnai,
kuriems pavesta atitinkamų taisyklių priežiūra, - policijos vyriausiasis
komisaras, vyresnysis komisaras, komisarai, komisarai-inspektoriai,
vyresnieji inspektoriai - baudą, teisės vairuoti transporto priemones atėmimą
ir daiktų, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis
arba tiesioginis objektas, konfiskavimą; kiti tam įgalioti policijos pareigūnai baudą iki dviejų šimtų litų.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 280 straipsnyje nustatyta,
kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, organas
(pareigūnas) išaiškina ir išsprendžia šiuos klausimus: ar priklauso jo
kompetencijai nagrinėti tą bylą; ar teisingai surašytas protokolas ir kita
administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga; ar pranešta asmenims,
dalyvaujantiems nagrinėjant bylą, apie jos nagrinėjimo laiką ir vietą;
ar išreikalauti reikalingą papildomą medžiagą; tenkintini ar atmestini
administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, jų atstovų
pagal įstatymą, advokatų ar kitų įgaliotų atstovų prašymai. Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad organas
(pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo
išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo
kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra
atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis
nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai
išspręsti.
Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas)
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įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu
ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis
įstatymu ir teisine sąmone (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257
straipsnis). Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 286 straipsnio
2 dalį, organo (pareigūno) priimtame nutarime turi būti: nutarimą priėmusio
organo (pareigūno) pavadinimas; bylos nagrinėjimo data; žinios apie asmenį,
kurio byla nagrinėjama; žinios apie kitus, byloje dalyvaujančius asmenis; bylos
nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas ir motyvuotas jų įvertinimas;
šio kodekso straipsnio, straipsnio dalies ar kito teisės akto, numatančio
atsakomybę už šį pažeidimą, kurio reikalavimus pažeidė asmuo, nurodymas;
byloje priimtas sprendimas.
Pastebėtina, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi
teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus,
pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą naudotis teisine advokato ar kito
įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą
išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir
naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą
byloje. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant
administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla
gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta
apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti
bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą,
ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės
pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į
bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn
traukiamo asmens prašymą (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 272
straipsnio 1 dalis).
Paminėtų reikalavimų ne visada laikomasi. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos
administracinio teismo administracinėje byloje Nr. II-2302-02/2006 buvo
nustatyta, kad bylą nagrinėjantis pareigūnas priimdamas nutarimą neįvertino
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pateiktų įrodymų (specialisto
išvados) apie jo neblaivumo laipsnį. Panevėžio apygardos administracinis
teismas administracinėje byloje Nr. II-383-283/2006 nustatė, kad skundžiamame
nutarime nebuvo nurodyta nutarimą priėmusio Pasvalio rajono policijos
komisariato pareigūno pareigos, jo pavardė. Tai trukdė teismui įvertinti, ar
nutarimą priėmė tam įgaliotas pareigūnas.
4. Iš apibendrintų bylų matyti, kad organai, įgalioti nagrinėti
administracinių teisės pažeidimų bylas, dažnai būdavo pakankamai aktyvūs,
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ėmėsi priemonių bylos medžiagos neaiškumams pašalinti. Nagrinėjamo
pobūdžio administracinių teisės pažeidimų bylose neretai pasitaiko
prieštaringų, neišsamių duomenų dėl asmens neblaivumo fakto, o šių
duomenų įvertinimas būna susijęs su specialiomis žiniomis ir įgūdžiais.
Tokiais atvejais institucija, nagrinėjanti bylą, pagrįstai ir teisėtai imasi
iniciatyvos surinkti papildomus įrodymus – gauna byloje eksperto išvadą,
specialisto paaiškinimus. Tai padeda pašalinti prieštaravimus tarp byloje
esančių įrodymų ir priimti teisingą sprendimą.
5. Apibendrintoje teismų praktikoje pasitaikė atvejis, kai policijos
įstaiga nutarimu pakeitė anksčiau savo priimtą nutarimą ir skyrė griežtesnę
nuobaudą dėl to paties pažeidimo. Kauno apygardos administracinio teismo
administracinėje byloje Nr. II-855-414/2006 buvo konstatuota, kad tokie
pareigūno veiksmai reiškia jam suteiktų įgaliojimų viršijimą. Teismas
panaikino abu nutarimus ir, vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 124 straipsnio 1 dalies 3 punktu, paskyrė administracinę nuobaudą
remiantis teisės aktu, nustatančiu administracinę atsakomybę už padarytą
teisės pažeidimą, nes teisės pažeidimo įvykis nekėlė abejonių. Teismas paskyrė
griežtesnę nuobaudą nei buvo paskirta pirmuoju nutarimu.
Pastebėtina, kad teismas šioje byloje nemotyvavo, kodėl panaikino ne tik
antrąjį nutarimą, kuriuo buvo pakeistas pirmasis nutarimas ir sugriežtinta juo
paskirta nuobauda, bet ir pirmąjį nutarimą. Teismas nenurodė jokių argumentų
ir priežasčių, dėl kurių pirmasis nutarimas, panaikinus antrąjį nutarimą,
negalėjo būti paliktas galioti, kodėl jis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nagrinėjamu
atveju administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pirmojo nutarimo
panaikinti neprašė, o prašė tik sušvelninti juo jam paskirtą administracinę
nuobaudą. Tad galėjo būti svarstoma, ar šiuo atveju teismas neperžengė bylos
nagrinėjimo ribų, nepasunkino skundą padavusio asmens padėties. Tačiau
apeliacine tvarka ši byla peržiūrėta nebuvo.
1.7. Bendrosios pastabos dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 1-3 dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylų
proceso teisme
1. Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, kad administracinių teisės pažeidimų bylos pagal skundus
dėl administravimo subjektų (jų pareigūnų) priimtų nutarimų šiose
bylose apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos vadovaujantis
Administracinių teisės pažeidimų kodekso normomis, o prireikus ir šiuo
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įstatymu. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 297 straipsnis nustato, kad
teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo
byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas,
nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar
ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip
pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.
Administracinių teisės pažeidimų bylos yra susijusios su teisinių sankcijų
(nuobaudų) taikymu. Šios nuobaudos neretai prilygsta net bausmei, skiriamai
teismo nuosprendžiu už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Tad,
nagrinėdamas administracinių teisės pažeidimų bylas, teismas negali likti vien
tik pasyvus stebėtojas. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
81 straipsniu, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant
visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Taigi
administracinis teismas, nagrinėdamas skundus dėl nutarimo administracinio
teisės pažeidimo byloje, turi būti aktyvus, imtis priemonių, kad būtų išsamiai
ir nešališkai ištirtos bylos aplinkybės.
2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 257 straipsnyje nustatyta, kad
organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą
visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu,
vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Iš esmės analogiška nuostata
įtvirtinta ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje, kur
nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas
įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir
objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip
pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, nagrinėdamas apibendrinamas administracinių teisės pažeidimų bylas,
yra suformulavęs svarbias įrodymų vertinimo taisykles. Štai administracinėje
byloje Nr. N16-961/2006 Lietuvos vyriausiais administracinis teismas konstatavo,
kad byloje esant tiek kaltinančių, tiek teisinančių duomenų, teismas privalo
išanalizuoti visus įrodymus ir remdamasis įstatymu, vidiniu įsitikinimu bei
teisine sąmone nuspręsti, kokiais duomenimis vadovaujantis byloje turi būti
priimtas sprendimas. Įrodymų turi būti surenkama ir ištiriama tiek, kiek
jų pakanka pagrįstoms išvadoms padaryti. Administracinėje byloje Nr. N91711/2006 teismas pažymėjo, kad vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis
įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, padaryta surinkus
visus reikiamus įrodymus, išnagrinėjus reikšmingus faktus, atsakomybę
lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, iškėlus ir ištyrus visas galimas
versijas, įvertinus kiekvieną įrodymą atskirai ir jų visumą. Konstatuoti tam
321

III. Informacinė dalis

tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų
visuma, o ne atskirais įrodymais. Administracinėje byloje Nr. N9-990/2006
teismas nurodė, kad administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo
administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės
pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai.
3. Iš apibendrintų bylų matyti, kad administracinėn atsakomybėn
traukiami asmenys dažnai įrodinėja, kad jie nevairavo transporto priemonės,
o tai darė jų draugai, pažįstami ar pan. Teismų praktika patvirtina, kad tokiu
atveju ypač svarbu visapusiškai ir objektyviai įvertinti byloje surinktus
faktinius duomenis, ištirti galimus jų prieštaravimus, nuoseklumą, logiškumą,
atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybes, įvertinti įrodymų šaltinių
patikimumą. Tik atlikus šiuos veiksmus galima tinkamai įvertinti, ar byloje
surinktų įrodymų pakanka teisiškai reikšmingiems faktams konstatuoti.
Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje
byloje Nr. N5-1291/2006 pažymėjo:
Apeliantas <…> neigia buvus specialųjį ATPK 126 straipsnio 3 dalyje
numatyto pažeidimo subjekto požymį – vairuotoją, t. y. teigia, kad jis
automobilio „Renault Espace“ nevairavo, o tik atėjo iš namų pasiimti
automobilyje likusios automagnetolos, kada ir buvo sulaikytas policijos
pareigūnų.
Kolegija, patikrinusi pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų vertinimą
šiuo aspektu, konstatuoja, kad byloje surinkti įrodymai teismo buvo
įvertinti teisingai, t. y. byloje surinkti įrodymai patvirtina apeliantą vairavus
automobilį. Ši aplinkybė tiesiogiai patvirtinama policijos pareigūnų <…>
2005 m. spalio 21 d. tarnybiniais pranešimais, kuriuose nurodoma, kad
buvo sustabdytas automobilis „Renault Espace“, kurį vairavo apeliantas,
šių pareigūnų parodymais, duotais teismui, kad automobilio stabdymo
priežastis buvo įjungti tolimųjų šviesų žibintai. Pats apeliantas patvirtino,
kad anksčiau su šiais policijos pareigūnais reikalų neturėjo <…>, taigi
nenustatytas joks motyvas pareigūnams apeliantą nepagrįstai apkaltinti
nebūto pažeidimo padarymu ir išsigalvoti, jog jis vairavęs automobilį.
Policijos pareigūnų parodymai, duoti teismui, tarpusavyje sutampa, yra
nuoseklūs, pakankamai detalūs. Jų parodymai atitinka tarnybiniuose
pranešimuose nurodytas aplinkybes. Pareigūnų parodymai sutampa su kita
byloje surinkta medžiaga. Pats apeliantas neneigia buvęs neblaivus prie
automobilio vairo. Duomenų, kad policijos pareigūnai, teigdami, kad matė
ir stabdė būtent apelianto vairuojamą automobilį, būtų galėję suklysti, nėra.
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Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino apeliantą teisinančius
parodymus davusių V. V. ir J. V. parodymus. Šie asmenys yra apelianto
kaimynai, ši aplinkybė kelia abejonių šių asmenų parodymų objektyvumu.
Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, jų parodymai
nesutampa su paties G. D. paaiškinimais, nurodytais skunde. Kaip teisingai
pažymėjo teismas, iš pareiškėjo paaiškinimų matyti, kad, kilus konfliktui, jis
grūmėsi su policijos pareigūnais, jiems priešinosi ir šaukėsi pagalbos. Būnant
netoli įvykio vietos tokių veiksmų negalima nepastebėti ir neatkreipti į juos
dėmesio, tačiau pareiškėjo liudytojai V. V. ir J. V. savo parodymuose tokių
aplinkybių nenurodė.
Pagrindo laikyti objektyviais R. G. parodymų taip pat nėra, nes ji yra
atsakomybėn traukiamo asmens sugyventinė, be to, jos parodymuose
pastebimi tam tikri neatitikimai, lyginant su G. D. dėstoma versija. Antai,
ji nurodo, kad grįžo su šiuo automobiliu iš parduotuvės apie 22 val. G. D.
teismui nurodė, kad automobilis buvo pastatytas maždaug prieš valandą iki
įvykio (00.30 val.). R. G. parodė, kad, pavedžioję šunį ir grįžę namo apie
12 val. pastebėjo, kad automobilyje paliko automagnetolą ir 1 krepšelį su
pirkiniais, tuo tarpu G. D. skunde nurodo, kad grįždami namo pavedžioję
šunį, iš automobilio parsinešė daiktus, o namuose dar pastebėjo, kad
pamiršo automagnetolą. Dalinai nesutampa ir R. G. parodymai šioje byloje
su parodymais byloje, kurioje G. D. buvo kaltinamas policijos pareigūnų
teisėtų reikalavimų nevykdymu (tai matyti iš Jonavos rajono apylinkės
teismo 2006 m. vasario 28 d. nutarimo teksto).
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas
visapusiško, išsamaus ir objektyvaus įrodymų vertinimo pagrindu pagrįstai
paneigė G. D. dėstomą įvykio versiją.
4. Pastebėtina, kad nei galiojantis Administracinių teisės pažeidimų
kodeksas, nei Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato specialių
eksperto išvados, specialisto paaiškinimų (ATPK 256 straipsnio 2 dalis)
vertinimo taisyklių. Tad įrodymai, surinkti šiomis priemonėmis, turėtų
būti įvertinami pagal bendrąsias taisykles. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
eksperto išvada, specialisto paaiškinimai paprastai grindžiami specialiomis
žiniomis, teismas, nesutikdamas su eksperto išvada, specialisto paaiškinimais,
savo nesutikimo motyvavimui turėtų skirti ypatingą dėmesį. Tai patvirtina
ir teismų praktika. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N9-420/2006
medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktu
Nr. 30 buvo nustatyta, kad K. P. yra blaivus. Vėliau bylos medžiaga buvo pateikta
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ekspertams, formuluojant prašymą, ar akte padaryta išvada yra pagrįsta,
padaryta vadovaujantis nustatytomis taisyklėmis. Ekspertizės aktu Nr. G-7,
ekspertas padarė išvadą, kad medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar
apsvaigimui nustatyti akte Nr. 30 įrašyta galutinė išvada „blaivus“ neatitinka
Vyriausybės 1996 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 92 reikalavimų. Vėliau byloje
buvo išreikalauta psichiatrijos komisijos specialisto išvada Nr. G-71, kurioje
specialistas konstatavo, kad K.P. buvo neblaivus, jis vengė neblaivumo
patikrinimo ir tikslaus girtumo laipsnio nustatymo. Klaipėdos apygardos
administracinis teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutartimi detaliai motyvavo
savo nesutikimą su specialisto išvada Nr. G-71, teismas vertino, ar specialisto
išvada Nr. G-71 yra padaryta laikantis teisės normomis nustatytos tvarkos, ar
specialisto išvados atitinka teisės aktų naudojamas sąvokas ir teisės normas,
teismas įvertino specialisto panaudotus tyrimo metodus, taip pat, ar specialisto
padarytos išvados atitinka byloje esančius duomenis, ar specialisto atsakymai į
iškeltus klausimus yra išsamūs ir pagrįsti.
5. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,
administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių
principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese. Tiek baudžiamajame,
tiek administraciniame procese sprendžiama dėl įstatyme numatytų sankcijų
taikymo, prieš tai nustačius, kad buvo padaryta įstatymo draudžiama veika
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. nutarimas
administracinėje byloje Nr. N12-344/2004; Administracinių teismų praktika Nr.
6, p. 88-92). Be to, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, kuriose
gali būti skiriama administracinė nuobauda, savo griežtumu prilygstanti
kriminalinei bausmei, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui
turi būti suteikiamos iš esmės tokios pačios teisės kaip ir kaltinamajam
baudžiamojoje byloje (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartis administracinėje byloje Nr. 259/2003; Administracinių teismų praktika
Nr. 4, p. 64-67). Šios teisės inter alia garantuojamos ir tarptautinės teisės aktais.
Viena iš tokio asmens teisių – apklausti kaltinimo liudytojus, užduoti jiems
klausimus (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
6 straipsnio 3 dalies d punktas; administracinė byla Nr. N3-16/2005). Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies
d punktas nustato, kad kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo turi
teisę pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai
būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tomis pat
sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams. Pabrėžtina, kad rašytinių
asmenų paaiškinimų negalima prilyginti liudytojų parodymams, nes liudytojų
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parodymai ir kiti bylos dokumentai yra savarankiškos įrodinėjimo priemonės
(Administracinių teismų praktika Nr. 2, 320 p.) (administracinė byla N31928/2006).
Iš apibendrinimui pateiktų bylų matyti, kad paminėtų reikalavimų
laikomasi ne visada. Administracinėje byloje Nr. N17-788/2006 Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas konstatavo:
Pirmosios instancijos teismas, remdamasis rašytiniais bylos dokumentais,
pareiškėjo paaiškinimais nustatė, kad A. V. įvykdė pažeidimą, numatytą
ATPK 126 straipsnio 2 dalyje. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų
kolegijos nuomone, tokia išvada padaryta neišsiaiškinus visų aplinkybių,
turinčių reikšmės bylai išspręsti, kas galimai suponavo nepagrįsto sprendimo
priėmimą (ATPK 284 straipsnio 1 dalis).
<…>
Tokioje situacijoje, apeliantui neigiant kaltę padarius pažeidimą 2005
m. liepos 20 d., nėra pagrindo daryti išvados apie kaltinančių įrodymų
pakankamumą. Nekyla teisinių abejonių dėl A. V. girtumo 2005 m. liepos 20
d. <…>, bet transporto priemonės vairavimo faktinė aplinkybė minėtą dieną
esant neblaiviam iš esmės neįrodyta. Asmuo patrauktas administracinėn
atsakomybėn nepripažįsta vairavęs transporto priemonę, nurodydamas, jog
tai gali patvirtinti P. K. ir P. K., kurie teismo posėdžio metu neapklausti. Į
teismo posėdį nekviestas ir vienintelis kaltinančius parodymus duodantis
pareigūnas A. B. <…> Taip atimta galimybė detalizuoti pastarojo
paaiškinimus bei pažeista Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje kaltinamajam garantuojama
teisė apklausti kaltinančius parodymus duodančius liudytojus.
Apibendrinusi faktinius bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad
byloje esantys įrodymai neleidžia daryti kategoriškos išvados, jog A. V. 2005
m. liepos 20 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK
126 straipsnio 2 dalyje, kas lemia apeliacinio skundo tenkinimą iš dalies ir
bylos grąžinimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (ATPK 257
straipsnis).
6. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnis nustato, kad
teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Priimdamas sprendimą,
administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja,
kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios
nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas
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(prašymas) yra tenkintinas. Taigi teismas negali pagrįsti savo sprendimo
įvairiomis prielaidomis, spėliojimais, kitokio pobūdžio išvedžiojimais apie
bylos aplinkybes. Tačiau kaip matyti iš teismų praktikos, šių reikalavimų
laikomasi ne visada. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N18-1406/2007
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad byloje apskritai
nėra įrodymų, kad apeliantė mokosi, kad ji moka už mokslą, todėl pirmosios
instancijos teismas ne įrodymų, o prielaidų pagrindu, t. y. pažeisdamas
įrodinėjimo ir kitas proceso taisykles (Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo <…> 57 straipsnio 6 dalis, 86 straipsnio 1 dalis),
padarė išvadą, kad ji moka už mokslą ir tuo motyvavo Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 301 straipsnio taikymą.
7. Kiekvienas teismo sprendimas turi būti motyvuotas. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsnio 4 dalį, motyvuojamojoje
sprendimo dalyje nurodoma: teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymai,
kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmeta
kuriuos nors įrodymus; įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos
į konkrečias normas, kurios buvo taikomos. Pareiga motyvuoti teismo
sprendimus administracinių teisės pažeidimų bylose buvo akcentuota ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, administracinė byla
Nr. N3-443/2006; Administracinių teismų praktika Nr. 9, 27-31 p.).
8. Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4
punktas suteikia teisę pirmosios instancijos teismui panaikinti nutarimą ir
grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.
Toks sprendimas priimamas tais atvejais, kai reikia atlikti papildomą bylos
aplinkybių tyrimą ar kai dėl kitų priežasčių teismas nesiima pats keisti veikos
kvalifikavimo. Taigi, kaip matyti iš šios teisės normos turinio, ne kiekvienas
institucijos, įgaliotos surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ar
nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, padarytas pažeidimas gali
būti pagrindu panaikinti skundžiamą nutarimą ir grąžinti bylą institucijai.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N4-2134/2006 Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl apelianto argumento, kad jis
nebuvo informuotas apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą
institucijoje, ir konstatavo:
Apeliaciniame skunde dėstomi argumentai, kad D. M. nedalyvaujant jo
administracinio teisės pažeidimo bylos svarstyme Institucijoje, buvo pažeistos
jo procesinės teisės, atmestini. Lietuvos vyriausiasis administracinis
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teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinėn atsakomybėn
patraukto asmens dalyvavimas teismo posėdyje leidžia pašalinti klaidas,
galimai padarytas Institucijai nagrinėjant administracinio teisės
pažeidimo bylą. Kaip matyti iš Panevėžio apygardos administracinio
teismo 2006 m. rugpjūčio 21 d. teismo posėdžio protokolo, D. M. teisme
nagrinėjant jo administracinio teisės pažeidimo bylą dalyvavo, todėl
turėjo galimybę tinkamai realizuoti įstatymuose įtvirtintas savo teises.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. sausio 10 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. 29-03 (Administracinių teismų praktika
Nr. 4, 57-59 p.) taip pat buvo konstatavęs:
Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas
nagrinėjant bylą pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas
klaidas, kurios gali būti padarytos užtikrinant administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės
bylos nagrinėjimo stadijoje. Jei nagrinėjant bylą teisme šio asmens
teisės užtikrinamos ir teismas tinkamai išnagrinėja bylą, pirmosios
instancijos teismo sprendimas vien tik dėl pažeidimų, galimai padarytų
ankstesniame proceso etape, negali būti naikinamas.
Paminėtoje byloje apeliantas taip pat kėlė klausimą dėl neinformavimo
apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą atitinkamoje
institucijoje, įgaliotoje nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
17
N -1605/2006 konstatavo:
Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4
punktas suteikia teisę teismui grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti
administracinių teisės pažeidimų protokolus, įpareigojant ją tinkamai
kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą tik tais atvejais, kai reikia atlikti
papildomą bylos aplinkybių tyrimą, ar kai dėl kitų priežasčių teismas
nesiima pats keisti veikos kvalifikavimo. Nagrinėjamu atveju teismas,
kaip nurodyta jo baigiamajame akte, negalėdamas sunkinti A. M. padėties,
grąžindamas bylą dėl būtinumo nutarime nurodyti veiką, numatytą
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnyje (transporto
priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems), neįsitikino, jog
būtent dėl tokio pažeidimo bei kitų administracinių teisės pažeidimų ir
traukiamas administracinėn atsakomybėn A. M. Galimai kylanti abejonė,
ar nutarime tikrai nurodytas ATPK 126 straipsnis (skaičius „6“ panašus
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į skaičių „8“) yra šalintina įvertinus viso nutarimo turinį bei atsižvelgus į
pritaikytą sankciją. ATPK 128 straipsnio 2 dalis nenumato specialiosios
teisės atėmimo <…>.
Tokiu būdu Vilniaus apygardos administracinis teismas turėjo nagrinėti
A. M. skundą iš esmės ir vertinti, ar buvo padarytas administracinis
teisės pažeidimas, ar būtent traukiamas administracinėn atsakomybėn
asmuo yra kaltas jo padarymu, ar jis gali būti patrauktas administracinėn
atsakomybėn, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai
teisingai išspręsti. (ATPK 284 straipsnio 1 dalis).
Administracinėje byloje Nr. N18-1362/2007 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nustatė, kad apeliantui A. G. surašytame
administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyta, kokio dydžio
girtumas buvo nustatytas A. G. (1,57 promilių), bet, pažeidžiant Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660
patvirtintos Policijos patrulių veiklos instrukcijos 7.3.2 punktą, nėra nurodyta,
kokia yra matavimo prietaiso, kuriuo nustatytas girtumas, paklaida. Teismas
pažymėjo, kad nustačius, jog matavimo prietaiso paklaida buvo 5 procentai,
kaip teigia apeliantas, tai galėtų turėti didelės reikšmės kvalifikuojant A. G.
padarytą pažeidimą, kadangi asmuo pripažįstamas padaręs administracinį teisės
pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
1 dalyje, kai jam nustatomas girtumas nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės, ir
asmuo pripažįstamas padaręs pažeidimą, numatytą Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 2 dalyje, kai jam nustatomas girtumas nuo
1,51 promilės (iki 2,5 promilės). Įvertinęs tai, tikėtiną paklaidos taikymo įtaką
bylos baigčiai, teismas nusprendė pats išsireikalauti duomenis apie naudoto
matavimo prietaiso paklaidą ir vien tik dėl duomenų apie paklaidą nebuvimo
negrąžino bylos institucijai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nagrinėjęs
klausimą dėl bylos grąžinimo institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolą, kai nustatomi protokolo trūkumai. Teismas yra pažymėjęs,
kad kiekvienas konkretus atvejis, kai protokolas yra surašytas netinkamai,
yra individualus. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į
konkrečias bylos aplinkybes, turi įvertinti, ar protokolo trūkumai kliudo bylą
nagrinėti teisme – t. y., ar gali būti pašalinti taikant Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 284 straipsnio 2 dalį, ar tik institucijai įgaliotai surašyti
administracinio teisės pažeidimo protokolą surašant naują administracinio
teisės pažeidimo protokolą (administracinė byla Nr. N3-444/06;
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Administracinių teismų praktika Nr. 9, 31-40 p.). Taigi grąžinti administracinio
teisės pažeidimo bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolą, dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo
trūkumų galima, kai jo trūkumai yra esminiai ir teismas savo iniciatyva
negali jų ištaisyti (administracinė byla Nr. N3-802/2007). Teismo procesinis
sprendimas grąžinti bylą protokolą surašiusiai institucijai administracinio
teisės pažeidimo protokolą trūkumams pašalinti, įforminamas motyvuota
nutartimi, kuri yra skundžiama bendra tvarka (administracinė byla Nr. N3444/2006; Administracinių teismų praktika Nr. 9, 31-40 p.). Bylos grąžinimo
institucijai motyvavimas inter alia apima ir aiškų trūkumų ar kitų priežasčių,
trukdančių nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą teisme, nurodymą.
Taigi, kaip matyti iš paminėto, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje orientuojamasi į tai, kad tam tikras bylos nagrinėjimo ne teisme
metu padarytas klaidas ar trūkumus gali ir turėtų ištaisyti pats administracinis
teismas. Tad bylos grąžinimas institucijai, įgaliotai surašyti administracinio
teisės pažeidimo protokolą, turėtų būti išimtinis procesinis veiksmas, galimas
tuomet, kai proceso ne teisme metu buvo padaryti esminiai pažeidimai, yra
esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kurių teismas, nagrinėjantis
administracinio teisės pažeidimo bylą, pats ištaisyti negali.
Manytina, kad tokia praktika atitiktų ir įstatymo leidėjo tikslus bei siekius.
Pastebėtina, kad įstatymų leidėjas nustatė pakankamai trumpus administracinių
nuobaudų skyrimo terminus (Administracinių teisės pažeidimų kodekso
35 straipsnis), o taip pat administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
terminus (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 282 straipsnis). Tad
akivaizdu, kad jis siekė, kad administracinių teisės pažeidimų bylos būtų
nagrinėjamos operatyviai. Vienas iš būdų, kaip galima užtikrinti greitą
administracinių teisės pažeidimų bylų išnagrinėjimą, yra teismo, nagrinėjančio
administracinio teisės pažeidimo bylą, aktyvumas, ėmimasis protingų ir teisėtų
priemonių, kurių pagalba šalinamos ankstesniame bylos nagrinėjimo etape
padarytos ne itin reikšmingos, neesminės klaidos ar trūkumai.
Dėl paminėtų priežasčių ir argumentų gali būti svarstoma, ar pirmosios
instancijos teismas turėtų grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti
administracinio teisės pažeidimo protokolą, pavyzdžiui, dėl to, kad būtina
įvertinti prieštaringus įrodymus dėl asmens neblaivumo, gaunant eksperto
išvadą ar specialisto paaiškinimus, t. y. įpareigojant instituciją atlikti tokius
veiksmus, kuriuos pats teismas gali atlikti proceso teisme metu. Taip pat gali
būti svarstomas ir praktikos, kai byla grąžinama institucijai aiškiai nenurodant,
kokius trūkumus reikia pašalinti (pavyzdžiui, teismas konstatuoja, kad
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nepakanka įrodymų, jog konkretus asmuo vairavo transporto priemonę ir
grąžina institucijai bylą nenurodydamas, ką konkrečiai ji papildomai turėtų
padaryti, kokius kitus įrodymus surinkti ar pan.), pagrįstumas.
9. Apibendrintoje teismų praktikoje pasitaikė atvejis, kai apygardos
administracinis teismas nagrinėjo Pasvalio rajono policijos komisariato
skundą dėl nutarimo, kurį priėmė to paties policijos komisariato pareigūnas,
kai administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas Vilniaus
miesto vyriausiojo policijos komisariato pareigūno. Pastebėtina, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti asmuo,
dėl kurio jis priimtas, institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio
teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjęs asmuo. Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 291 straipsnyje nustatyta, kad nutarimą administracinio
teisės pažeidimo byloje gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu jis priimtas, organas,
kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat
nukentėjusysis. Kaip matyti iš paminėtų teisės normų turinio, jose nenumatyta,
kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje galėtų apskųsti pati
nutarimą priėmusi institucija. Tad galėjo būti svarstoma, ar paminėtu atveju
neturėjo būti atsisakyta priimti Pasvalio rajono policijos komisariato skundą
dėl to paties komisariato pareigūno priimto nutarimo, nes administracinio
teisės pažeidimo protokolą buvo surašęs kitos institucijos (kito miesto policijos
komisariato) pareigūnas. Tačiau apeliacine tvarka ši byla nebuvo peržiūrėta.
Pastebėtina, kad paminėtoje byloje apie bylos nagrinėjimą teisme Vilniaus
miesto vyriausiasis policijos komisariatas apskritai nebuvo informuotas, nors
Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
apie teismo posėdžio administracinio teisės pažeidimo byloje laiką bei vietą
turi būti pranešama ir institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio
teisės pažeidimo protokolą, ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo
byloje priėmusiai institucijai (pareigūnui).
1.8. Veikos perkvalifikavimas. Non reformatio in peius
1. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 straipsnio 1 dalis
reikalauja, kad administracinio teisės pažeidimo protokole būtų nurodomas
šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę
už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Taigi
administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti teisiškai kvalifikuota
administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veika. Tai svarbu tiek
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užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisę žinoti, kuo
jis yra kaltinamas, tiek administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo
proceso tikslų įgyvendinimą. Protokole pateiktas veikos teisinis kvalifikavimas
itin reikšmingas nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, nes
bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas) turi patikrinti, ar administracinėn
atsakomybėn traukiamas asmuo tikrai padarė nurodytą teisės pažeidimą, ar
tikrai jo veika buvo įstatymo draudžiama ir už ją buvo nustatyta administracinė
atsakomybė.
Tačiau tinkamai kvalifikuoti veiką yra pakankamai sudėtinga.
Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos teisės pažeidimų
sudėtys neretai iš pirmo žvilgsnio yra panašios. Teisiškai kvalifikuojant veiką
administracinio teisės pažeidimo protokole, ypač atsižvelgiant į tai, kad
administracinio teisės pažeidimo protokolas paprastai surašomas nedelsiant po
pažeidimo nustatymo, pažeidimo padarymo vietoje, gali būti padaroma klaidų.
Klaidų gali padaryti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti
institucija. Todėl, atsižvelgiant į siekį, kad administracinių teisės pažeidimų
bylos būtų išnagrinėtos kiek įmanoma operatyviau, įstatyme yra nustatyta
galimybė įstatymų nustatyta tvarka pakeisti teisinę veikos kvalifikaciją.
2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 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. Šia teise administracinių teisės
pažeidimų bylas nagrinėjančios institucijos naudojasi. Pavyzdžiui, iš Klaipėdos
apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. II-543-163/2006
medžiagos matyti, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas pažeidėjui
surašytas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalį,
alkotesteriu nustačius sunkų girtumo laipsnį (2,52 promilės). Kretingos rajono
policijos komisariato 2006 m. gegužės 3 d. nutarime nurodyta, kad pažeidėjui
nustatytas 2,52 promilių girtumas, tad pritaikius 5 procentų paklaidą, gaunasi
2,39 promilių girtumas, o tai atitinka Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 2 dalies dispoziciją. Pareigūnas nutarime nurodė, kad remiantis
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 284 straipsniu, pažeidėjo veiką
kvalifikuoja pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
2 dalį.
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3. Administracinėje byloje Nr. N3-863/2007 buvo nagrinėjamas klausimas
dėl institucijos teisės taikyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 284
straipsnio 2 dalį. Šioje byloje buvo nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniu buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo
protokolas dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
4 dalyje, 128 straipsnio 1 dalyje bei 123 straipsnio 6 dalyje numatytų teisės
pažeidimų. Institucija nutarimu skyrė: pagal 126 straipsnio 3 dalį – 2 500 litų
baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 30 mėnesių, pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1241 straipsnio 6 dalį – 30 litų baudą,
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio 6 dalį – 100 litų
baudą. Vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 33 straipsnio
2 dalimi, paskirta subendrinta 2 500 litų bauda su teisės vairuoti transporto
priemones atėmimu 30 mėnesių. Administracinėn atsakomybėn traukiamas
asmuo šį nutarimą apskundė teismui. Klaipėdos apygardos administracinis
teismas inter alia konstatavo, kad byloje priimtas nutarimas neatitinka
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 286 straipsnio reikalavimų, nes jame
neišdėstyti motyvai dėl kitos, nei nurodyta administracinio teisės pažeidimo
protokole, pažeidimo padarymo vietos nustatymo bei pažeidimo kvalifikacijos
pakeitimo. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalyje numatyto teisės pažeidimo
sankcija yra švelnesnė, nei Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 3 dalyje numatyto teisės pažeidimo, tačiau nepaisant draudimo
reformatio in peius principo, E. D. paskirta administracinė nuobauda pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalį, tokio kaltinimo
nesuformulavus administracinio teisės pažeidimo protokole. Teismas padarė
išvadą, kad dėl procesinių pažeidimų ir ginčytinų faktinių bylos aplinkybių
byloje priimtas nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Byla turėtų
būti grąžinta institucijai naujam nagrinėjimui, tačiau dėl nuobaudos skyrimo
termino pabaigos ji nutrauktina Administracinių teisės pažeidimų kodekso
250 straipsnio 7 punkto pagrindu.
Institucija, kurios nutarimas paminėtu teismo sprendimu buvo
panaikintas, su apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą inter alia nurodydama, kad vadovaujantis Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 284 straipsnio 1 dalimi ir 284 straipsnio 2 dalimi,
pareigūnas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatė, kad protokole suklysta
taikant Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalį, todėl
perkvalifikavo veiką į 126 straipsnio 3 dalį, išaiškino neteisėtos veikos fakto
buvimą ir padarė išvadą, kad byloje surinktų duomenų pakanka neabejotinai
teigti, kad E. D. pažeidė Kelių eismo taisyklių 70; 61.1; 61.3 punktų nuostatas.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs šią bylą,
apeliacinį skundą tenkino ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti teisme. Teismas
konstatavo:
Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nagrinėjant bylą įgaliotoje
institucijoje buvo padaryta procesinių pažeidimų. Tačiau byloje padaryti
procesiniai pažeidimai paprastai nesudaro savarankiško pagrindo
nutraukti bylą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne sykį yra
pažymėjęs, kad dauguma institucijoje padarytų procesinių pažeidimų
gali būti pašalinti pirmosios instancijos teisme suteikiant proceso šalims
galimybę pasinaudoti šiomis teisėmis. Nagrinėjamu atveju teismo
nurodyti administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumai, susiję
su pareiškėjo veiksmų teisiniu kvalifikavimu, buvo pašalinti institucijoje
priimant nutarimą. Tokią teisę nagrinėjančiai bylą institucijai
suteikia ATPK 284 straipsnio 2 dalis, kurioje 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. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors E.
D. nutarimu yra paskirta nuobauda pagal kitus ATPK straipsnius nei
nurodyta protokole, tačiau teisės pažeidimų esmė, už kuriuos pareiškėjui
pritaikyta administracinė atsakomybė, administracinio teisės pažeidimo
protokole yra nurodyta tinkamai ir papildomo tyrimo nereikalauja. Tai,
kad institucijos nutarime nepateikti motyvai dėl veikos perkvalifikavimo,
nėra procesinis pažeidimas, kuris negalėtų būti pašalintas pirmosios
instancijos teisme.
Be to, teisinės kvalifikacijos pakeitimas, remiantis ATPK 284 straipsnio
2 dalimi, savaime nereiškia, kad yra pabloginama administracinėn
atsakomybėn traukiamo asmens teisinė padėtis. Šiuo atveju nuorodos
į ATPK straipsnį pakeitimas nėra susijęs su paties pažeidėjo paduoto
skundo išnagrinėjimu ir todėl nesudaro reformatio in peius principo
pažeidimo.
Kaip matyti iš paminėtos teismo nutarties, institucija gali perkvalifikuoti
veiką, jei administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma teisės
pažeidimo, į kurį asmens veika perkvalifikuojama pakeičiant nuorodą į
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atitinkamą Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį ar jo dalį,
esmė ir ji nereikalauja papildomo tyrimo. Be to, paminėtoje byloje buvo
suformuluota ir keletas kitų reikšmingų išvadų. Pirma, ta aplinkybė, kad
bylą nagrinėjant institucijoje pakeičiama veikos kvalifikacija, tame tarpe
ir iš lengvesnio pažeidimo į sunkesnį, nėra principo non reformatio in peius
(draudimo bloginti skundą padavusio asmens padėtį) pažeidimas. Antra,
pirmosios instancijos teismas pats gali pašalinti institucijos motyvų dėl veikos
perkvalifikavimo priimant nutarimą trūkumą.
4. Būtina pabrėžti, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso
284 straipsnio 2 dalyje numatyta organo (pareigūno), nagrinėjančio
administracinio teisės pažeidimo bylą, teisė pakeisti nuorodą į materialinės
teisės normą nereiškia teisės pripažinti asmenį kaltu kito administracinio
teisės pažeidimo, nenurodyto administracinio teisės pažeidimo protokole,
padarymu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis
administracinėje byloje Nr. N16-1379/2006). Administracinėje byloje Nr.
N16-1808/2006 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 284 straipsnio 2 dalis nesudaro
galimybės organui (pareigūnui), nagrinėjančiam bylą, savo iniciatyva papildyti
kaltinimą asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, ar pripažinti
jį kaltu padarius pažeidimą, nurodant naujus esminius administracinio teisės
pažeidimo sudėties požymius. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
administracinėje byloje Nr. N3-444/2006 (Administracinių teismų praktika Nr.
9, 31-40 p.) taip pat yra konstatavęs:
ATPK 284 straipsnio, reglamentuojančio aplinkybes, išaiškintinas
nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, 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 yra skirta tais atvejais, kai organas
(pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą ir
priimdamas galutinį sprendimą byloje, siekia ištaisyti administracinio
teisės pažeidimo protokolo klaidas, pakeisdamas asmens, traukiamo
administracinėn atsakomybėn, veikos kvalifikaciją galutiniu byloje
priimamu sprendimu. Ši teisės norma nesudaro galimybės teismui savo
iniciatyva papildyti kaltinimą asmeniui, traukiamam administracinėn
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atsakomybėn, naujomis esminėmis faktinėmis veikos aplinkybėmis, o
taip pat pripažinti kaltu padarius administracinį pažeidimą, nurodant
naujus esminius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius.
Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad ATPK 284 straipsnio 2 dalis
negali būti aiškinama kaip suteikianti teismui teisę savo iniciatyva pakeisti
administracinio teisės pažeidimo protokolo ir jame suformuluoto kaltinimo
turinį, ir todėl perduoti bylą nagrinėti kitai institucijai. Šios funkcijos
ATPK yra pavestos institucijoms, įgaliotoms surašyti administracinių teisės
pažeidimų protokolus.
5. Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 3 punkte
nustatyta, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo, kuris paduotas dėl nutarimo
administracinio teisės pažeidimo byloje, pirmosios instancijos teismas gali
panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės
aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Toks sprendimas
priimamas tais atvejais, kai teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, teisės
pažeidimo veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai
pritaikytas įstatymas. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi
teisę pakeisti teisės pažeidimo kvalifikavimą ir paskirti nuobaudą, atitinkančią
pažeidimo kvalifikavimą.
Taigi ne tik administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti institucija,
bet ir teismas, nagrinėjantis bylą pagal suinteresuotų asmenų skundus, gali
pakeisti nustatytos veikos teisinę kvalifikaciją ir paskirti administracinę
nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės
pažeidimą. Kaip matyti iš apibendrintų bylų, apygardos administraciniai teismai
šia teise naudojasi. Pavyzdžiui, Klaipėdos apygardos administracinio teismo
administracinėje byloje Nr. II-83-473/2006 teismas nustatė, kad administracinėn
atsakomybėn patrauktas asmuo nevengė neblaivumo patikrinimo, tačiau buvo
nustatyta, kad jis vairavo neblaivus (nustatytas vidutinis girtumo laipsnis), todėl
perkvalifikavo veiką iš Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
3 dalies į 126 straipsnio 2 dalį.
Kita vertus, pabrėžtina, kad taikant Administracinių bylų teisenos
įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 3 punktą turi būti paisoma non reformatio in
peius (draudimo keisti į blogąją pusę) principo, kuris galioja ir administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenoje.
6. Non reformatio in peius (draudimo keisti į blogąją pusę) principas
reiškia, kad skundą padavusio asmens padėtis negali būti bloginama, jei kiti
suinteresuoti asmenys skundo nepateikė. Taigi asmuo negali nukentėti dėl to,
kad siekė apginti savo teises ir pateikė teismui skundą. Štai Administracinėje
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byloje Nr. N12-344/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, 88-92 p.)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad administracinėn
atsakomybėn traukiamam asmeniui apskundus nutarimą, kuriuo jam buvo
skirtas įspėjimas už pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 188 straipsnyje, pirmosios instancijos teismas paskyrė subendrintą
350 Lt baudą už pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 992 straipsnyje ir 1601 straipsnyje, padarymą. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas šioje byloje konstatavo:
Administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių
pagrindinių principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese. Tiek
baudžiamajame, tiek administraciniame procese sprendžiama dėl įstatyme
numatytų sankcijų taikymo, prieš tai nustačius, jog buvo padaryta
įstatymo draudžiama veika. Procesas turi vykti garantuojant atsakomybėn
traukiamam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose numatytas
teises. Viena iš tokio asmens teisių skųsti jo manymu neteisėtus ir
nepagrįstus sprendimus. Dėl skundo padavimo skundą padavusiam
asmeniui negali kilti jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo
paties paduoto skundo negali būti pabloginama. Priešingu atveju asmens
atžvilgiu vykstantis procesas negalėtų būti laikomas teisingu (sąžiningu)
ir būtų pažeidžiamas kiekvienoje demokratinėje valstybėje draudimo
reformatio in peius (keitimo į blogąją pusę) principas. Procese tai pat
negali būti jokių staigmenų - teismo sprendime negali būti daromos
sprendimą lemiančios išvados, apie kurių galimumą proceso dalyviams
nebuvo žinoma ir proceso metu dėl jų nebuvo ginčijamasi, nebuvo
įrodinėjamas jų pagrįstumas ar nepagrįstumas. Sprendimų priėmimas
tokiu būdu taip pat nesuderinamas su reikalavimu, kad procesas vyktų
teisingai (sąžiningai) bei reikalavimu užtikrinti teisę į gynybą.
Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pažeidė tiek draudimo
reformatio in peius, tiek ir procesinių staigmenų negalimumo principus.
R. J. padėtį pirmosios instancijos teismas pablogino išnagrinėjęs paties
R. J. skundą. Galimybė R. J. veiksmus kvalifikuoti pagal ATPK 992 ir 1601
straipsnius proceso metu nebuvo nagrinėjama, proceso dalyviai dėl tokios
kvalifikacijos pasisakyti neturėjo galimybės.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 3 punktas
suteikia teisę pirmosios instancijos teismui panaikinti nutarimą ir
paskirti nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už
padarytą teisės pažeidimą, tačiau šia teise turi būti naudojamasi tik
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tam tinkamais atvejais. Traukiamo administracinėn atsakomybėn
asmens padėtis, priimant Administracinių bylų teisenos įstatymo 124
straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą sprendimą, bet kokiu aspektu gali
būti bloginama tik tuo atveju, jei to yra prašoma institucijos, surašiusios
administracinio teisės pažeidimo protokolą, ar nukentėjusiojo skunde.
Iškilus būtinybei perkvalifikuoti veiką, teismo proceso metu proceso
dalyviams turi būti pranešama apie veikos perkvalifikavimo galimybę
bei sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę dėl veikos perkvalifikavimo
pagrįstumo.
Kaip matyti iš paminėtos nutarties, teismas, taikydamas Administracinių
bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 3 punktą, turi paisyti ne tik
non reformatio in peius principo, bet ir vengti procesinių staigmenų. Iškilus
būtinybei perkvalifikuoti veiką, teismo proceso metu proceso dalyviams turi
būti pranešama apie veikos perkvalifikavimo galimybę bei sudaromos sąlygos
pareikšti nuomonę dėl veikos perkvalifikavimo pagrįstumo (pavyzdžiui,
atidedamas teismo posėdis, suteikiant laiko proceso dalyviams suformuluoti
savo poziciją).
7. Apibendrintos bylos patvirtina, kad teismai susiduria su non reformatio
in peius principo taikymo klausimais.
Štai vienoje iš apibendrintų bylų teismas sprendė klausimą, ar institucijos
nutarime nenurodyta aplinkybė gali būti vertinama kaip sunkinanti aplinkybė,
bylą nagrinėjant teisme pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
skundą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. II-457-162/2006 konstatavo, kad tokia aplinkybė teismo proceso metu
negali būti vertinama kaip sunkinanti atsakomybę:
Nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo turi galiojančią
nuobaudą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (2006 m. sausio 12 d.
jam pagal LR ATPK 1241 straipsnio 2 dalį paskirta 150 litų bauda),
tačiau Institucija to nepripažino atsakomybę sunkinančia aplinkybe.
Administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių
pagrindinių principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese.
Dėl skundo padavimo skundą padavusiam asmeniui negali kilti
jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo paties paduoto
skundo negali būti pabloginama. Priešingu atveju būtų pažeidžiamas
kiekvienoje demokratinėje valstybėje draudimo keitimo į blogąją pusę
principas. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, teismas galiojančią
nuobaudą už padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą nevertina kaip
atsakomybę sunkinančią aplinkybę.
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Kitoje administracinėje byloje Vilniaus apygardos administracinis
teismas, nustatęs, kad asmuo padarė, bet buvo nenubaustas už pažeidimą,
numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1241 straipsnio 6 dalyje,
pripažino asmenį, padavusį skundą, padarius šį pažeidimą ir skyrė už šį
pažeidimą administracinę nuobaudą. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas apeliacine tvarka nagrinėdamas šią bylą (administracinė byla Nr. N51959/2006) konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas
administracinio teisės pažeidimo bylą pagal atsakomybėn patraukto asmens
skundą, pakeisdamas institucijos nutarimą ir jį papildydamas, papildomai
pripažindamas M. J. kaltu padarius Administracinių teisės pažeidimo kodekso
1241 straipsnio 6 dalyje numatytą pažeidimą ir už jį papildomai skirdamas 40
Lt baudą, pablogino atsakomybėn patraukto asmens teisinę padėtį pagal jo
paties skundą, t. y. pažeidė draudimą, taikytiną ne tik apeliaciniam procesui,
bet ir apygardos administraciniam teismui, jam nagrinėjant atsakomybėn
patraukto asmens skundą dėl institucijos neteismine tvarka priimto nutarimo,
reformatio in peius (draudimą bloginti skundą padavusio asmens padėtį
nagrinėjant jo skundą).
8. Kauno apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje
byloje Nr. II-247-406/2006 administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui
buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už vairavimą
neblaiviam (vidutinis girtumo laipsnis). Institucijos nutarimu asmuo buvo
nubaustas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
2 dalį, t. y. už vairavimą neblaiviam, kai nustatomas vidutinis neblaivumo
laipsnis. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nesutikdamas
su nutarimu ir teigdamas, kad jis transporto priemonės apskritai nevairavo,
prašė panaikinti paminėtą nutarimą ir administracinę bylą nutraukti. Teismas,
išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą, nustatė,
kad asmuo nepadarė pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 2 dalyje, nes vairavimas esant vidutiniam neblaivumo
laipsniui neįrodytas, bet padarė sunkesnį pažeidimą, numatytą Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje, t. y. vengė neblaivumo
patikrinimo. Dėl šios priežasties teismas bylą grąžino institucijai, įgaliotai
surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, įpareigodamas tinkamai
kvalifikuoti padarytą veiką.
Kaip matyti iš paminėtos bylos medžiagos, skundu teismui asmuo
neprašė, kad jo veika būtų perkvalifikuota į sunkesnį pažeidimą. Paminėtos
administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ne teisme metu asmuo
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nebuvo kaltinamas tuo, kad vengė neblaivumo patikrinimo. Ši jo veika
administracinio teisės pažeidimo protokole nenurodyta. Minėta, kad
administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės
pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Tačiau teismas, nors šioje byloje ir nustatė,
kad nebuvo padarytas pažeidimas, kuriuo asmuo buvo kaltinimas viso proceso
ne teisme metu, nenutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos
dėl šio pažeidimo (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio
1 punktas). Teismas savo iniciatyva ėmėsi aiškintis, ar asmuo nepadarė kito,
kokybiškai skirtingo ir sunkesnio pažeidimo ir nustatęs, kad objektyviai buvo
padarytas visiškai kitas (sunkesnis) pažeidimas, grąžino bylą institucijai ir
įpareigojo tinkamai kvalifikuoti pažeidimą. Tad galėjo būti svarstoma, ar
šiuo atveju teismas neperžengė bylos nagrinėjimo ribų, nepasunkino skundą
padavusio asmens padėties, ar teismas neturėjo nutraukti administracinio
teisės pažeidimo bylos, iškeltos dėl vairavimo esant neblaiviam, kai nustatomas
vidutinis girtumo laipsnis, bei informuoti kompetentingas institucijas arba
atkreipti jų dėmesį į tai, jog galimai buvo padarytas kitas administracinis teisės
pažeidimas (vengimas tikrintis neblaivumą), kad jos įstatymų nustatyta tvarka
galėtų įvertinti šias aplinkybes bei, esant pagrindui ir laikantis administracinių
nuobaudų skyrimo terminų, įstatymų nustatyta tvarka pareikšti kaltinimą
dėl šio pažeidimo, surašant naują administracinio teisės pažeidimo protokolą.
Tačiau apeliacine tvarka paminėta byla nebuvo peržiūrėta.
1.9. Nuobaudos už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1-3 dalyse, skyrimas
1.9.1. Bendrosios pastabos
1. Kaip minėta, didelė dalis administraciniuose teismuose nagrinėjamų
bylų yra susijusios su skundais dėl paskirtų nuobaudų griežtumo (švelnumo).
Todėl tinkamas teisės normų, reguliuojančių administracinių nuobaudų
parinkimą ir skyrimą, taikymas itin reikšmingas.
Nuobaudos sąvoka ir jos taikymo bendrieji tikslai yra apibrėžti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje: administracinė
nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės
pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie
laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats
teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.
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Taigi administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių
tikslų. Tokiu būdu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą,
taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti saugų
eismą, visuomenės saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą,
asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su
įvykdytu pažeidimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys
administracinėse bylose Nr. N18-1406/2007, N9-1626/2006, N6-1199/2006).
2. Nagrinėjamo pobūdžio teisės pažeidimai, t. y. transporto priemonės
vairavimas vairuotojui esant neblaiviam, yra vieni iš pavojingiausių
administracinių teisės pažeidimų, sukeliantys pavojų ne tik transporto eismo
saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai. Tokią išvadą akivaizdžiai
patvirtina ir minėti statistiniai duomenys, liudijantys, kad dėl neblaivių
vairuotojų kaltės žūsta ir sužalojama nemažai žmonių, o vairavimas esant
neblaiviam – pakankamai dažnas pažeidimas. Todėl nuobaudos taikymo
prevenciniai tikslai, skiriant nuobaudas už nagrinėjamus pažeidimus,
negali būti ignoruojami. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika liudija, kad teismas šiam nuobaudų taikymo tikslų aspektui teikia
didelę reikšmę. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
nagrinėdamas apeliacinius skundus, kuriuose buvo keliami nuobaudų už
nagrinėjimus pažeidimus griežtumo (švelnumo) klausimai, yra pažymėjęs, kad
transporto priemonės vairavimas vairuotojui esant neblaiviam yra vienas
iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, sukeliantis pavojų ne
tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai, todėl
įstatymo leidėjas, nustatydamas sankcijoje už šį pažeidimą teisės vairuoti
transporto priemones atėmimą, siekia ne tik nubaudimo, bet ir prevencinių
tikslų – apsaugoti visuomenę nuo tokio pobūdžio veikų, kurios gali sukelti
žalą jos nariams (pavyzdžiui, administracinė byla Nr. N1-1396/2007,
N15-18/2007, N1-1101/2007).
3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr.
16
N -1757/2006) yra pabrėžęs:
Kiekvienos teisinės sankcijos pritaikymas pirmiausiai reiškia tam tikrų
suvaržymų paskyrimą, negatyvių pasekmių atsiradimą asmeniui, kurio
atžvilgiu ta sankcija taikoma. Tokių negatyvių nubaustajam padarinių
buvimas yra būtina sąlyga, nes priešingu atveju nuobaudos būtų
beprasmiškos ir nepasiektų joms keliamų tikslų.
Taigi prevenciniai nuobaudos tikslai negalėtų būti pasiekti, jei skiriamos
nuobaudos būtų tik simbolinės, t. y. iš esmės nenubaustų teisės pažeidėjo, jei
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teisės pažeidėjai būtų nuolat atleidžiami nuo įstatymo numatytų nuobaudų
arba paskirtos nuobaudos jiems būtų nuolat švelninamos, skiriant švelnesnes
nuobaudas nei numatyta atitinkamoje sankcijoje. Akivaizdu, kad atleidimas
nuo paskirtų nuobaudų ar itin švelnių nuobaudų skyrimas formuotų
nebaudžiamumo atmosferą, negalėtų atgrasyti teisės pažeidėjų nuo pakartotinių
teisės pažeidimų. Tad skiriama nuobauda turėtų nubausti teisės pažeidėją,
sukelti teisės pažeidėjui atitinkamas neigiamas pasekmes. Vien tik tokių
pasekmių atsiradimas pats savaime neturėtų būti laikomas išskirtinio
pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti paskirtą nuobaudą, nes,
kaip minėta, neigiamos pasekmės yra natūralus teises pažeidimo rezultatas, apie
kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas
bei nustatant už jas konkrečias sankcijas. Tokios pozicijos Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas iš esmės laikėsi ir administracinėje byloje Nr. N16595/2006, kurioje nurodė, kad bet kurios įstatyme numatytos administracinės
nuobaudos paskyrimas neišvengiamai sukelia tam tikras neigiamas pasekmes
<…> administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui <…>, tačiau vien
tai negali būti vertinama kaip pagrindas ją švelninti.
4. Už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnyje, yra skiriamos dvi nuobaudos – bauda ir teisės
vairuoti transporto priemones atėmimas. Bauda ir teisės vairuoti transporto
priemones atėmimas yra alternatyvios nuobaudos už pažeidimą, numatytą
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje. Bauda ir
teisės vairuoti transporto priemones atėmimas yra kumuliatyvios (privalomos
skirti) nuobaudos už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 2 ir 3 dalyse.
5. Bendrosios nuobaudų skyrimo taisyklės yra nustatytos Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 30 straipsnyje. Nuobauda už administracinį teisės
pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės
pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl
administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto
teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir
sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių
sąrašą nustato šio kodekso 31 ir 32 straipsniai.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsnyje nustatyta,
kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje
minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias
ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių,
baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę
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sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.
Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nuobauda skiriama
atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas
motyvuojamas organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės
pažeidimo bylą, nutarime.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 27 straipsnyje nustatyta, kad
asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones
ir kt.) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą
naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali
būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos
įstatymai. Atėmimas teisės vairuoti transporto priemones negali būti skiriamas
asmenims, kurie naudojasi šiomis priemonėmis dėl invalidumo, išskyrus
atvejus, kai jas vairuoja neblaivūs.
Pastebėtina, kad Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato
konkrečių specialiosios teisės atėmimo, kaip administracinės nuobaudos,
skyrimo taisyklių. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
administracinėje byloje Nr. N9-1415/2006 nurodė, kad ši nuobauda turėtų
būti skiriama vadovaujantis tais pačiais principais, kuriais yra parenkamas
baudos dydis (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsnis), t. y.
visų pirma orientuojantis į sankcijos vidurkį. Šioje byloje teismas konstatavo,
kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui nepagrįstai buvo
skirtos nuobaudos, kurios viršijo sankcijoje numatytą atitinkamų nuobaudų
vidurkį, todėl sušvelnino paskirtas nuobaudas (baudą ir teisės vairuoti
transporto priemones atėmimą) iki Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 3 dalyje numatytų sankcijų vidurkio.
6. Atkreiptinas dėmesys, kad aplinkybė, jog vairuojant neblaiviam
nebuvo sukeltas autoįvykis, nebuvo padaryta žala kitų asmenų turtui ar
sveikatai, nepažeisti kiti Kelių eismo taisyklių reikalavimai, administracinėn
atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
1-3 dalis traukiamo vairuotojo atsakomybei jokios įtakos paprastai neturi.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
N1-1395/2007 konstatavo:
Apelianto argumentai, kad vairuodamas neblaivus jis nesukėlė autoįvykio
ir kitaip nepažeidė KET reikalavimų, jo atsakomybei jokios įtakos neturi
ir liudija, kad apeliantas nesuvokia savo padaryto pažeidimo sunkumo.
Atsižvelgdamas į tai, kokį pavojų transporto eismo saugumui kelia
vairavimas esant neblaiviam, įstatymų leidėjas numatė griežtas nuobaudas
už patį vairavimo neblaiviam faktą. ATPK 126 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto
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pažeidimo pavojingumas siejamas ne su neigiamų pasekmių kitų asmenų
turtui ar sveikatai atsiradimu, o su jų atsiradimo galimybe. Neblaiviam
vairuotojui sukėlus autoįvykį ir padarius žalą asmeniui ar turtui,
atsakomybė jam kiltų pagal kitas ATPK nuostatas, o kai kuriais atvejais tai
galėtų lemti ir baudžiamosios atsakomybės taikymą.
Iš esmės analogiškos pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas laikėsi ir kitose bylose (pavyzdžiui, administracinė byla Nr. N7214/2007, N1-1101/2007).
7. Apibendrintoje teismų praktikoje pastebėta, kad kai kurie pirmosios
instancijos teismai, išnagrinėję skundus dėl pernelyg griežtos nuobaudos,
pakeičia institucijos nutarimu paskirtą teisės vairuoti transporto priemones
atėmimą į piniginę baudą. Pavyzdžiui, Šiaulių apygardos administracinis
teismas administracinėje byloje Nr. II-810-289/2006 nutartimi paliko galioti
institucijos nutarimą dalyje dėl 2 000 Lt baudos skyrimo, bet pakeitė teisės
vairuoti transporto priemones atėmimą 24 mėnesiams į 400 Lt baudą. Tačiau
atsižvelgiant į tai, kad įstatymas apskritai nenumato galimybės keisti teisės
vairuoti transporto priemones atėmimo į kitą nuobaudos rūšį, nenustato, kokiu
santykiu teisės vairuoti transporto priemones atėmimas gali būti keičiamas į kitą
nuobaudos rūšį, galėjo būti svarstoma, ar tokia praktika yra teisėta ir pagrįsta.
Tačiau apeliacine tvarka ši byla neperžiūrėta.
8. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 33 straipsnyje nustatyta, kad
kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų,
administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai.
Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas
kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui
skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš
padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Pastebėtina, kad
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N9663/2005 (Administracinių teismų praktika Nr. 7, 61-65 p.) yra išaiškinęs, kad
šioje teisės normoje yra numatytas nuobaudų skyrimas esant administracinių
teisės pažeidimų sutapčiai. Tad nustačius realiąją administracinių teisės
pažeidimų sutaptį (tai atvejis, kai asmuo keliais savarankiškais veiksmais,
skirtingu metu padaro du ar daugiau pažeidimų ir nei už vieną iš jų jam dar
nėra paskirta administracinė nuobauda), kai bylas dėl šių pažeidimų nagrinėja
to paties policijos komisariato pareigūnas, administracinėn atsakomybėn
patrauktam asmeniui paprastai turėtų būti skiriama subendrinta nuobauda, t.
y. vienu nutarimu turėtų būti atskirai įvertinamas ir kvalifikuojamas kiekvienas
iš padarytų pažeidimų, nurodoma už jį pagal Administracinių teisės pažeidimų
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kodekso numatytas bendrąsias nuobaudų skyrimo taisykles skirtina nuobauda,
ir tik tada paskiriama galutinė nuobauda, parenkama sankcijos, nustatytos
už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Savo
ruožtu teismai turėtų patikrinti, ar šių nuobaudos skyrimo taisyklių buvo
laikytasi. Tačiau pasitaiko atvejų, kai apygardos administraciniai teismai dėl to
visiškai nepasisako, nors iš bylos medžiagos būna akivaizdu, kad esant realiajai
administracinių teisės pažeidimų sutapčiai (pažeidimai padaryti skirtingomis
dienomis, skirtingais veiksmais ir nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo
bylą nei už vieną iš jų nuobauda dar nebuvo paskirta), ta pati institucija
priėmė du nutarimus ir skyrė dvi atskiras nuobaudas. Iš Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos matyti, kad institucijų nutarimai, kuriais už
administracinius teisės pažeidimus, sudarančius realiąją pažeidimų sutaptį,
pažeidžiant Administracinių teisės pažeidimų kodekso 33 straipsnio 2 dalį,
atskirai paskiriamos nuobaudos jų nesubendrinant, turėtų būti panaikinami ir
byla grąžinama kompetentingai institucijai, įpareigojant ją pakartotinai spręsti
nuobaudų skyrimo ir subendrinimo klausimą (administracinė byla Nr. N9663/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 7, 61-65 p.).
1.9.2. Alternatyvių nuobaudų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1 dalyje, parinkimo kriterijai
1. Minėta, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
1 dalyje numatytos nuobaudos yra alternatyvios, t. y. už šį pažeidimą galima
skirti tik vieną iš numatytų nuobaudų – baudą arba teisės vairuoti transporto
priemones atėmimą. Įstatymas nenustato konkrečių kriterijų, kada turėtų
būti skiriama viena ar kita nuobauda. Tad teismams ne kartą teko spręsti
klausimą, ar tinkamai buvo parinkta ir paskirta nuobauda už Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Apibendrinta
teismų praktika patvirtina, kad kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios
nuobaudos, turi būti parenkama tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia,
siekiant Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje numatytų
administracinės nuobaudos tikslų.
2. Iš apibendrintos teismų praktikos matyti, kad spręsdamas dėl
konkrečios nuobaudos parinkimo teismas atsižvelgia į:
i. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens anksčiau padarytus
pažeidimus ir jam paskirtas nuobaudas. Jei administracinėn
atsakomybėn traukiamas asmuo jau buvo baustas už Kelių eismo taisyklių
pažeidimus ir vėl padaro pažeidimą, tai sudaro pagrindą manyti, kad
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ankstesnė nuobauda nepasiekė savo tikslų, todėl administracinėn
atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skirta griežtesnė pagal
pobūdį ir bylos aplinkybes nuobauda. Štai administracinėje byloje Nr.
N6-1317/2006 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo:
Kadangi apeliantas pirmosios instancijos teismo prašė pakeisti jam paskirtą
nuobaudą, t. y. vietoje paskirtos teisės vairuoti transporto priemones
atėmimo skirti baudą, teismas pagrįstai rėmėsi LR ATPK 30 straipsniu, kuris
nustato, kad skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo
pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias
aplinkybes. Teismas teisingai pažymėjo, kad įstatymų leidėjas sankcijas
už administracinius teisės pažeidimus diferencijuoja atsižvelgdamas
į pažeidimų pavojingumą, o tais atvejais, kai sankcijoje numatytos
alternatyvios nuobaudos, parenkama turi būti tokia nuobauda,
kuria būtų pasiekti ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinių
nuobaudų skyrimo tikslai. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes
pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad apeliantas
per pakankamai trumpą vairavimo stažą sistemingai pažeidinėja KET
reikalavimus ir anksčiau skirtos administracinės nuobaudos (piniginės
baudos) nebuvo efektyvios atsakomybės priemonės, iš kurių jis būtų
padaręs išvadas, kad privalu laikytis KET reikalavimų ir minėtomis
administracinėmis nuobaudomis nebuvo pasiekti ATPK 20 straipsnyje
numatyti administracinių nuobaudų skyrimo tikslai, o nutarimu <…>
E. Č. paskirta administracinė nuobauda - teisės vairuoti transporto
priemones atėmimas minimaliam ATPK 126 straipsnio 1 dalies
sankcijoje numatytam terminui (12 mėnesių) yra adekvati jo padaryto
pažeidimo pobūdžiui, atitinkanti ATPK 20 straipsnyje numatytus
administracinių nuobaudų skyrimo tikslus, o taip pat teisingumo ir
protingumo kriterijus, todėl keisti šią nuobaudos rūšį nėra pagrindo.
Administracinėje byloje Nr. N4-1232/2006 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad asmuo anksčiau buvo
baustas. Teismas netenkino administracinėn atsakomybėn traukiamo
asmens prašymo pakeisti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą
į baudą, nurodydamas, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas
asmuo jau baustas pinigine bauda už Kelių eismo taisyklių pažeidimą ir
tai auklėjamojo poveikio neturėjo, todėl jam vėl skiriant piniginę baudą
negalėtų būti pasiekti ATPK 20 straipsnyje įvardinti administracinės
nuobaudos tikslai.
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Administracinėje byloje Nr. N10 – 1140/2006 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pažymėjo:
Pareiškėjas prašo, kad jam būtų paskirta piniginė bauda vietoj specialios
teisės atėmimo. Tačiau pažymėtina, kad pareiškėjas, turėdamas nedidelį
vairavimo stažą, jau įvykdė 14 Kelių eismo taisyklių pažeidimų, už kuriuos
buvo nubaustas (9 iš jų per paskutiniuosius metus, 1 iš jų – po 2006 m.
sausio 11 d. pažeidimo) <…>.
Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą apie pareiškėjo asmenybę, polinkį
pažeidinėti KET, neatsakingumą. Iš šių duomenų darytina išvada, jog
piniginės nuobaudos tinkamo poveikio pažeidėjui nedaro. Todėl E. V.
tinkamai paskirta alternatyvi nuobauda ir paskirtas 16 mėnesių teisės
vairuoti transporto priemones terminas.
Pareiškėjo gailestis galėtų būti lengvinančia aplinkybe, tačiau esant
sunkinančių aplinkybių (daug padarytų KET pažeidimų, nesumokėtų
nuobaudų), nėra pagrindo jam sumažinti paskirtą nuobaudą. Be to,
pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, jog po 2006 m. sausio 11 d. Kelių
eismo taisyklių pažeidimo tikrai jų daugiau nepažeidinės, tačiau Alytaus
miesto ir rajono policijos komisariato 2006 m. vasario 21 d. raštas Nr. 52-11-2894 šį pareiškėjo teiginį paneigia – 2006 m. sausio 16 d. vėl įvykdytas
Kelių eismo taisyklių pažeidimas.
Aplinkybė, kad pareiškėjui teisė vairuoti transporto priemones yra būtina
dėl jo darbo pobūdžio, nedaro įtakos nuobaudos skyrimui, kadangi
pareiškėjas pažeidimą padarė būdamas neblaivus, be to, iš jo ankstesnio
elgesio matyti, jog piniginės nuobaudos poveikio jo elgesiui vairuojant
transporto priemones nedaro.
ii. kiekybinį ir kokybinį padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį.
Administracinėje byloje Nr. N17-365/2006 pilietis J. P. buvo nubaustas
policijos pareigūno nutarimu pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1 dalį teisės vairuoti transporto priemones
atėmimu 15 mėnesių. Kauno apygardos administracinis teismas
2005 m. lapkričio 11 d. nutartimi J. P. skundą patenkino iš dalies ir
nustatęs atsakomybę lengvinančią aplinkybę – J. P. prisipažino padaręs
pažeidimą, gailisi (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 31 straipsnio
1 dalies 1 punktas) – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo
terminą sutrumpino iki 12 mėnesių. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2006 m. kovo 16 d. nutartimi J. P. skundą dėl pernelyg griežtos
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nuobaudos atmetė, nurodęs, kad taikant Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1 dalį, specialiosios teisės atėmimas skiriamas
už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia tvarka pažeidimą. Teismas
pažymėjo, kad šioje byloje teisei priešinga veika, kurią įvykdė asmuo,
patrauktas administracinėn atsakomybėn, buvo nukreipta prieš sveikos
visuomenės interesus bei grubi. Vairuotojo iškvėptame ore alkoholio
koncentracija siekė 1,12 promilių, o tokia asmens fizinė būsena jau
artima vidutiniam girtumo laipsniui, todėl Kauno miesto vyriausiasis
policijos komisariatas pagrįstai nustatė griežtesnę sankcijoje
numatytą administracinę nuobaudą, o pirmosios instancijos teismas
argumentuotai, atsižvelgdamas į gailėjimąsi dėl padarytos veikos, ją
sumažino iki minimumo.
Administracinėje byloje N5-370/2006 pilietis G. S. buvo nubaustas pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio l dalį – teisės
vairuoti transporto priemones atėmimu 14 mėnesių. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nustatė G. S. veikoje lengvinančią aplinkybę – jis
gailėjosi dėl padaryto pažeidimo, bet G. S. skundą dėl pernelyg griežtos
bausmės atmetė nurodęs, kad:
Šiuo atveju ne pareiškėjo deklaruojamas gailėjimasis dėl padaryto
pažeidimo, bet pats pažeidimo pobūdis (pažeidimas padarytas šiurkščiai
piktnaudžiaujant suteikta specialia teise, keliant realų pavojų kitiems
eismo dalyviams) ir aplinkybės, kad pareiškėjas Kelių eismo taisyklių
pažeidimus daro sistemingai bei kad yra atsakomybę sunkinanti
aplinkybė – pakartotinumas (ATPK 32 straipsnio 1 dalies 5 punktas),
yra lemiančios aplinkybės parenkant nuobaudos rūšį. Iš šių aplinkybių
matyti, kad visiškas nuobaudos – specialios teisės atėmimo – neskyrimas
šiuo atveju neleistų pasiekti ATPK numatytų administracinės
nuobaudos tikslų. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas
turi ne tik nubausti apeliantą ir apriboti jam galimybę daryti naujus
šios rūšies pažeidimus, bet ir padėti suvokti, kad veiksmai, už kuriuos
atimta teisė vairuoti transporto priemones, savo pobūdžiu yra pavojingi
visuomenei, kenkia viešajai tvarkai. Taigi pirmosios instancijos
teismas pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju paskirta efektyviausia
nuobauda. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai
įvertino ir kitas pareiškėjo nurodytas aplinkybes (kad pareiškėjas dirba
pagal verslo liudijimą, darbas susijęs su automobilio vairavimu, darbas
yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, motina invalidė, patėvis pensininkas)
kaip nesudarančias pagrindo keisti nutarimu paskirtos nuobaudos. Kaip
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jau minėta, pats pažeidimo pobūdis ir aplinkybės, kad pareiškėjas
Kelių eismo taisyklių pažeidimus daro sistemingai, turi esminę reikšmę
parenkant nuobaudos rūšį. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad apelianto
pragyvenimo šaltinis yra atlygis už teikiamas statinių remonto paslaugas,
apeliantas šias paslaugas teikia savarankiškai, taigi negalima spręsti, kad
teise vairuoti transporto priemones yra tiesiogiai pagrįsta minėta apelianto
veikla.
iii. pažeidimo padarymo aplinkybes.
Administracinėje byloje Nr. N5-1878/2006, spręsdamas klausimą dėl
alternatyvios administracinės nuobaudos parinkimo, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo:
Pirmosios instancijos teismo išvada, kad, parenkant apeliantui nuobaudos
rūšį ir skiriant teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, ATPK
nuostatos nebuvo pažeistos, pagrįsta. Apeliantas padarė savo pobūdžiu
pavojingą pažeidimą, vairuodamas automobilį neblaivus, būdamas lengvo
neblaivumo laipsnio. Pažeidimas buvo padarytas mieste, kur eismo
intensyvumas yra didelis, tuo sukeliant realų pavojų eismo saugumui.
Apeliantas sąmoningai pasirinko tokį elgesį, po alkoholio vartojimo
praėjus tik 10-15 minučių (jo paties paaiškinimas <…>), ėmėsi vairuoti
automobilį. Nebuvo nustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių,
išskirtinai teigiamo kaltininko asmenybės charakterizavimo, todėl,
įvertinant pažeidimo pobūdį, buvo pagrįstai parinkta griežtesnė sankcijoje
numatyta administracinės nuobaudos rūšis – teisės vairuoti transporto
priemones atėmimas.
iv. visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių.
Administracinėje byloje N9-460/2006 piliečiui R. Š. policijos komisariato
pareigūno 2005 m. spalio 19 d. nutarimu už pažeidimą, numatytą
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje,
buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones 15 mėnesių. Byloje
nebuvo duomenų, kad policijos pareigūnas būtų nustatęs R. Š. veikoje
sunkinančias aplinkybes. Iš byloje esančių įrodymų buvo matyti,
kad R. Š. veikoje buvo lengvinančių aplinkybių – asmuo traukiamas
administracinėn atsakomybėn nuoširdžiai gailėjosi padaręs pažeidimą
(Administracinių teisės pažeidimų kodekso 31 straipsnio 1 dalies 1
punktas), be to, byloje buvo asmenį palankiai charakterizuojančių
aplinkybių – jis buvo išklausęs kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą,
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vedęs, dirbantis, auginantis mažametį vaiką, šeimoje vienintelis dirbantis
ir šeimą išlaikantis asmuo, neturintis galiojančių nuobaudų už Kelių eismo
taisyklių pažeidimus. Policijos komisariato pareigūno 2005 m. spalio 19 d.
nutarime nebuvo jokių motyvų, kodėl yra skiriama griežtesnė nuobauda.
Tad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. balandžio
13 d. nutartimi panaikino R. Š. už Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą paskirtą
administracinę nuobaudą – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą
15 mėnesių, ir paskyrė R. Š. 1250 litų baudą.
3. Pastebėtina, kad Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką
atestaciją institucijų pažymos pateikimas nėra privaloma sąlyga, kad būtų
galima, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalį,
neskirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N5-1878/2006 pažymėjo:
Iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų šalintinas motyvas,
kad šią administracinės nuobaudos rūšį lemia tai, kad administracinėn
atsakomybėn patrauktas asmuo nepateikė Vyriausybės įgaliotų atlikti
medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymos. Kolegija pažymi,
kad parenkant administracinės nuobaudos rūšį, kai ATPK straipsnio
sankcijoje numatyta alternatyvi specialiosios teisės atėmimo nuobaudos
skyrimo galimybė, atestacijos pažyma neturi teisinės reikšmės, nes į
ją atsižvelgiama tik taikant ATPK 301 straipsnio nuostatas, t. y. tik
sprendžiant dėl švelnesnės nuobaudos, nei numatyta sankcijoje, skyrimo
arba administracinės nuobaudos neskyrimo.
1.9.3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio taikymas
1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad
konstitucinis teisingumo principas reikalauja nustatomas sankcijas už
teisės pažeidimus (taigi ir skiriamas administracines nuobaudas, pinigines
baudas) diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės
pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, kad
atsižvelgiant į tai būtų galima skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje
numatytoji minimali (Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas).
Ši konstitucinė maksima atsispindi Administracinių teisės pažeidimų kodekse.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalis nustato, kad
organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas,
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atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip
pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas
įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir
protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta
minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai
neskirti administracinės nuobaudos.
2. Specialiosios teisės atėmimas, numatytas sankcijoje už teisės
pažeidimą, padarytą neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų, vaistų
ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens, gali būti neskiriamas tik tuo atveju, kai
yra gaunama Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją
institucijų pažyma (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio
2 dalis). Ši aplinkybė ne kartą akcentuota ir teismų praktikoje. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N17-143/2006
konstatavo:
Pagal ATPK 301 straipsnio 1 dalį organas (pareigūnas), nagrinėjantis
administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes,
nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31
straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų
nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir
protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje
numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta
sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.
To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad specialiosios teisės atėmimas,
numatytas sankcijoje už teisės pažeidimą, padarytą neblaivaus arba
apsvaigusio nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens, gali
būti neskiriamas tik tuo atveju, kai yra gaunama Vyriausybės įgaliotų atlikti
medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.
Nurodyta ATPK 301 straipsnio 2 dalies nuostata aiškintina kaip
papildoma ir būtina sąlyga neskirti sankcijoje (šiuo atveju ATPK
126 straipsnio 2 dalyje) numatyto specialiosios teisės atėmimo. Tai
reiškia, kad šioje straipsnio dalyje nurodytos pažymos nebuvimas
(nepateikimas) yra pagrindas netenkinti prašymo dėl specialiosios teisės
atėmimo neskyrimo.
3. Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso
30 straipsnis reikalauja motyvuoti sprendimą paskirti mažesnę nuobaudą nei
sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta
sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Ši pareiga taikytina
1
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ir teismui, nusprendusiam taikyti paminėtą teisės normą.
4. Skirdamas nuobaudas už nagrinėjamus pažeidimus taikyti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį turi teisę ir
organas (pareigūnas), įgaliotas nagrinėti administracinių teisės pažeidimų
bylas, t. y. policija. Tačiau šiuo atveju policijos sprendimą turi sankcionuoti
apylinkės teismo teisėjas. Iš apibendrintų bylų matyti, kad policijos įstaigos
kartais naudojasi savo teise ir prašo apylinkės teismo, kad būtų sankcionuotas
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalies taikymas.
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato, kaip turėtų elgtis
ir kokį procesinį dokumentą turėtų priimti apylinkės teismas, nusprendęs
nesankcionuoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio
taikymo. Tačiau apibendrintos bylos rodo, kad tokiu atveju apylinkės teismai
priima motyvuotą nutartį (pavyzdžiui, Klaipėdos apygardos administracinio
teismo administracinių bylų Nr. II-76-163/2006, II-587-163/2006 medžiaga).
Su tokia praktika nėra pagrindo nesutikti, nes įstatymas reikalauja motyvuoti
kiekvieną sprendimą taikyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso
301 straipsnio 1 dalį. Tad jei policijos nutarimas skirti mažesnę nuobaudą nei
sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta
sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos yra nemotyvuotas,
nėra pagrįstas byloje surinktais duomenimis ir įrodymais, teismas, kaip
teisingumą vykdanti institucija, turi nesankcionuoti Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalies taikymo. Tačiau ir pats teismas,
kaip teisingumą vykdanti institucija, negali priimti nemotyvuotų sprendimų.
Todėl motyvuotos nutarties priėmimas tokiu atveju yra racionalus ir logiškas
sprendimas, atitinkantis teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos,
funkcijų esmę ir prigimtį.
5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas
dėl nuobaudos sušvelninimo ar pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, yra
ne kartą konstatavęs, kad mažesnės nuobaudos, nei sankcijoje numatyta
minimali, ar švelnesnės nuobaudos, nei numatyta sankcijoje, skyrimas arba
administracinės nuobaudos neskyrimas yra sietini tik su tam tikrų išskirtinių
aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai
švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu (pavyzdžiui, administracinė byla
Nr. N5-1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006). Administracinė
nuobauda, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301
straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais,
išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių
asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės,
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naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla
Nr. N1-1396/2007, N17-103/2007). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
taip pat yra konstatavęs, kad naudojant teleologinį įstatymo aiškinimą (pagal
teisės normos tikslą), Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnis
neturėtų būti taikomas, jei nustatytos atsakomybę už administracinį teisės
pažeidimą sunkinančios aplinkybės, nurodytos Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 32 straipsnyje (administracinė byla Nr. N17-1344/2006,
N11-1071/2006), arba nustatyta, kad pažeidėjas vengia administracinės
atsakomybės (1999 m. gruodžio 28 d. konsultacija; Administracinių teismų
praktika Nr. 1, 326 p.). Paminėtos teisės normos taikymas, kaip taisyklė,
negali būti pateisinamas, kai asmuo pakartotinai per metus vairuoja
automobilį neblaivus (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartis administracinėje byloje Nr. N16-1746/2006). Taigi, sprendžiant dėl
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalies taikymo,
turi būti atsižvelgta į visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, visapusiškai,
išsamiai ir objektyviai įvertintos ne tik pažeidėjo atsakomybę švelninančios,
bet ir sunkinančios aplinkybės. Kompleksiškai su paminėtomis aplinkybėmis
turėtų būti vertinamas ir pats pažeidimo pobūdis, jo pavojingumas,
pažeidimo padarymo aplinkybės, administracinėn atsakomybėn traukiamo
asmens asmenybę teigiamai ar neigiamai apibūdinančios aplinkybės, kitų
visuomenės narių interesas, kad eismas keliuose vyktų saugiai, tikimybė, kad
paskirta nuobauda pasieks ja keliamus tikslus ir t. t. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika patvirtina, kad tik visumos aplinkybių
įvertinimas, labai teigiamas jų kompleksinis pobūdis gali sudaryti prielaidas
taikyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį.
6. Minėta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
laikomasi nuostatos, jog Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301
straipsnio 1 dalies taikymas turėtų būti siejamas su išskirtinių aplinkybių,
kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios
jo atsakomybę, konstatavimu. Iš apibendrintos Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas konkrečiose bylose
yra nepripažinęs šio pobūdžio aplinkybių išskirtinėmis, pakankamomis
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalies taikymui:
i. asmuo darbe charakterizuojamas teigiamai (pavyzdžiui, administracinė
byla Nr. N16-536/2006, N16-597/2006, N16-949/2006).
ii. asmuo nėra priklausomybės ligų centro įskaitoje (pavyzdžiui,
administracinė byla Nr. N16-536/2006).
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iii. asmuo išklausė paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai kursą (pavyzdžiui, administracinė byla Nr. N16-1757/2006, N161756/2006).
iv. asmuo sumokėjo anksčiau už pažeidimus paskirtas baudas (pavyzdžiui,
administracinė byla Nr. N16-594/2006).
v. asmuo sumokėjo paskirtą baudą (pavyzdžiui, administracinė byla
Nr. N16-1756/2006, N5-1647/2006).
vi. asmuo Kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė pirmą kartą (pavyzdžiui,
administracinė byla Nr. N16-949/2006, N17-1874/2006).
vii. asmuo nuoširdžiai gailisi (pavyzdžiui, administracinė byla Nr. N3020/2006).
viii. transporto priemonė reikalinga nuvažiuoti į darbą.
Administracinėje byloje Nr. N14-2082/2006 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, kad tai, jog apeliantui reikalinga
transporto priemonė važinėti į darbą, negali būti pripažinta išskirtine
aplinkybe, šalinančia atsakomybę, nes didžioji dalis automobilį
vairuojančių asmenų naudoja jį panašiais tikslais.
ix. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens gyvenamosios vietos
geografinė padėtis.
Administracinėje byloje Nr. N16-1022/2006 apeliantas, kuris buvo
nubaustas 1 500 Lt bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimu
18 mėnesių už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
2 dalies pažeidimą, prašė skirti jam tik baudą, motyvuodamas tuo,
kad prisipažįsta padaręs nusižengimą, gailisi. Automobiliu jam būtina
vykti į darbą. Šeima yra paėmusi paskolą, augina 2 mėnesių dukrą,
tad apeliantui netekus darbo, šeima atsidurtų žemiau skurdo ribos.
Apelianto šeima gyvena kaime, tad automobilis yra būtinas vežant dukrą
į polikliniką, vykstant įsigyti vaistų ir maisto produktų. Netekęs teisės
vairuoti transporto priemones, jis negalėsiąs dirbti ir išlaikyti šeimos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs paminėtas
aplinkybes, konstatavo, kad aplinkybėmis, dėl kurių būtų galima taikyti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio nuostatas,
nelaikytinos ir pareiškėjo gyvenamosios vietos geografinė bei šeimos
materialinė padėtys, teigiamas charakterizavimas darbe.
x. tam tikras šeiminio-asmeninio pobūdžio aplinkybes (rūpinimasis vaikais
ir artimaisiais, jų išlaikymas, bloga šeimos ar asmeninė materialinė
padėtis ir pan.).
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Administracinėje byloje Nr. N16-595/2006 administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniui už Administracinių teisės pažeidimų kodekso
126 straipsnio 2 dalies pažeidimą buvo paskirta 1 750 Lt bauda su teisės
vairuoti transporto priemones atėmimu 21 mėnesiui. Administracinėn
atsakomybėn traukiamas asmuo skundu prašė neskirti jam teisės vairuoti
transporto priemones atėmimo. Proceso metu pažymėjo, kad teisės
vairuoti transporto priemones atėmimas pablogins šeimos padėtį. Asmuo
dirba pamaininį darbą, visuomeninio susisiekimo su darboviete nėra.
Taip pat dažnai važinėja į už 30 km esantį kaimą lankyti motiną ir anytą,
kurios yra našlės, ligotos, jas nuolat reikia prižiūrėti bei padėti nudirbti
žemės ūkio darbus. Sutuoktinis pagal darbo pobūdį retai būna Lietuvoje.
Automobilis būtinas vaikų priežiūros ir auklėjimo tikslais, aplankyti
artimuosius. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pažymėjo,
kad sumokėta bauda turėjo didelį auklėjamąjį poveikį, neigiamai paveikė
šeimos biudžetą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs
bylos aplinkybes, konstatavo:
ATPK 301 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas mažesnės nuobaudos nei
sankcijoje numatyta minimali, švelnesnės nuobaudos nei numatyta
sankcijoje skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas sietinas
tik su tam tikrų išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo
naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu.
Tokių išskirtinių aplinkybių byloje nenustatyta. Tokiomis aplinkybėmis
nelaikytinos ir apeliantės šeiminė padėtis, rūpinimasis vaikais ir senyvo
amžiaus artimaisiais, dirbamo darbo pobūdis. Į visas šias aplinkybes
gali būti atsižvelgiama individualizuojant pažeidėjui skiriamą
nuobaudą sankcijos ribose, kas ir buvo padaryta.
Bet kurios įstatyme numatytos administracinės nuobaudos paskyrimas
neišvengiamai sukelia tam tikras neigiamas pasekmes tiek administracinėn
atsakomybėn traukiamam asmeniui, tiek jo šeimos nariams, tačiau vien
tai negali būti vertinama kaip pagrindas ją švelninti. ATPK 20 straipsnyje
nurodyta, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri
skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti
bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo
taisykles, taip pat kad tiek pats pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų
naujų teisės pažeidimų.
Administracinėje byloje Nr. N16-1757/2006 administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniui už Administracinių teisės pažeidimų kodekso
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126 straipsnio 2 dalies pažeidimą buvo paskirta 1 500 Lt bauda su teisės
vairuoti transporto priemones atėmimu 18 mėnesių. Administracinėn
atsakomybėn traukiamas asmuo prašė neskirti jam teisės vairuoti
transporto priemones atėmimo. Proceso metu akcentavo, kad nuoširdžiai
gailisi dėl padaryto pažeidimo, be to, jo darbas susijęs su būtinumu
turėti teisę vairuoti transporto priemones. Šeimos materialinė padėtis
sunki, augina mažametį sūnų. Teigė, kad neblaivus transporto priemonę
vairavo pirmą kartą, nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs bylos aplinkybes,
konstatavo:
<…> Išskirtinių aplinkybių byloje nenustatyta. Byloje nustatyta vienintelė
apelianto atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažinimas padarius
pažeidimą ir nuoširdus gailėjimasis. Išskirtinėmis aplinkybėmis
nelaikytinos pareiškėjo dirbamo darbo pobūdis bei jo nurodytos
šeimyninės aplinkybės. Tai, kad darbe apeliantas charakterizuojamas
teigiamai, kad tokį Kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė pirmą
kartą bei yra išklausęs alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai
kursą, taip pat nėra išskirtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių būtų galima
taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas. Į visas šias aplinkybes gali būti
atsižvelgiama, individualizuojant pažeidėjui skiriamą nuobaudą
sankcijos ribose, kas ir buvo padaryta. Apeliantas padarė vieną iš
sunkiausių KET reikalavimų pažeidimų – automobilį vairavo būdamas
vidutinio girtumo laipsnio. Asmuo privalo suvokti, kad toks jo elgesys
kelia pavojų visuomenei ir kitiems eismo dalyviams, ir suprasti galimas
tokio pažeidimo pasekmes jam ir jo artimiesiems.
Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnas 2006 m. balandžio
21 d. nutarimu S. J. už pažeidimo, numatyto Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 2 dalyje, padarymą paskyrė 1 500
Lt baudą ir atėmė teisę vairuoti transporto priemones 18 mėnesių. S.
J. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti nutarimu paskirtą
teisės vairuoti transporto priemones atėmimą. Nurodė, kad pažeidimas
niekam nesukėlė pavojaus, kadangi kelyje, kuriuo važiavo, nebuvo nei
kitų transporto priemonių, nei pėsčiųjų, o reikėjo nuvažiuoti tik 200 m.
Pažymėjo, kad dėl pažeidimo labai gailisi, šiuo metu dirba vairuotoju,
šis darbas yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, išlaiko šeimą. Jeigu bus
atimta teisė vairuoti, negalės dirbti. Teigė, kad gyvena kaimo vietovėje,
Rusnėje, augina net tris nepilnamečius vaikus, į darbą važinėja asmeniniu
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transportu, kadangi reikiamu laiku visuomeninio transporto nėra, dirba
autokrano vairuotoju, papildomai – staliumi-dailide, atėmus teisę vairuoti
šeima netektų pragyvenimo šaltinio. Piniginę baudą yra sumokėjęs.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. N5-1647/2006, įvertinęs paminėtas aplinkybes, konstatavo:
Tai, kad apeliantas pripažino kaltę dėl pažeidimų padarymo ir
nuoširdžiai gailisi, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, į kurią
atsižvelgta skiriant minimalios trukmės, numatytos ATPK 126 straipsnio
2 dalies sankcijoje, nuobaudą. Kitų įstatyme numatytų atsakomybę
lengvinančių aplinkybių nenustatyta.
Šiuo atveju svarbu atsižvelgti, kad apelianto padarytas pažeidimas
pavojingas transporto eismo saugumui, savo pobūdžiu jis ne tik kad ne
mažiau pavojingas, nei kiti padaromi analogiški pažeidimai, bet netgi
pavojingesnis. Pažeidimas padarytas gyvenamojoje vietovėje, vakaro
metu, kai eismo intensyvumas nemažas. Be to, apeliantui buvo
nustatytas vidutinis arti sunkaus neblaivumo laipsnis. Todėl vertintina,
kad darydamas ATPK 126 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą,
apeliantas sukėlė realią grėsmę transporto eismo saugumui, eismo dalyviams
ir sau pačiam.
Apeliantas dirba vairuotoju-staliumi-dailide, jo asmenybė darbe
vertinama teigiamai, jis turi šeimą, tris vaikus, iš kurių vienas
nepilnametis (pagal Rusnės seniūnijos pažymą), anksčiau administracine
tvarka nebaustas. Visos šios aplinkybės apeliantą charakterizuoja
pakankamai, tačiau neišskirtinai teigiamai. Pats vairavimas esant
neblaiviam ir jo motyvavimas būtinybe pasiimti sutaisytą automobilį,
apelianto neapibūdina kaip drausmingo eismo dalyvio.
Taigi jokių išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo
naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, nebuvo nustatyta.
Apelianto nurodomos aplinkybės, apibūdinančios teisės vairuoti
transporto priemones reikalingumą, atestacijos pažyma, aplinkybė, kad
sumokėjo baudą, šiuo atveju taip pat nesudaro pagrindo taikyti ATPK
301 straipsnio nuostatų.
S. Č. kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas
pakeisti jo atžvilgiu priimtą nutarimą, t. y. sušvelninti paskirtąją 2 000
Lt nuobaudą bei neskirti papildomos nuobaudos – atėmimo teisės
vairuoti transporto priemones 24 mėnesiams už pažeidimą, numatytą
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Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 3 dalyje. Teisme
paaiškino, kad pripažįsta padaręs pažeidimą bei nuoširdžiai dėl to gailisi.
Jam labai reikalinga teisė vairuoti transporto priemones, kadangi jis dirba
UAB „Keltuva“ vairuotoju, pagalbiniu darbininku, jo darbas tiesiogiai
susijęs su transporto priemonių vairavimu, netekęs teisių, netektų ir
darbo, kuris yra vienintelis jo pragyvenimo šaltinis, negalėtų išlaikyti
savęs bei padėti senyvo amžiaus ligotiems, kartu su juo gyvenantiems
tėvams, kuriuos jis išlaiko bei vežioja pas medikus. Panevėžio apygardos
administracinis teismas skundą tenkino iš dalies – skyrė 2 000 Lt baudą su
teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vienam mėnesiui. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N161569/2006 iš dalies tenkino protokolą surašiusios institucijos apeliacinį
skundą dėl pernelyg sušvelnintos nuobaudos. Teismas pažymėjo, kad
pirmosios instancijos teismas, taikydamas S. Č. Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 301 straipsnio nuostatas, tokį savo sprendimą grindė
vienintelės jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimu bei tokiomis
aplinkybėmis (darbas susijęs su transporto priemonių vairavimu,
pensinio amžiaus tėvų išlaikymas, teigiamas asmens charakterizavimas),
kurios teismų praktikoje tokio pobūdžio bylose nelaikomos ypatingomis
aplinkybėmis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės gali būti pagrindas
skirti S. Č. minimalią nuobaudą, numatytą įstatymo sankcijoje, o
sprendžiant dėl pareiškėjo atsakomybės, būtina atsižvelgti į tai, kad
vairuodamas automobilį išgėręs, kai nustatytas net sunkus girtumo
laipsnis, S. Č. kėlė didelį pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ir sveikatai,
taigi padarė vieną sunkiausių administracinių teisės pažeidimų
transporto srityje.
Administracinėje byloje Nr. N16-594/2006 administracinėn atsakomybėn
traukiamas asmuo už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1241
straipsnio 4 dalies, 1241 straipsnio 6 dalies, 126 straipsnio 3 dalies
pažeidimą institucijos nutarimu buvo nubaustas 2 700 Lt bauda su teisės
vairuoti transporto priemones atėmimu 30 mėnesių. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjo apeliacinį skundą,
kuriuo jis prašė neatimti teisės vairuoti transporto priemones, nelaikė
studijuojančio sūnaus išlaikymo, darbo siejimo su būtinybe vairuoti
transporto priemones, paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą
žmogaus sveikatai kurso išklausymo, anksčiau už pažeidimus skirtų
baudų sumokėjimo aplinkybėmis, dėl kurių būtų galima taikyti ATPK
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301 straipsnio nuostatas. Teismas pažymėjo, kad į šias aplinkybes gali būti
atsižvelgiama individualizuojant pažeidėjui skiriamą nuobaudą sankcijos
ribose, kas ir buvo padaryta, o iš bylos medžiagos matyti, jog apeliantas
sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, tačiau jokių išvadų iš jam
anksčiau paskirtų baudų nedaro.
Su šeimos materialine padėtimi, jos galimu pablogėjimu dėl paskirtos
nuobaudos taikymo susiję faktai teismo buvo įvertinti kaip nepakankami
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio taikymui ir
administracinėje byloje Nr. N16-1481/2006. Šioje byloje administracinėn
atsakomybėn patrauktas asmuo, kuris buvo nubaustas 1 100 Lt bauda
už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalies
pažeidimą, nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo gailisi, jo šeimos
materialinė padėtis yra labai sunki, nes žmona dirba tik puse etato ir
jie turi ligotą sūnų bei moka išmokas pagal tris išperkamosios nuomos
sutartis, todėl tokios didelės baudos sumokėti neturi galimybės. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje konstatavo, kad pareiškėjo
šeiminė padėtis bei daiktų įsigijimo išperkamosios nuomos būdu ir
mokamų mokesčių faktai nesudaro pagrindo taikyti Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio.
Administracinėje byloje Nr. N9-1191/2007 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo, kad apeliaciniame skunde nurodytos
aplinkybės (gailestis, sunki materialinė padėtis, tėvų priežiūra) negali
būti pripažintos išskirtinėmis aplinkybėmis, galinčiomis sąlygoti
teisės vairuoti transporto priemones atėmimo netaikymą. Teigiama
charakteristika, prasta finansinė padėtis, dviejų mažamečių vaikų
auginimas nepripažinti ypatingomis aplinkybėmis, lemiančiomis
išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą, ir administracinėje byloje Nr.
N16-1233/2007.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. N4-2136/2006 pažymėjo, jog tai, kad teisės vairuoti transporto
priemones praradimas gali lemti darbo praradimą, apsunkinti
šeimos, kurioje auga nepilnametis vaikas, materialinę padėtį,
administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turėtų įvertinti prieš
darydamas administracinį teisės pažeidimą. Šios pozicijos Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir kitose bylose. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. N6-1199/2006 apeliacinės instancijos teismas
konstatavo, kad vairuotojas, dar prieš sėsdamas už automobilio vairo,
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turėtų numatyti galimas pasekmes, kilsiančias jam (jo galimybei dirbti
tam tikrą darbą), jo artimųjų ratui (jo šeimai, jos turtinei padėčiai), o
tuo pačiu – ir kitiems eismo dalyviams dėl vairavimo esant neblaiviam.
xi. su darbo pobūdžiu susijusias aplinkybes.
Administracinėje byloje Nr. N16-1756/2006 administracinėn atsakomybėn
traukiamas asmuo už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 2 dalies ir 1241 straipsnio 6 dalies pažeidimą buvo nubaustas
1 500 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 18
mėnesių. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas, nagrinėdamas
pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriuo jis prašė neatimti teisės vairuoti
transporto priemones, apelianto dirbamo darbo pobūdžio (apeliantas
dirbo vairuotoju) nelaikė aplinkybe, dėl kurios būtų galima taikyti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio nuostatas.
Analogiškos pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi
ir administracinėje byloje Nr. N15-2046/2006 (apeliantas dirbo vairuotojuekspeditoriumi ir buvo nubaustas už Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 126 straipsnio 3 dalies pažeidimą). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N1-1396/2007
konstatavo:
Apelianto darbo pobūdis taip pat nėra išimtinė aplinkybė, leidžianti
skirti apeliantui mažesnę nei įstatymo numatyta nuobaudą. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tai,
jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens darbas siejamas
su poreikiu vairuoti transporto priemones, panašaus pobūdžio
bylose savaime nepripažįstamas ypatinga aplinkybe, turinčia lemti
išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą (Žr. pvz.: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N3-34/2007,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje
byloje Nr. N1–413/2007). Ši taisyklė, atsižvelgiant į ATPK 126 straipsnio
3 dalyje numatyto pažeidimo pavojingumą, taikytina ir tais atvejais,
kai pažeidimą padariusio asmens pareigos yra tiesiogiai susijusios su
transporto priemonės vairavimu, o darbinės pajamos yra pažeidimą
padariusio asmens pagrindinis pragyvenimo šaltinis (Žr. pvz.: Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr.
N1–1378/2007). Dirbdamas darbą, kuriam atlikti reikalinga teisė
vairuoti transporto priemones, apeliantas privalėjo elgtis ypač atidžiai
ir rūpestingai, įvertinti galimas neigiamas savo priešingo teisei elgesio
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pasekmes. Tačiau apeliantas sąmoningai pasirinko priešingą teisei
elgesį, padarė vieną grubiausių KET pažeidimų - vairavo transporto
priemonę būdamas sunkaus girtumo laipsnio, tokiu elgesiu sukeldamas
didelę grėsmę kitiems eismo dalyviams. Esant tokioms aplinkybėms,
apelianto ir jo šeimos interesams negali būti teikiamas prioritetas prieš
kitų visuomenės narių interesą, susijusį su transporto eismo saugumu,
o apelianto darbo pobūdis negali būti pripažintas ypatinga, išskirtine
jo naudai liudijančia aplinkybe, pateisinančia švelnesnės nei įstatyme
numatyta nuobaudos taikymą.
Administracinėse bylose Nr. N16-597/2006 (šioje byloje apeliantas buvo
nubaustas už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
3 dalies pažeidimą), N16-949/2006 (šioje byloje apeliantas buvo
nubaustas už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio
2 dalies pažeidimą) teisės vairuoti transporto priemones reikalingumas
darbo funkcijoms vykdyti (nuvykti į aptarnaujamus (paskirtus)
objektus, nusivežti ten darbo įrankius ir pan.) Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo taip pat nebuvo laikoma pagrindu taikyti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį. Teisės vairuoti
transporto priemonės reikalingumas numatomam (būsimam) darbui
taip pat nebuvo vertinamas kaip aplinkybė, pakankama paminėtos
teisės normos taikymui (pavyzdžiui, Klaipėdos apygardos administracinio
teismo nutartis administracinėje byloje Nr. II-47-162/2006).
Apibendrinant išdėstytą galima daryti išvadą, kad asmens profesinė
veikla ar darbo pobūdis paprastai nesuteikia jokio esminio prioriteto,
svarstant administracinės atsakomybės švelninimą (pavyzdžiui, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr.
N6-1198/2006, analogiškos pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas laikėsi ir administracinėje byloje Nr. N9-989/2006).
7. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
atsakomybėn traukiamų asmenų nurodomos aplinkybės, kuriomis jie grindžia
prašymą taikyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį,
paprastai nebūna išskirtinės ir gali būti įvertinamos individualizuojant
nuobaudą sankcijos, numatytos atitinkamoje Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio dalyje, ribose. Administracinėn
atsakomybėn traukiamų asmenų nurodomos aplinkybės dažnai yra susijusios
su įprastinėmis, natūraliomis taikomos nuobaudos sukeliamomis neigiamomis
pasekmėmis (neigiama įtaka šeimos interesams, darbo funkcijų vykdymui,
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materialinei gerovei ir pan.), kurias vairuotojai turi numatyti prieš darydami
teisės pažeidimą, tačiau vis tiek jį sąmoningai daro. Taip elgdamiesi jie, kaip
taisyklė, turėtų prisiimti ir tokių neigiamų pasekmių riziką. Jau minėta, kad
neigiamos pasekmės, atitinkami suvaržymai, t. y. nubaudimo elementas, yra
būtinas administracinės nuobaudos požymis. Tad jei įprastos, neypatingos
aplinkybės (pavyzdžiui, paskirtos baudos savanoriškas ir išankstinis
sumokėjimas, nebuvimas priklausomybės ligų centro įskaitoje, ankstesnių
baudų sumokėjimas, teisės vairuoti transporto priemones suteikiamų patogumų
(galimybės nuvažiuoti į darbą, parduotuvę, aplankyti gimines) netekimas ir
pan.) būtų vertinamos kaip išskirtinės ir sudarytų pagrindą skirti mažesnę
nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą
nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, tai
iškreiptų įstatymo leidėjo valią, formuotų nebaudžiamumo atmosferą, neleistų
pasiekti tų tikslų, kurių įstatymų leidėjas siekė nustatydamas atitinkamo
dydžio sankcijas, nesudarytų tinkamų sąlygų administracinės nuobaudos
prevenciniams tikslams įgyvendinti. Todėl teismai turėtų itin atidžiai įvertinti
tas aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas taikyti Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 301 straipsnį, bei įsitikinti, kad jos tikrai yra išskirtinio,
ypatingo, neįprasto pobūdžio ir gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip
ypatingai švelninančios jo atsakomybę.
8. Apibendrinta apygardos administracinių teismų praktika rodo, kad
pirmosios instancijos teismai pakankamai dažnai taiko Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį. Ši teisės norma taikyta 59
procentuose visų apibendrintų pirmosios instancijos teisme išnagrinėtų
ir apeliacine tvarka neperžiūrėtų bylų. Šie duomenys kelia pagrįstų
abejonių dėl tinkamo paminėtos teisės normos taikymo, nes jos taikymas
tampa neišimtiniu, neišskirtiniu atveju, o tiesiog įprasta praktika. Be to,
apibendrintos apygardos administraciniuose teismuose išnagrinėtos bylos
liudija, kad teismai Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio
taikymą pakankamai dažnai motyvuoja tokiomis aplinkybėmis, kurios Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje paprastai nepripažįstamos
išskirtinėmis, ypatingomis. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad apibendrintose
bylose visi institucijų apeliaciniai skundai, kuriais jos skundėsi dėl pirmosios
instancijos teismo pernelyg sušvelnintos nuobaudos, Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme 2006 metais buvo visiškai ar iš dalies patenkinti.
Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas traukiamų
administracinėn atsakomybėn asmenų apeliacinius skundus, kuriais jie prašė
dar labiau sušvelninti jiems pirmosios instancijos teismų jau sušvelnintas
361

III. Informacinė dalis

nuobaudas, taip pat yra ne kartą konstatavęs, kad pirmosios instancijos teismas
be pagrindo taikė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį
(pavyzdžiui, administracinė byla Nr. N18-1406/2007, N1-1396/2007).
Šiose bylose, nors ir nustatęs netinkamą teisės normų taikymą, teismas,
atsižvelgdamas į tai, kad kompetentinga institucija skundo dėl pirmosios
instancijos teismo nutarties nepateikė, o asmens padėtis dėl jo paties paduoto
skundo negali būti pabloginama (non reformatio in peius principas), negalėjo
pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties ir paskirti sunkesnę nuobaudą.
Pastebėtina, kad nagrinėjamos teisės normos taikymas ne tik
motyvuojamas paminėtomis aplinkybėmis, bet teismai be jokios svarbios
priežasties net atideda teismo posėdžius tam, kad administracinėn
atsakomybėn traukiami asmenys, pavyzdžiui, galėtų susimokėti paskirtą
baudą ar išklausyti paskaitų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai kursą. Taigi pastebima tendencija, kad apygardos administraciniai
teismai ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skirtingai vertina
analogiškas aplinkybes, jų reikšmę Administracinių teisės pažeidimų kodekso
301 straipsnio taikymui. Tačiau pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
13 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28
d. nutarime suformuluotą konstitucinę maksimą, kad tokios pat (analogiškos)
bylos turi būti sprendžiamos taip pat, apygardos administraciniai teismai
visų pirma turėtų orientuotis į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką, o ne formuoti savitas (regionines) teisės normų taikymo ir aiškinimo
tradicijas.
Kita vertus, būtina pabrėžti, kad paminėta Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika nereiškia, jog aukščiau paminėtos aplinkybės
apskritai niekada negali būti laikomos pagrindu taikyti Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį. Skirtingos bylos neprivalo būti
sprendžiamos vienodai. Konkrečiose bylose gali skirtis paminėtų aplinkybių
konkretus turinys, jų kiekybinis ir kokybinis pobūdis, gali būti nustatyta ne
viena atsakomybę švelninanti aplinkybė, gali būti nustatytos ir kitos teisiškai
reikšmingos aplinkybės.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N9-990/2006 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nustatė, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas
asmuo ir jo draugai, poilsiaudami prie ežero, naktį buvo užpulti asmenų,
kurie buvo nuteisti, o į konflikto vietą atvykę policijos pareigūnai paskatino
administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį ir jo draugus vykti į policijos
komisariatą, kur vykdami jie buvo sustabdyti bei administracinėn atsakomybėn
traukiamam asmeniui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Atsižvelgdamas
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į tai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsniu, sutrumpino
administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirtą teisės vairuoti
transporto priemones atėmimą nuo 18 iki 6 mėnesių bei panaikino baudą.
Taigi tik konkrečioje byloje įvertinus visą bylos medžiagą, atsižvelgiant
į administracinių nuobaudų taikymo tikslus, padaryto teisės pažeidimo
pavojingumą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
suformuluotas teisės normų taikymo ir aiškinimo taisykles, būtinybę užtikrinti
teisės pažeidimo ir skiriamos už jį nuobaudos proporcingumą ir adekvatumą,
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą, galima
nustatyti, ar yra pagrindas skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta
minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba
visai neskirti administracinės nuobaudos. Kiekvienas toks sprendimas privalo
būti tinkamai motyvuotas.
1.10. Administracinių nuobaudų, paskirtų pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1-3 dalis, aktualūs vykdymo klausimai
1. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 330 straipsnio
1 dalį, transporto priemonių, laivų vairuotojai, orlaivio įgulos nariai,
skrydžių vadovai ir asmenys, pažeidę medžioklės ar žvejybos taisykles bei
atliekantys orlaivių techninę priežiūrą, apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų,
narkotinių ar psichotropinių medžiagų, laikomi netekę specialiosios teisės
nuo nutarimo atimti šią teisę priėmimo dienos. Aiškindamas šią teisės normą
kitų Administracinių teisės pažeidimų kodekso normų kontekste, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad asmenys laikomi
netekę specialiosios teisės nuo nutarimo atimti šią teisę priėmimo dienos
nepriklausomai nuo to, ar jie apskundė šį nutarimą, ir jiems negali būti
taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 269 straipsnio nuostatos
dėl laikinojo leidimo naudotis atimta teise išdavimo (administracinė byla
Nr. N3-1136/2005; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. kovo
27 d. konsultacija, Administracinių teismų praktika Nr. 3, 257 p.). Ši taisyklė
yra išimtis iš bendro pobūdžio taisyklių, kad apskundus nutarimą skirti
administracinę nuobaudą, šis nutarimas turi būti vykdomas po to, kai skundas
lieka nepatenkintas (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 304 straipsnio
2 dalis), kad skundo nustatytu laiku padavimas sustabdo nutarimo skirti
administracinę nuobaudą vykdymą iki skundo išnagrinėjimo (Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 295 straipsnis). Pastebėtina, kad paminėtas teisės
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normų aiškinimas atsispindi ir Kelių eismo taisyklių administracinių teisės
pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcijoje. Šios instrukcijos 19 punkte
nustatyta, kad priėmus nutarimą skirti administracinę nuobaudą – teisės
vairuoti transporto priemones atėmimą – laikino leidimo vairuoti transporto
priemones galiojimas pratęsiamas, iki baigsis nutarimo byloje apskundimo
terminas arba iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, išskyrus atvejus,
kai teisė vairuoti transporto priemones atimama už transporto priemonių
vairavimą vairuotojui esant neblaiviam arba apsvaigusiam. Iš apibendrintų
bylų medžiagos matyti, kad paminėtų taisyklių ne visada buvo laikomasi, t. y.
laikino leidimo galiojimas neblaiviems vairuotojams buvo pratęsiamas ir po
nutarimo skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą priėmimo.
2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje nustatyta,
kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus
vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės
atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas
(pareigūnas) gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal
visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia teisė atimta
už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs
nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, – ir pagal Vyriausybės įgaliotų
atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti
nurodytos teisės atėmimo terminą. Iš apibendrintų bylų matyti, kad teismams
ne kartą teko spręsti ginčus dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo,
paskirto dėl vairavimo esant neblaiviu, sutrumpinimo.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnio tekstas leidžia
išskirti šias formaliąsias teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino
sutrumpinimo sąlygas:
i. asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, teisės atėmimo
laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo;
ii. turi būti praėję ne mažiau kaip pusė paskirtojo teisės atėmimo laiko;
iii. turi būti pateiktas visuomeninės organizacijos arba darbdavio tarpininkavimas
sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą;
iv. kai teisė vairuoti transporto priemones atimta už tai, kad asmuo padarė
teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų
ar kitų svaigiųjų medžiagų, turi būti pateikta ir Vyriausybės įgaliotų atlikti
medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.
Tačiau apibendrinta teismų praktika patvirtina, kad teismai, spręsdami
dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo,
tiria ne tik tai, ar egzistuoja paminėtos formalios sąlygos, bet vertina visumą
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byloje nustatytų aplinkybių ir tuo remdamiesi sprendžia, ar yra pagrindas
konstatuoti, kad buvo pasiekti paskirtos nuobaudos tikslai. Būtent įvertinimas,
ar paskirtos nuobaudos tikslai jau gali būti laikomi pasiektais, paprastai yra
pagrindinis materialusis kriterijus, sprendžiant dėl teisės vairuoti transporto
priemones atėmimo termino sutrumpinimo.
Štai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. N4-2128/2006 konstatavo, kad pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 329 straipsnį, galimybė sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo
terminą yra nuobaudą paskyrusio organo (pareigūno) teisė, bet ne pareiga.
Sprendžiant dėl specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo, privalu
objektyviai įvertinti visus prašančio sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo
terminą asmens pateiktus dokumentus bei jo argumentus, susijusius su šio
klausimo sprendimu. <…> Sprendžiant šį klausimą, taip pat būtina įvertinti,
ar pasiekti Administracinių teisės pažeidimo kodekso 20 straipsnyje įtvirtinti
administracinės nuobaudos tikslai. Beje, šioje byloje Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas inter alia atsižvelgė į tai, kad apeliantas padarė šiurkštų
teisės pažeidimą, t. y. vairavo neblaivus, tuo keldamas pavojų ne tik savo, bet ir
kitų eismo dalyvių sveikatai ir gyvybei, taip pat viso eismo saugumui, kad jis
jau anksčiau buvo baustas už vairavimą esant neblaiviam ir šis terminas jam
jau buvo sutrumpintas, tačiau jis dar kartą vairavo neblaivus bei buvo už tai
nubaustas. Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, jog neturi pagrindo manyti,
kad šiuo metu sutrumpinus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo
terminą gali būti pasiekti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20
straipsnyje įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai, todėl apeliacinį skundą
atmetė.
Administracinėje byloje Nr. N5-1886/2006 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo, kad konkrečios situacijos aplinkybių
atitikimas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje
nustatytoms aplinkybėms negali būti vien tik formalus. Administracinių
teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje numatytų pagrindų buvimas
turi realiai įrodyti, kad ir trumpesnis specialiosios teisės atėmimas pasieks
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje numatytus
tikslus. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimas iš esmės reiškia
besąlygišką atleidimą nuo neįvykdytos administracinės nuobaudos dalies,
tuo realizuojamas konstitucinis proporcingumo principas, reikalaujantis
asmens teisių neriboti daugiau, nei tai būtina demokratinėje visuomenėje.
Akivaizdu, kad asmens veiklos suvaržymai, kurių jis patiria dėl specialiosios
teisės atėmimo, yra beprasmiai ir nebūtini, jei, net ir nepasibaigus
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specialiosios teisės atėmimo terminui, pasiekiami administracinės nuobaudos
tikslai, numatyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje.
Būtent su vertinimu, ar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda –
specialiosios teisės terminuotas atėmimas – jau pasiekė jai keliamus tikslus,
ir sietini Administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje numatyti
specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka.
Administracinėje byloje Nr. N16-1381/2006 teismas inter alia atkreipė
dėmesį į tai, kad byloje nėra duomenų, jog L. K. yra jam tarpininkaujančios
Nevalstybinės kovinių imtynių mokyklos narys. Administracinėje byloje Nr.
N5-1845/2006 teismas pastebėjo, kad S. V. pateikė tarpininkavimo raštą iš
darbovietės, kurioje dirbo tik 17 dienų ir joje nedirbo jau daugiau kaip metai.
Teismas pažymėjo, kad šis ūkio subjektas negalėjo tinkamai įvertinti S. V. per
laikotarpį, kai jam buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones. Toks
tarpininkavimas objektyviai neįrodo ir nepatvirtina, kad kaltininkas nuobaudos
vykdymo metu gerai elgėsi, pasitaisė ir nedarys naujų administracinių teisės
pažeidimų. Apeliantas nepateikė kitų darboviečių, kuriose teisės atėmimo
laikotarpiu dirbo, tarpininkavimo, kreipimosi į instituciją metu apskritai
nedirbo. Tad apeliacinis skundas buvo atmestas. Taigi šiose bylose teismas
atsižvelgė į tarpininkaujančio asmens ir administracinėn atsakomybėn
patraukto asmens ryšį, jo trukmę, tarpininkaujančio asmens objektyvias
galimybes įvertinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens elgesį
teisės vairuoti transporto priemones atėmimo metu.
3. Administracinėje byloje Nr. N16-871/2006 buvo sprendžiamas klausimas
dėl baudos, paskirtos už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126
straipsnio 1 dalies pažeidimą, pakeitimo į kitą administracinę nuobaudą (šioje
byloje – viešuosius darbus). Byloje buvo nustatyta, kad nutarimas dėl baudos
paskyrimo apeliantui R. D. buvo priimtas 1998 m. kovo 4 d. Aiškių duomenų,
kada jis buvo perduotas vykdyti, byloje nebuvo. Iš spaudo, esančio ant
nutarimo kopijos (b. l. 3), buvo galima spręsti, jog tai buvo padaryta tik 2000 m.
balandžio 6 d. Teikimas dėl baudos pakeitimo kita administracine nuobauda
surašytas 2006 m. sausio 10 d., t. y. praėjus daugiau kaip septyneriems metams
po nuobaudos paskyrimo. Byloje nebuvo jokių duomenų, patvirtinančių,
kad po baudos paskyrimo iš R. D. nuolatos buvo siekiama išieškoti baudą,
o šis vengė ją sumokėti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
įvertinęs paminėtas aplinkybes, pažymėjo, kad 2003 m. sausio 22 d. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo konsultacijoje Nr. 26.1-K (Administracinių
teismų praktika Nr. 4, 421 p.) nurodyta, kad administracinėn atsakomybėn
patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio
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atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje.
Atsižvelgiant į tai, kad Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenustato
administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminų, išskyrus atvejį, kai
buvo paskirtas administracinis areštas, administracinių teisės pažeidimų
bylose pagal analogiją gali būti vadovaujamasi Baudžiamajame kodekse
numatytomis taisyklėmis. Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 1 dalis nustato,
kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per
dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. Baudžiamojo
kodekso 96 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu nuteistasis po nuosprendžio
įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Atsižvelgdamas į
paminėtą, teismas konstatavo, kad kadangi per dvejus metus nuo nutarimo
dėl baudos paskyrimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo
ar perdavimo jį vykdyti (jei jis buvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo
nutarimo priėmimo dienos) bauda nebuvo išieškota ir nebuvo imtasi <…>
galimų veiksmų tai padaryti, ir nesant duomenų, jog asmuo ėmėsi kokių nors
veiksmų, kad išvengtų baudos sumokėjimo, vykdymo procesas administracinio
teisės pažeidimo byloje turi būti nutraukiamas dėl senaties termino suėjimo.
Atsižvelgiant į tai, kad teismų praktikoje pasitaiko bylų dėl vienos
nuobaudos pakeitimo kita, verta priminti, kad Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 314 straipsnis, kuris reglamentuoja priverstinio nutarimo skirti baudą
vykdymą, tiesiogiai nenustato terminų, per kuriuos būtų galima kreiptis dėl
baudos pakeitimo kitų bausmių rūšimis, tačiau taikant įstatymų analogiją,
darytina išvada, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 308 straipsnio
1 dalyje nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo
terminas yra taikomas ir pakeičiant baudą nemokamais viešaisiais darbais
arba administraciniu areštu. Taigi Administracinių teisės pažeidimų kodekso
308 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas perduoti nutarimą
vykdyti, laikytinas ir prašymo dėl baudos pakeitimo Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 314 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais terminu,
skaičiuotinu nuo akto apie baudos išieškojimo negalimumą gavimo dienos,
t. y. kreipimasis dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais ar
administraciniu areštu galimas, jei nuo antstolių akto apie baudos išieškojimo
negalimumą pateikimo dienos nepraėjo trys mėnesiai (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N9-1618/2006).
Jei teikimas dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais ar administraciniu areštu
paduotas praleidus paminėtą terminą, jis negali būti tenkinamas.
4. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsnio 4 dalyje
nustatyta, kad atsižvelgdamas į pažeidėjo turtinę padėtį, kitas reikšmingas
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aplinkybes, nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą organas
(pareigūnas) gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki
dvejų metų, atsižvelgiant į paskirtos baudos dydį. Apibendrintoje teismų
praktikoje pasitaikė atvejų, kai pirmosios instancijos teismas atsisakė
svarstyti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą išdėstyti
paskirtos baudos mokėjimą, motyvuodamas tuo, kad šį klausimą turi spręsti
institucija, paskyrusi nuobaudą. Tačiau pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėse bylose Nr. N16-757/2006, N1907/2006, nagrinėdamas administracinių teisės pažeidimų bylas apeliacine
tvarka, taikė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsnio 4 dalį
ir išdėstė baudos, paskirtos atitinkamos institucijos nutarimu, mokėjimą. Taigi
yra pagrindas manyti, kad teismai, nagrinėdami administracinių teisės
pažeidimų bylas, patys gali spręsti Administracinių teisės pažeidimų kodekso
313 straipsnio 4 dalyje numatytą baudos mokėjimo išdėstymo klausimą.
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2007 m. rugsėjo - gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
Dėl valstybės ir jos institucijų veiklos, susijusios su nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu
Pareiškėjai skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą, prašydami panaikinti Klaipėdos apskrities viršininkės priimtus
įsakymus ir sprendimus, susijusius su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimu. Savo argumentus pareiškėjai grindė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavybės teisių iš išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ patvirtintos Tvarkos (toliau – ir Tvarka)
nuostatų pažeidimu.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą,
pažymėdamas, jog negali būti nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teisme
ir specializuotame teisme dvi bylos tarp tų pačių proceso šalių dėl tų pačių
administracinių aktų panaikinimo. Klaipėdos apygardos administraciniame
teisme nagrinėjama administracinė byla dėl administracinių aktų panaikinimo,
o Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal prokuroro
ieškinį dėl dalies tų pačių administracinių aktų ir papildomų paveldėjimo teisės
liudijimų panaikinimo bei restitucijos taikymo.
Išnagrinėjusi bylą specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas yra nacionalizavimo padarinių
pašalinimo priemonė, kurią per savo valdžios institucijas naudoja valstybė.
Nors teisiniai santykiai, susiję su nacionalizacija ir denacionalizacija, yra
turtiniai, tačiau ne visi turtiniai santykiai yra civiliniai. Su nacionalizacija
ir denacionalizacija susijusiuose teisiniuose santykiuose valstybė dalyvauja
ne kaip privatus asmuo, o kaip valdžios institucija. Taigi valstybės ir jos
institucijos veikla, susijusi su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu, yra viešojo administravimo sritis.
Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog vien ta aplinkybė, kad išlikusio
nekilnojamojo turto grąžinimas vykdomas ne pagal Civilinio kodekso taisykles,
o pagal specialiuosius teisės aktus, taip pat tai, kad restitucija yra ribota,
patvirtina, jog santykiai, susiję su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
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atkūrimu, yra ne civiliniai, o administraciniai.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjų inicijuotas ginčas yra
kilęs iš teisinių santykių, susijusių su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimu, t. y. iš administracinių teisinių santykių, nes ginčas yra kilęs ne
dėl savininko teisių gynimo, o dėl to, kad, pareiškėjų teigimu, jiems nepagrįstai
nebuvo atkurtos nuosavybės teisės kartu su kitais pretendentais.
Specialioji teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad būtų netoleruotina
tokia situacija, kai ginčai tarp tų šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
vyktų skirtingos kompetencijos teismuose, tačiau nagrinėjamu atveju tokia
situacija nesusidarė, nes skirtingos šalys, bylose pareikštų reikalavimų faktiniai
ir teisiniai pagrindai, o taip pat iš dalies skiriasi ir pareikšti reikalavimai.
Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje pareiškėjai
yra fiziniai asmenys, kurie tvirtina, kad jiems nepagrįstai buvo neatkurtos
nuosavybės teisės kartu su kitais pretendentais, o Klaipėdos apygardos teisme
ieškovas yra prokuroras, ginantis viešąjį interesą ir įrodinėjantis, kad nuosavybės
teisių atkūrimas į tam tikrą žemės sklypą apskritai negalimas dėl atitinkamo
žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai žemei.
Specialioji teisėjų kolegija taip pat pastebėjo, kad Klaipėdos apygardos
administraciniame teisme procesas vyksta jau daugiau nei pusantrų metų
(pradinis skundas teismui pateiktas 2006 m. sausį). Byla jau buvo išnagrinėta ir
apeliacinės instancijos administraciniame teisme, joje surinkta daug įrodymų,
vyko nemažai teismo posėdžių. Todėl Specialioji teisėjų kolegija konstatavo,
kad bylos perdavimas bendrosios kompetencijos teismui, kuriame bylos
nagrinėjimas dar tik prasideda, vien tik dėl tos priežasties, jog bendrosios
kompetencijos teisme užvesta su šia byla tam tikra apimtimi susijusi byla,
neatitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus argumentus, Specialioji teisėjų
kolegija, konstatavo, kad nagrinėjama byla yra teisminga administraciniam
teismui (2007 m. rugsėjo 4 d. nutartis).
Dėl ginčo, kilusio iš savivaldybės kontroliuojamos įmonės direktoriaus
pavadavimo tvarkos pažeidimo
Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto
1-ąjį apylinkės teismą, prašydamas uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriui priimti sprendimus, kuriais sprendžiami direktoriaus
pavadavimo ir kiti klausimai, priskirti UAB „Šnipiškių ūkis“ administracijos
vadovo ir (ar) įmonės administracijos kompetencijai.
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Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas, įvertinęs ieškinyje išdėstytų reikalavimų pobūdį bei aplinkybes (ginčas
yra kilęs tarp juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektui vykdant
savivaldybės kontroliuojamų įmonių viešąjį administravimą; šiuos santykius
reguliuoja ne darbo įstatymai, o Vietos savivaldos, Viešojo administravimo ir
kiti įstatymai), padarė išvadą, kad tokį ginčą turėtų nagrinėti administracinis
teismas.
Specialioji teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, pažymėjo, kad šioje
byloje ieškovas, kaip savivaldybės kontroliuojama įmonė, ginčija savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymą dėl savivaldybės kontroliuojamos įmonės
direktoriaus pavadavimo. Savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos
direktorius ir savivaldybės kontroliuojama įmonė yra viešojo administravimo
subjektai. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą bei savivaldybės
kompetenciją dėl savivaldybės kontroliuojamos įmonės reglamentuoja
Vietos savivaldos įstatymas bei Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, o
savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus įgalinimo
ribos apibrėžtos Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 29 straipsniuose.
Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad ieškinys grindžiamas
tuo, jog savivaldybės administracijos direktorius, kaip viešojo administravimo
subjektas, kurio kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymo 29
straipsnis, neturi teisės spręsti savivaldybės kontroliuojamos įmonės
direktoriaus pavadavimo klausimo, nes ši funkcija priskirta savivaldybės
tarybai (Vietos savivaldos įstatymo 17 str.). Be to, ieškinyje buvo nurodyta, kad
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas priimtas pažeidžiant viešojo
administravimo principus, lokalius bendrovės aktus bei Akcinių bendrovių
įstatymą, nes UAB „Šnipiškių ūkis“ direktorių gali pavaduoti tik direktoriaus
pavaduotojas, bet ne prekybos skyriaus vyriausiasis kontrolierius.
Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad klausimai, susiję su
savivaldybės atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų veiksmais ir priimamais
sprendimais dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo ir valdymo
organų veiklos klausimų, yra viešojo administravimo veikla. Specialioji
teisėjų kolegija konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog ginčas yra kilęs ne tarp
savivaldybės kontroliuojamos įmonės direktoriaus ir šios įmonės dėl darbo
santykių pažeidimo, bet tarp viešojo administravimo subjektų dėl įstatymų
jiems pavestų kompetencijos ribų nustatymo bei savivaldybės kontroliuojamos
įmonės direktoriaus pavadavimo tvarkos pažeidimo, t. y. viešojo administravimo
subjektui vykdant savivaldybės kontroliuojamų įmonių viešąjį administravimą,
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byla turi būti nagrinėjama administraciniame teisme (ABTĮ 2 str.,15 str. 1 d. 2
p.) (2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis).
Dėl savivaldybės institucijų veiksmų, atliekant bendrojo lavinimo
organizavimą savivaldybės teritorijoje, pobūdžio
Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydami panaikinti Jonavos rajono savivaldybės mero 2007 m. liepos 23 d.
raštą Nr.6B-13-2191 bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus 2007 m. birželio 29 d. raštą Nr.13-6B-152, kuriais
atsisakyta Jonavos „Santarvės“ vidurinėje mokykloje 2007-2008 mokslo
metais suformuoti rusų kalba besimokančių mokinių vienuoliktąją klasę, ir
įpareigoti atsakovus suformuoti Jonavos „Santarvės“ vidurinėje mokykloje rusų
kalba besimokančių mokinių vienuoliktąją klasę 2007-2008 mokslo metais.
Pareiškėjai nurodė, kad Jonavos „Santarvės“ vidurinė mokykla yra vienintelė
mokykla Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, kurioje galima įgyti vidurinį
išsilavinimą rusų kalba.
Kauno apygardos administracinis teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos
ir administracinio teismo spręsti, prašydamas išspręsti šios bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodė,
kad tarp bylos šalių kilęs ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su
sutartiniais teisiniais santykiais. Teismo nuomone, Jonavos „Santarvės“ vidurinė
mokykla nėra viešojo administravimo subjektas ir jos santykiai su mokiniais yra
grindžiami mokymo sutartimis, todėl kilo abejonė dėl to, ar byla pagal rūšinio
teismingumo taisykles gali būti priskirta nagrinėti administraciniam teismui.
Specialioji teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą nurodė, kad ginčas iš
esmės kilo dėl savivaldybės institucijų veiksmų, kuriais atsisakoma Jonavos
„Santarvės“ vidurinėje mokykloje 2007-2008 mokslo metais suformuoti rusų
kalba besimokančių mokinių vienuoliktąją klasę, teisėtumo. Minėti savivaldybės
institucijų veiksmai pagal savo pobūdį turėtų būti laikomi veiksmais, atliekamais
viešojo administravimo srityje.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Jonavos „Santarvės“ vidurinė
mokykla teikia švietimo paslaugas, kurios pagal Viešojo administravimo
įstatymo 2 straipsnio 18 dalies nuostatas laikytinos viešosiomis paslaugomis.
Savivaldybės institucijos šiuo atveju spręsdamos, ar turi būti minėtoje mokykloje
suformuota rusų kalba besimokančių mokinių vienuoliktoji klasė, sprendžia dėl
to, kokios viešosios (švietimo) paslaugos ir kokia apimtimi turi būti teikiamos
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savivaldybės įsteigtoje mokymosi įstaigoje. Kartu savivaldybės institucijos
šiuo atveju įgyvendina ir Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 punkte
numatytą bendrojo lavinimo organizavimo savivaldybės teritorijoje funkciją
bei vadovaudamosi švietimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis
sprendžia dėl grupės asmenų galimybės įgyti vidurinį išsilavinimą rusų
kalba Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje. Toks skundžiamų savivaldybės
institucijų veiksmų pobūdis, Specialiosios teisėjų kolegijos nuomone, sudaro
pagrindą šiuos veiksmus priskirti viešųjų paslaugų administravimo kategorijai.
Tuo tarpu viešųjų paslaugų administravimas yra veikla, priskirtina viešajam
administravimui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d., Viešojo
administravimo įstatymo 2 str. 1 d.), o ginčai, kylantys viešojo administravimo
srityje, yra nagrinėjami administraciniame teisme (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 15 str.).
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamas ginčas savo
esme laikytinas ginču, kylančiu viešojo administravimo srityje, ir turi būti
nagrinėjamas administraciniame teisme. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pareiškėjų reikalavimas sudaryti mokymo sutartis yra tik papildomas
reikalavimas, priklausantis nuo kitų administracinio teisinio pobūdžio skundo
reikalavimų išsprendimo. Ginčas dėl kokių nors konkrečių sutartinių teisinių
klausimų nėra keliamas, todėl vien tik reikalavimo sudaryti mokymo sutartis
pareiškimas nekeičia ginčo rūšinio teismingumo ir visas ginčas turi būti
nagrinėjamas administraciniame teisme (2007 m. spalio 2 d. nutartis).
Dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos
Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu,
prašydamas panaikinti Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojo įsakymą,
kuriuo jam paskirta drausminė nuobauda – pastaba, ir Lietuvos šaulių sąjungos
Darbo ginčų komisijos sprendimą, kuriuo ginčijamas įsakymas paliktas galioti.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, 2007 m. kovo 29 d.
sprendimu ieškovo ieškinį patenkino: panaikino Lietuvos šaulių sąjungos vado
pavaduotojo įsakymą ir juo paskirtą nuobaudą – pastabą, taip pat panaikino
Lietuvos šaulių sąjungos Darbo ginčų komisijos sprendimą.
Klaipėdos apygardos teismas panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo
2007 m. kovo 29 d. sprendimą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios
instancijos teismui.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo
klausimą, nutarė bylą perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam
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teismui. Teismas nurodė, kad Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl
teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti
2007 m. gegužės 22 d. nutartimi jau buvo konstatuota, kad ši byla teisminga
administraciniam teismui.
Klaipėdos apygardos teismas nutartimi nusprendė atidėti ieškovo atskirojo
skundo nagrinėjimą ir kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą nurodė, kad pagal Lietuvos
Respublikos šaulių sąjungos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, Lietuvos šaulių
sąjunga yra savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės
organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį
sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą
policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms, savo veiklą
grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Nacionalinio saugumo pagrindų
bei Šaulių sąjungos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sąjungos
statutu bei kitais teisės aktais (Šaulių sąjungos įstatymo 4 str.). Viršininkai turi
teisę pavaldiniams įsakyti vykdyti tarnybinius įsakymus ir reikalauti, kad šie
juos vykdytų, gali juos bausti ir skatinti šio statuto numatyta tvarka (Lietuvos
šaulių sąjungos statuto 82 p.). Šaulių sąjungos būriai bei kiti koviniai piliečių
ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo (partizanų) vienetai, pavaldūs
ginkluotųjų pajėgų vadovybei (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. 2 p.), todėl visi ginčai, susiję
su priėmimu į karo tarnybą, nušalinimu nuo pareigų, drausminių nuobaudų
skyrimu nagrinėjami Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sprendimai
dėl drausminių nuobaudų skyrimo gali būti apskųsti pagal pavaldumą
aukštesniajam vadui ar pareigūnui.
Atsižvelgdama į tai, kad Šaulių sąjungos narių (šaulių) santykiams su šios
sąjungos struktūriniais padaliniais būdingas valdžios – pavaldumo požymis,
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčai, kylantys iš šių statutinių
santykių, nagrinėtini administraciniuose teismuose. Todėl Specialioji teisėjų
kolegija nusprendė, kad ieškovas, ginčydamas Lietuvos šaulių sąjungos vado
pavaduotojo įsakymą dėl drausminės nuobaudos skyrimo už atsisakymą vykdyti
Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymą, nepaisant to, jog drausminė nuobauda
ieškovui skirta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis
ir nagrinėta Darbo ginčų komisijoje, teisme inicijuoja ginčą dėl nevyriausybinės
organizacijos, turinčios viešojo administravimo įgaliojimus, priimto sprendimo
viešojo administravimo srityje teisėtumo. Atsižvelgdama į tai, kad bylos rūšinį
teismingumą lemia ginčo šalių santykių pobūdis, kuris nagrinėjamos bylos
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atveju grindžiamas pavaldumu ir kyla iš nevyriausybinės organizacijos, turinčios
viešojo administravimo įgaliojimus, priimto sprendimo viešojo administravimo
srityje, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad nagrinėjamas ginčas, kylantis
iš administracinių teisinių santykių, remiantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11 punktu, nagrinėtinas administraciniame, o
ne bendrosios kompetencijos teisme. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad
tokia praktika buvo formuojama ir ankstesnėse Specialiosios teisėjų kolegijos
nutartyse (žr., pvz., Specialios teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 22 d. nutartis
byloje J.J. prieš Lietuvos šaulių sąjungą) (2007 m. spalio 22 d. nutartis).
Dėl priėmimo į valstybės karjeros tarnautojo pareigas tvarkos
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje kreipėsi su skundu
į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kupiškio
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 20 d.
įsakymą Nr. ADP-9 „Dėl V. D. priėmimo į darbą“. Pareiškėjas nurodė, kad V.
D. skundžiamu įsakymu priimtas į darbą rajono savivaldybės vyr. gydytoju ne
visai darbo dienai – 4 valandoms. Pareiškėjo teigimu, savivaldybės gydytojas
yra karjeros valstybės tarnautojas, dirbantis savivaldybės administracijoje. Į
valstybės karjeros tarnautojo pareigas priimama konkurso būdu ir be konkurso.
Darbo sutartys su valstybės tarnautojais nesudaromos. Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 20 d. įsakymas
Nr. ADP-9 priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m.
gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1552 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
spalio 17 d. nutarimo Nr. 1237 redakcija) patvirtintų Savivaldybės gydytojo
pavyzdinių nuostatų 1 dalį, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10
straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos
įstatymo 65 straipsnio 1 dalį.
Panevėžio apygardos administracinis teismas nutartimi kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) nustato, jog administraciniai teismai
nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t. y. ginčus
dėl viešosios teisės reguliuojamų santykių (3 ir 15 str.). Nors pareiškėjas prašo
panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą, tačiau, teismo
manymu, ginčijamas aktas yra neatsiejamas nuo sudarytos darbo sutarties,
todėl ginčas kyla iš darbo teisinių santykių, nes teisines pasekmes sukuria darbo
sutartis, kuri yra nepanaikinta.
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Išnagrinėjusi teismingumo klausimą, Specialioji teisėjų kolegija nurodė,
kad ginčo rūšinį teismingumą apsprendžia teisinių santykių, iš kurių kyla
ginčas, pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai, be kitų, priskirta
spęsti tarnybinius ginčus (ABTĮ 2 str. 19 d., 15 str. 1 d. 5 p.), o bendrosios
kompetencijos teismams, be kitų – nagrinėti ginčus, kylančius iš darbo teisinių
santykių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.).
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1995 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1552 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1237 redakcija) patvirtintų
Savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų 1 dalyje nurodyta, kad savivaldybės
gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas, vadovaujantis savivaldybės
sveikatinimo veiklos padaliniui. Minėtų nuostatų 2 dalyje numatyta, kad
savivaldybės gydytoją į tarnybą priima ir iš jos atleidžia savivaldybės
administratorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės
tarnybos įstatymo 10 straipsnio 5 dalis nustato, kad darbo sutartys su valstybės
tarnautojais nesudaromos. Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad į valstybės karjeros tarnautojo pareigas priimama konkurso būdu
ir be konkurso.
Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad nors iš bylos matyti, kad
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2003 m. gegužės 19
d. sudarė su V. D. darbo sutartį Nr. DS-371, byloje nekeliamas klausimas dėl
individualių darbo santykių pažeidimo.
Remdamasi išdėstytais argumentais Specialioji teisėjų kolegija padarė
išvadą, kad pareiškėjo keliamas ginčas pagal savo pobūdį yra tarnybinis ginčas
(ABTĮ 2 str. 4 d., 19 d.), ir nagrinėtinas ne bendrosios kompetencijos, bet
administraciniame teisme (ABTĮ 15 str. 1 d. 5 p.). Specialioji teisėjų kolegija
nurodė, kad pagal teisės aktuose įtvirtintas ginčų rūšinio teismingumo taisykles,
būtent administracinis teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, turi išspręsti
pareiškėjo keliamą ginčą, t. y. atsakyti į klausimus, susijusius su valstybės
tarnybą reglamentuojančių teisės aktų taikymu (2007 m. spalio 24 d. nutartis).
Dėl visuomeninei organizacijai perduoto valstybinės įmonės dispozicijoje
buvusio turto
Pareiškėja kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą su
skundu ir prašė panaikinti Panevėžio miesto tarybos 1992 m. lapkričio 12 d.
sprendimo Nr.7-26 „Dėl Berčiūnų stovyklos perdavimo“ dalį, kuria Ateitininkų
federacijai iš valstybinės įmonės „Butų ūkis“ perduotos Berčiūnų stovyklos
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pagrindinės priemonės, ir panaikinti Panevėžio miesto valdybos 1992 m.
gruodžio 21 d. potvarkio Nr.703v „Dėl Berčiūnų stovyklos perdavimo aktų ir
sąlygų tvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas perdavimo - priėmimo aktas, kuriuo
Ateitininkų federacijai iš valstybinės įmonės „Butų ūkis“ perduotas Berčiūnų
poilsiavietės pastatas, bei įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybę atkurti
pareiškėjai nuosavybės teises į gyvenamąjį namą (vilą).
Nagrinėdamas bylą Panevėžio apygardos administracinis teismas priėmė
nutartį, kuria kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo
tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, prašydamas
išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą. Panevėžio apygardos
administracinis teismas nurodė, kad pareiškėja šioje byloje ginčijo ir aktus,
kuriais remdamasi Ateitininkų federacija nuosavybėn įgijo gyvenamąjį namą.
Kadangi daiktinių teisių įgijimo pagrindus nustato civilinės teisės normos, todėl
kilo abejonė, ar šis ginčas, kaip kylantis iš civilinių teisinių santykių, neturėtų
būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą nurodė, kad pareiškėjos
ginčijami Panevėžio miesto savivaldybės institucijų aktai pagal savo pobūdį
laikytini administraciniais aktais. Savivaldybės institucijos šiais aktais perdavė
visuomeninei organizacijai valstybinės įmonės dispozicijoje buvusį turtą.
Tokiais veiksmais iš esmės buvo įgyvendinta viešojo administravimo subjekto
kompetencijai priskirta funkcija nustatyta tvarka administruoti viešąja
nuosavybe esantį turtą ir buvo atlikti atitinkami tokio turto tvarkymo veiksmai.
Be to, kaip matyti iš bylos, minėtais savivaldybės institucijų aktais buvo siekta
visuomeninei organizacijai perduoti visą vaikų poilsio stovyklos kompleksą,
nustatant tolesnio stovyklos eksploatavimo rekreacijos, sporto, ugdymo ir
kultūros tikslais sąlygas, t. y. šiais aktais buvo įgyvendinta ir viešųjų paslaugų
teikimo administravimo funkcija. Tokia veikla atitinka Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 1 dalyje
numatytą viešojo administravimo apibrėžimą. Vien ta aplinkybė, jog byloje
ginčijamais savivaldybės institucijų aktais buvo sukurtos civilinės teisės,
nekeičia šių aktų administracinio pobūdžio, nes pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.136 straipsnio 2 dalies 3 punktą, civilinės teisės gali atsirasti
ir iš administracinių aktų.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje yra
ginčijami tik minėti administraciniai aktai, o papildomų civilinio teisinio
pobūdžio reikalavimų nėra keliama, todėl padarė išvadą, kad ginčas iš esmės
kilo iš administracinių teisinių santykių. Be to, nagrinėjamu atveju, Specialiosios
teisėjų kolegijos nuomone, minėtų administracinių aktų panaikinimo klausimas
377

III. Informacinė dalis

yra siejamas su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis (pareiškėja taip
pat kelia ir reikalavimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo), kurios irgi yra
priskiriamos viešojo administravimo sričiai.
Kadangi ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, yra
priskirti nagrinėti administraciniams teismams, specialioji teisėjų kolegija
konstatavo (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.), kad ši byla turi būti perduota nagrinėti
administraciniam teismui (2007 m. lapkričio 7 d. nutartis).
Dėl įpareigojimo suteikti vaiko priežiūros atostogas
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas įpareigoti Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau
– ir atsakovas) nutraukti neteisėtą veiką (neveikimą) ir suteikti teisės aktuose
numatytas tikslines atostogas vaiko priežiūrai, kol vaikui sukaks treji metai;
įpareigoti atsakovą neužskaityti atsiradusių pareiškėjo pravaikštų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos
ir administracinio teismo spręsti, prašydamas išspręsti šios bylos rūšinio
teismingumo klausimą.
Išnagrinėjusi bylą Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad iš pareiškėjo
skundo ir jo priedų matyti, jog pareiškėjo ir atsakovo ginčas yra kilęs iš valstybės
tarnybos teisinių santykių. Pareiškėjas yra viešojo administravimo įgaliojimus
turintis valstybės tarnautojas ir siekia, kad jam būtų pratęstos vaiko priežiūros
atostogos. Atsakovas atsisako pareiškėjui šiuo metu pratęsti tokias atostogas
teigdamas, jog pareiškėjas prieš tai, jam suteiktų vaiko priežiūros atostogų
metu, galimai dirbo pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą su
tarnyba muitinėje nesuderinamą kitą darbą, dėl ko yra atliekamas tarnybinis
patikrinimas, ir atostogų pratęsimo klausimas bus sprendžiamas atlikus šį
patikrinimą. Iš nurodyto apibūdinimo, Specialiosios teisėjų kolegijos nuomone,
matyti, kad ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės į vaiko priežiūros atostogas, taip pat
dėl galimybės pareiškėjui, kaip muitinės valstybės tarnautojui, dirbti kitą darbą.
Taigi ginčas yra susijęs su valstybės tarnautojo teisėmis ir pareigomis, jo statusu,
todėl iš esmės laikytinas tarnybiniu ginču.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punktą, bylas dėl
tarnybinių ginčų sprendžia administraciniai teismai. Vadovaudamasi nurodyta
nuostata, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje kilęs
ginčas laikytinas teismingu administraciniam teismui.
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Tai, jog sprendžiant aptariamą ginčą gali būti taikomos ir Darbo kodekso
normos, neturi reikšmės nustatant ginčo rūšinį teismingumą. Pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 5 straipsnį bei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje
statuto 1 straipsnio 3 dalį, muitinės sistemos valstybės tarnybos santykiams
taikomi ne tik specialūs valstybės tarnybą reglamentuojantys teisės aktai, bet
papildomai gali būti taikomos ir darbo įstatymų normos. Tačiau darbo įstatymų
normų taikymas nekeičia šių santykių, kaip valstybės tarnybos santykių,
pobūdžio ir taip pat nekeičia iš šių santykių kylančių ginčų, kaip tarnybinių
ginčų, pobūdžio. Todėl atsižvelgiant į prieš tai paminėtas Administracinių bylų
teisenos įstatymo nuostatas, aptariamas ginčas yra teismingas administraciniam
teismui, nepaisant to, kad jį sprendžiant gali būti taikomos ir Darbo kodekso
normos (2007 m. lapkričio 26 d. nutartis).
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario
atleidimo
Pareiškėjas kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. gegužės 29
d. dekretą Nr. 1K-988 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario
atleidimo“, taip pat kėlė kitus, išvestinius iš paminėto reikalavimo prašymus –
įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentą grąžinti pareiškėją į Valstybinės
lošimų priežiūros komisijos nario pareigas ir priteisti iš Valstybinės lošimų
priežiūros komisijos vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos
laiką, o jeigu teismas nustatytų, kad pareiškėjas į pirmesnį darbą negali būti
grąžinamas dėl organizacinių ar panašių priežasčių, panaikinti Lietuvos
Respublikos Prezidento 2007 m. gegužės 29 d. dekretą Nr. 1K-988 ir įpareigoti
Respublikos Prezidento kanceliariją atlyginti pareiškėjui turtinę žalą – išmokėti
59 100 litų ir moralinę žalą – išmokėti 10 000 litų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją su prašymu iširti, ar ši byla teisminga bendrosios kompetencijos
teismui, ar administraciniam teismui.
Išnagrinėjusi bylą, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad formaliai
aiškinant ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį reikėtų konstatuoti, kad visos bylos, kuriose
inter alia keliamas klausimas dėl Vyriausybės, Seimo ar Respublikos Prezidento
aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams, neturėtų būti nagrinėjamos
administraciniuose teismuose. Tačiau tai galėtų iškreipti specializuoto
administracinio teismo įsteigimo tikslą, jo paskirtį – spręsti ginčus dėl teisės
viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.). Specialioji teisėjų kolegija
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padarė išvadą, kad ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis, kiek ji susijusi su Konstitucinio
Teismo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimu, tik atsieja
Konstitucinio Teismo ir administracinio teismo kompetenciją, bet neapriboja
asmens, manančio, kad atitinkamas teisės aktas tiesiogiai pažeidžia jo teises ir
(arba) įstatymų saugomus interesus, teisės įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
administracinį teismą su atitinkamu skundu (prašymu).
Pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnio 1
dalį, lošimus organizuojančių subjektų veiklą prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė
lošimų priežiūros komisija. Priežiūros komisiją sudaro 6 asmenys, iš kurių po 2
asmenis penkeriems metams skiria ir iš jos atleidžia Respublikos Prezidentas,
Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. Priežiūros komisijos nariai yra
valstybės pareigūnai. Jie yra skatinami, atsakingi, jiems teikiamos socialinės bei
kitos garantijos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka. Priežiūros komisijos nariams už darbą mokama Lietuvos Respublikos
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo
nustatyta tvarka (Azartinių lošimų įstatymo 26 str. 7 d., Valstybinės lošimų
priežiūros komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739, 7 p. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1552 redakcija), Valstybės politikų, teisėjų
ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Priedėlio IV dalies 7
p.). Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Seimo ar
Respublikos Prezidento paskirtiems valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų
pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams, taip pat pagal specialius įstatymus
įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkams ir nariams taikoma tik
šio Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos,
kurie tik periodiškai dalyvauja šioje dalyje nurodytų komisijų, tarybų, fondų
valdybų posėdžiuose, taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5
punkte nustatyta, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl tarnybinių
ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas,
turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų
vadovus). ABTĮ 2 straipsnio 19 dalyje nustatyta, kad tarnybiniai ginčai –
valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su
administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu
ir drausminio poveikio priemonių taikymu. Specialioji teisėjų kolegija padarė
išvadą, kad ginčo priskirtinumas pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punktą
administracinio teismo kompetencijai, taigi ir ginčo vertinimas kaip tarnybinio
ginčo (ABTĮ 2 str. 19 d.), yra siejamas su asmens, inicijuojančio ginčą, teisiniu
380

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga

statusu bei paties ginčo pobūdžiu, kaip tai nustatyta paminėtose teisės normose.
Tai, kad valstybės pareigūnai (kokie yra Priežiūros komisijos nariai) skatinami,
atsakingi, jiems teikiamos socialinės bei kitos garantijos Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o už darbą mokama Valstybės
politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta
tvarka, taip pat teisės aktuose nustatyta jų skyrimo į Komisiją bei atleidimo
iš jos tvarka (t. y. po 2 asmenis penkeriems metams skiria ir iš jos atleidžia
Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas), neturi
įtakos pareiškėjo inicijuojamo ginčo rūšiniam teismingumui.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo, buvusio Valstybinės
lošimų priežiūros komisijos nario – valstybės pareigūno, inicijuojamas
ginčas pagal savo pobūdį yra tarnybinis ginčas, todėl turi būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (ABTĮ 15 str. 1 d. 5 p.) (taip pat žr., pvz., Specialiosios
teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 11 d. nutartis byloje P. N. prieš Lietuvos
Respublikos Prezidentą, tretysis asmuo – Valstybinė lošimų priežiūros komisija)
(2007 m. gruodžio 6 d. nutartis).
Dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl Lietuvos Respublikos Seimo veiklos
įstatymų leidybos srityje, atlyginimo
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė
priteisti iš valstybės 100000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, minėtą reikalavimą
kildindamas iš Lietuvos Respublikos Seimo veiklos. Pareiškėjas nurodė, kad
neturtinė žala jam buvo padaryta vengiant pakeisti įstatymo „Dėl SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos
kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ nuostatas, pažeidžiančias žmogaus
teises, įtvirtintas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijoje. Pareiškėjas nurodė, kad 2004 m. liepos 27 d. Europos Žmogaus
Teisių Teismas jo byloje prieš Lietuvą priėmė sprendimą, kuris įsigaliojo 2004
m. spalio 27 d. Pareiškėjas pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo
sprendimų vykdymo priežiūros praktikoje suformuluoti principai reikalauja,
kad Lietuva įvykdytų Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtą sprendimą per
įmanomai trumpiausią laiką ir be nepateisinamo delsimo, tačiau Lietuva iki šiol
pažeidinėja jo teises.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 12 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti
naują sprendimą bei jo skundą patenkinti.
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Nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo
tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, prašydamas
išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nurodė, kad
administraciniai teismai yra specializuoti teismai, įsteigti spręsti ginčus,
kylančius viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencija
bei jų nagrinėjamų bylų kategorijos yra apibrėžtos Administracinių bylų
teisenos įstatymo 3 bei 15 straipsniuose, kuriuose yra nurodyti pagrindiniai
administracinių teismų nagrinėjamų bylų požymiai ir būtent šiais požymiais,
pirmiausia, turi būti vadovaujamasi sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą
bei nustatant, ar atitinkama byla yra priskirta nagrinėti administraciniam
teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatos,
numatančios, kad administracinių teismų kompetencijai nėra priskirta tirti
Seimo, Respublikos Prezidento ir kitų aukščiausių valstybės institucijų veiklos,
yra reikšmingos atribojant administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo
kompetenciją, tačiau negali lemti bylų rūšinio teismingumo. Taigi Specialioji
teisėjų kolegija, remdamasi ankstesne savo praktika, priminė taisyklę, jog bylų
priskyrimą administracinių teismų kompetencijai turi lemti keliamo ginčo
administracinis teisinis pobūdis, o ne Administracinių bylų teisenos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies nuostatos (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m.
sausio 11 d. nutartis, priimta byloje P. N. prieš Respublikos Prezidentą; 2004 m.
vasario 2 d. nutartis, priimta byloje Vytenis Gudelis prieš Finansų ministeriją,
Vyriausybę; 2003 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta byloje VŠĮ Vilniaus centro
universitetinė ligoninė prieš valstybę, atstovaujamą Vyriausybės).
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamoje byloje keliamas
ginčas dėl žalos atlyginimo yra susijęs su valdžios institucijų viešosios teisės
reglamentuojama veikla ir patenka į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.271 straipsnio reglamentavimo sritį. Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad tokio pobūdžio ginčai pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15
straipsnio 1 dalies 3 punktą turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (žr.,
pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 10 d. nutartis, priimta byloje
A. B. prieš Kauno miesto vyriausiąjį policijos komisariatą; 2003 m. gruodžio
12 d. nutartis, priimta byloje Gediminas Kriaučiūnas prieš Kauno teritorinę
muitinę ir Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją; 2003 m. gegužės 16 d.
nutartis, priimta byloje VŠĮ Vilniaus centro universitetinė ligoninė prieš valstybę,
atstovaujamą Vyriausybės). Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad tai,
jog ginčas yra susijęs su Seimo veikla, bylos rūšiniam teismingumui reikšmės
neturi.
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Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios
kompetencijos ir administracinio teismo spręsti konstatavo, kad byla teisminga
administraciniam teismui (2007 m. gruodžio 13 d. nutartis).
2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
Dėl šilumos energijos kainos perskaičiavimo ir taikymo teisingumo
Pareiškėjas UAB „Litesko“ kreipėsi į administracinį teismą su skundu,
prašydamas panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio
28 d. sprendimą Nr. T-126 „Dėl šilumos energijos kainos“ ir nurodydamas, kad
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (toliau – ir Įstatymas) nenumato
pareigos šilumos energijos operatoriui suderinti kainų perskaičiavimo taikymo
teisingumą su vietos valdžia. Įstatymo 30 straipsnio 5 dalis nustato atvejus,
kada savivaldybės taryba turi teisę nustatyti šilumos energijos kainas, tačiau
šis straipsnis netaikytinas pareiškėjui, kaip šilumos ūkio valdymą perėmusiam
subjektui (Įstatymo 35 str. 2 d.).
Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad administracinio teismo ir
bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra teisinio
santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis.
Nagrinėjamos byloje atveju nustatyta, kad Alytaus miesto savivaldybės
taryba ir UAB „Litesko“ 2001 m. rugpjūčio 2 d. yra sudariusi sutartį Nr. 0108-02-013 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“.
Pareiškėjas UAB „Litesko“ ginčą šioje byloje kelia dėl sutartyje numatyto šilumos
energijos kainos perskaičiavimo ir taikymo teisingumo. Šilumos energijos
kainos perskaičiavimo taisyklės (metodika) yra apibrėžtos minėtos sutarties 2
priede.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog
pareiškėjo skundžiamame Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio
28 d. sprendime Nr. T-126 „Dėl šilumos energijos kainos“ iš esmės yra įtvirtinta
Alytaus miesto savivaldybės, kaip sutartinių teisinių santykių šalies, valia
dėl UAB „Litesko“ pasiūlyto šilumos energijos kainos perskaičiavimo pagal
sutartyje nustatytą tvarką. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas
skunde nurodė, jog skundžiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
birželio 28 d. sprendimas Nr. T-126 yra priimtas netinkamai aiškinant ir taikant
tarp šalių sudarytą sutartį. Taip pat Specialioji teisėjų kolegija, išnagrinėjusi
byloje esančią medžiagą, padarė išvadą, kad dėl sutarties vykdymo kilusio ginčo
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išsprendimo Alytaus miesto savivaldybė inicijavo ginčo sprendimo procedūrą
pagal sutarties 8.2. punkto nuostatas, t. y. sudarė derybų komisiją.
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija
nutarė, kad UAB „Litesko“ skundžiamas sprendimas nereiškia Alytaus miesto
savivaldybės administracinio akto, priimto vykdant šiam subjektui įstatymu
priskirtas viešojo administravimo funkcijas, o yra susijęs su sutartiniais teisiniais
santykiais. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo keliamas ginčas
yra civilinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos
teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 22 str.) (2007 m.
spalio 2 d. nutartis).
Dėl valstybinės žemės panaudos sutarties sąlygų keitimo
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi
į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Utenos
apskrities viršininko 2007 m. kovo 5 d. įsakymą Nr.14-270 „Dėl žemės sklypo
dalių nustatymo Ignalinos rajone“, kuriuo buvo nustatytos pareiškėjo ir trečiųjų
suinteresuotų asmenų dalys 11,2384 ha valstybiniame kitos paskirties žemės
sklype Palūšės kaime, Ignalinos rajone.
Panevėžio apygardos administracinis teismas nutartimi kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos priskirtinumo
atitinkamam teismui klausimą.
Išnagrinėjusi bylą Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad iš pareiškėjo
skundo ir byloje esančių duomenų matyti, jog keliamo ginčo esmė – viešojo
administravimo subjekto įsakymo, kurio pagrindu siekiama pakeisti atsakovo
su pareiškėju sudarytos valstybinės žemės panaudos sutarties sąlygas,
panaikinimas.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad bendrosios kompetencijos ir
administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo subjektą, bet ir
pagal teisinio santykio teisinę prigimtį ir pobūdį. Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybė ir jos institucijos yra
civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais, kaip ir kiti šių santykių dalyviai.
Valstybė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per
atitinkamas institucijas. Todėl, jei ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tai
nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalis yra valstybės institucija, jis
laikomas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nors pareiškėjas ir siekia panaikinti
individualų viešojo administravimo subjekto teisės aktą teigdamas, kad
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atsakovas neturėjo teisinio pagrindo nustatyti atskiras jam patikėto žemės
sklypo dalis, šio akto neteisėtumą jis grindžia draudimu vienašališkai be
pareiškėjo sutikimo keisti valstybinės žemės panaudos sutarties sąlygas, t. y.
susiklosčiusius sutartinius teisinius panaudos santykius. Atsižvelgdama į tai,
kas nurodyta, Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ginčas kilo ir iš
civilinių teisinių santykių, todėl neatsižvelgiant į tai, kad jame dalyvauja viešojo
administravimo subjektai, jis spręstinas bendrosios kompetencijos teisme pagal
ginčijamo nekilnojamojo turto buvimo vietą.
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta nuostata, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija yra
platesnė už administracinių teismų kompetenciją ir turi apimti atvejus, kai
vienas iš byloje pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio
administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas civilinėje byloje.
Tokiais atvejais bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą civilinio
proceso tvarka, išsprendžia ir administracinio akto teisėtumo klausimą.
Analogiška nuostata įtvirtinta ir Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčai, kuriuose yra keliami
tiek civilinio teisinio, tiek ir administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai,
neturėtų būti dirbtinai skaidomi, dalį reikalavimų perduodant nagrinėti
administraciniam teismui, todėl ši byla turi būti nagrinėjama bendrosios
kompetencijos teisme (2007 m. spalio 8 d. nutartis).
Dėl Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduodamų force majeure aplinkybes
liudijančių pažymų
Pareiškėja A. Č. padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui
skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
2007 m. rugpjūčio 22 d. pažymą Nr. 01-5/365 „Dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių“. Nurodytoje pažymoje buvo konstatuota, jog trečiojo
suinteresuoto asmens UAB „Molesta“ pateikti dokumentai įrodo nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kurias sukėlė gaisras 2007 m.
liepos 14 d. (jo metu sudegė Papiernios kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų
rajone statomas turistų apgyvendinimo ir paslaugų kompleksas, stipriai
apdegė statybinės medžiagos šalia statomo pastato, nepataisomai sugadinti du
komplektai lengvojo metalo konstrukcijų pastolių).
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi nutarė kreiptis į
Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo, prašydamas nuspręsti, ar
byla pagal A. Č. skundą, kuriuo ji prašo panaikinti Vilniaus prekybos, pramonės
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ir amatų rūmų 2007 m. rugpjūčio 22 d. pažymą Nr. 01-5/365 „Dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių“, priskirtina bendrosios kompetencijos, ar
administraciniam teismui.
Išnagrinėjusi bylą, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad byla
teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Pagal Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) prasmę,
administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos
atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamojo teisinio santykio
subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir
teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Administracinių
teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kylančių
iš administracinių teisinių santykių, t. y. ginčai dėl teisės viešojo ar vidaus
administravimo srityje (ABTĮ 1 str. 1 p., 3 str. 1 d.), kurių išsprendimas nėra
siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios
kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi
apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad Prekybos, pramonės ir amatų
rūmų įstatymo (1999 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. VIII-1294 redakcija) 2
straipsnio 1 dalis numato, kad rūmai yra savanoriški juridinių bei fizinių
asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama
ekonomine veikla, susivienijimai, ne pelno organizacijos, įgyvendinančios
verslo savivaldos principus. Vadovaujantis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų
įstatymo 5 straipsnio 10 punktu, Rūmai Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės dokumentus ir force
majeure aplinkybes liudijančias pažymas. Minėtų pažymų išdavimą taip pat
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr. 222 patvirtinta Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimo tvarka. Šios Tvarkos 1 punktas nustato, jog nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos
zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Specialioji teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytomis teisės norminių
aktų nuostatomis, pažymėjo, kad Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
įgyvendina verslo savivaldos principus tarp juridinių bei fizinių asmenų,
užsiimančių įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla. Taigi jie nelaikytini
viešojo administravimo subjektais, kuriems yra pavesta įgyvendinti vykdomąją
valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas (ABTĮ 2 str. 4 d.). Kita vertus,
tiek Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 straipsnio 10 punktas, tiek
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ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 222
Prekybos, pramonės ir amatų rūmams suteikia teisę (paveda vykdyti funkciją)
išduoti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas.
Tačiau Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog vertinant tai, ar šių
pažymų išdavimas laikytinas viešojo administravimo įgaliojimų vykdymu, kaip
tai apibrėžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, būtina
atsižvelgti į keletą reikšmingų teisinių aplinkybių, t. y. į šių pažymų išdavimo
tikslą, taip pat į tai, ar pačios pažymos atitinka Administracinių bylų teisenos
įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą administracinio akto sąvoką.
Visų pirma, Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog nenugalimos jėgos
(force majeure) sąvoką bei jos taikymo sritis apibrėžia Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.212 straipsnis, kuris numato, kad šalis
atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad
sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių
ar jų pasekmių atsiradimui. Taigi nenugalimos jėgos (force majeure) sąvoka
gali būti taikoma civiliniuose teisiniuose santykiuose, siekiant nustatyti
šalies atleidimo nuo atsakomybės už civilinių teisinių sandorių – sutarčių –
nevykdymą sąlygas, be to, šios sąvokos turinį apibrėžia privatinės teisės normos
(CK 6.212 str.). Tai, jog pareiškėjos ginčijamos pažymos išdavimas yra susijęs
su civiliniais teisiniais santykiais, patvirtina ir šios konkrečios bylos aplinkybės:
pareiškėjos ginčijama Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų pažyma buvo
išduota, kilus ginčui tarp pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB
„Molesta“ dėl statybos generalinės rangos sutarties vykdymo. Taigi teisiniai
santykiai, susiję su pažymos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
išdavimu, dėl kurių pareiškėja inicijavo ginčą teisme, iš esmės yra civilinės
teisinės prigimties bei reguliuojami privatinės teisės normomis.
Antra, vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei
22 straipsnio 1 dalimi, administraciniams teismams priskirta nagrinėti
administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės
aktų (administracinių aktų), kurie turi įtakos konkrečių asmenų teisėms ar
įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio
14 dalimi, individualus teisės aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas
konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, o
pagal ABTĮ 2 straipsnio 15 dalį, administracinis aktas – vykdant administravimo
funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas. Iš šių teisės normų
matyti, kad pagrindinis individualaus administracinio akto požymis yra tas, jog
jis yra teisės taikymo aktas, t. y. aktas, kuriame išreikštas teisės normų taikymo
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rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, turįs įtakos šio subjekto teisiniam
statusui (teisėms ir pareigoms).
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos ginčijama Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažyma negali būti laikoma individualiu
administraciniu teisės aktu, priimtu pareiškėjos A. Č. atžvilgiu, kadangi
ji nesukėlė pareiškėjai administracinių teisinių pasekmių (neturėjo įtakos
pareiškėjos teisėms ir pareigoms administracinių teisinių santykių srityje).
Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad nurodytoje pažymoje buvo
išdėstyta tik Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų nuomonė, kaip turi
būti vertinamos aplinkybės, susijusios su kilusiu gaisru, kurio metu sudegė
UAB „Molesta“ statomas turistų apgyvendinimo ir paslaugų kompleksas, tačiau
pažymoje pareiškėjai nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų,
duota nurodymų ar išdėstyta kitų Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmų vardu priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjos teisėms ir
pareigoms.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą,
jog pareiškėjos keliamas ginčas yra susijęs su civiliniais teisiniais santykiais dėl
sutarties vykdymo bei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nustatymo,
todėl yra priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio
proceso kodekso 1 str. 1 d., 22 ir 25 str.) (2007 m. spalio 24 d. nutartis).
Dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos veiklos teisinio pobūdžio
Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų etikos komisijos (toliau – ir Komisija) 2007 m. sausio 25 d. sprendimą Nr.
20 dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“, kuriuo konstatuota, jog išspausdintos
publikacijos pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso (toliau – ir Kodeksas)
nuostatas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi nusprendė
kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios
kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti, prašydamas ištirti, ar
byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui ar administraciniam teismui.
Išnagrinėjusi bylą Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 43
straipsnio 1 dalis nustato, kad profesinės etikos normas, kurių privalo laikytis
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai, nustato Lietuvos
žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Etikos kodeksą tvirtina, keičia ar pildo
žurnalistų ir leidėjų organizacijų atstovų susirinkimas (Įstatymo 43 str. 2 d.).
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Taigi visuomenės informavimo veiklą reguliuoja ne tik valstybės nustatytos
teisės normos, bet ir savireguliacinio pobūdžio aktas.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Visuomenės informavimo
įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (toliau – ir
Komisija) yra viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija.
Komisija rūpinasi žurnalistų profesinės etikos ugdymu; nagrinėja profesinės
etikos pažeidimus, kuriuos padarė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai
ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę; nagrinėja
žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų ar leidėjų tarpusavio ginčus
dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų; prižiūri, kaip
platinant viešąją informaciją laikomasi įstatymų nuostatų, draudžiančių
tautinės, rasinės, religinės, socialinės ar lyčių neapykantos kurstymą (Įstatymo
46 str. 4 d.). Komisija nėra atskaitinga jokiai valstybės valdžios institucijai.
Reikiamą Komisijos ekspertų darbo, taip pat informacinio techninio Komisijos
aptarnavimo, Komisijos viešųjų renginių, Komisijos patalpų eksploatavimo ir
kitų administracinių išlaidų finansavimą užtikrina Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas (Įstatymo 46 str. 9 d.). Taigi visuomenės informavimo veiklą
prižiūri ir kontroliuoja ne tik valstybinės valdžios institucijos ir pareigūnai (pvz.,
Žurnalistų etikos inspektorius, kuris pagal Įstatymo 49 str. 1 d., yra valstybės
pareigūnas, prižiūrintis, kaip įgyvendinamos šio įstatymo nuostatos), bet ir
savitvarkos institucijos.
Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad visuomenės informavimo
srityje Lietuvos Respublikoje yra derinami valstybinio valdymo (valstybės
vykdomo teisinio reguliavimo, valstybinės veiklos priežiūros ir kontrolės) bei
savireguliacijos, savikontrolės metodai.
Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo
administravimo srityje (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
(toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 d.). Pagal ABTĮ 2 straipsnio 1 dalį (2000 m. rugsėjo
19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija), galiojusią pareiškėjui kreipiantis
į teismą, viešasis administravimas buvo suprantamas kaip įstatymų ir kitų
teisės aktų reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų
įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės
aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms
viešosioms paslaugoms administruoti ir teikti. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 1 dalį
(2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1174 redakcija), viešasis administravimas
apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo
administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės
aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų
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nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų
teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą.
Taigi viešasis administravimas visų pirma yra siejamas ne su savireguliacinio
pobūdžio aktų, o su įstatymų ir kitų norminių teisės aktų įgyvendinimu, kurį
vykdo viešojo administravimo subjektai. Savitvarkos, savikontrolės institucijų
veikla paprastai neturėtų būti laikoma viešuoju administravimu, nes minėtos
institucijos valstybės valdžios, valstybės valdžios subjektų priimtų teisės aktų
neįgyvendina. Šių institucijų pirminė paskirtis – ne vykdyti (įgyvendinti)
valstybės valdžią ir valstybės valdžios subjektų priimtus teisės aktus, o
tam tikra apimtimi užtikrinti savarankišką tvarkymąsi ir kontrolę tokioje
visuomenės gyvenimo srityje, kurioje valstybė pripažįsta tam tikrą autonomiją,
savireguliaciją, laisvę veikti pagal visuotinai toje srityje pripažįstamus principus.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamos bylos atveju yra
skundžiamas savitvarkos institucijos (Komisijos) sprendimas, kuriuo pripažinta,
kad pareiškėjas pažeidė atitinkamas Etikos kodekso, kuris yra visuomenės
informavimo srities savireguliacinio pobūdžio aktas, įtvirtinantis veiklos šioje
srityje principus, nuostatas. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, Specialiosios
teisėjų kolegijos nuomone, kilusio ginčo negalima laikyti ginču dėl teisės viešojo
administravimo srityje, nes Komisija priimdama sprendimą iš esmės vykdė ne
valstybės valdžios, jos subjektų priimtų teisės aktų įgyvendinimo, o savitvarkos
ir savikontrolės, grindžiamos savireguliacinio pobūdžio aktu, funkcijas.
Administracinių bylų teisenos įstatyme expressis verbis nenumatyta, kad ginčai
dėl nagrinėjamo pobūdžio savitvarkos ar savikontrolės institucijų sprendimų
būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, todėl byla turi būti perduota
nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 29 str.) (2007 m. spalio 24 d. nutartis).
Dėl ginčo, kilusio pasibaigus nuosavybės teisių atkūrimo procesui
Ieškovė kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą, ginčydama viešojo
administravimo subjektų sprendimus ir siekė, kad jai butų atkurtos nuosavybės
teisės į ginčo žemės sklypą pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą.
Kauno rajono apylinkės teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismui,
atsižvelgiant į tai, kad byloje ginčijami viešojo administravimo subjektų priimti
aktai ir sprendimai nuosavybės teisių atkūrimo klausimais, kurie priskiriami
ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniams teismams, taip pat į tai,
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kad ginčijamas ieškovės ir atsakovės susitarimas dėl teisių į žemę perleidimo
yra viena iš nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalių, iškilo abejonių dėl bylos
rūšinio teismingumo.
Išnagrinėjusi bylą Specialioji teisėjų kolegija sutiko su Kauno rajono
apylinkės teismo išvada, kad nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuoja
viešosios teisės normos, o atitinkama valstybės ir jos institucijų veikla, susijusi
su nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto
turto grąžinimu, yra viešojo administravimo sritis (ABTĮ 2 str. 1 d.), todėl
ginčai, kilę šioje srityje, nagrinėtini administraciniame teisme.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog
nuosavybės teisių atkūrimo procesas šioje byloje jau yra pasibaigęs. Be to,
ieškovė reikalavimą panaikinti viešojo administravimo subjektų priimtus
sprendimus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į ginčo žemę atsakovei, iš
esmės grindė ne viešojo administravimo subjektų pareigų netinkamų vykdymu
ar nevykdymu, bet tuo, kad 1994 m. sausio 21 d. susitarimas, kuriuo ieškovė
perleido savo tėvo V. B. žemės dalį atsakovei O. S., kuriai vėliau buvo atkurtos
nuosavybės teisės į ginčo žemę, pasirašytas iš esmės suklydus, ieškovei manant,
kad atkūrus nuosavybės teises į ginčo žemę atsakovei, dalį žemės ji perleis
ieškovei.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pasibaigus nuosavybės
teisių atkūrimo procesui, ir nuosavybės teisę į ginčo žemę atkūrus tik vienai
pretendentei, spręstinas klausimas dėl nuosavybės teisių subjektų daugeto į
atkurtą žemės nuosavybę. Nuosavybės teisiniai santykiai yra civilinės teisės
santykiai, be to, ieškovės ginčijamas susitarimas yra civilinio teisinio pobūdžio
sandoris, o sandorių negaliojimo pagrindus reglamentuoja civilinės teisės
normos, todėl ieškovės keliamas ginčas kildinamas iš civilinių teisinių santykių
ir, kaip matyti iš bylos medžiagos, tik išsprendus ieškovės reikalavimo dėl
nurodyto susitarimo pripažinimo negaliojančiu pagrįstumo klausimą, galima
bus vertinti ieškovės ginčijamų viešojo administravimo subjektų priimtų
sprendimų teisėtumą, todėl ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos
teisme (2007 m. gruodžio 13 d. nutartis).
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3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 metų
rugsėjo – gruodžio mėnesiais priimtų sprendimų apžvalga
3.1. 2007 m. spalio 23 d. didžiosios teisėjų kolegijos
prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Rhiannon Morgan prieš Bezirksregierung Köln (C-11/06) ir
Iris Bucher prieš Landrat des Kreises Düren (C-12/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT, Teisingumo
Teismas) 2007 m. spalio 23 d. priėmė prejudicinį sprendimą sujungtose bylose
Rhiannon Morgan prieš Bezirksregierung Köln (C-11/06) ir Iris Bucher prieš
Landrat des Kreises Düren (C-12/06). Teisingumo Teismas šį sprendimą priėmė
išnagrinėjęs Verwaltungsgericht Aachen (Administracinis teismas, Vokietija)
pagal Europos Bendrijos sutarties (toliau – ir EB) 234 straipsnį pateiktą prašymą
priimti prejudicinį sprendimą išaiškinant EB sutarties 17 ir 18 straipsnius.
Sprendimas kreiptis į ETT buvo priimtas nacionaliniame teisme nagrinėjant
dvi bylas dėl teisės į paramą studijoms ne Vokietijos Federacinės Respublikos
teritorijoje esančioje aukštojo mokslo įstaigoje.
Sprendimo aktualumas ir svarba
1999 m. prasidėjo Bolonijos procesas, po to, kai Italijos mieste Bolonijoje
1088 m. įkurtame seniausiame Europos universitete susitikę 29 Europos šalių
ministrai, atsakingi už aukštąjį mokslą, pasirašė Bolonijos Deklaraciją, kuri
tapo politiniu veiksniu ir postūmiu pokyčiams šalių aukštojo mokslo sistemose,
siekiant iki 2010 m. apjungti iki tol skirtingas šalių aukštojo mokslo sistemas į
bendrą erdvę.
Bolonijos proceso pagrindinis siekis sukurti bendrą aukštojo mokslo
erdvę iškilo kaip būtinybė palengvinant besiplečiantį laisvą piliečių judėjimą
tarp šalių, kad jų turimos kvalifikacijos būtų suprantamos visiems, palyginamos
ir vienodai taikomos, kai siekiama tolesnio išsilavinimo ar įsidarbinant darbo
rinkoje.
Bolonijos Deklaracija įvardijo, kaip ir kokias įrankiais naudojantis
bus kuriama bendra Europos aukštojo mokslo erdvė – pasirenkant aiškių ir
palyginamų laipsnių sistemą, pagrįstą dviem ciklais aukštajame moksle, įvedant
kreditų sistemą, skatinant studentų ir dėstytojų mobilumą, užtikrinant aukštojo
mokslo kokybę bei, apskritai, stiprinant ir plečiant Europinio aukštojo mokslo
idėją.
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Europos Bendrija veikia švietimo srityje pagal EB sutarties 3 straipsnio
1 dalies q punktą, kuriame nurodyta, kad siekiama kokybiško švietimo bei
profesinio rengimo ir valstybių narių kultūrų klestėjimo.
EB sutarties 149 straipsnyje nustatyta, kaip Europos Bendrija veikia,
siekdama įgyvendinti EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies q punktą. EB sutarties
149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Bendrija prie geros kokybės švietimo
plėtojimo prisideda skatindama valstybių narių bendradarbiavimą ir prireikus
paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai pripažindama valstybių
narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą bei
gerbdama jų kultūrų ir kalbų įvairovę.
EB sutarties 2 dalies 2 įtraukoje nustatyta, kad Bendrija veikia, skatindama
studentų ir dėstytojų judėjimą, be kita ko, skatindama mokymo įstaigas
pripažinti diplomus ir studijų trukmę.
Akcentuodamas fundamentalų Europos Sąjungos pilietybės pobūdį,
Teisingumo Teismas savo praktikoje aiškiai pasako, kad tai nėra tik tuščia arba
simbolinė koncepcija, tačiau sudaro esminį visų Europos Sąjungos valstybių
narių piliečių statusą, suteikiantį tam tikras teises ir privilegijas kitose valstybėse
narėse, kur jie yra apsigyvenę. Europos Sąjungos pilietybė kitų valstybių narių
piliečiams suteikia teisę į vienodą požiūrį kaip ir į priimančiosios valstybės narės
piliečius tais atvejais, kurie patenka į Bendrijos teisės reguliavimo sritį (2001 m.
rugsėjo 20 d. sprendimas byloje Grzelczyk (C-184/99), 36 p.)
Teisingumo Teismas, aiškindamas EB sutarties 18 straipsnio 1 dalį,
ne kartą pabrėžė, kad Europos Sąjungos pilietybė siekia suteikti valstybių
narių piliečiams esminį statusą, leidžiantį tiems, kurie yra tokioje pačioje
situacijoje, reikalauti vienodo teisinio požiūrio, neatsižvelgiant į jų pilietybę ir
nepažeidžiant šioje srityje aiškiai nustatytų išimčių. Piliečiai, teisėtai apsigyvenę
valstybės narės teritorijoje, visose situacijose, patenkančiose į Bendrijos teisės
ratione materiae sritį, gali remtis EB sutarties 12 straipsniu. Šioms situacijoms
priskiriamos situacijos, kuriose įgyvendinamos pagrindinės laisvės, garantuotos
EB sutartyje, ir situacijos, kuriose įgyvendinama teisė laisvai judėti ir
apsigyventi kitoje valstybėje narėje, kaip nurodyta EB sutarties 18 straipsnio 1
dalyje. Be to, ši teisė apsigyventi yra pripažįstama tiesiogiai kiekvienam Europos
Sąjungos piliečiui aiškia ir tikslia EB sutarties formuluote (2002 m. rugsėjo
11 d. sprendimas byloje Baumbast (C-413/99)). Todėl asmenys ja gali remtis
nacionaliniuose teismuose vykstančiuose teismo procesuose.
Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo
praktikoje ne kartą yra nagrinėjęs klausimus, susijusius studentų mobilumu ir
parama studijoms.
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Teisingumo Teismas minėtoje byloje Grzelczyk nagrinėjo atvejį, kai
studentas iš Prancūzijos, studijavęs Belgijoje, pirmuosius trejus studijų metus
sugebėjo išsiversti pats, o ketvirtaisiais ir paskutiniaisiais metais paprašė skirti
minimalią pragyvenimo pašalpą (minimex), nes tuo jo studijų etapo metu darbo
ir studijų nebūtų buvę įmanoma suderinti. Ši pašalpa iš pradžių buvo paskirta,
bet vėliau jos mokėjimas nutrauktas, nes jis buvo ne darbuotojas, o studentas,
be to, neturėjo Belgijos pilietybės. Nors ir pripažindamas Direktyvos 93/96/
EEB dėl studentų teisės apsigyventi 1 straipsniu nustatytas sąlygas dėl studentų
teisės apsigyventi kitoje valstybėje narėje, ir kad pagal šios direktyvos 3 straipsnį
studentai neturi teisės į išlaikymo pašalpą priimančiojoje valstybėje narėje,
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad direktyvoje nėra nuostatų, kurios užkirstų
kelią tiems, kuriems ji taikoma, gauti socialinės apsaugos lengvatas. Nors tai
reiškė, kad R. Grzelczyk taptų našta socialinės apsaugos sistemai ir nebeatitiktų
vienos iš apsigyvenimo sąlygų, Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai,
kad Direktyva 93/96/EEB tiktai reikalauja, jog studentai deklaruotų turį
pakankamai lėšų jų apsigyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje pradžioje
ir kad jų finansinė būklė gali pasikeisti dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių.
Tai, kad direktyva siekia užkirsti kelią studentams tapti „pernelyg didele“ našta
priimančiosios valstybės narės finansų sistemai, reiškia, jog direktyva „pripažįsta
tam tikrą finansinio solidarumo laipsnį tarp priimančiosios valstybės narės
piliečių ir kitų valstybių narių piliečių, ypač jeigu sunkumai, kuriuos patiria
asmuo, besinaudojantis teise apsigyventi, yra laikini“. Kadangi ankstesnėje
teismų praktikoje buvo nustatyta, kad minimex patenka į EB sutarties ratione
materiae sritį, o jos gavimą reglamentavusios sąlygos prieštaravo EB sutarties 12
straipsniui, R. Grzelczyk turėjo teisę į šią pašalpą.
Byloje D’Hoop (2002 m. liepos 11 d. sprendimas byloje D‘Hoop
(C-224/98)) Teisingumo Teismas nagrinėjo atvejį, kai studentei iš Belgijos šios
šalies institucijos atsisakė mokėti vadinamąją tideover išmoką (nedarbingumo
pašalpa, mokama jauniems žmonėms, kurie ką tik baigė studijas ir ieško pirmojo
darbo) vien dėl tos priežasties, kad vidurinį mokslą ji buvo baigusi Prancūzijoje.
Šiuo atveju Teisingumo Teismas nusprendė, kad teisės į šią išmoką susiejimas
su sąlyga, kad mokyklos baigimo pažymėjimas turi būti gautas Belgijoje,
neabejotinai sukelia jos piliečiams kliūčių vien dėl to, kad jie pasinaudojo
savo laisve judėti, siekdami įgyti išsilavinimą kitoje valstybėje narėje. „Toks
nevienodas požiūris prieštarauja principams, kuriais paremta Europos Sąjungos
pilietybė, t. y. vienodam teisiniam požiūriui įgyvendinant judėjimo laisvę.“
Tačiau Teisingumo Teismas pripažino, kad, atsižvelgiant į tideover išmokos
tikslą – palengvinti sąlygas baigusiems mokslus jauniems žmonėms įsilieti į
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darbo rinką, nacionalinis įstatymų leidėjas gali pagrįstai norėti užtikrinti, kad
tarp pretenduojančio į šią išmoką asmens ir atitinkamos geografinės darbo
rinkos būtų tiesioginis ryšys. Tačiau vienintelė sąlyga, susijusi su vidurinio
mokslo baigimo diplomo gavimo vieta, yra pernelyg bendra ir ribojanti.
2007 m. spalio 23 d. priimtas prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
(C-11/06 ir C-12/06) patvirtino anksčiau priimtuose sprendimuose suformuotą
praktiką, jog suvaržymas laisvai judėti ir gyventi kitoje valstybėje galėtų būti
pateisinamas Bendrijos teisės atžvilgiu tik tuomet, jeigu jis būtų pagrįstas
objektyviu bendrojo intereso pagrindu, nepriklausančiu nuo atitinkamų asmenų
pilietybės ir būtų proporcingas nacionalinės teisės siekiamam teisėtam tikslui.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Pagrindinėse bylose, kurias nagrinėjo nacionalinis teismas, ginčas kilo dėl
Vokietijos valdžios institucijų atsisakymo suteikti paramą studentų studijoms
kitoje valstybėje.
Nacionalinis teismas, teikdamas prašymą priimti prejudicinį sprendimą,
iš esmės norėjo sužinoti, ar EB sutarties 17 ir 18 straipsniai draudžia nustatyti
tokią dvigubą sąlygą studijų paramos studentams, siekiantiems gauti paramą
studijoms kitoje valstybėje narėje, nei jų pilietybės valstybė, suteikimui:
• pirma, studentas bent vienerius metus turi studijuoti pilietybės valstybėje
narėje,
• antra, kitoje valstybėje narėje jis turi tęsti tik tas pačias studijas.
Teisingumo Teismas nurodė, kad nors valstybės narės pagal EB sutarties
149 straipsnio 1 dalį turi kompetenciją nustatyti mokymo turinį ir savo
švietimo sistemos organizavimą, vis dėlto tai nepaneigia to, kad naudodamosi
šia kompetencija valstybės narės turi laikytis Bendrijos teisės ir ypač Sutarties
nuostatų, susijusių su EB sutarties 18 straipsnio 1 dalyje numatyta laisve judėti
ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje.
Nacionalinės teisės aktai, kurie numato nepalankias sąlygas tam tikriems
valstybės piliečiams tik todėl, kad jie pasinaudojo laisve judėti ir gyventi kitoje
valstybėje narėje, yra EB sutarties 18 straipsnio 1 dalimi visiems Sąjungos
piliečiams pripažintų laisvių suvaržymas.
Teisingumo Teismas nurodė, kad Sutartyje numatytos galimybės Sąjungos
piliečių laisvo judėjimo srityje nebūtų visiškai veiksmingos, jei valstybės
narės pilietį nuo pasinaudojimo jomis būtų galima atgrasyti, sudarant kliūtis
jam apsigyventi kitoje valstybėje narėje jo kilmės valstybės teisės aktais,
nubaudžiančiais jį vien dėl to, kad pasinaudojo minėtomis galimybėmis.
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EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies q punktas ir EB sutarties 149 straipsnio 2
dalies antra įtrauka skirta studentų ir dėstytojų judėjimui skatinti.
ETT konstatavo, kad jeigu valstybė narė numato studijų paramos sistemą,
kuri leidžia studentams pasinaudoti šia parama tuo atveju, kai jie studijuoja
kitoje valstybėje narėje, ji turi užtikrinti, kad šios paramos suteikimo sąlygos
be pateisinamų priežasčių neribotų Sutartimi garantuojamos teisės judėti ir
apsigyventi valstybių narių teritorijoje.
Todėl ta aplinkybė, kad studentas būtinai turi vienerius metus studijuoti
Vokietijoje esančioje mokymosi įstaigoje, kad galėtų gauti paramą studijoms
kitoje valstybėje narėje, gali jį atgrasyti vėliau vykti į kitą valstybę narę ir
tęsti studijas. Šis atgrasomasis poveikis dar labiau pasireiškia, kai šie metai
nepripažįstami skaičiuojant studijų trukmę kitoje valstybėje narėje.
Toks suvaržymas galėtų būti pateisinamas Bendrijos teisės atžvilgiu
tik tuomet, jeigu jis būtų pagrįstas objektyviu bendrojo intereso pagrindu,
nepriklausančiu nuo atitinkamų asmenų pilietybės ir būtų proporcingas
nacionalinės teisės siekiamam teisėtam tikslui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
konstatavo:
EB sutarties 17 ir 18 straipsniai tokiomis aplinkybėmis, kokios yra
pagrindinėse bylose, draudžia nustatyti, kad parama studijoms kitoje valstybėje
narėje, kuri nėra tokios paramos prašančių studentų pilietybės valstybė, galėtų
būti skiriama tik studentams, kurie tęsia studijas, bent vienerius metus vykdytas
savo kilmės valstybėje narėje.
3.2. 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje
Skoma-Lux sro prieš Celní ředitelství Olomouc (C-161/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2007 m. birželio 11 d. priėmė
prejudicinį sprendimą byloje C-161/06 pagal Krajský soud prieš Ostravě (Čekijos
Respublika) 2006 m. kovo 10 d. kreipimąsi.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos,
Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos
Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos
Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos
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Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003, p. 33, toliau – Stojimo sąlygų
aktas) 2 straipsnis nustato: „Nuo įstojimo dienos pirminių Sutarčių ir prieš
įstojimą institucijų ir Europos centrinio banko priimtų aktų nuostatos
naujosioms valstybėms narėms yra privalomos ir tose valstybėse taikomos tose
Sutartyse ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis.“
Stojimo sąlygų akto 58 straipsnis nustatyto: „Iki įstojimo priimti ir
Tarybos, Komisijos arba Europos centrinio banko čekų, estų, vengrų, latvių,
lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis parengti institucijų
ir Europos centrinio banko aktų tekstai nuo įstojimo dienos yra autentiški
tomis pačiomis sąlygomis kaip ir esamomis vienuolika kalbų parengti tekstai.
Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tie tekstai taip buvo
paskelbti esamomis kalbomis.“
Aptariamoje byloje Teisingumo Teismo didžioji teisėjų kolegija
nusprendė, kad iš Europos Sąjungos teisės aktų kylantys įpareigojimai negali
būti priverstinai įgyvendinti privačių asmenų atžvilgiu jokioje valstybėje narėje,
kurioje tie teisės aktai nebuvo publikuoti tos valstybės narės valstybine kalba.
Šis klausimas ypač aktualus naujosioms Europos Sąjungos valstybėms narėms,
taip pat ir Lietuvai, kadangi nors nuo naujų valstybių narių įstojimo į Europos
Sąjungą dienos joms automatiškai pradėjo galioti visi Europos Sąjungos teisės
aktai, tačiau dalis acquis communautaire Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje devyniomis naujomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis buvo
paskelbta vėliau nei 2004 m. gegužės 1 d.
Teisingumo Teismas pritaikė vienodo požiūrio principą ir konstatavo,
kad su šiuo principu būtų nesuderinama situacija, kai Bendrijos teisės aktais
nustatytos pareigos vienodai būtų taikomos senosiose valstybėse narėse,
kur privatūs asmenys turi galimybę susipažinti su minėtomis pareigomis šių
valstybių kalbomis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir įstojusiose
valstybėse narėse, kur toks susipažinimas buvo neįmanomas dėl vėlyvo
paskelbimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Sąjungos teisės akto nepaskelbimas
Oficialiajame leidinyje oficialia valstybės narės kalba nedaro to akto
neprivalomu
pačiai valstybei narei. Aptariamame Teisingumo Teismo
sprendime byloje Skoma-Lux konstatuota tik tai, kad vadovaujantis tokiu
oficialia kalba nepaskelbtu aktu, negalima skirti privalomų įpareigojimų
privatiems subjektams. Valstybė savo pareigas, kylančias iš tokio akto, privalo
vykdyti. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo praktikoje ne kartą Turkijos darbuotojų
teisės buvo kildintos iš Europos Sąjungos – Turkijos asociacijos tarybos
nutarimo dėl Asociacijos plėtros (1980 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1/80), kuris nebuvo
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skelbtas Oficialiajame leidinyje. Teisingumo Teismas konstatavo, kad teisės akto
nepaskelbimas gali sukliudyti nustatyti pareigas pavieniams asmenims, tačiau
tai neužkerta kelio asmenims remtis prieš tam tikrą instituciją teisėmis, kurias
jiems suteikia nepaskelbtas Bendrijos teisės aktas (Žr. pavyzdžiui, 1990 m.
rugsėjo 20 d. ETT sprendimą byloje C-192/89).
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Byloje kilo ginčas dėl to, ar Stojimo sąlygų akto, pagal kurį Čekijos
Respublika nuo 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos valstybe nare,
58 straipsnis leidžia valstybėje narėje privačių asmenų atžvilgiu pasiremti
Bendrijos reglamento, kuris nebuvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje šios valstybės kalba, esančia Sąjungos oficialiąja kalba, nuostatomis.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, jog
dauguma suinteresuotųjų asmenų susipažįsta su teisės normomis elektroniniu
būdu, todėl Bendrijos teisės akto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
nepaskelbimas nereiškia, kad teisės aktas yra neprieinamas. Iš tiesų Sąjunga
skelbė darbines arba laikinąsias kalbines versijas internete ir yra įprasta ieškoti
Bendrijos teisės tokiose duomenų bazėse, kaip Tarpinstitucinė prieigos prie
Europos Sąjungos teisės internetu tarnyba (EUR-Lex).
Bendrovė Skoma-Lux manė, kad jos atžvilgiu nebuvo galima remtis
1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą,
įgyvendinimo nuostatas, nes jis nebuvo išverstas į čekų kalbą. Skoma-Lux
teigė, kad kol į čekų kalbą nebuvo išverstas Bendrijos teisės aktas, ji negalėjo
žinoti apie tiksliai taikomą teisę, nes kalbant apie vyno klasifikavimą, kuris
yra pagrindinės bylos dalykas, Čekijos muitų įstatymas skyrėsi nuo Bendrijos
muitų kodekso.
Teisingumo Teismas nurodė, kad iš pačios EB sutarties 254 straipsnio
2 dalies nuostatų formuluotės matyti, kad reglamentas gali turėti teisinių
pasekmių, tik jeigu jis buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Be to, iš kartu skaitomų Stojimo sąlygų akto 58 straipsnio ir 1958 m.
balandžio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti
vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, 4, 5 ir 8 straipsnių nuostatų
išplaukia, kad tinkamas Bendrijos reglamento paskelbimas valstybėje narėje,
kurios kalba yra oficialioji Sąjungos kalba, turi būti suprantamas kaip šio akto
paskelbimas šia kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Teisingumo
Teismas pabrėžė, kad toks aiškinimas yra teisėtas ne tik remiantis pačių Sutarčių
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tekstu, bet yra vienintelis, atitinkantis teisinio saugumo ir nediskriminavimo
principus.
Teisingumo Teismas konstatavo, kad teisinis saugumo principas reikalauja,
jog Bendrijos teisės aktai leistų suinteresuotiesiems asmenims tiksliai žinoti savo
pareigų, kurios jais nustatomos, apimtį, o tai gali būti užtikrinta tik šiuos teisės
aktus tinkamai paskelbus adresato oficialiąja kalba. Be to, būtų nesuderinama
su vienodo požiūrio principu, jei Bendrijos teisės aktais nustatytos pareigos
vienodai būtų taikomos senosiose valstybėse narėse, kur privatūs asmenys turi
galimybę susipažinti su minėtomis pareigomis šių valstybių kalbomis Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir įstojusiose valstybėse narėse, kur toks
susipažinimas buvo neįmanomas dėl vėlyvo paskelbimo.
Nors atrodytų, jog EB sutarties 10 straipsnyje nustatytą lojalaus
bendradarbiavimo principą atitinka tai, kad įstojusios valstybės narės imtųsi
visų atitinkamų priemonių Bendrijos teisės veiksmingumui vidaus teisinėje
sistemoje užtikrinti, tačiau būtų contra legem reikalauti, kad jos nustatytų
privatiems asmenims pareigas, įtvirtintas Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje šių valstybių oficialiąja kalba nepaskelbtuose visuotinai taikomuose
tekstuose.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors Bendrijos teisės aktai iš tiesų
yra prieinami internete ir kad privatūs asmenys vis dažniau susipažįsta su jais
šiuo būdu, toks šių teisės aktų pateikimas negali prilygti tinkamam paskelbimui
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nesant Bendrijos teisėje jokio
reglamentavimo šiuo klausimu.
ETT konstatavo, kad Stojimo sąlygų akto 58 straipsnis draudžia Bendrijos
teisės aktuose, kurie nebuvo paskelbti naujosios valstybės narės kalba Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje, nors ši kalba yra oficialioji Europos Sąjungos
kalba, įtvirtintas prievoles nustatyti privatiems asmenims šioje valstybėje, net jei
šie asmenys galėjo susipažinti su šiais teisės aktais kitais būdais.
Savo antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės klausė, ar negalėjimas pasiremti valstybės narės kalba
nepaskelbtu Bendrijos reglamentu privačių asmenų atžvilgiu šioje valstybėje
yra šio reglamento aiškinimo, ar jo galiojimo klausimas. Teisingumo Teismas
pabrėžė, kad toks išaiškinimas nelemia reglamento, taikomo valstybėse narėse,
kur jis buvo tinkamai paskelbtas, negaliojimo.
ETT nurodė, kad tai, jog šiuo reglamentu negalima remtis privačių
asmenų atžvilgiu valstybėje narėje, kurios kalba jis nebuvo paskelbtas, neturi
jokio poveikio aplinkybei, kad jo nuostatos atitinkamai valstybei narei yra
privalomos nuo įstojimo, nes jis yra acquis communautaire dalis. Nuspręsdamas,
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kad valstybės narės kalba nepaskelbtu Bendrijos reglamentu negalima remtis
privačių asmenų atžvilgiu šioje valstybėje, Teisingumo Teismas tik aiškina
Bendrijos teisę EB sutarties 234 straipsnio prasme.
Čekijos vyriausybė Teisingumo Teismui siūlė apriboti jo sprendimo
veikimą laiko atžvilgiu nuo jam pateiktų prejudicinių klausimų paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos bei neleisti šiuo apribojimu
remtis ieškovų, kurie jau ginčijo nepaskelbtų nuostatų taikymą arba prašė
atlyginti taip padarytą žalą, atžvilgiu. Ji teigė, kad du pagrindiniai kriterijai,
lemiantys galimybę nuspręsti apriboti sprendimo veikimą laiko atžvilgiu, šiuo
atveju yra tenkinami: atitinkami asmenys veikė gera valia ir nėra jokio pavojaus,
kad kils rimtų problemų, nes jos yra ne tik ekonominio pobūdžio. Latvijos
vyriausybė siūlė tą patį, bet tik nuo šio sprendimo paskelbimo dienos, tam,
kad nebūtų ginčijami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dar nepaskelbtų
Bendrijos teisės aktų pagrindu gera valia priimti sprendimai, kurių neginčijo
jų adresatai. Ji taip pat manė, kad 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą
įstojusios valstybės narės, įgyvendindamos Bendrijos taisykles, kurios tuo metu
nebuvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, veikė gera valia. Ir
jei, atsižvelgiant į šio sprendimo prasmę, reikėtų panaikinti administracinius
sprendimus todėl, kad jie nepagrįsti, dėl to būtų pateikta daug prašymų dėl
panaikinimo ir kiltų rimtų finansinių pasekmių ne tik valstybių narių, bet ir
Sąjungos biudžetui.
Teisingumo Teismas priminė, kad nagrinėdamas prašymą priimti
prejudicinį sprendimą dėl Bendrijos teisės nuostatos išaiškinimo, išskirtiniu
atveju taikydamas Bendrijos teisinei sistemai būdingą bendrąjį teisinio
saugumo principą, Teisingumo Teismas, gali būti priverstas apriboti bet kurio
suinteresuotojo asmens galimybę remtis jo išaiškinta nuostata, siekiant užginčyti
gera valia užmegztus teisinius santykius.
Iš tikrųjų šioje byloje kilo klausimas ne dėl Teisingumo Teismo
sprendimo, kuriame išaiškinama Bendrijos teisės nuostata, veikimo apribojimo
laiko atžvilgiu, bet dėl sprendimo, susijusio su pačiu galėjimu valstybės narės
teritorijoje pasiremti Bendrijos aktu, veikimo apribojimo laiko atžvilgiu. Todėl
šiuo atveju negalima remtis teismo praktika dėl Teisingumo Teismo sprendimo
veikimo apribojimo laiko atžvilgiu.
Teisingumo Teismas priminė, kad pagal EB sutarties 231 straipsnį
Teisingumo Teismas gali, jei mano esant reikalinga, panaikindamas reglamentą
nurodyti, kurie paskelbto negaliojančiu reglamento padariniai lieka galutiniai.
Iš to išplaukia, kad nors aktas yra neteisėtas ir laikomas kaip nepriimtas,
Teisingumo Teismas, remdamasis aiškia EB sutarties nuostata, gali nuspręsti, kad
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vis dėlto tam tikros jo teisinės pasekmės yra teisėtos. Tie patys teisinio saugumo
reikalavimai nustato, kad tas pats būtų taikoma ir nacionaliniams sprendimams,
priimtiems taikant Bendrijos teisės nuostatas, kuriomis nebegalima remtis
tam tikrų valstybių narių teritorijoje, nes jos nebuvo tinkamai paskelbtos
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atitinkamų valstybių oficialiąja kalba,
išskyrus tuos sprendimus, kurie šio sprendimo paskelbimo dieną buvo apskųsti
administracine ar teismine tvarka.
Taigi pagal Bendrijos teisę atitinkamos valstybės narės neprivalo ginčyti
remiantis tokiomis taisyklėmis priimtų administracinių ar teismų sprendimų,
jei pagal taikomas nacionalines taisykles jie tapo galutiniais. Pagal Bendrijos
teisę kitaip gali būti tik išimtiniais atvejais, kai buvo imtasi administracinių
priemonių ar buvo priimti teismo sprendimai, ypač baudžiamojo pobūdžio,
kurie galėtų pažeisti pagrindines teises, o tai, neviršydamos šių ribų, turi
nustatyti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji
kolegija) nusprendė:
1. Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos,
Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos
Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos
Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos
Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 58 straipsnis draudžia Bendrijos teisės aktuose,
kurie nebuvo paskelbti naujosios valstybės narės kalba Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje, nors ši kalba yra oficialioji Europos Sąjungos kalba,
įtvirtintas prievoles nustatyti privatiems asmenims šioje valstybėje, net jei šie
asmenys galėjo susipažinti su šiais teisės aktais kitais būdais.
2. Nuspręsdamas, kad valstybės narės kalba nepaskelbtu Bendrijos
reglamentu negalima remtis privačių asmenų atžvilgiu šioje valstybėje,
Teisingumo Teismas aiškina Bendrijos teisę EB sutarties 234 straipsnio prasme.
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4. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
4.1. Nyderlandų Raad van State sprendimo apžvalga
2007 m. rugsėjo 7 d. Nyderlandų Valstybės Tarybos sprendimas byloje
J. Bergevoet e.a. c / Conseil exécutif de la Province de Gueldre1
2007 m. rugsėjo 5 d. Nyderlandų Valstybės Tarybos (oland. Raad van State)
priimtame sprendime buvo pasisakyta dėl tiesioginio Europos Sąjungos
direktyvų veikimo.
Šioje byloje pareiškėjai kėlė klausimą dėl viešojo administravimo
institucijos priimto akto, kuriuo buvo pažeisti reikalavimai, nustatyti 1996 m.
rugsėjo 24 d. Europos Tarybos direktyvoje 96/61/EB dėl taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės.
Valstybės Taryba, remdamasi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
praktika, priminė Europos Sąjungos direktyvų tiesioginio veikimo sąlygas. Tam,
kad nacionaliniame teisme būtų galima tiesiogiai remtis direktyvos nuostata,
turi būti nustatytos atitinkamos sąlygos: pasibaigęs direktyvos perkėlimo į
valstybių narių teisę terminas; direktyvų nuostatos buvo iš viso neįgyvendintos
arba netinkamai perkeltos į nacionalinę teisę; direktyvos nuostatos yra aiškios
(Becker byla 8/81). Valstybės Taryba atkreipė dėmesį, kad asmenys gali tiesiogiai
remtis direktyvos nuostatomis nacionaliniuose teismuose ir tais atvejais, kai
direktyva buvo įgyvendinta nacionalinėje teisėje, tačiau nacionalinės teisės
normų taikymas neatitinka direktyvos priėmimo tikslų (Marks & Spencer byla
C-62/00).
Valstybės Taryba nurodė, kad nenustatyta, jog direktyva buvo netinkamai
įgyvendinta Nyderlanduose priimtu įstatymu, kuris reglamentuoja aplinkos
tvarkymą, ir byloje neįrodyta, kad direktyva yra netinkamai taikoma, todėl
nebuvo pagrindo tiesiogiai remtis direktyvos nuostatomis.

1 http://www.juradmin.eu/docs/NL01/NL01000103.pdf
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4.2. Jungtinės Karalystės Aukštojo Teismo sprendimo apžvalga
2007 m. rugsėjo 4 d. Jungtinės Karalystės Aukštojo Teismo Karalienės
suolo skyriaus Administracinio teismo sprendimas byloje
Nr. CO/1505/20072
Jungtinės Karalystės Aukštasis Teismas sprendė klausimą dėl keleivių
oro transporto mokesčio atitikties Europos Bendrijos steigimo sutarties
49 straipsniui, kuris įvirtina draudimą taikyti laisvės teikti paslaugas
apribojimus, ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentui (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo
bendroje Europos oro erdvėje (paslaugų teikimo reglamentas).
2006 m. gruodį Vyriausybė paskelbė, kad keleivių oro transporto mokestis
(angl. Air passenger duty) padvigubės. Mokestis buvo nustatytas 1994 m.,
remiantis 1994 m. Pajamų įstatymu. Ši rinkliava buvo nustatyta skrydžių
operatoriams, o jų sudaromų sutarčių standartinės sąlygos dažniausiai numatė
galimybę susigrąžinti mokestį, apmokestinant keleivius. Jeigu skrydžiai buvo
parduodami kelionių organizatoriams kaip atostogų paketo dalis, tuomet
kelionių organizatorius apmokestindavo pirkėją, kuris įsigydavo kelionių
pasiūlymą.
Tačiau patiems kelionių organizatoriams nebebuvo galimybės susigrąžinti
padidėjusį mokestį iš asmenų, kurie įsigyja kelionių pasiūlymus, remiantis 1992
m. Kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų reglamento 11 taisykle.
Kadangi padidėjęs mokestis buvo taikomas atostogų paketams, kurie jau buvo
įsigyti, Kelionių organizatorių federacijos (toliau – ir Federacija) nariai privalėjo
sumokėti 40 milijonų svarų sterlingų mokesčių, o šis mokesčių išaugimas
nebegalėjo būti susigrąžintas klientų sąskaita.
Federacija nurodė, kad mokestis buvo neteisėtas per se, be to, neteisėtas
ir mokesčio padidinimas. Federacija teigė, kad mokestis prieštarauja 1944 m.
Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – ir Čikagos Konvencijos)
15 straipsniui, kuri buvo inkorporuota į nacionalinę teisę, priėmus Paslaugų
teikimo reglamentą Nr. 550/2004 m., konkrečiai 14 straipsniui. Federacija
nurodė, kad mokesčio padidinimas yra neteisėtas, nes jis prieštarauja Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos Pirmojo Protokolo 1
straipsniui. Be to, mokestis arba jo padidinimas prieštarauja Europos Bendrijos
steigimo sutarties 49 straipsniui.
2 http://www.juradmin.eu/docs/UK02/UK02000022.doc

403

III. Informacinė dalis

Teismas nusprendė, kad ir keleivių oro transportu mokestis, ir jo
išaugimas buvo teisėti, o Čikagos konvencijos 15 straipsnis nedraudžia įvesti šio
mokesčio. 15 straipsnio nuostata įvirtina, kad nė viena Susitariančioji Valstybė
neturi imti jokių muitų, mokesčių arba kitų rinkliavų vien tik už teisę bet
kuriam Susitariančiosios Valstybės orlaiviui arba jame esantiems asmenims ar
turtui perskristi jos teritoriją tranzitu arba įskristi ar išskristi iš jos. Ši nuostata,
teismo vertinimu, nereiškia, kad mokestis už kitas teises, išskyrus teisę bet
kuriam Susitariančiosios Valstybės orlaiviui arba jame esantiems asmenims
ar turtui perskristi šalies teritoriją tranzitu arba įskristi ar išskristi iš jos, yra
mokėjimas, skirtas vien tik minėtoms teisėms. Iš esmės tai norma, draudžianti
diskriminaciją, kuri užkerta kelią valstybėms suteikti palankesnę padėtį
nacionalinėms oro linijoms. Mokestis, rinkliava ar kitas apmokestinimas, susijęs
su teise įskristi į valstybės teritoriją arba teise išskristi arba perskristi teritoriją
tranzitu, diskriminuotų užsienio valstybių oro linijas ir suteiktų palankesnę
padėtį vietinėms ar nacionalinėms oro linijoms. Mokestis, rinkliava arba kitas
apmokestinimas, kuris mokamas už pakilimą, nepriklausomai nuo kelionės
tikslo, kartu ir keliones valstybės teritorijoje, nediskriminuoja užsienio oro linijų
ir todėl nėra prieštaraujantis tarptautiniams teisės aktams. Teismas pripažino,
kad keleivis, skrendantis į užsienį, gali manyti, kad moka mokestį už tai, jog
lėktuvas išvyksta iš valstybės teritorijos, tačiau iš tikrųjų mokestis nėra mokamas
vien tik už teisę išskristi iš teritorijos, nes toks pat mokestis būtų taikomas, jei
skrydis vyktų vienos valstybės teritorijoje. Pareiškėjai taip pat rėmėsi 2006 m.
gruodžio 6 d. Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1794/2006, nustatančiu bendrąją
mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą bei 2004 m. kovo 10 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos
paslaugų teikimo bendroje Europos oro erdvėje (paslaugų teikimo reglamentas),
tačiau teismas, išnagrinėjęs reglamentų rengimo projektus ir reglamentavimo
tikslus, nusprendė, kad reglamentų taikymo sritis nėra išplėsta iki mokesčių
kelionėms lėktuvu reguliavimo: tokių mokesčių reguliavimas nėra susijęs su
saugios oro erdvės užtikrinimu, oro eismo kontrole ir oro eismo srovių valdymu,
o principai, įvirtinti Čikagos konvencijoje, visų pirma, yra susiję su draudimu
diskriminuoti mokesčių srityje.
Teismas nusprendė, kad išaugę mokesčiai nepažeidė ir Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio. Teismo
vertinimu, ginčijamas mokestis nėra diskriminuojantis: jis vienodai taikomas
Europos Sąjungos ir vietiniams skrydžiams tokiu pačiu mastu. Mokesčio
pasekmės nėra tiesiogiai ir demonstratyviai ribojančios paslaugų teikimą.
Priemonės, kurių vienintelė pasekmė yra papildomos paslaugų teikimo išlaidos
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ir kurios vienodai veikia paslaugų teikimą tarp kelių valstybių narių taip pat kaip
ir vienoje valstybėje narėje, nepatenka į Europos Bendrijos steigimo sutarties 49
straipsnio taikymo sritį.
Net jeigu būtų pripažinta priešingai, jog mokestis yra diskriminacinis,
remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsniu, mokesčio
išaugimas yra proporcingas ir pateisinamas, todėl nepažeidžiantis 49 straipsnio.
Atsižvelgiant į tai, kad mokesčio dydis yra nedidelis, o keleivių oro transporto
mokestis nėra diskriminuojantis, teismas nusprendė, kad šis mokestis yra
teisėtas kaip proporcinga priemonė, kurios tikslas sumažinti kelionių oro
linijomis srautus, tokiu būdu sumažinti žalą, padarytą gamtai, ir gali būti
vertinamas kaip įprasta mokesčių didinimo priemonė.
4.3. Vokietijos Federacinio Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
2007 m. lapkričio 1 d. Vokietijos Federacinio Administracinio
Teismo sprendimas byloje
BVerwG 7 B 37.073
2007 m. lapkričio 1 d. sprendimu Vokietijos Federacinis Administracinis
Teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht, toliau – ir Teismas ) išnagrinėtoje
byloje, susijusioje su aplinkos apsaugos sritimi, išaiškino informacijos apie
aplinką sąvoką pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos parlamento ir Tarybos
direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija
apie aplinką, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/313/EEB (toliau –
Direktyva).
Direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodoma:
1. Informacija apie aplinką – tai rašytinės, vaizdinės, akustinės,
elektroninės arba kitos materialios formos informacija apie:
c) priemones (įskaitant administracines priemones), tokias kaip politikos,
teisės aktai, planai, programos, susitarimai aplinkos srityje ir veiklos,
darančios arba galinčios daryti įtaką a ir b punkte nurodytiems
elementams ir faktoriams, bei šiems elementams apsaugoti sukurtas
priemones ar veiklas;
3 http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/33785c8a56e7de31fe6a45b1d71a7e4f,bee434736561
7263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d0939353231093a095f7472636964092d09353733/
Entscheidungssuche/Entscheidungssuche_8o.html
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Direktyvos 2 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad valdžios institucijai skirta
informacija – tai valdžios institucijos vardu fizinio arba juridinio asmens fiziškai
saugoma informacija.
Šioje bylos ieškovas, remdamasis Šlezvigo-Holšteino (vok. SchleswigHolstein) žemės Aplinkos informacijos įstatymu, reikalavo pateikti jam
susipažinimui visą informaciją, susijusią su planuojamos Kiel-Holtenau oro
uosto statybos pasirengimo, planavimo bei finansavimo procesu. ŠlezvigoHolšteino žemės administraciniai teismai šį ieškinį atmetė.
Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas pažymėjo, kad ŠlezvigoHolšteino žemės Aplinkos informacijos įstatymas negali būti peržiūrėjimo
Vokietijos Federaciniame Administraciniame Teisme objektu, kadangi šio
įstatymo nuostatos yra konkrečios Vokietijos žemės teisės, o ne federacinės
teisės dalis. Kartu Teismas priminė, kad Šlezvigo-Holšteino žemės Aplinkos
informacijos įstatymas tarnauja Direktyvos įgyvendinimui. Taigi klausimas,
ar žemesnės instancijos teismo pateiktas Aplinkos informacijos įstatymo,
negalinčio būti peržiūrėjimo Teisme objektu, nuostatų aiškinimas yra
suderinamas su Direktyva, yra federacinės teisės aiškinimo klausimas,
priklausantis Vokietijos Federacinio Administracinio Teismo kompetencijai.
Ieškovas siekė išsiaiškinti, ar informacijos apie aplinką sąvoka, pateikta
Aplinkos informacijos įstatyme, yra aiškintina taip, kad ji apima informaciją
apie planuojamą veiklą ir priemones, kurios gali daryti poveikį aplinkai, tačiau
kurių įgyvendinimo buvo atsisakyta. Teismas nurodė, kad informacijos apie
aplinką sąvoka pagal Aplinkos informacijos įstatymą apima priemones ir
veiklas, kurios daro arba gali daryti poveikį aplinkos elementams arba aplinkos
faktoriams. Tokioms priemonėms priskirtinos ir politinės koncepcijos, teisinės
ir administracinės normos, susitarimai, planai ir programos. Konkrečiai šioje
byloje kalbėta apie planus.
Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas pažymėjo, kad Aplinkos
informacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios informacijos apie aplinką
sąvoką, savo turiniu atitinka Direktyvos 2 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatas.
Ši Direktyvos norma taip pat apima priemones, tokias kaip pavyzdžiui, planai,
kurios daro arba gali daryti poveikį aplinkos elementams ar faktoriams.
Teismas pabrėžė, kad priemonės (kol kas – tik planai), šiuo metu neveikia
aplinkos ir galėtų daryti poveikį (ateityje) aplinkai tik tuomet, jeigu jos būtų
įgyvendinamos. Planai, kurių buvo atsisakyta iki jų įgyvendinimo, jokiu savo
egzistavimo metu nedarė poveikio aplinkai ir negali (nebegali) jo daryti ateityje.
Ieškovas taip pat siekė išsiaiškinti Aplinkos informacijos įstatyme
vartojamos sąvokos „privalančiai teikti informaciją valdžios institucijai fizinio
arba juridinio asmens fiziškai saugoma informacija“ turinį.
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Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas nurodė, kad privalančiai
teikti informaciją valdžios institucijai saugoma informacija apima ne bet kokią
fizinio ar juridinio asmens turimą informaciją apie aplinką, o tik tokią, kuri
renkama ir saugoma vykdant fiziniam ar juridiniam asmeniui teisės aktais
paskirtas pareigas. Vokietijos Federacinis Administracinis Teismas pabrėžė,
kad, kaip teisingai nurodė žemesnės instancijos teismas, informaciją apie
aplinką paprastai renka ir saugo ne pačios kompetentingos institucijos. Šios
institucijos dažniausiai pasitelkia į pagalbą įmones, įpareigotas nuolat atlikti
savo veiklos monitoringą, kurios pačios renka ir saugo duomenis apie aplinką.
Tokiais atvejais kompetentingos institucijos fiziškai nesaugo informacijos
apie aplinką. Todėl tiek Direktyva, tiek Aplinkos informacijos įstatymas
aiškintini kaip suteikiantys reikalavimo teisę gauti informaciją apie aplinką
ne tik iš kompetentingų institucijų, bet ir iš trečiųjų asmenų, kurie patys nėra
institucijos, privalančios teikti informaciją apie aplinką, tačiau saugo tokią
informaciją valdžios institucijoms ir yra įpareigotos bet kuriuo metu pateikti
institucijai turimą informaciją.
4.4. Lenkijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
2007 m. sausio 8 d. Lenkijos Aukščiausiojo administracinio
teismo sprendimas byloje
Nr. I FPS 1/064
Šioje byloje Lenkijos Aukščiausiasis administracinis teismas sprendė
klausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) taikymo metiniam
žemės nuomos uzufrukto iki gyvos galvos būdu mokesčiui.
Žemės išnuomojimas uzufrukto iki gyvos galvos būdu (panašu į vokiškąją
teisinę konstrukciją Erbbaurecht) yra panašus į nuosavybės teisių į nekilnojamąjį
turtą perleidimą. Tik valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys
žemės sklypai gali būti išnuomoti uzufrukto iki gyvos galvos, kurio trukmė
negali būti ilgesnė kaip 99 m., būdu. Per šį laikotarpį fizinis ar juridinis asmuo
(uzufruktorius iki gyvos galvos), laikydamasis įstatymų nustatytų reikalavimų
bei galiojančios sutarties sąlygų, gali naudotis žemės sklypu be kitų asmenų
įsikišimo. Uzufruktorius šiuo laikotarpiu turi kasmet mokėti nuomos mokestį.
Lenkijos Aukščiausiasis administracinis teismas šioje byloje iškėlė du
4 Visą Lenkijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo tekstą galima rasti Lenkijos
Aukščiausiojo administracinio teismo tinklalapyje lenkų kalba: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?d
=4ED67AB01EAEF86090ABCA1EA371288FF6787522&sc=
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esminius klausimus:
1. Ar viešojo administravimo subjektas, renkantis minėtą metinį nuomos
mokestį, gali būti laikomas mokesčių mokėtoju?
2. Ar žemės sklypo išnuomojimas uzufrukto iki gyvos galvos būdu
suponuoja prekių ar paslaugų tiekimą?
Aukščiau paminėti klausimai buvo kvalifikuoti kaip teisiniai ginčai,
keliantys pagrįstų abejonių, todėl bylą nagrinėjo Lenkijos Aukščiausiojo
administracinio teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija.
Atsakydamas į pirmąjį klausimą, Lenkijos Aukščiausiasis administracinis
teismas konstatavo, kad viešojo administravimo subjektas, kuris išnuomoja
žemę uzufrukto iki gyvos galvos būdu, remiantis 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios
tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų
derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo
pagrindas (toliau – ir Direktyva 77/388/EEB), turi būti traktuojamas kaip
mokesčių mokėtojas. Teismas pažymėjo, jog tais atvejais, kai kompetentinga
viešosios valdžios institucija nuomoja žemę uzufrukto iki gyvos galvos būdu,
ji nevykdo jai suteikto administracinio imperium, ir iš to seka, jog tokia jos
veikla nepatenka į Direktyvos 77/388/EEB 4(5) straipsnyje nustatyto teisinio
reguliavimo dėl PVM lengvatų taikymo sritį. Dėl šios priežasties tokio pobūdžio
veiklą vykdanti viešosios valdžios institucija turi būti laikoma mokesčių
mokėtoja.
Lenkijos Aukščiausiasis administracinis teismas, pratęsdamas šią
mintį, svarstė, ar žemės nuoma uzufrukto iki gyvos galvos būdu neturėtų būti
traktuojamas kaip vienas iš pagal PVM schemą apmokestinamų sandorių.
Lenkijos Aukščiausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį į tai,
kad pagal Direktyvos 77/388/EEB 5(1) straipsnį paslaugų tiekimas turėtų būti
suprantamas panašiai kaip savininko teisės perleisti daiktinę teisę perdavimas.
Remiantis Teisingumo Teismo sprendimais, iš šios nuostatos formuluotės
akivaizdu, kad prekių tiekimas pagal taikytinos nacionalinės teisės nustatytas
procedūras nereiškia nuosavybės teisių perdavimo, tačiau jis apima bet kokį
vienos šalies, kuri įgalioja kitą šalį faktiškai disponuoti ja kaip savininką,
daiktinės teisės perleidimą (byla C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise
Safe B. V.; byla C-291/92 Armbrecht; byla C-185/01 Auto Lease Holland).
Atsižvelgęs į aukščiau paminėtą ETT termino „prekių tiekimas“
interpretaciją ir faktą, kad pagal Lenkijos Respublikos PVM įstatymą prekių
sąvoka apima ir žemę, Aukščiausiasis administracinis teismas nusprendė, kad
žemės išnuomojimas uzufrukto iki gyvos galvos būdu turėtų būti laikomas
prekių tiekimu Direktyvos 77/388/EEB prasme.
408

Raidinė dalykinė rodyklė

Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Administraciniai teismai – administracinių teismų sistemos – II. dalis.
Administracinis aktas –administracinio akto teisėtumas – 3.7.1. (I. dalis).
Analogija – įstatymų analogija – 2.1. (I. dalis).
Antstolis – antstolio funkcijos – 3.9.2. (I. dalis).
Apeliacija – II. dalis, apeliacinis skundas – 1. (III. dalis).
Aplinka – aplinkos apsauga, žala aplinkai, aplinkos atkūrimo priemonės – 3.4.1.
(I. dalis), aplinkos apsauga, informacija apie aplinkos sąvoką – 4.3. (III. dalis).
Apmokėjimas – darbo apmokėjimo sąlygos, mokytojų darbo apmokėjimas –
1.7. (I. dalis).
Apskaita – buhalterinė apskaita – 3.7.1. (I. dalis).
Apžiūra – medicininė apžiūra – 1. (III. dalis).
Atliekos – pavojingos atliekos, atliekų saugojimo sąlygų pažeidimai – 3.4.1. (I.
dalis).
Atlyginimas – žr. Žala.
Atostogos – vaiko priežiūros atostogos – 2.1. (III. dalis).
Atsakomybė – civilinė atsakomybė – 1.6., 3.8.1., 3.8.2. (I. dalis), administracinė
atsakomybė – 3.4.1. (I. dalis), 1. (III. dalis), tarnybinė atsakomybė – 3.5.1. (I.
dalis), administracinė atsakomybė už transporto priemonių vairavimą esant
vairuotojams neblaiviems – 1. (III. dalis), baudžiamoji atsakomybė – 1. (III.
dalis), taip pat žr. Sutartis.
Atskaitomybė – finansinė atskaitomybė – 3.7.1. (I. dalis).
Automobilis – automobilių aikštelė – 1.1. (I. dalis), automobilių stovėjimo
vietos – 3.2.1. (I. dalis).
Azartinis – žr. Lošimas.
Bauda – baudos pakeitimas viešaisiais darbais – 2.2. (I. dalis), 1. (III. dalis),
baudos mokėjimo išdėstymas – 1. (III. dalis).
Bendrija – religinė bendrija – 3.1.1. (I. dalis).
Bendruomenė – religinė bendruomenė – 3.1.1. (I. dalis).
Byla – administracinė byla – II. dalis.
Darbas – žr. Sutartis.
Darbuotojai – žr. Švietimas.
Direktyva – direktyvų tiesioginis veikimas – 4.1. (III. dalis).
Dokumentas – procesinis dokumentas – 2.1. (I. dalis), vykdomasis dokumentas
– 2.2. (I. dalis).
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Draudimas – žr. Sveikata.
Draustiniai – etnokultūrinis draustinis – 1.1. (I. dalis).
Egzaminai – egzaminų laikymo tvarka, brandos egzaminų organizavimo tvarka,
– 1.4. (I. dalis)
Eismas – saugus eismas, eismo įvykiai, eismo dalyviai – 1. (III. dalis).
Ekonominė veikla – 2.2. (III. dalis).
Elektra – elektros apskaitos prietaisas – 1.6. (I. dalis).
Elektros energija – tiekimo ir naudojimo taisyklės, elektros energijos pirkimopardavimo sutartis, vartotojo sąvoka – 1.3. (I. dalis), neteisėtas elektros energijos
vartojimas – 1.6. (I. dalis), neapskaitinis elektros energijos vartojimas – 1.6. (I.
dalis).
Etika - etikos ir moralės normos – 3.6.1. (I. dalis), 3.6.2. (I. dalis), profesinės
etikos normos – 2.2. (III. dalis).
Europa Sąjunga – Europos Sąjungos teisės aktų paskelbimas – E 3.1. (III. dalis),
oficialioji Europos Sąjungos kalba – E 3.2. (III. dalis).
Europos Bendrija – Europos Bendrijos teisės nuostatų išaiškinimas – E 3.2.1
(III. dalis).
Finansinė veikla – politinės partijos finansinės veiklos deklaracija – 3.7.1. (I.
dalis), žr. Partija.
Force majeure – 2.2. (III. dalis).
Ginčas – administraciniai ginčai – II. dalis, taip pat žr. Tarnyba.
Gynyba – teisminė gynyba – 3.9.1. (I. dalis).
Hierarchija - teisės aktų hierarchija – 1.2., 1.4. (I. dalis).
Ikiteisminis – ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka – 3.9.1. (I. dalis).
Informacija – viešoji informacija – 2.2. (III. dalis).
Infrastruktūra – infrastruktūros planas – 1.1. (I. dalis).
Institucija – žr. Savivaldybė.
Interesai – viešieji interesai – 3.9.2. (I. dalis).
Ištekliai – gamtos išteklių naudojimas – 3.4.1. (I. dalis).
Įgalinimai – įgalinimų ribų kriterijus – 3.7.1. (I. dalis).
Įgaliojimai – žr. Viešasis administravimas.
Įmonė – valstybinė įmonė – 2.1. (III. dalis), taip pat žr. Savivaldybė.
Įrodymai – įrodinėjimo priemonės – 1. (III. dalis).
Įvertinimas – objektyvus žinių įvertinimas – 1.4. (I. dalis).
Judėjimas – teisė laisvai judėti, studentų ir dėstytojų judėjimas – E 3.1. (III.
dalis).
1 Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą ar prejudicinį
sprendimą.
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Justicija – administracinė justicija – II. dalis.
Kadastras – žr. Nekilnojamasis.
Kalba – žr. Europos Sąjunga.
Karo tarnyba – profesinė karo tarnyba, profesinės karo tarnybos sutartis,
profesinis parengimas ir kvalifikacijos kėlimas, karo mokymo įstaigos – 1.5. (I.
dalis).
Konkursas – konkursas į valstybės tarnybą – 2.1. (III. dalis).
Konstitucija – konstituciniai imperatyvai – 1.4. (I. dalis).
Kvalifikacija – žr. Karo tarnyba.
Lavinimas – bendrojo lavinimo organizavimas – 2.1. (III. dalis).
Leidimai – statybų leidimai – 3.3.1. (I. dalis).
Licencija – licencijavimo taisyklės – 3.4.1. (I. dalis).
Lygiateisiškumas – 1.4. (I. dalis).
Lošimas – azartinis lošimas – 2.1. (III. dalis).
Maldos namai – maldos namų grąžinimas – 3.1.1. (I. dalis).
Mokestis – 4.2. (III. dalis), mokesčio mokėtojas – 4.4. (III. dalis), taip pat žr.
Transportas.
Mokslas – aukštasis mokslas – E 3.1. (III. dalis).
Nacionalizacija – nacionalizacija ir denacionalizacija – 2.1. (III. dalis).
Namas – gyvenamieji namai – 3.3.1. (I. dalis).
Neblaivus – neblaivumo nustatymo būdai – 1. (III. dalis), atsisakymas tikrintis
girtumą – 1. (III. dalis), taip pat žr. Atsakomybė.
Nekilnojamasis – nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas – 3.5.1. (I. dalis),
nekilnojamasis turtas – 4.4. (III. dalis).
Neveikimas – 3.8.1. (I. dalis), institucijų neveikimas nuosavybės teisių atkūrimo
procese – 3.9.1. (I. dalis).
Nevyriausybinės organizacijos – turinčios viešojo administravimo įgaliojimus
– 2.1. (III. dalis).
Norminis teisės aktas – pripažinimas negaliojančiu, teisėtumo kontrolė – 1.1.
(I. dalis), teisėtumas – 1.2. (I. dalis).
Nuobauda – skyrimo terminai – 2.2. (I. dalis), 1. (III. dalis), drausminė
nuobaudą – 2.1. (III. dalis), administracinė nuobauda – 1. (III. dalis), nuobaudų
griežtumas – 1. (III. dalis), administracinių nuobaudų vykdymas – 1. (III. dalis),
taip pat žr. Tarnyba.
Nuoma – žemės nuomos uzufruktas – 4.4. (III. dalis).
Nuomininkas – valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai –
1.3. (I. dalis).
Nuosavybė – viešoji nuosavybė – 2.1. (III. dalis).
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Nuosavybės teisė – nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarka 3.1.1. (I. dalis), termino dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo
atnaujinimas – 3.1.1. (I. dalis), nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens
telkinius atkūrimas – 3.9.1. (I. dalis), nuosavybės teisių atkūrimas – 2.1. (III.
dalis), 2.2. (III. dalis), nuosavybės teisių subjektų daugetas – 2.2. (III. dalis).
Nusikaltimas – finansinis nusikaltimas – 3.7.1. (I. dalis).
Nusižengimas – tarnybinis nusižengimas, šiurkštus tarnybinis nusižengimas –
3.6.1. (I. dalis).
Nušalinimas – teisėjo nušalinimo pagrindai – 2.1. (I. dalis).
Nutarimas – administracinio teisės pažeidimo byloje – 2.1. (I. dalis).
Organizacija – visuomeninė organizacija – 2.1. (III. dalis), taip pat žr.
Nevyriausybinės organizacijos.
Ortopedija - ortopedijos technikos priemonės ir jų kompensavimas – 1.2. (I.
dalis).
Panauda – žr. Sutartis.
Parama – žr. Studijos.
Pareigos – pareigūnų pareigų paaukštinimas – 3.6.2. (I. dalis).
Parkai – valstybiniai ir regioniniai parkai – 1.1. (I. dalis).
Partija – politinė partija, politinės partijos finansinė veikla – 3.7.1. (I. dalis).
Paskelbimas – žr. Europos Sąjunga, Reglamentas.
Paslaugos – komunalinės paslaugos, atsiskaitymas už komunalines paslaugas –
1.3. (I. dalis), viešosios paslaugos – 3.2.1. (I. dalis), laisvė teikti paslaugas – 4.2.
(III. dalis), paslaugų teikimas – 4.4. (III. dalis), viešosios paslaugos – 2.1. (III.
dalis), taip pat žr. Švietimas.
Pastatas – pastatų atstumas iki kaimyninio žemės sklypo – 3.3.1. (I. dalis).
Pašalpa – išlaikymo pašalpa, nedarbingumo pašalpa – E 3.1. (III. dalis).
Patikra – metrologinė patikra – 1. (III. dalis).
Paveldas – pasaulinio paveldo objektas – 3.5.1. (I. dalis).
Paveldėjimas – paveldėjimo teisė – 2.1. (III. dalis).
Pažeidimas – trunkamasis pažeidimas – 3.4.1. (I. dalis), administracinis teisės
pažeidimas – II. dalis, 1. (III. dalis), taip pat žr. Atliekos, Protokolas.
Pilietybė – Europos Sąjungos pilietybė – E 3.1. (III. dalis).
Planas – žr. Teritorijų planavimas.
Prekė – prekių tiekimas – 4.4. (III. dalis).
Prezumpcija – nekaltumo prezumpcija – 3.7.1. (I. dalis).
Pridėtinė vertė – pridėtinės vertės mokestis – 4.4. (III. dalis).
Priemonės – administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos reikalavimų
užtikrinimo priemonės – 2.1. (I. dalis), reikalavimo užtikrinimo priemonės –
2.1., 3.9.2. (I. dalis).
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Principas – teisinės valstybės principas – 1.2., 1.5. (I. dalis), įstatymų viršenybės
principas – 1.2., 1.4., 1.5., 3.7.1. (I. dalis), teisinės valstybės principo elementai
– 1.4. (I. dalis), teisėtų lūkesčių principas – 1.4. (I. dalis), teisinio tikrumo
principas – 1.4. (I. dalis), proporcingumo principas – 1.4., 3.9.2. (I. dalis),
teisinio apibrėžtumo principas – 3.7.1. (I. dalis), teisingumo principas – 3.9.2.
(I. dalis).
Procesas – baudžiamasis procesas – 1. (III. dalis).
Protokolas – administracinio teisės pažeidimo protokolas – 1. (III. dalis).
Reglamentas – paskelbimo teisinės pasekmės – E 3.1. (III. dalis), reglamento
panaikinimo teisinės pasekmės – E 3.2. (III. dalis).
Reputacija – nepriekaištinga reputacija, prastos reputacijos senatis – 3.6.2. (I.
dalis).
Rinka – geografinė darbo rinka – E 3.1. (III. dalis).
Sankcija – 1. (III. dalis).
Sauga – gaisrinė sauga – 3.3.1. (I. dalis).
Savivaldybė – savivaldybės kontroliuojama įmonė, savivaldybės administracijos
direktorius, savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organai, savivaldybės
institucijos – 2.1. (III. dalis).
Sklypas – žr. Žemė.
Skundas – žr. Apeliacija.
Statybos – statybos privačioje žemėje, gyvenamųjų namų statyba – 3.2.2. (I.
dalis), statybos techninis reglamentas – 3.3.1. (I. dalis), statybos techniniai
dokumentai – 3.3.1. (I. dalis), statybos leidimas – 3.3.1. (I. dalis), statybos
generalinės rangos sutartis – 2.2. (III. dalis).
Statinys – statinio projektavimo sąlygų sąvadas – 3.2.2. (I. dalis), atstumas tarp
statinių,
Studentai – žr. Judėjimas.
Studijos – studijų parama studentams – E 3.1. (III. dalis).
Sutartis – mokymo sutartis – 2.1. (III. dalis), darbo sutartis – 2.1. (III. dalis),
sutartiniai teisiniai santykiai – 2.2. (III. dalis), panaudos sutartis – 2.2. (III.
dalis), atsakomybė už sutarties nevykdymą – 2.2. (III. dalis), taip pat žr. Karo
tarnyba, Statybos.
Sveikata – sveikatos priežiūra, sveikatos draudimas, privalomasis sveikatos
priežiūros draudimas – 1.2. (I. dalis).
Šalys – proceso šalių interesų pusiausvyra – 3.9.2. (I. dalis).
Šaulių sąjunga – 2.1. (III. dalis).
Šilumos energija – šilumos energijos kainos ir jų perskaičiavimas – 2.2. (III.
dalis).
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Švietimas – pedagoginiai darbuotojai, švietimo įstaigų darbuotojai – 1.7. (I.
dalis), švietimo paslaugos, viešosios paslaugos – 2.1. (III. dalis).
Tarnautojas – valstybės tarnautojo tarnybinės pareigos ir funkcijos, valstybės
tarnautojo vardo pažeminimas – 3.6.1. (I. dalis), valstybės tarnautojas – 3.8.2.
(I. dalis), valstybės karjeros tarnautojas – 2.1. (III. dalis).
Tarnyba – tarnybinė nuobauda, valstybės tarnyba – 3.6.1. (I. dalis), 3.6.2. (I.
dalis), neteisėtas atleidimas iš valstybės tarnybos – 3.8.2. (I. dalis), tarnybinis
ginčas – 2.1. (III. dalis), valstybės tarnybos teisiniai santykiai – 2.1. (III.
dalis), tarnybinis patikrinimas, tarnybinis ginčas – 2.1. (III. dalis), taip pat žr.
Nusižengimas, Atsakomybė.
Tarnybinė etika – tarnybinės veiklos etikos principai – 3.6.1. (I. dalis).
Teisena – administracinių teisės pažeidimų teisena – 2.1. (I. dalis).
Teisė – daiktinė teisė – 2.1. (III. dalis), specialiosios teisės atėmimas – 1. (III.
dalis).
Teisės aktas – teisės aktų derinimas, teisės akto projektas – 1.5. (I. dalis),
pareiga motyvuoti administracinį teisės aktą – 3.2.1. (I. dalis), individualus
administracinis aktas – 3.2.1. (I. dalis).
Teisingumas – teisingumo vykdymas – II. dalis, 1. (III. dalis).
Teisiniai santykiai – administraciniai teisiniai santykiai – 2.2. (III. dalis), taip
pat žr. Sutartis.
Teismas – teisė kreiptis į teismą, teisė į tinkamą teismo procesą – 3.9.2. (I.
dalis).
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 2.1. (III. dalis), 2.2. (III. dalis).
Teismo sprendimas – teismo sprendimo įvykdymas – 3.9.2. (I. dalis), 1. (III.
dalis), pareiga motyvuoti teismo sprendimus – 1. (III. dalis).
Teisėkūra – 1.2. (I. dalis), teisės aktų leidybos procedūros – 1.5. (I. dalis).
Teritorijų planavimas – teritorijų planavimas, visuomenės dalyvavimas
teritorijų planavime, detalieji ir specialieji teritorijų planai, detaliųjų ir
specialiųjų teritorijų planų projektų svarstymas, valstybinė teritorijų planavimo
priežiūra – 1.1. (I. dalis), 3.2.1. (I. dalis), detalusis teritorijos planas – 3.2.1. (I.
dalis), detalieji planai – 3.2.2. (I. dalis),
Tiesioginis veikimas – žr. Direktyva.
Transportas – transporto priemonės nuvežimas – 2.1. (I. dalis), oro transportas,
oro transporto mokestis – 4.2. (III. dalis), transporto priemonė – 1. (III. dalis).
Turizmas – dviračių ir pėsčiųjų – 1.1. (I. dalis).
Ūkis – ūkininko ūkis, ūkininko ūkio sodyba – 3.2.2. (I. dalis).
Vairuotojas – 1. (III. dalis), taip pat žr. Atsakomybė.
Valdžia – valdžios pavaldumo požymis – 2.1. (III. dalis).
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Valstybinė ligonių kasa – 1.2. (I. dalis).
Valstybinė lošimų priežiūros komisija – atleidimas iš komisijos nario pareigų
– 2.1. (III. dalis).
Vartotojas – laisvieji vartotojai, buitiniai vartotojai – 1.6. (I. dalis), taip pat žr.
Elektros energija.
Veika – veikos perkvalifikavimas – 1. (III. dalis).
Vidaus tarnyba – 3.8.2. (I. dalis).
Viešasis administravimas – subjektų kompetencija - 1.2. (I. dalis), viešojo
administravimo veikla – 3.6.1. (I. dalis), viešojo administravimo įgaliojimai
– 2.1. (III. dalis), viešojo administravimo įgaliojimų vykdymas – 2.2. (III.
dalis), viešasis administravimas – 2.2. (III. dalis), taip pat žr. Nevyriausybinės
organizacijos.
Vilkinimas – 3.8.2. (I. dalis).
Žala – valdžios institucijų padaryta žala, žalos atlyginimas – 3.8.1., 3.8.2.
(I. dalis), neturtinė žala – 3.8.2. (I. dalis), neturtinė žala, atsiradusi įstatymų
leidybos srityje – 2.1. (III. dalis), taip pat žr. Aplinka.
Žemė –valstybinė žemė – 3.2.1. (I. dalis)., žemės ūkio paskirties žemė,
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo paskirtis – 3.2.2.
(I. dalis), žemės sklypo ribos – 3.3.1. (I. dalis), žemės sklypo formavimas – 3.5.1.
(I. dalis), žemės reforma – 3.9.1. (I. dalis), valstybinė žemė – 2.2. (III. dalis).
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija – 2.2. (III. dalis).
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Akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymas
angliškai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodeksas
bylos lapas
Baudžiamojo proceso kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
diena, dalis
Darbo kodeksas
Mokslų daktaras
Europos Bendrija
Europos Ekonominė Bendrija
Europos Sąjunga
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
gatvė
hektaras
individuali įmonė
Jungtinės Amerikos Valstijos
kaimas
kadastrinis
Kelių eismo taisyklės
kitas
kilovatas
lotyniškai
litas
Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai
minimalus gyvenimo lygis
numeris
olandiškai
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, kuriame leidžiamas
Galiojančių Bendrijos teisės aktų registras

Raidinė dalykinė
Santrumpos
rodyklė

p.
pl.
pranc.
PVM
pvz.
r.
RAAD
Rink.
SAM
sen.
str.
Šv.
t.
t. y.
TSRS
t. t.
UAB
valst.
vyr.
vok.
VRK
VST
Žin.
žr.

punktas, puslapis
plentas
prancūziškai
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
rajonas
regioninis aplinkos apsaugos departamentas
rinkinys
Sveikatos apsaugos ministerija
seniūnija
straipsnis
šventas
tomas
tai yra
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
taip toliau
uždaroji akcinė bendrovė
valstybinis
vyriausias
vokiškai
Vyriausioji rinkimų komisija
Vakarų skirstomieji tinklai
Valstybės žinios
žiūrėti
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