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 I. Administracinių teismų praktika

 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
10 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. 

įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį 
cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo 
ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4 ir 5.1-5.4 punktų, ta apimtimi, kuria, 
pareiškėjo teigimu, nustatyti papildomi reikalavimai išmokų gavėjams 
nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 
391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos 
subjektams teikimo“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktuose, atitikties Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių 
išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“

18 1.2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. 
įsakymo Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 
70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties 
formos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kiek jis nustato 
tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą 
energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitikties Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio 
pakeitimo“ patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ta apimtimi, kuria uosto žemės nuomos 
mokesčio dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, 
atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai

34 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 
d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkto, 38 punkto 1-osios lentelės ir 51 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 
1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo 
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui 

55 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu 
Nr. 4-376 patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo 
administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo 

TURINYS
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taisyklių 5.2 punkto ir 66 punkto nuostatos „asmenims iki 2006 m. 
spalio 1 d. nepateikus nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas 
panaikinamas šių taisyklių nustatyta tvarka <...>“ atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 
4 punktui ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, kad Vyriausybė arba jos įgaliota 
institucija nustato teisės teikti bankroto administravimo paslaugas 
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. 
nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktui

71 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 
d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja 
keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į 
tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo 2 punkto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. įsakymu 
Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal 
tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais 
tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje 
įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos 
13 punkto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 
patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo 
instrukcijos 14 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos 
Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto 
Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 
1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statutą“ (redakcija iki 2006 m. gruodžio 21 d.) 1.4 punktui

85 1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 
4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punkto 
atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 
6.251 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 
straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 
5 straipsniui; 93 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 
straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi, 
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kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros 
aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą žalą; 
93.1 punkto ir 97.4 punkto pirmosios ir antrosios pastraipos atitikties Civilinio 
kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria 
nustatyta persiųstos elektros energijos apskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, 
pagal kurią, pareiškėjo teigimu, nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių 
dydis; 97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje 
įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta dalimi, kuria nustatyta žalos 
dydžio apskaičiavimo tvarka; 93.1 ir 97.4 punktų atitikties Civilinio proceso 
kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria, pareiškėjo teigimu, nustatomas 
nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti 
nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatų jas priėmusio subjekto 
kompetencijos prasme atitikties Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros 
energetikos įstatymo 5 straipsniui

115 1.7. Dėl Lietuvos Respublikos 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 3 ir 4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių 
bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 
straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims

138 1.8. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Valstybės 
žinios, 2004-12-31, Nr. 188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų 
automobilių muitinio įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 
punkto nuostatos, ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, prekių muitinei 
vertei apskaičiuoti leidžiama taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, atitikties 
1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento 
(EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 
taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui

151 1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. 
įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 
patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktų, 
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kuriais patvirtintos Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės 
(1.1 p.) bei prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko forma (1.2 
p.) tomis apimtimis, kuriomis reglamentuojami tautybės pakeitimo 
klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 
27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo 
Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui

163 1.10. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 12 d. 
įsakymo Nr. 3D-410 (2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) 
„Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų 
Klaipėdos uoste nustatymo“ dalies dėl Baltijos menkių pirminio pardavimo 
ir supirkimo, vykdomo tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo 
aukcione, atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (2004 m. 
balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 redakcija) 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims 
ir Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 
25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, 
supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 14 punktui

174 1.11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 
d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo 
taisyklių 25.2 punkto (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 
1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 
straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija) 

188 1.12. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. 
vasario 1 d. įsakymu Nr. V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos 
žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
17 straipsniui

193 1.13. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. 
sprendimu Nr. T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento (su pakeitimu, atliktu Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-116) XX skyriaus „Atlyginimas 
ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punkto ta apimtimi, kuria numatytos 
išmokos merui ir jo pavaduotojui, atitikties Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai (2003 m. kovo 4 d. įstatymo Nr. 
IX-1354 redakcija), 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui (2005 m. lapkričio 17 d. 
įstatymo Nr. X-396 redakcija) bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų, 
teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 
daliai (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1254 redakcija)
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 2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
214 2.1. Dėl galimybės taikyti administracinę atsakomybę už draudimo vartoti 

alkoholio produktus automobilių salonuose nesilaikymą
220 2.2. Dėl atsakomybės už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar 

profesine veikla (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. 1 d.)
Dėl atsakomybės už individualios veiklos vykdymą, nepranešus apie tai 
mokesčių administratoriui ir (arba) neįsigijus verslo liudijimo 
Dėl veiklos, kuriai gali būti taikoma verslo liudijimų sistema, turinio

237 2.3. Dėl nutarimo, kuriuo paskirtas areštas, vykdymo senaties eigos 
sustabdymo, kai asmuo vengia atlikti jam skirtą areštą

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

 3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
240 3.1.1. Dėl reikalavimo įvertinti su privačiu ir šeimos gyvenimu susijusias 

aplinkybes, priimant sprendimą dėl įpareigojimo išvykti

 3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
252 3.2.1. Dėl mokesčių mokėtojo veiklos, vykdytos iki 2003 m. sausio 1 d., 

vertinimo, siekiant po 2003 m. sausio 1 d. gautas pajamas pripažinti 
individualios veiklos pajamomis

 3.3. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
267 3.3.1. Dėl reikalavimo pretendentams į valstybės tarnybą mokėti ne mažiau 

kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas
275 3.3.2. Dėl tarnybos santykius reguliuojančių teisės normų taikymo, kai 

vidaus tarnybos pareigūnas nušalinamas nuo pareigų ikiteisminio tyrimo 
pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimu pritaikyti procesinę prievartos 
priemonę

289 3.3.3. Dėl tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog nėra 
tiesioginio priežastinio ryšio tarp patirto sužalojimo (susirgimo sunkia liga) 
ir vidaus reikalų sistemos pareigūno tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos), 
teisinio statuso

 3.4. Kitos ginčo administracinės bylos
304 3.4.1. Dėl interneto tinklaraščių autorių statuso
320 3.4.2. Dėl tabako gaminių vartotojams skirtos informacijos pripažinimo 

tabako gaminių reklama
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 3.5. Administracinių bylų teisena
329 3.5.1. Dėl kitoje administracinėje byloje atliktos ekspertizės akto 

pripažinimo įrodymu nagrinėjamoje byloje
337 3.5.2. Dėl skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus konsultacijos 

mokesčių įstatymų taikymo klausimais nagrinėjimo administraciniuose 
teismuose ribų

 II. Administracinė doktrina

345 1. Elena Masnevaitė. Dalies rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimas: 
Lietuvos atvejis lyginamajame kontekste

364 2. Prof. hab. dr. Bogusław Banaszak. Teisėjų nepriklausomumo principas 
Lenkijoje

 III. Informacinė dalis

376 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant 
teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas

443 2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
(2009 m. sausio – birželio mėn.)

 2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
443 2.1.1. Dėl atsisakymo nutraukti nutarimo skirti administracinę nuobaudą 

vykdymo procesą
444 2.1.2. Dėl valstybinio socialinio draudimo institucijų sprendimo 

perskaičiuoti apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, esant įmonės, 
kurioje šis asmuo dirbo, bankroto administratoriaus prašymui

445 2.1.3. Dėl sprendimo išduoti leidimus naudoti žūklės plotus uždarą 
aukcioną laimėjusiam asmeniui panaikinimo

447 2.1.4. Dėl naujos redakcijos juridinio asmens įstatų registravimo Juridinių 
asmenų registre, esant civilinėje byloje priimtai nutarčiai dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių, draudžiančiai atlikti šiuos veiksmus

448 2.1.5. Dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo grąžinti klaidingai į ūkio 
subjekto sąskaitą pervestas lėšas, kurios buvo nuskaitytos kaip mokestinė 
nepriemoka

449 2.1.6. Dėl detaliojo plano tvirtinimo ir privataus žemės sklypo, paimamo 
visuomenės poreikiams, kompensavimo sutarties vykdymo
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 2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
450 2.2.1. Dėl įpėdinio teisės į mirusio asmens senatvės pensiją, apskaičiuotą 

už laikotarpį iki pastarojo mirties
452 2.2.2. Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo, paskirto laikinuoju globėju 

asmens atleidimo nuo globėjo pareigų ir vaiko grąžinimo tėvams
453 2.2.3. Dėl klausimų, susijusių su nutarimo administracinio teisės pažeidimo 

byloje konfiskuoti transporto priemonę vykdymu
455 2.2.4. Dėl sutarties tarp buto savininko, pageidaujančio atsijungti 

nuo bendros šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, ir bendrojo 
naudojimo įrenginių administratoriaus dėl nuostolių kompensavimo namo 
gyventojams sudarymo ir techninių sąlygų išdavimo

456 2.2.5. Dėl advokato, teikiančio antrinę valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą, veiksmais (neveikimu) padarytos žalos atlyginimo

 3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
457 3.1. 2008 m. gruodžio 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 

byloje Heinz Huber prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (C-524/06)
463 3.2. 2009 m. sausio 27 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 

byloje Hein Persche prieš Finanzamt Lüdenscheid (C-318/07)
468 3.3. 2009 m. vasario 17 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 

byloje Meki Elgafaji, Noor Elgafaji prieš Staatssecretaris van Justitie 
(C-465/07)

473 3.4. 2009 m. vasario 19 d. prejudicinis sprendimas baudžiamojoje byloje 
prieš Karl Schwarz (C-321/07)

478 3.5. 2009 m. birželio 4 d. prejudicinis sprendimas byloje T-Mobile 
Netherlands BV ir kt. prieš Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (C-8/08)

 4. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
484 4.1. Lenkijos Respublikos Vyriausiojo Administracinio Teismo sprendimo 

apžvalga
486 4.2. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga
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I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. 
įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, 
skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 
2006 m. taisyklių 4 ir 5.1-5.4 punktų, ta apimtimi, kuria, pareiškėjo 
teigimu, nustatyti papildomi reikalavimai išmokų gavėjams nei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl 
atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams 
teikimo“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktuose, atitikties Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių 
išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“

Administracinė byla Nr. I444-2/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. sausio 19 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir 
Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Nerijui Ulčinui,
atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Modestui 
Važnevičiui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Veselkos prašymą 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. 
įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, 
skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 
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2006 m. taisyklių 4 ir 5.1-5.4 punktai, ta apimtimi, kuria nustatyti papildomi 
reikalavimai išmokų gavėjams nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 
m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų 
Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktuose, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. 
nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams teikimo“.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Veselka kreipėsi į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pripažinti, kad Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 
patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4-5.4 
punktai, ta apimtimi, kuria nustato papildomus reikalavimus išmokų gavėjams, 
nei jie nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. 
nutarimo Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams teikimo“ 1.3.1.-1.3.2. punktuose, prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų 
tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ 
ir aukščiau nurodytus taisyklių punktus panaikinti.

Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2006 m. gegužės 2 d. priėmė nutarimą Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių 
išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ (toliau – 
ir Nutarimas). Šiuo Nutarimu Vyriausybė nusprendė, kad Lietuvoje už 2006 
metus bus išmokėta tiesioginė išmoka už kvotinio baltojo cukraus toną tiems 
žemės ūkio veiklos subjektams, kurie:

„1.3.1. atitinka Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus 
tiesioginėms išmokoms pagal vienkartinės tiesioginės išmokos už žemės ūkio 
naudmenų hektarą schemą gauti;

1.3.2. 2006–2007 prekybos metais turėjo baltojo cukraus kvotą <...>“.
Jokių kitų reikalavimų asmenims, kuriems turi būti išmokėtos 

minėtosios išmokos, Vyriausybės nutarimas nenumatė. Sąlygos buvo dvi: 
1) pasėlių deklaracija bendroms tiesioginėms išmokoms gauti; 2) baltojo 
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cukraus kvotos turėjimas. Šio nutarimo 3 punktu Vyriausybė pavedė Žemės 
ūkio ministerijai parengti ir patvirtinti Atskirų tiesioginių išmokų už cukrų 
administravimo bei kontrolės taisykles, tačiau ministerijai jokiu aktu nebuvo 
leista siaurinti išmokas gaunančių asmenų ratą.

Žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 buvo 
patvirtintos Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams, administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklės 
(toliau – ir Taisyklės). Šios Taisyklės susiaurino išmokas gaunančių asmenų 
ratą. Šių Taisyklių 2 punkte nurodytas jų tikslas – „nustatyti <...> išmokų 
<...> skyrimo <...> tvarką ir reikalavimus, keliamus žemės ūkio veiklos 
subjektams, siekiantiems gauti atskiras tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų“. 
Jeigu siekis nustatyti „tvarką“ yra teisėtas, tai siekis nustatyti „reikalavimus“ 
žemės ūkio subjektams yra visiškai neteisėtas, nes šiuos reikalavimus aiškiai ir 
nedviprasmiškai nustatė aukščiau paminėtas Vyriausybės Nutarimas. Išsikėlęs  
tikslą nustatyti „reikalavimus“, valstybinis administravimo subjektas nustatė 
tokius reikalavimus atskirosioms išmokoms gauti: 

„4. Atskiros tiesioginės išmokos mokamos pareiškėjams už kiekvieną 
kvotinio baltojo cukraus toną. 

5. Atskiros tiesioginės išmokos skiriamos pareiškėjams, pateikusiems 
paraišką, ir kurie:

5.1. 2006–2007 prekybos metais turi baltojo cukraus kvotą;
5.2. atitinka šiuos Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus 

tiesioginėms išmokoms pagal vienkartinės tiesioginės išmokos už žemės ūkio 
naudmenų hektarą schemą gauti:

5.2.1. pareiškėjo žemės ūkio valda (toliau – valda) įregistruota Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

5.2.2. užsiima žemės ūkio veikla ir turi nuosavybės teise priklausančios 
ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos žemės 
patvirtinančius dokumentus;

5.3. yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio 
ministerijos (toliau – Agentūra) Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių 1 priede 
nurodytą Paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus 2006 m. gauti (toliau – Paraiška tiesioginėms išmokoms gauti);

5.4. šių taisyklių 5.3 punkte nurodytoje Paraiškoje tiesioginėms išmokoms 
gauti deklaravo žemės ūkio naudmenas (laukai), kurios atitinka reikalavimus, 
nustatytus Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 
administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių 8, 9, 11, 12, 18 punktuose“.
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Taigi, pareiškėjo teigimu, taisyklės akivaizdžiai įvedė naują subjektą, 
kuriam gali būti išmokamos tiesioginės išmokos – „pareiškėją“. Taisyklių 4 
punktas nurodo mokėti išmokas ne baltojo cukraus gamintojams (Taisyklių 3 
p. l d.), o pareiškėjams. 

Vyriausybės nutarimu aiškiai apibrėžtai asmenų kategorijai – 
asmenims, deklaravusiems pasėlius bendrosioms tiesioginėms išmokoms 
gauti ir turintiems baltojo cukraus kvotą – uždėtos papildomos prievolės ir 
pareigos, kurios susiaurino galimybę gauti tokias išmokas daugeliui baltojo 
cukraus gamintojų. Įvykdyti papildomą prievolę – pateikti paraišką – baltojo 
cukraus gamintojas turėjo per trumpą laiką – nuo 2006 m. birželio 10 d. iki 
2006 m. liepos 25 d., be to, nustatyta daug paraiškos priedų. Akivaizdu, kad 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priimdama Nutarimą, niekaip nenorėjo ir 
negalėjo norėti apriboti skaičių asmenų, gaunančių Atskirąją išmoką, nes, kaip 
pažymėta Nutarimo 2 punkte, šios išmokos mokamos iš Europos žemės ūkio 
garantijų fondo, o Vyriausybės daugybę kartų deklaruotas tikslas yra kuo 
plačiau leisti naudotis ES parama visiems, kuriems tokia parama yra skiriama 
iš ES fondų.

Žemės ūkio ministras, savo Taisyklėmis nustatęs „reikalavimus“ 
išmokoms gauti, priėmė neteisėtą aktą, nes tokie reikalavimai jau buvo 
nustatyti aukštesnę galią turinčiu aktu – Vyriausybės Nutarimu. Pažymėtina, 
kad Taisyklių reikalavimai baltojo cukraus gamintojams tapti „pareiškėjais“ 
prieštarauja visai iki tol buvusiai griežtai cukrinių runkelių augintojų 
apskaitai. Žemės ūkio ministro noras surinkti iš visų baltojo cukraus 
gamintojų paraiškas ir juos suregistruoti atrodo labai keistai, žinant, jog ši 
žemės ūkio sritis pasižymėjo ypatingai griežtu valstybiniu reguliavimu ir 
cukrinių runkelių augintojai registruoti daugybę kartų.

II.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo 
prašymą prašo skundžiamo norminio administracinio akto dalį pripažinti 
teisėta ir pareiškimą dėl jos panaikinimo atmesti.

Atsiliepime pažymima, kad įgyvendinant reformos cukraus sektoriuje 
nuostatas, 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 319/2006, iš dalies 
keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės 
paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam 
tikras paramos schemas ūkininkams (OL 2006 L 58, p. 32), buvo nustatyta 
nauja išmokų rūšis – atskiros tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų žemės 
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ūkio veiklos subjektams, kurios įeina į bendrą paramos schemą ūkininkams, 
kaip numatyta 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams. 
Atkreipiamas dėmesys, kad Nutarimas buvo priimtas vadovaujantis reglamento 
(EB) Nr. 1782/2003 143 ba straipsnio nuostatomis, kurios leido valstybei narei 
pasirinkti išmokų schemą. Lietuva nusprendė, kad žemės ūkio veiklos subjektams 
2006 m. ir vėlesniais metais, kol Lietuvoje bus taikoma vienkartinės tiesioginės 
išmokos už žemės ūkio naudmenų hektarą schema, bus skiriamos atskiros 
tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų, mokant žemės ūkio veiklos subjektams 
už kvotinio baltojo cukraus toną. Vadovaujantis reglamento Nr. 1782/2003 
nuostatomis, buvo nustatyti minėtame nutarime referenciniai metai. Taisyklės, 
kurios įgyvendina reglamentą Nr. 1782/2003, buvo priimtos vadovaujantis 
reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatomis, kurios nustato išsamias kompleksinio 
paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos, nuostatas, numatytas reglamente (EB) Nr. 1782/2003, ir tuo pagrindu 
taisyklių 4-5.4 punktuose buvo numatyti reikalavimai, kurie yra ginčijami 
pareiškėjo. Pažymima, kad taisyklių 4-5.4 punktuose nustatyti reikalavimai yra 
detalizuojantys nutarimo 1.3.1 ir 1.3.2 punktus. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija taip pat pažymi, kad 
taisyklėse numatyta, jog cukrinių runkelių augintojai paraiškas gauti atskiras 
tiesiogines išmokas už cukrų turėjo pateikti ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 
30 d. ir su pavėlavimu – iki liepos 25 d., kaip numatyta 2004 m. balandžio 21 
d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004. 2006 metais paraiškos atskiroms 
tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų gauti buvo renkamos vadovaujantis 
Taisyklėmis, o nuo 2007 metų ir vėliau, kol Lietuvoje bus taikoma vienkartinės 
išmokos už žemės ūkio naudmenų hektare schema, vadovaujamasi Atskirų 
tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos 
subjektams, administravimo ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-248.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Veselka prašo 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. 
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įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, 
skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 
2006 m. taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4 ir 5.1-5.4 punktai, ta apimtimi, kuria 
nustatyti papildomi reikalavimai išmokų gavėjams nei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių 
išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ 1.3.1 
ir 1.3.2 punktuose, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 
m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų 
Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“.

Kaip matyti iš ginčijamo teisės akto pavadinimo, jis buvo skirtas 
nustatyti atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės taisykles 2006 metams. 
Tai eksplicitiškai nurodyta ir Taisyklių 2 punkte, pagal kurį šių Taisyklių tikslas 
– nustatyti atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams, skyrimo 2006 m. tvarką ir reikalavimus, keliamus 
žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti atskiras tiesiogines išmokas 
už baltąjį cukrų. Taisyklių 6 punkte buvo nustatyta, kad paraiškos atskiroms 
išmokoms už kvotinį baltąjį cukrų 2006 m. gauti turėjo būti pateiktos 
iki 2006 m. birželio 30 d., o iki 2006 m. liepos 25 d. (kartu su paraiška) 
savivaldybės padaliniui turėjo būti pateikta 2006 m. su baltojo cukraus 
gamintoju sudarytos sutarties kopija (Taisyklių 6 punkto 1 ir 2 papunkčiai). 
Išmokos pagal šias Taisykles turėjo būti mokamos nuo 2006 m. gruodžio 1 d. 
iki 2007 m. birželio 30 d. (Taisyklių 17 p.). Tad, kaip matyti iš paminėto, 
ginčijamų Taisyklių 4, 5.1-5.4 punktai ir juose nustatyti reikalavimai galėjo ir 
turėjo būti taikomi tik sprendžiant dėl atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį 
cukrų už 2006 m. išmokėjimo.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 23 d. 
įsakymu Nr. 3D-248 buvo patvirtintos „Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį 
cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir 
kontrolės taisyklės“ (toliau – ir Vėlesnės Taisyklės). Šis įsakymas buvo iš 
dalies pakeistas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 28 
d. įsakymu Nr. 3D-169. Pastebėtina, kad reikalavimai, keliami žemės ūkio 
veiklos subjektams, siekiantiems gauti atskiras tiesiogines išmokas už baltąjį 
cukrų, nustatyti Vėlesnėse Taisyklėse, nėra visiškai identiški reikalavimams, 
kurie buvo nustatyti 2006 m. Taisyklėse (žr. Vėlesnių Taisyklių 5, 7 p.). 
Taigi atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės 
ūkio veiklos subjektams skyrimo tvarką ir reikalavimus, keliamus žemės 
ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti atskiras tiesiogines išmokas už 
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baltąjį cukrų, šiuo metu nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-248 patvirtintos Vėlesnės Taisyklės 
(su atitinkamais vėlesniais pakeitimais), o ne ginčijamos 2006 m. Taisyklės. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 
3D-232 patvirtintos 2006 m. Taisyklės jau nebėra aktualios, jos nėra taikytinos 
sprendžiant dėl atskirų tiesioginių išmokų už vėlesnius ir šiuo metu aktualius 
laikotarpius.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. vasario 19 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. I6-2/2007 pažymėjo, kad „tais atvejais, 
kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo 
kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 
straipsnyje nurodyti subjektai, administraciniams teismams yra priskiriama 
tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų teisėtumą. Ginčijamo 
norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo 
tokiais atvejais yra pagrindas nutraukti bylą kaip nepriskirtą administracinių 
teismų kompetencijai“ Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 
1 punkto pagrindu.

Tokios pačios praktikos, aiškinant Konstitucinio Teismo pradėtos 
teisenos nutraukimą, laikomasi ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (žr., 
pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą).

Norminio teisės akto galiojimo laikas suprantamas kaip laiko tarpas 
nuo akto įsigaliojimo pradžios iki jo galiojimo pabaigos. Norminių teisės aktų 
galiojimas gali pasibaigti, kai baigiasi pats akto galiojimo laikas, kuris buvo 
nurodytas pačiame norminiame teisės akte, kuomet atitinkama institucija, 
turinti teisę priimti norminį teisės aktą, tiesiogiai panaikina pirmiau galiojusį 
norminį teisės aktą, kai Konstitucinis Teismas ar Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas sprendimu (bendrine prasme) pripažįsta teisės 
aktą prieštaraujančiu aukštesnės teisinės galios teisės aktui (paprastai toks 
teisės aktas netenka teisinės galios ir netaikomas nuo Konstitucinio Teismo 
arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo oficialaus 
paskelbimo dienos) ir inter alia, kai teisėkūros subjektas patvirtinta kitokį tų 
pačių visuomeninių santykių teisinį reglamentavimą (žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2007 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. I17-18/2007).

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijami visuomeniniai santykiai 
(reikalavimai, keliami žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti 
atskiras tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų) šiuo metu inter alia yra 
sureguliuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 23 d. 
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įsakymu Nr. 3D-248 patvirtintose Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, 
skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 
taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais), o ne Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintose Atskirų 
tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos 
subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklėse, kurių teisėtumą 
ir prašo ištirti pareiškėjas. Taigi, atsižvelgiant į paminėtą, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo kompetencijos tirti norminių administracinių 
teisės aktų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams kontekste, ginčijamas 
teisinis reguliavimas (atitinkami 2006 m. Taisyklių punktai) laikytinas 
nebegaliojančiu (nebetaikytinu ir nebeaktualiu šiuo metu sprendžiant dėl 
atitinkamų visuomeninių santykių sureguliavimo turinio). Dėl šių priežasčių 
norminė administracinė byla nutrauktina.

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šios norminio administracinio 
akto teisėtumo bylos nutraukimas neužkerta kelio individualią bylą 
nagrinėjančiam administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui 
kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti ir nebegaliojančio norminio 
administracinio akto teisėtumą, jeigu tai yra būtina sprendimui byloje priimti. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija 

n u t a r i a :

Norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos 
Seimo nario Juliaus Veselkos prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų 
tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos 
subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4 ir 5.1-5.4 punktai, 
ta apimtimi, kuria nustatyti papildomi reikalavimai išmokų gavėjams nei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl 
atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams 
teikimo“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktuose, neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių 
išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“, nutraukti.

Nutartis neskundžiama.
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1.2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. 
įsakymo Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 
70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties 
formos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kiek jis nustato 
tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą 
energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitikties Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio 
pakeitimo“ patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ta apimtimi, kuria uosto žemės nuomos 
mokesčio dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, 
atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai

Administracinė byla Nr. I575-3/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. vasario 26 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), 
Dainiaus Raižio, Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės 
Žalimienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovui Sauliui 
Kerzai,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal 
pareiškėjo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 16 „Dėl 
susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos patvirtinimo“ dalinio 
pakeitimo“ ta apimtimi, kiek jis nustato tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
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žemės nuomos sutarties formą energetikos veiklą vykdantiems subjektams, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 
daliai ir ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 
d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. 
liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 
nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – ir Susisiekimo ministro 
įsakymas Nr. 370) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
užmokesčio apskaičiavimo tvarka ta apimtimi, kuria uosto žemės nuomos 
mokesčio dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal 
valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – ir 
Direkcija) ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ (toliau – ir 
AB „Lietuvos energija“) dėl uosto žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žeme 2006 metais. 

Direkcijos teigimu, atsakovas naudoja žemės sklypą, esantį Minijos 
g. 180F, Klaipėdoje, kuris yra priskirtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorijai. Šiame sklype yra atsakovui priklausanti Marių 110/35/10 kW 
transformatorių pastotė. Todėl atsakovas turi sumokėti teisės aktų nustatytą 
mokestį už naudojimąsi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žeme.

Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 
pateiktuose procesiniuose dokumentuose atsakovas, be kita ko, nurodė, kad 
pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir Energetikos 
įstatymas, EĮ) 14 straipsnį, valstybei nuosavybės teise priklausanti žemė 
energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo objektams statyti parduodama ar 
išnuomojama ne aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Todėl Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro priimti teisės aktai, kuriais reglamentuojama 
žemės nuomos tvarka energetikos veiklą vykdantiems subjektams, neatitinka 
Energetikos įstatymo nuostatų.

II.

2007 m. spalio 8 d. nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 
nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu 
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ištirti: 1) ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. 
įsakymas Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 
„Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos 
patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – ir Susisiekimo ministro įsakymas 
Nr. 16) ta apimtimi, kiek jis nustato tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
žemės nuomos sutarties formą energetikos veiklą vykdantiems subjektams, 
atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 
nuostatas; 2) ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 
15 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – ir Susisiekimo 
ministro įsakymas Nr. 370) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka ta apimtimi, kuria uosto žemės 
nuomos dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitinka 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Teismas nurodo, kad byloje kyla ginčas dėl uosto žemės nuomos 
mokesčio. Ieškovas prašo teismą priteisti iš atsakovo žemės nuomos mokestį 
už naudojimąsi žemės sklypu, esančiu Minijos g. 180F, Klaipėdoje. Savo 
reikalavimą ieškovas grindžia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 
straipsnio 2 dalyje įtvirtintu uosto žemės apibrėžimu bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 582, kuriais atsakovo 
naudojamas žemės sklypas buvo priskirtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorijai, taip pat Susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu 
Nr. 370 patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarka, kuria nustatomas atitinkamas uosto žemės nuomos 
mokesčio dydis. Atsakovas savo nesutikimą su ieškiniu faktiškai grindžia ne 
tiek jam galbūt tenkančios pareigos mokėti nuomos mokestį nebuvimu, kiek 
nesutinka su ieškovo nurodoma skaičiavimo tvarka (metodika) bei dydžiais. 
Jo teigimu, ginčo šalių santykiai nagrinėjamu atveju turėtų būti reglamentuoti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Pareiškėjo teigimu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
tvarką nustato Susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 16 
patvirtinta tipinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis 
bei Susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370 patvirtinta 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo 
tvarka. Minėtais teisės aktais uosto žemės nuomos tvarka nustatoma visiems 
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žemę nuomojantiems subjektams, taip pat ir vykdantiems energetikos veiklą. 
AB „Lietuvos energija“ yra specialus subjektas, vykdantis energetikos veiklą, 
todėl jam taikytinos specialiųjų įstatymų normos, pirmiausia Energetikos 
įstatymo nuostatos, dėl ko teismas, priimdamas sprendimą, turės pasisakyti.

Teismui kyla abejonių, ar AB „Lietuvos energija“, kaip specialiam 
subjektui, vykdančiam energetikos veiklą, minėtais Susisiekimo ministro 
įsakymais nustatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties 
forma ir žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka, ta apimtimi, kuria 
uosto nuomos sutarties forma ir žemės nuomos dydis nustatomas energetikos 
veiklą vykdantiems subjektams, atitinka Energetikos įstatymo 14 straipsnio 
1 dalies nuostatas. Pagal minėtą įstatymo nuostatą, žemė energijos gamybos, 
perdavimo ir skirstymo objektams statyti parduodama ar išnuomojama 
ne aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Teismui kyla abejonių, ar 
atsakovui, kaip specifiniam energetikos veiklą vykdančiam subjektui, uosto 
teritorijoje turinčiam energetikos objektą – transformatorių pastotę, turi 
būti taikoma tipinė uosto žemės nuomos sutartis bei atitinkami uosto žemės 
nuomos dydžiai, nustatyti Susisiekimo ministro, kurie skirti kitiems uosto 
naudotojams – asmenims, vykdantiems uoste komercinę ar ūkinę veiklą. 
Todėl reikia nustatyti, ar Susisiekimo ministras, minėtais aktais nustatydamas 
uosto žemės nuomos tvarką ir energetikos subjektams, neviršijo savo 
kompetencijos ribų.

III.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepime į Vilniaus 
miesto 1 apylinkės teismo prašymą nurodė, kad nesutinka su prielaida, jog 
ginčijami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai gali prieštarauti 
Energetikos įstatymo 14 straipsnio l daliai. Savo poziciją Susisiekimo 
ministerija grindžia šiais argumentais:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. 
įsakymas Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 
„Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos 
patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – ir Susisiekimo ministro įsakymas 
Nr. 16) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. 
įsakymas Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. 
liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 
nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – ir Susisiekimo ministro 
įsakymas Nr. 370) priimti neviršijant nustatytų kompetencijos ribų. Šių 
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įsakymų priėmimą sąlygojo įstatymo nuostatos, todėl jie neprieštarauja 
nei Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, nei kitiems šio įstatymo 
straipsniams, nei kitiems teisės aktams.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.545 straipsnio 
1 dalis nustato, kad pagal žemės nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) 
įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje 
nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą 
paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje 
nustatytą žemės nuomos mokestį. CK 6.545 straipsnio 2 dalis nustato, kad 
atskiri Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti žemės sklypų nuomos 
užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, 
taip pat žemės sklypų, esančių laisvosiose ekonominėse zonose, jūrų uosto 
teritorijoje ar kitose specifinėse vietovėse, nuomos ypatumus. Tokiu būdu 
įstatymas nustato baigtinį sąrašą atvejų (CK 6.545 str. 2 d.), kai atskirais 
įstatymais galima nustatyti žemės nuomos ypatumus, tačiau energetikos 
įmonės į šį sąrašą nepatenka. Todėl kokie nors žemės nuomos atskiri 
ypatumai energetikos įmonėms negalėtų būti taikomi. CK 1.3 straipsnio 
2 dalis nustato, kad esant šio kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimams, 
taikomos šio kodekso normos, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas pirmenybę 
suteikia kitų įstatymų normoms. Kokios nors pirmenybės energetikos įmonių 
veiklą reguliuojantiems įstatymas CK nesuteikia. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – ir uostas) veiklą ir valdymą 
nustato specialusis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
įstatymas (toliau – ir Uosto įstatymas). Specialiojo įstatymo priėmimas 
parodo uosto išskirtinumą ir jo svarbą Lietuvos ūkiui bei ekonomikai. Uosto 
veikla organizuota taip, kad pagrindines iš uosto veiklos gaunamas valstybės 
pajamas sudaro pajamos, gaunamos iš rinkliavų už laivų atplaukimą ir 
buvimą uoste bei už nuomojamą uosto žemę. Šias rinkliavas valstybė pavedė 
administruoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (toliau – ir 
Uosto direkcija), kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu, yra įtraukta į strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą.

Pagal Uosto įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, uosto žemė, tai Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų žemės plotas su jame esančia 
uosto infrastruktūra. Pagal Uosto įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, uosto žemė, 
akvatorija ir uosto infrastruktūra yra Lietuvos Respublikos nuosavybė. Pagal 
Uosto įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, uosto žemė, infrastruktūra ir akvatorija 
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neprivatizuojama. Pagal šiuos Uosto įstatymo straipsnius matoma, kad uosto 
žemė yra išskirtinai Lietuvos Respublikos nuosavybė ir nėra jokios galimybės 
uosto žemę perleisti kitų asmenų nuosavybėn. Uosto įstatyme yra numatyta 
tik uosto žemės nuomos galimybė.

Susisiekimo ministerija pažymėjo, kad CK 6.545 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, kad atskiri Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti žemės 
sklypų, esančių jūrų uosto teritorijoje ar kitose specifinėse vietose, nuomos 
ypatumus. Dėl specifinės uosto geografinės padėties uosto žemės ištekliai 
yra riboti, todėl labai svarbu, kad uosto teritorija būtų išnaudojama kuo 
efektyviau. Siekiant racionalaus ir efektyvaus uosto žemės naudojimo, 
Uosto įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad uosto naudotojai uosto 
teritorijoje gali vykdyti tik tokią komercinę ir ūkinę veiklą, kuri atitinka uosto 
funkcinę paskirtį, ir jeigu dėl jų veiklai reikalingos uosto žemės yra sudaryta 
uosto žemės nuomos sutartis šio įstatymo nustatyta tvarka. Uosto įstatymo 5 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Uosto direkcija turi teisę išnuomoti uosto 
žemę su uosto veikla susijusioms reikmėms.

Uosto įstatymo 22–26 straipsniai nustato specialią uosto žemės naudojimo, 
taip pat – ir nuomos tvarką. Uosto įstatymo 23 straipsnis reglamentuoja uosto 
žemės nuomos tvarką. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Uosto direkcija 
uosto žemę gali išnuomoti tik konkurso tvarka, išskyrus du konkrečius 
atvejus, kai: 1) uosto žemė išnuomojama juridiniams asmenims, kurie įgijo 
statinius. Šiuo atveju jiems išnuomojami tik statinių pardavimo (perdavimo) 
metu buvusiai tiesioginei pastatų paskirčiai reikalingi uosto žemės plotai; 2) 
uosto žemė išnuomojama uosto žemės naudotojams kaip kompensacija už 
paimtą visuomenės poreikiams anksčiau jiems išnuomotą uosto žemę ir dėl 
to nutraukiama prieš terminą uosto žemės nuomos sutartis. Tokios pačios 
nuostatos yra įtvirtintos ir CK 6.551 straipsnyje. Šiame straipsnyje teigiama, 
kad valstybinė žemė išnuomojama aukciono būdu asmeniui, pasiūliusiam 
didžiausią nuomos mokestį, išskyrus atvejus, kai valstybinė žemė išnuomojama 
ne aukciono būdu. Šio straipsnio 2 dalyje apibrėžti atvejai, kai galima valstybės 
žemę išnuomoti ne aukciono būdu: 1) jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams 
asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais; 2) 
kitais įstatymų numatytais atvejais.

Speciali uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka yra vienas 
iš būdų, padedančių racionaliai ir efektyviai naudoti valstybinę uosto žemę. 
Ši speciali uosto žemės nuomos tvarka yra taikoma tik specifinėje, įstatymu 
įvardintoje ir Vyriausybės nutarimu apibrėžtoje teritorijoje – uoste. Uosto 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalis nurodo, kad uosto žemės nuomos konkurso 
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sąlygas, uosto žemės nuomos sutarties formą, uosto žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarką ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžius Uosto 
direkcijos teikimu tvirtina Susisiekimo ministras. Tai atitinka ir CK 6.552 
straipsnio 2 dalies nuostatą, kad valstybinės žemės, nuomojamos ne aukciono 
būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Vadovaujantis nurodytais įstatymų straipsniais, Susisiekimo ministras buvo 
įpareigotas patvirtinti visos uosto teritorijoje esančios žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarką ir uosto žemės nuomos sutarties formą. Uosto įstatymo 23 
straipsnio 2 dalyje ir 24 straipsnyje yra nurodytos esminės uosto žemės nuomos 
sąlygos (uosto žemės nuomos mokesčio didinimo ir mažinimo galimybės, 
maksimalus uosto žemės nuomos sutarties terminas), o Uosto įstatymo 
25 straipsnyje yra nustatytos pagrindinės uosto žemės nuomos sutarties sąlygos, 
tačiau šiame įstatyme nėra nurodyta, kad atskiriems vienos ar kitos srities ūkio 
subjektams Susisiekimo ministro patvirtinta uosto žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarka ar uosto žemės nuomos sutarties forma yra netaikomi. 
Kadangi Uosto įstatyme atskirų sričių ūkio subjektams nėra nustatyta jokių 
išlygų dėl uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos ir uosto žemės 
nuomos sutarties formos, tiek Uosto įstatymas, tiek poįstatyminiai teisės aktai, 
įgyvendinantys šį įstatymą, yra visiems ir vienodai privalomi.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, nepažeisdamas teisės aktų 
bei neviršydamas savo kompetencijos ribų ir įgyvendindamas Uosto įstatymo 
nuostatas, patvirtino ginčo objektu tapusius visuotinai privalomus šiuos 
teisės aktus: 1) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarką, patvirtintą susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 
d. įsakymu Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų 
įgyvendinimo“ (šiuo metu galioja 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 370 
redakcija); 2) tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį, 
patvirtintą Susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 70 „Dėl tipinės 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos patvirtinimo“ 
(šiuo metu galioja 2001 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 16 redakcija).

Pažymėtina, kad tiek uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo 
tvarka, tiek tipinė uosto žemės nuomos sutarties forma taikoma vienodai 
visiems ūkio subjektams, neišskiriant atskirų grupių. Priešingu atveju kiltų 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų visų asmenų lygybės prieš 
įstatymus ir sąžiningos konkurencijos laivės principų pažeidimo grėsmė. Nėra 
nė vienos objektyvios priežasties ir nėra teisinio pagrindo energetikos įmones 
išskirti į atskirą grupę ir šios grupės įmonėms taikyti specifines ir lengvatines 
uosto žemės nuomos ir nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos sąlygas. 



25

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Nustačius nevienodas uosto žemės nuomos sąlygas, energetikos srityje 
veikiančios Lietuvos įmonės turėtų išskirtines ir nevienodas sąlygas lyginant 
su kitomis ūkinės veiklos sritimis užsiimančiomis įmonėmis, ir tai lemtų 
nevienodas verslo ir konkurencijos sąlygas. Energetikos įmonės yra pelno 
siekiantys ūkio subjektai, už savo veiklą gaunantys pajamas ir pelną, todėl 
yra normalu, kad už valstybei priklausantį turtą (žemę), už kurio naudojimą 
jie gauna pajamas ir pelną, sumokėtų nustatytą žemės nuomos mokestį. 
Pažymėtina ir tai, kad specialios uosto žemės nuomos sutarties formos 
nustatymas yra būtina sąlyga normaliai uosto veiklai užtikrinti, kadangi šioje 
sutartyje yra nustatytos specialios sąlygos, užtikrinančios normalų ir saugų 
uosto funkcionavimą pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus bei 
tarptautinių sutarčių reikalavimus. Susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta 
tipinė uosto žemės nuomos sutarties forma yra skirta specialų teisinį režimą 
turinčios teritorijos – uosto žemės nuomos sandoriui sudaryti ir skirtingas 
nuomos sąlygų atskiroms nuomininkų grupėms nustatymas gali sąlygoti 
uosto režimo nesilaikymą ar kitų nuomininkų diskriminaciją. Uosto žemės 
nuomos sutartimi uosto žemės nuomininkams nustatomos ir specifinės 
pareigos, tokios kaip teritorijos apsauga, leidimų sistema ir kt., o tokių pareigų 
nesilaikymas gali kelti grėsmę stabiliam ir saugiam uosto darbui.

2. Susisiekimo ministro įsakymai Nr. 16 ir Nr. 370 neprieštarauja ir 
negali prieštarauti Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, kadangi šių 
teisės aktų reguliavimo objektai yra skirtingi.

Energetikos įstatymas valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės 
energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo objektams statyti nuomos kainų 
klausimų nereglamentuoja. Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad žemė energetikos objektams statyti išnuomojama ar kitaip 
suteikiama naudotis įstatymų nustatyta tvarka. Valstybei nuosavybės teise 
priklausanti žemė energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo objektams statyti 
parduodama ar išnuomojama ne aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. 
Akivaizdu, kad šis įstatymo straipsnis nustato žemės išnuomojimo ar kitokio 
suteikimo sąlygas naujai statomų energetikos objektų (energijos gamybos, 
perdavimo ir skirstymo) statybai, o ne jau pastatytų objektų eksploatacijai. 
Uosto įstatymas nenumato jokių uosto žemės suteikimo lengvatų naujų 
objektų statybai. Pagal jau minėtą Uosto įstatymo 23 straipsnio 1 dalį yra 
numatytos tik dvi uosto žemės išsinuomojimo lengvatos, t. y.: 1) uosto žemė 
išnuomojama juridiniams asmenims, kurie įgijo statinius. Šiuo atveju jiems 
išnuomojami tik statinių pardavimo (perdavimo) metu buvusiai tiesioginei 
pastatų paskirčiai reikalingi uosto žemės plotai; 2) uosto žemė išnuomojama 
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uosto žemės naudotojams kaip kompensacija už paimtą visuomenės 
poreikiams anksčiau jiems išnuomotą uosto žemę ir dėl to nutraukiama prieš 
terminą uosto žemės nuomos sutartis. Akivaizdu, kad Energetikos įstatymo 
14 straipsnio 1 dalies reguliavimo objektas yra kitas nei specialiojo Uosto 
įstatymo reguliavimo objektas ir nekonkuruoja su šio įstatymo nuostatomis. 
Kadangi šie įstatymai tarpusavyje nekonkuruoja, tai nekonkuruoja ir šių 
įstatymų poįstatyminiai teisės aktai.

Pažymėtina, kad, kaip jau buvo minėta, pagal Uosto įstatymo 5 ir 
7 straipsnius uosto žemė, akvatorija ir uosto infrastruktūra yra Lietuvos 
Respublikos nuosavybė ir jie yra neprivatizuojami. Energetikos įstatymo 14 
straipsnio 1 dalis numato galimybę valstybei nuosavybės teise priklausančią 
žemę energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo objektams statyti, parduoti 
ar išnuomoti ne aukciono būdu. Tai taip pat patvirtina, kad šie įstatymai 
tarpusavyje negali konkuruoti dėl šių įstatymų nuostatų nesuderinamumo. 
Susisiekimo ministro įsakymai Nr. 16 ir Nr. 370 nenustato lengvatinės 
valstybinės žemės pardavimo ir nuomos tvarkos naujų energetikos objektų 
statybai, tačiau numato bendrą uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo 
tvarką ir tipinę uosto žemės nuomos sutarties formą. Energetikos įstatymo 
14 straipsnio 1 dalies nuostatas galima įgyvendinti vadovaujantis bendra 
valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės skyrimo tvarka (taip pat 
ir energetikos įmonėms), kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos žemės 
įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo 
naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, šių teisės aktų pagrindu priimtuose 
Vyriausybės nutarimuose ir kituose poįstatyminiuose teisės aktuose.

Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, 
kad uosto žemės nuomos mokesčio dydis, apskaičiavimo tvarka ir uosto 
žemės nuomos koeficientas yra nustatyti įstatymų, poįstatyminių teisės 
aktų (CK 6.552 str. 2 d., Uosto įstatymo 23 str. 2 d., Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos 2 p.) ir negali 
būti nustatomi šalių susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-437/2005 VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ prieš AB 
„Klaipėdos naftą“).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija nėra įtraukta į Vilniaus 
miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-4001-727/2007, 
kurioje kilo Susisiekimo ministro įsakymų Nr. 16 ir Nr. 370 teisėtumo 
klausimas. Iš bylą nagrinėjančio teismo 2007 m. spalio 8 d. nutarties galima 
suprasti, kad atsakovas AB „Lietuvos energija“ uosto teritorijoje eksploatuoja 
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jau esamus objektus ir neplanuoja statyti naujų objektų, tad šiuo atveju 
neturėtų būti taikoma Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis. AB „Lietuvos 
energija“, uosto teritorijoje vykdanti komercinę ūkinę veiklą (parduoda 
elektros energiją uoste veikiančioms įmonėms), vadovaujantis Uosto įstatymo 
4 straipsnio 2 dalimi, privalo turėti su Uosto direkcija sudarytą uosto žemės 
nuomos sutartį.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
IV.

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 16 „Dėl 
susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos patvirtinimo“ 
dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kiek jis nustato tipinę Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą energetikos veiklą vykdantiems 
subjektams, neprieštarauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 
14 straipsnio 1 daliai, ir ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ 
patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos užmokesčio 
apskaičiavimo tvarka ta apimtimi, kuria uosto žemės nuomos mokesčio 
dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai.

V.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė 
instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai 
valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo (Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 20 str. 1 d. 3 p.).

Norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios kompetencijos 
ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės administracinio 
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akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti teismui įvykdyti 
teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės 
ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nėra pavesta nagrinėti 
abstrakčius, hipotetinius, nesusijusius su nagrinėjama individualia byla teismų 
paklausimus. Tai, savo ruožtu, suponuoja, kad ir teismai neturi teisės kreiptis 
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, kurių 
išsprendimas neturės jokios reikšmės jų nagrinėjamos individualios bylos 
baigčiai. Šių principų egzistavimas norminių administracinių bylų teisenoje 
aiškiai atsispindi Administracinių bylų teisenos įstatyme, inter alia, ABTĮ 
111 straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodančiame, kad Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio 
akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia 
byla; ABTĮ 112 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad bendrosios 
kompetencijos teismas turi teisę kreiptis į administracinį teismą prašydamas 
patikrinti tik tokio norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas 
nagrinėjamoje byloje, teisėtumą. Tad Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, įvertinęs konkrečios individualios bylos aplinkybes ir paklausimo 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinį, turi teisę atsisakyti 
priimti bendrosios kompetencijos arba administracinio teismo prašymą 
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jei toks prašymas yra 
nesusijęs su nagrinėjama individualia byla (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 
d.). Jei toks prašymas buvo priimtas, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas turi teisę nutraukti norminę administracinę bylą kaip nepriskirtiną 
administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.; 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 28 d. nutartis 
norminėje administracinėje byloje Nr. I7-04/2007).

Kita vertus, tam tikrais atvejais iš Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui pateikiamos konkrečios individualios bylos 
medžiagos ir paklausimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
turinio, jo teisinių ir faktinių argumentų matyti, kad teismo prašymas, nors 
ir yra tam tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama individualia byla, tačiau 
peržengia konkrečios individualios bylos ribas ir apima tuos klausimus ir 
tokį teisinį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo nagrinėjama individualia 
byla. Tokiais atvejais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, į tai, 
kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi būti naudingas 
besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla, turi 
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teisę, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, arba atsisakyti priimti tam 
tikrą dalį prašymo, o jei jis priimtas – atitinkamą bylos dalį nutraukti, arba 
patikslinti pareikšto prašymo turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos 
aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą individualią bylą, kurioje teismas 
nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad bendrosios 
kompetencijos arba specializuoto administracinio teismo nutartis kreiptis 
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio 
administracinio akto teisėtumą turi būti motyvuota, nutartyje turi būti 
išdėstyti teisiniai argumentai, kuriais besikreipiantis teismas grindžia savo 
abejonę dėl ginčijamo akto (ar jo dalies) teisėtumo (ABTĮ 113 str. 1 d. 6 
p.). Teismo nurodomi teisiniai argumentai privalo būti išsamūs, aiškūs, 
logiški ir nuoseklūs. Teismas neturėtų apsiriboti vien tik bendro pobūdžio 
samprotavimais ar teiginiais. Teismo prašyme neturėtų būti ir nutylėtų 
motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. Minėti 
trūkumai gali būti pagrindu atsisakyti priimti teismo prašymą ištirti norminio 
administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 d.), o jei jis 
jau buvo priimtas – norminę administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną 
administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.). Be 
to, minėti trūkumai gali lemti, kad, pavyzdžiui, vadovaudamasis paties 
teismo pateiktais neišsamiais teisiniais argumentais, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas gali apsibrėžti per siauras norminio administracinio 
teisės akto teisėtumo patikrinimo ribas ir dėl to neišnagrinėti visų 
besikreipiančiam teismui galimai reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. 
Pastaruoju atveju teismui gali tekti dar kartą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą su prašymu ištirti tam tikro norminio administracinio 
akto teisėtumą ir kitu, ankstesniame prašyme nenurodytu ir (arba) teisiniais 
argumentais nepagrįstu, aspektu.

VI.

Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybei 
nuosavybės teise priklausanti žemė energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo 
objektams statyti parduodama ar išnuomojama ne aukciono būdu Vyriausybės 
nustatyta tvarka. Kaip matyti iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nagrinėtos 
civilinės bylos medžiagos, ginčas tarp Direkcijos ir AB „Lietuvos energija“ yra 
kilęs dėl užmokesčio už naudojimąsi valstybine žeme, kurioje yra AB „Lietuvos 
energija“ priklausantis turtas (civilinės bylos Nr. 2-4001-727/2007 l. 39-40), 
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už 2006 metus. Nei civilinėje byloje, nei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 
nutartyje, kuria buvo kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 
nėra duomenų, kad šiame žemės sklype 2006 m. buvo realiai statomi ar 
planuota statyti naujus energetikos objektus, kitaip tariant, nėra duomenų 
apie tai, kad ginčas būtų kaip nors susijęs su naujų energetikos objektų statyba 
ginčo žemės sklype. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, formuluodamas savo 
prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, šios aplinkybės 
nutarties motyvuojamojoje dalyje neaptaria ir su paklausimu teismui 
niekaip nesusieja. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas kelia klausimą dėl 
minėtų Susisiekimo ministro įsakymų taikymo visiems energetikos veiklą 
vykdantiems subjektams, neišskirdamas, ar konkretus ginčas yra susijęs su 
naujų energetikos objektų statyba, ar tik su jau anksčiau pastatytų energetikos 
objektų eksploatavimu. Teismo nutartyje nepateikta jokių teisinių argumentų, 
kodėl teismui šioje individualioje byloje yra būtina išsiaiškinti, ar jo ginčijami 
įsakymai neprieštarauja Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai ta 
apimtimi, kuria šie įsakymai galimai yra taikomi valstybinės žemės nuomai 
naujiems energetikos objektams statyti. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 
nepaaiškina, kaip ginčijamų teisės aktų teisėtumo ištyrimas minėta apimtimi 
(dėl valstybinės žemės nuomos naujiems energetikos objektams statyti) galėtų 
turėti įtakos jo nagrinėjamos bylos baigčiai. Tai sudaro pagrindą tikslinti 
pareiškėjo kreipimąsi, nes jo nagrinėjimas visa paklausimo apimtimi peržengtų 
bendrosios kompetencijos teismo nagrinėjamos individualios bylos ribas, 
šiuo atveju apibrėžiamas pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartyje 
nurodomus teisinius ir faktinius argumentus.

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Vilniaus miesto 1 
apylinkės teismo nutartyje nurodytu Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 
1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto žemės nuomos sutarties formos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ 
buvo iš dalies keičiama Susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 
70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties 
formos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 22-636) patvirtinta tipinė Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis, ji išdėstyta nauja redakcija. 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu 
Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 
d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų 
įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ buvo iš dalies keičiamas Susisiekimo 
ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio 
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jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 1997, Nr. 72-1855), inter 
alia, išdėstant nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintą Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką. 
Taigi nei Susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 16, nei 
Susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 370 neturėjo 
savarankiškos reikšmės, nes šie įsakymai – tai tik anksčiau priimtų teisės aktų 
pakeitimai. Šią aplinkybę, formuluodamas savo prašymą, pareiškėjas taip pat 
privalėjo įvertinti, nes būtent jam tenka pareiga, laikantis teisinės technikos 
taisyklių, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti teisės aktą (ir jo redakciją), kurio 
teisėtumą prašoma ištirti.

Susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 70 „Dėl 
tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos 
patvirtinimo“ ir jo vėlesni pakeitimai, taip pat ir Susisiekimo ministro 2001 m. 
sausio 24 d. įsakymas Nr. 16, neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-167. Tačiau atsižvelgiant į 
tai, kad prašymą ištirti minėto įsakymo teisėtumą pateikė teismas, kuriam 
šio klausimo išnagrinėjimas reikalingas sprendimo individualioje byloje 
priėmimui, tai nėra pagrindas nutraukti šią norminę administracinę bylą. 

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, kaip minėta, 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymu 
Nr. 286 patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarka buvo išdėstyta nauja redakcija Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370. Tačiau ir vėliau 
ši tvarka buvo ne kartą keičiama. Paskutinis šios tvarkos pakeitimas padarytas 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 
3-43. Taip pat minėta, kad ginčas individualioje byloje kyla dėl užmokesčio 
už naudojimąsi valstybine žeme už 2006 metus. Tačiau Vilniaus miesto 1 
apylinkės teismo prašyme nepateikta jokių teisinių argumentų, kodėl šioje 
byloje turėtų būti tiriama tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
mokesčio apskaičiavimo tvarkos Susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. 
įsakymo Nr. 370 redakcija, t. y. minėto teisės akto redakcija be pakeitimų, kurie 
įsigaliojo dar iki individualioje byloje aktualaus ginčo laikotarpio (2006 m.). 

Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių išplėstinė teisėjų kolegija patikslina 
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas tirs:

– ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. 
įsakymas Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
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2001 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 16 redakcija) ta apimtimi, kuria jis nustatė 
tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą 
valstybinės žemės nuomai energetikos veiklą vykdantiems subjektams, ne 
naujiems energetikos objektams statyti, neprieštaravo Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai;

– ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. 
įsakymu Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų 
įgyvendinimo“ patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos 
mokesčio apskaičiavimo tvarka (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 370 redakcija su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 28 
d. įsakymu Nr. 3-43) ta apimtimi, kuria nustatomas uosto žemės nuomos 
energetikos veiklą vykdantiems subjektams, ne naujiems energetikos 
objektams statyti, mokesčio dydis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai.

VII.

Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta:
„Žemė energetikos objektams statyti išnuomojama ar kitaip suteikiama 

naudotis įstatymų nustatyta tvarka. Valstybei nuosavybės teise priklausanti 
žemė energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo objektams statyti parduodama 
ar išnuomojama ne aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka“.

Kaip matyti iš Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies turinio, 
Energetikos įstatymas reikalauja, kad valstybinės žemės energijos gamybos, 
perdavimo ir skirstymo objektams statyti pardavimo ar išnuomojimo ne 
aukciono būdu tvarka būtų nustatyta ne žemesnio lygio nei Vyriausybės 
priimamu teisės aktu. Tačiau Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis 
tokio lygmens teisės akto reikalauja tik valstybinės žemės pardavimo ar 
nuomos energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo objektams statyti, o 
ne jau pastatytiems (esamiems) objektams eksploatuoti tvarkai nustatyti. 
Taigi pagal savo lingvistinę formuluotę, Energetikos įstatymo 14 straipsnio 
1 dalis reglamentuoja tik klausimus, susijusius su naujų energetikos 
objektų statyba. Tai, kad kalbant apie valstybinio jūrų uosto žemę negalima 
sutapatinti valstybinės žemės perdavimo naudotis jau pastatytiems objektams 
eksploatuoti ir naujiems objektams statyti, patvirtina ir tai, jog Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje minimas ir žemės 
perdavimas naudotis uoste esančiai viešajai geležinkelių infrastruktūrai 
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eksploatuoti, ir naujai viešajai geležinkelių infrastruktūrai statyti. Žemės 
naudojimo klausimai, susiję su elektros energetikos objektų eksploatavimu 
ir naujų objektų statyba, nėra visiškai identiškai reglamentuojami ir Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatyme (žr. Elektros energetikos įstatymo 
50 str. 2 ir 5 d.). Aukščiau paminėtų argumentų pagrindu darytina išvada, 
kad Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis negali būti aiškinama kaip 
reikalaujanti, kad valstybinės žemės nuomos ne naujiems energetikos 
objektams statyti tvarka būtų reglamentuojama Vyriausybės priimamais 
teisės aktais. Tai suponuoja, kad negali būti prieštaravimo tarp ginčijamų 
Susisiekimo ministro įsakymų, kurių teisėtumas tiriamas aukščiau apibrėžta 
apimtimi bei aprėpia tik tokios valstybinės žemės, kuri suteikiama naudotis 
ne naujiems energetikos objektams statyti, nuomos tvarkos klausimą, ir 
Energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. kovo 
2 d. įsakymas Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės 
nuomos sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 16 redakcija) ta apimtimi, kuria jis 
nustatė tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą 
valstybinės žemės nuomai energetikos veiklą vykdantiems subjektams, ne 
naujiems energetikos objektams statyti, neprieštaravo Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. 
liepos 24 d. įsakymu Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 
nuostatų įgyvendinimo“ patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės 
nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka (Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 370 redakcija su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 3-43) ta apimtimi, kuria nustatomas uosto 
žemės nuomos energetikos veiklą vykdantiems subjektams, ne naujiems 
energetikos objektams statyti, mokesčio dydis, neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai.

Sprendimas neskundžiamas.
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1.3. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 
d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkto, 38 punkto 1-osios lentelės ir 51 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 
straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių 
aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui 

Administracinė byla Nr. I146-4/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus, Laimės 
Baltrūnaitės (pranešėja), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir 
Virgilijaus Valančiaus,
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovei J. O.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal 
Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 
patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas, 38 punkto 1-oji 
lentelė ir 51 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 
daliai bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos teismas – civilinėje byloje nagrinėjo L. 
Š. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmojo apylinkės 
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teismo 2007 m. kovo 28 d. nutarties, kuria teismas patenkino antstolio M. D. 
pareiškimą dėl išieškotojo Vilniaus teritorinės muitinės sprendimo vykdymo 
išlaidų priteisimo iš skolininko – L. Š. individualios įmonės.

2007 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas sustabdė 
civilinę bylą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 
prašydamas ištirti, ar nagrinėjant bylą taikytino norminio teisės akto – 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 
1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – ir Sprendimų 
vykdymo instrukcija) 34 punktas, 38 punkto 1-oji lentelė ir 51 punkto 
nuostatos ta apimtimi, kuria numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir 
jų išieškojimas iš skolininko, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso (toliau – ir CPK) 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 
daliai, 1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo Nr. I-872 10 straipsnio 2 daliai ir 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.

II.

Vilniaus apygardos teismas savo prašymą ištirti norminio 
administracinio teisės akto teisėtumą grindžia šiais argumentais:

 1. CPK 609 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokios išlaidos priskirtinos 
vykdymo išlaidoms. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas nustato 
kitokią negu įstatymas vykdymo išlaidų sudėtį, taip pat – bendrąsias vykdymo 
išlaidas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 p.). Todėl teismui kilo 
abejonių, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas neprieštarauja CPK 
609 straipsnio 1 daliai.

2. CPK 583 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog vykdymo proceso 
normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Kadangi 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas numato, pareiškėjo nuomone, 
naują vykdymo išlaidų grupę – bendrąsias vykdymo išlaidas, nesusijusias 
su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, galima daryti išvadą, jog Instrukcija 
nustato ne vykdymo proceso normų taikymo tvarką, o naują vykdymo 
proceso normą. Todėl teismui kilo abejonių dėl Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkto atitikties CPK 583 straipsnio 1 daliai.

3. 1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo Nr. I-872 10 straipsnio 2 dalis 
reikalauja, kad teisės akto turinys būtų logiškas, glaustas ir aiškus. Įstatymų 
leidėjas CPK 609 straipsnio 1 dalyje pateikė detalų ir aiškų vykdymo išlaidų 
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sąrašą, kurį konkretizuoti turėjo Sprendimų vykdymo instrukcija. Kokios 
išlaidos priskiriamos bendrosioms vykdymo išlaidoms, Sprendimų vykdymo 
instrukcijoje nenurodyta. Todėl teismui kilo abejonių, ar Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai.

4. Sprendimų vykdymo instrukcijos 35 punkte nurodyta, kad 
išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui 
bendrąsias vykdymo išlaidas. Ši nuostata, teismo nuomone, leidžia daryti 
išvadą, jog bendrosios vykdymo išlaidos yra preliminari suma, kurią 
antstolis turėtų panaudoti faktinėms vykdymo išlaidoms padengti. Tuo 
tarpu Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 punkto I-oje lentelėje nurodytos 
bendrosios vykdymo išlaidos (nurodyti konkretūs šių išlaidų dydžiai) susietos 
su išieškotinos sumos dydžiu, o ne su antstolio faktiškai atliktų veiksmų kiekiu 
ir jo darbo sąnaudomis.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas nustato, kad skolininkui 
įvykdžius sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš 
skolininko išieškomos ne tik atskirų vykdymo veiksmų atlikimo, bet ir 
bendrosios vykdymo išlaidos. Jei skolininkas sprendimą įvykdo geruoju 
per raginime nustatytą terminą, vykdymo išlaidas gali sudaryti patvarkymo 
priimti vykdomąjį dokumentą surašymas, registruotų laiškų siuntimas ir kiti 
veiksmai, kuriuos antstolis faktiškai atliko. Pareiškėjo nuomone, negali būti 
išieškomos iš skolininko išlaidos, kurių antstolis faktiškai neturėjo, t. y. suma, 
kurią išieškotojas sumokėjo antstoliui kaip preliminarias vykdymo išlaidas. 

Teismui kilo abejonių, ar teisinis reguliavimas, kuriuo Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 38 punkto I-je lentelėje numatytų bendrųjų vykdymo 
išlaidų apibrėžtas dydis siejamas su išieškotinos sumos dydžiu, o ne su antstolio 
faktiškai atliktų veiksmų kiekių arba jo darbo sąnaudomis, taip pat 51 punktas 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad skolininkui įvykdžius sprendimą per raginime 
arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos ne tik atskirų vykdymo 
veiksmų atlikimo išlaidos, bet ir bendrosios vykdymo išlaidos, neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas) 2 straipsnio 1 
dalies 6 punkte numatytam teisingo apmokėjimo už darbą principui. 

Teismui taip pat kilo abejonių, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 
punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad skolininkui įvykdžius sprendimą 
per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos ne 
tik atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, bet ir bendrosios išlaidos, 
neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai, kadangi šioje įstatymo normoje 
bendrosios vykdymo išlaidos nenumatytos.
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III.

Rengiant bylą nagrinėti teisme, buvo gautas atsakovo Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepimas, kuriame pateikti argumentai, 
kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu 
Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34, 38 ir 51 punktais 
nustatytas teisinis reglamentavimas Vilniaus apygardos teismo nurodytoms 
įstatymų nuostatoms neprieštarauja. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija savo poziciją dėl norminio 
akto teisėtumo grindžia šiais argumentais:

1. Byla dalyje dėl pareiškėjo prašymo ištirti Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkto atitiktį CPK 609 straipsnio 1 daliai, turėtų būti 
nutraukta vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 
straipsnio 2 dalies 2 punktu.

Iki 2005 m. lapkričio 4 d. galiojusios Sprendimų vykdymo instrukcijos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 
31 d. įsakymu Nr. 432, 67 punkte buvo numatyta iš esmės ta pati vykdymo 
išlaidų struktūra, kaip ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 
1R-352 (įsigaliojo 2005 m. lapkričio 4 d.), 34 punkte (pakeistas tik išlaidų 
pavadinimas, vietoj bylos administravimo išlaidų numatant bendrąsias 
vykdymo išlaidas). Sąvokų „bylos administravimo išlaidos“ ir „bendrosios 
vykdymo išlaidos“ turinys ir paskirtis yra vienoda – šiomis sąvokomis 
apibrėžtos išlaidos turi padengti antstolių patiriamas faktines išlaidas, 
nesusijusias su konkrečių vykdymo veiksmų atlikimu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, ištyręs Sprendimų vykdymo 
instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432, 67 punkto, nustatančio atlyginimo mokėjimą 
antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, atitiktį CPK 609 straipsniui, 
2004 m. spalio 6 d. sprendimu pripažino, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 
67 punkto 3 papunktis neprieštarauja CPK 609 straipsniui. Nors šiuo teismo 
sprendimu formaliai buvo nuspręsta tik dėl vienos Sprendimų vykdymo 
instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidų dalies – atlyginimo antstoliui už 
vykdomojo dokumento įvykdymą – teisėtumo, tačiau Vilniaus apygardos 
teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, kuria prašoma ištirti Sprendimų 
vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 34 punkto atitiktį CPK 609 straipsniui, 
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pateikiami tie patys argumentai, dėl kurių jau buvo nuspręsta Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2004 m. spalio 6 d. sprendimu. Tai, kad nagrinėjamoje 
byloje keliamas klausimas dėl kitos Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytos 
vykdymo išlaidų dalies – bendrųjų vykdymo išlaidų – atitikties CPK 609 
straipsnio 1 daliai, atsakovo nuomone, esminės reikšmės neturi, nes pareiškėjas 
ginčija ne bendrųjų vykdymo išlaidų, kaip vykdymo išlaidų dalies, turinį ir esmę, 
o tik tai, kad jos nėra numatytos CPK 609 straipsnyje. Todėl, atsakovo nuomone, 
yra pagrindas taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 
dalies 2 punktą ir bylą dalyje dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 
atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai nutraukti.

2. CPK 609 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose pateiktas vykdymo 
išlaidų sąrašas nėra išsamus (baigtinis). Šio Kodekso 609 straipsnio 1 dalies 8 
punkte nustatyta, kad vykdymo išlaidas sudaro kitos su sprendimų vykdymu 
susijusios ar šio Kodekso nustatyta tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos. 
Pagal Civilinio proceso kodekse nustatytų teisės normų formuluotę vykdymo 
išlaidomis gali būti laikomos ir kitos išlaidos, kurios nors ir nėra susijusios su 
konkrečių antstolio procesinių veiksmų atlikimu, bet yra susijusios su visų 
sprendimų vykdymu (antstolio funkcijų vykdymu, vykdomųjų dokumentų 
vykdymu). CPK 609 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose nurodytos vykdymo 
išlaidų rūšys nėra aiškiai, konkrečiai ir išsamiai apibrėžtos (pvz., ryšių išlaidos 
gali apimti telekomunikacijų paslaugų išlaidas, elektroninių ryšių išlaidas, pašto 
išlaidas). Atsižvelgiant į vykdomųjų dokumentų įvairovę, jų vykdymo specifiką, 
taip pat į antstolių patiriamų išlaidų įvairovę, Civilinio proceso kodekse pateikti 
išsamų vykdymo išlaidų sąrašą objektyviai neįmanoma. CPK 609 straipsnio 2 
dalyje numatyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų 
tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Kadangi CPK 609 straipsnio 1 
dalies 1-7 punktuose nurodytų vykdymo išlaidų sąvokos nėra apibrėžtos (šiuose 
punktuose nurodomas išlaidų turinys), vykdymo išlaidų sąrašas nėra išsamus 
(CPK 609 str. 1 d. 8 p.), o įstatymų leidėjas pavedė vykdymo išlaidų dydį 
nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje (CPK 609 str. 2 d.), darytina išvada, 
kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje grupuojant, suskirstant vykdymo išlaidas 
ir nustatant jų dydį, vartoti kitas sąvokas nedraudžiama. Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkte nurodytos vykdymo išlaidos pagal turinį naujų išlaidų, 
nenumatytų CPK 609 straipsnio 1 dalyje, nenustato, o tik jas apibendrina ir 
suskirsto į tris pagrindines grupes, atsižvelgiant į jų pobūdį (ar jos nuolatinės 
(patiriamos visose vykdomosiose bylose), ar kintamos (patiriamos tik kai 
kuriose vykdomosiose bylose). Mano, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 
punktas neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai.
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3. CPK 583 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šio Kodekso VI dalyje 
nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų 
vykdymo instrukcija. Šią instrukciją tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 
Kadangi Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 punkte nurodytos vykdymo 
išlaidos, pareiškėjo nuomone, Civilinio proceso kodekse nenumatytos, vertinant 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto atitiktį CPK 583 straipsnio 1 daliai, 
turi būti analizuojama bendrųjų vykdymo išlaidų samprata ir tikslas.

Rengiant Sprendimų vykdymo instrukciją buvo laikomasi nuomonės, 
kad bendrosios vykdymo išlaidos turi padengti šias antstolių realiai patiriamas 
faktines išlaidas:

– bendrąsias vykdomųjų bylų vedimo išlaidas – vykdomųjų bylų 
užvedimo, jų baigimo, archyvavimo, saugojimo, buhalterinės apskaitos 
tvarkymo, interesantų priėmimo sąnaudas;

– darbo užmokesčio išlaidas – antstolio, antstolio padėjėjų, buhalterio, 
kitų antstolių kontorų darbuotojų;

– bendrosios paskirties išlaidas – patalpų įsigijimo ar nuomos, patalpų 
eksploatavimo, turto nusidėvėjimo, antstolio kontoros veiklos organizavimo ir 
valdymo, transporto priemonių įsigijimo ir išlaikymo, kuro, kanceliarinių prekių 
įsigijimo sąnaudas, ryšių (telekomunikacijų) paslaugas, įmokas Lietuvos antstolių 
rūmams (antstolio narystės mokestis Lietuvos antstolių rūmams), atlyginimą 
už naudojimąsi duomenų bazėmis (VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“ ir pan.), 
privalomąjį antstolio civilinės atsakomybės draudimą, banko išlaidas ir kt).

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas bendrąsias vykdymo išlaidas, kurias realiai 
patiria kiekvienas sprendimus vykdantis antstolis, pareiškėjo teiginys, jog remiantis 
šia Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostata, antstolis reikalauja ne tik faktiškai 
turėtų vykdymo išlaidų atlyginimo, bet ir papildomų išlaidų, kurių jis neturėjo, yra 
klaidingas. Minėtos išlaidos yra susijusios su visų sprendimų vykdymu, yra visų 
vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, kaip tai numatyta CPK 609 straipsnio 1 dalies 
8 punkte. Todėl darytina išvada, jog ši vykdymo išlaidų grupė nėra nenumatyta 
Civilinio proceso kodekse, ir atitinkamai nelaikytina naujomis, Civilinio proceso 
kodekse nenumatytomis, vykdymo išlaidomis. Taigi nėra teisinio pagrindo 
pripažinti Instrukcijos 34.1 punktą prieštaraujančiu CPK 583 straipsnio 1 daliai.

4. Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisės akto turinys turi būti logiškas, glaustas 
ir aiškus. Pareiškėjas nepateikė argumentų, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 
nuostatos būtų nelogiškos ar neglaustos. Pareiškėjo manymu, neaiški yra bendrųjų 
vykdymo išlaidų sąvoka. Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos 
įstatymo 10 straipsnio 2 dalis nereikalauja, kad teisės akte būtų pateiktas visų 
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teisės akte vartojamų sąvokų apibrėžimas. Teisės teorijoje visuotinai pripažįstama, 
kad nereikia apibrėžti sąvokų, kurios yra aiškios pačios savaime (per se). 
Sistemiškai aiškinant Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 ir 34.2 punktus yra 
akivaizdu, kad bendrosios vykdymo išlaidos – išlaidos, susijusios su vykdomųjų 
dokumentų vykdymu, kurios nėra susijusios su atskirų vykdymo veiksmų 
atlikimu, t. y. patiriamos visose vykdomosiose bylose. Iš Vilniaus apygardos 
teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarties matyti, kad pareiškėjui Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 34 punkto turinys – vykdymo išlaidų skirstymas į grupes 
– yra aiškus. Teigia, kad Instrukcijos 34.1 punktas neprieštarauja Įstatymų ir kitų 
teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai.

5. Iš Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartyje pateiktų 
argumentų matyti, kad keliama abejonė ne dėl viso Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 38 punkto, o tik dėl 1-osios lentelės ta apimtimi, kuria bendrųjų 
vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą 
dydis siejamas su išieškotinos sumos dydžiu, o ne su faktiškai atliktų veiksmų 
kiekiu arba darbo sąnaudomis, atitikties Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 
6 punktui.

Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad šio Kodekso 
1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomas teisingo 
apmokėjimo už darbą principas. Antstolio ir skolininko, taip pat antstolio ir 
išieškotojo nei darbo santykiai, nei sutartiniai santykiai nesieja. Darbo kodeksas 
vykdymo proceso, antstolių ir proceso dalyvių tarpusavio santykių nereguliuoja. 
Sprendimo vykdymo instrukcija yra Civilinio proceso kodeksą, reglamentuojantį 
vykdymo procesą, įgyvendinantis poįstatyminis teisės aktas. Darbo kodekso 
ir Sprendimo vykdymo instrukcijos taikymo sritys ir reguliavimo dalykai yra 
skirtingi. Todėl Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyti vykdymo išlaidų 
dydžiai negali būti sutapatinti su antstolio atlyginimu. Antstolis yra savarankiškai 
veikiantis ir individualia profesine veikla užsiimantis asmuo. Antstolio kontora 
nėra civilinių teisinių santykių, įskaitant ūkinę komercinę veiklą, subjektas 
(Antstolių įstatymo 18 str. 2 d.). Antstolis nėra susietas darbo santykiais nei su 
kontora, nei su jokiu kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu, neveikia pagal darbo 
sutartį ir negali būti prilyginamas darbuotojui. Užsiimdamas profesine veikla, 
antstolis siekia iš savo veiklos ne tik padengti išlaidas, bet ir uždirbti pelno, kuris 
priklauso nuo jo veiklos efektyvumo. Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 
punkte nustatytas teisingo apmokėjimo už darbą principas taikytinas vertinant 
darbdavio mokamą pagal darbo sutartį atlyginimą už darbuotojo atliktą darbą. 
Todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 
punktas prieštarauja Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
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6. Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkto galimo neatitikimo 
įstatymams atsakovas pažymėjo, jog nustačius, kad Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punktas neprieštarauja įstatymams, remiantis tais pačiais 
argumentais turėtų būti pripažinta, kad šios Instrukcijos 51 punktas taip pat 
yra teisėtas.

IV.

Rengiant bylą nagrinėti teisme, taip pat buvo gauta Lietuvos antstolių 
rūmų išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartyje 
nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto, 38 punkto I-osios 
lentelės ir 51 punkto nuostatos neprieštarauja teismo nurodytoms Civilinio 
proceso kodekso, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos 
įstatymo bei Darbo kodekso nuostatoms. Išvadoje išdėstyti argumentai 
iš esmės atitinka atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
atsiliepime nurodytus motyvus.

Išvadoje pažymėta, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte 
nurodytos bendrosios išlaidos pagal savo turinį ir esmę nereiškia naujų 
išlaidų. Tai yra tos pačios vykdymo išlaidos, kurios numatytos CPK 609 
straipsnio 1 dalyje. Šių išlaidų suskirstymas Sprendimo vykdymo instrukcijos 
34 punkte į tris konkrečias, apibrėžtas grupes, teisinės technikos prasme 
įtvirtinant jas atskiruose papunkčiuose, yra logiškas, nuoseklus, nes tokiu 
būdu išlaikyta bendra vykdymo išlaidų sistema, tuo pačiu atribojant, išskiriant 
tam tikras, specifines šios sistemos kategorijas.

Lietuvos antstolių rūmų išvadoje taip pat nurodyta, kad Sprendimų 
vykdymo instrukcijos I-oje lentelėje nustatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir 
atlyginimo antstoliui dydžiai. Minimi dydžiai įtvirtinti Sprendimų vykdymo 
instrukcijoje detalizuojant CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punktą. CPK 609 
straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose nurodytoms išlaidoms būdinga ir bendra tai, 
kad jos kompensuoja antstolio patirtas realias išlaidas, t. y. jos skirtos padengti 
faktinių veiksmų atlikimo, paslaugų suteikimo sąnaudas. Skiriamasis šių išlaidų 
požymis yra tas, jog jas įmanoma ir kiekvienu atveju būtina tiksliai apskaičiuoti. 
Tuo tarpu apibrėžtas bendrųjų vykdymo išlaidų mokestis nustatomas todėl, 
kad juo įgyvendinama iš esmės tapati funkcija – kompensuoti vykdymo 
procese patirtas išlaidas, tačiau juo dengiamų išlaidų tiksliai apskaičiuoti 
galimybių nėra, nors jos yra neišvengiamos (vykdomosios bylos užvedimo, 
jos tinkamo įforminimo, užregistravimo Vieningame vykdomųjų dokumentų 
archyve, archyvavimo sąnaudos, kanceliarinės išlaidos, kontoros išlaikymo 
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išlaidos, darbuotojų darbo sąnaudos, procesinių dokumentų rengimas 
teismui, kelionės ir laiko sąnaudos vykstant į teismą, išieškotinų piniginių lėšų 
paskirstymas, finansininko darbo sąnaudos pervedant paskirstytas pinigines 
lėšas ir kt.). Dėl nurodytų priežasčių vykdymo išlaidų mokestis Sprendimų 
vykdymo instrukcijoje nustatytas pagal išieškotinas sumas ir bylų kategorijas. 
Skirtingai nei bendrosios vykdymo išlaidos, ar išlaidos, susijusios su konkrečių 
vykdymo veiksmų atlikimu, antstolio atlyginimas neatlieka kompensacinės 
funkcijos, todėl logiška, kad antstolio atlyginimas prie pirmiau paminėtų 
išlaidų nepriskiriamas ir į jas neįskaitomas.

Pagal Antstolių įstatymo 2 straipsnį antstolis yra valstybės įgaliotas 
asmuo, paskirtas Teisingumo ministro, o atlikdamas savo funkcijas 
yra nepriklausomas ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, 
kitais teisės aktais, Antstolių etikos kodeksu. Antstolio veiklai Darbo kodekso 
nuostatos, reglamentuojančios darbo apmokėjimą, netaikomos. Antstolio, 
kaip valstybės įgalioto asmens darbo apmokėjimas yra reglamentuotas atskiru 
teisės aktu (Sprendimų vykdymo instrukcija), kuriame nustatyti paslaugų 
įkainiai. Antstolio ir išieškojimo dalyvių nesieja darbo santykiai, pagrįsti 
darbo sutartimi, todėl Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostata 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 punkto atžvilgiu negali būti taikoma.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
V.

Dėl norminio teisės akto teisėtumo tyrimo apimties

Pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarties 
rezoliucinėje dalyje prašymas ištirti norminio teisės akto teisėtumą 
suformuluotas apibendrintai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
prašoma patikrinti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. 
spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34, 38 ir 51 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, 1995 m. gegužės 
2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo 
tvarkos įstatymo Nr. I-872 10 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui. Tačiau iš nutartyje išdėstytų 
argumentų matyti, kad pareiškėjo prašymo ištirti norminio teisės akto 
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teisėtumą apimtis yra siauresnė. Teismui sukėlė abejonių tik kai kurių 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34, 38 ir 51 punktų nuostatų atitiktis 
aukštesnės galios teisės aktų atitinkamoms normoms.

Iš pareiškėjo prašymo argumentų nustatyta, kad Vilniaus apygardos 
teismui kilo abejonių:

– ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. 
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas, 
ta apimtimi, kuria nustatytas vykdymo išlaidų suskirstymas į rūšis, tarp jų 
numatant bendrąsias vykdymo išlaidas, neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 
daliai ir 583 straipsnio 1 daliai, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai;

– ar teisinis reguliavimas, kuriuo Sprendimų vykdymo instrukcijos 
38 punkto I-ojoje lentelėje numatytų bendrųjų vykdymo išlaidų apibrėžtas 
dydis siejamas su išieškotinos sumos dydžiu, tačiau nesiejamas su antstolio 
realiai atliktų veiksmų kiekiu arba jo darbo sąnaudomis, taip pat 51 punktas 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad iš skolininko išieškomos ne tik atskirų 
vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, bet ir bendrosios vykdymo išlaidos, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 
punkte numatytam teisingo apmokėjimo už darbą principui; 

– ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas ta apimtimi, kuria 
nustatyta, kad kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme 
nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos bendrosios išlaidos ir atskirų 
vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 
daliai.

Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija nagrinėjamoje byloje Sprendimų vykdymo instrukcijos 34, 38 ir 51 
punktų nuostatų atitiktį pareiškėjo nurodytoms įstatymų nuostatoms tirs 
pirmiau minėta pareiškėjui faktiškai kilusių abejonių apimtimi.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas 
nustato, kad teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčijamo norminio 
administracinio akto. Atsakovo nuomone, remiantis šia įstatymo nuostata 
byla dalyje dėl pareiškėjo prašymo ištirti Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 
punkto atitiktį CPK 609 straipsnio 1 daliai turėtų būti nutraukta.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, jog dėl ginčijamo norminio administracinio akto yra įsiteisėjęs 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas 
norminėje administracinėje byloje Nr. I17-11/2007. Šioje byloje Lietuvos 
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vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija tyrė, ar Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 
patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 punktas, kuriuo nustatyta, 
jog byloms, kurios yra priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, 
taikoma Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432, neprieštarauja 
Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai. Norminėje administracinėje 
byloje Nr. I17-11/2007 Sprendimų vykdymo instrukcijos 34, 38 ir 51 punktų 
atitiktis aukštesnės galios teisės aktams nebuvo tiriama. Atsakovo nurodytoje 
norminėje administracinėje byloje Nr. I7-07/2004 Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas tyrė kito norminio administracinio teisės akto – 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu 
Nr. 432 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos – teisėtumą. Dėl 
pareiškėjo prašymo ištirti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. 
spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkto atitiktį CPK 609 straipsnio 1 daliai, taikyti Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas nėra pagrindo.

VI.

Dėl antstolio teisinio statuso ir antstolių veiklos teisinio reguliavimo

2003 m. sausio 1 d. įgyvendinta institucinė antstolių reforma, kurią 
numatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu 
Nr. 1484 patvirtinti Teismo antstolių institucinės reformos metmenys. 
Antstolis tapo nebe valstybės tarnautoju, o valstybės įgaliotu asmeniu, kuriam 
valstybė suteikė vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių 
konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų numatytas funkcijas 
(Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., 21 str. 1 d.). Tuo pačiu buvo atsisakyta iš 
valstybės biudžeto finansuoti antstolių administracines išlaidas, nustatyta, 
kad už sprendimo dėl ginčo tarp privačių asmenų vykdymą turi mokėti 
ginčo šalys (CPK 610 str., Metmenų 1.3 ir 3 p.). Tačiau priverstinis sprendimų 
vykdymas ir toliau išlieka valstybės funkcija, nors ir perduota privatiems 
valstybės įgaliotiems asmenims. Antstolio reikalavimai vykdyti teismų bei 
kitų institucijų bei pareigūnų sprendimus, kurių vykdymą civilinio proceso 
tvarka nustato įstatymai, privalomi visiems asmenims (CPK 584, 585, 586, 
587 str.). Vykdymo išlaidos (CPK 609 str.) patenka į vykdymo proceso, kuris 
priskirtinas viešajai teisei, reglamentavimo rėmus. Kadangi vykdymo išlaidos 
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turi būti apmokamos vykdymo proceso dalyvių (CPK 610, 611 str.), šių išlaidų 
dydis, jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka turi tiesioginę  įtaką šių asmenų 
materialinėms teisėms ir pareigoms. Valstybei tenka uždavinys vykdymo 
procesą tinkamai reglamentuoti, kad būtų užtikrintas tiek išieškotojo, 
tiek skolininko teisių balansas, kad vykdymo procese būtų laikomasi 
teisinės valstybės principų (teisinio tikrumo, teisinio aiškumo, teisėtų 
lūkesčių apsaugos ir kt.), o tuo pačiu, kad vykdymo sistema būtų efektyvi ir 
užtikrinanti antstoliui sąlygas vykdyti valstybės pavestas funkcijas.

Antstolio įgaliojimų įgijimo, sustabdymo ir pasibaigimo tvarką, 
antstolių funkcijas, veiklos principus, profesines teises ir pareigas bei kitus 
su antstolių veikla susijusius santykius reglamentuoja 2002 m. gegužės 9 d. 
Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas Nr. IX-876 (2004 m. lapkričio 4 d. 
įstatymo Nr. IX-2537 redakcija). Pagal Antstolių įstatymo 21 straipsnio 4 dalį 
atlyginimo antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, 
tvarką ir dydžius nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 

Vykdymo procesą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI 
dalis. Šio Kodekso 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų 
dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo 
instrukcija. Šią instrukciją CPK 583 straipsnio 1 dalimi pavesta tvirtinti 
Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 
m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymą“ įgaliojo Teisingumo ministeriją, suderinus su 
Finansų ministerija, parengti ir patvirtinti Sprendimų vykdymo instrukciją. 
Vykdydamas šį Vyriausybės nutarimą, Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministras 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtino Sprendimų 
vykdymo instrukciją. Ši instrukcija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (įsigaliojo 2005 m. lapkričio 4 d.) 
buvo pripažinta netekusia galios ir patvirtinta naujos redakcijos Sprendimų 
vykdymo instrukcija. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą, prašydamas ištirti šiuo įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo 
instrukcijos kai kurių nuostatų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.

Rengiant bylą nagrinėti teisme buvo gauta Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta 
medžiaga, patvirtinanti, jog Teisingumo ministerijos 2005 m. spalio 27 d. 
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija yra suderinta 
su Finansų ministerija, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 1 punktas.
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VII.

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu 
Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto atitikties 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 daliai

1. Civilinio proceso kodekso 609 straipsnis (2002 m. vasario 28 d. 
įstatymo Nr. IX-743 redakcija) nustato:

„1. Vykdymo išlaidas sudaro:
1) išlaidos, susijusios su turto apžiūra, areštu, įkainojimu, pervežimu, 

saugojimu ir realizavimu;
2) atlyginimas ekspertams, vertėjams ir kitiems asmenims, 

dalyvaujantiems vykdymo procese;
3) ryšių išlaidos;
4) skolininko, jo turto arba vaiko paieškos išlaidos;
5) antstolio kelionės ir komandiruotės išlaidos;
6) išlaidos skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, internete;
7) išlaidos, susijusios su kuratoriaus paskyrimu;
8) kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar šio Kodekso nustatyta 

tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos.
2. Vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato 

Sprendimų vykdymo instrukcija.“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu 

Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas nustato:
„34. Vykdymo išlaidos skirstomos į:
34.1. bendrąsias vykdymo išlaidas;
34.2. vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. 

Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 litų, šios 
vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos neskaičiuojamos, 
o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, šiame 
punkte nurodytos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos 
negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki 200 litų – negali viršyti 50 litų;

34.3. atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą.“
CPK 609 straipsnio 1 dalies 1–7 punktai pateikia konkrečias vykdymo 

išlaidų rūšis. Šių išlaidų rūšių sąrašas nėra baigtinis, nes CPK 609 straipsnio 1 
dalies 8 punkte nurodyta, kad vykdymo išlaidas sudaro „kitos su sprendimų 
vykdymu susijusios ar šio Kodekso nustatyta tvarka atliekamų veiksmų atlikimo 



47

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

išlaidos“. Šioje formuluotėje įstatymų leidėjo pavartota disjunkcija „ar“ leidžia 
vykdymo išlaidomis pripažinti dvi išlaidų, neįvardytų CPK 609 straipsnio 1–7 
punktuose, grupes: 1) kitas su sprendimų vykdymu susijusias išlaidas; 2) kitas 
CPK nustatyta tvarka atliekamų konkrečių vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas. 
Todėl siekiant išsiaiškinti, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktu 
nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytos vykdymo išlaidų rūšys, tarp 
jų numatant bendrąsias vykdymo išlaidas (Instrukcijos 34.1 p.), neprieštarauja 
CPK 609 straipsnio 1 daliai, būtina nustatyti, kad šiomis išlaidų rūšimis arba 
padengiami konkretūs vykdymo veiksmai, arba jos kitaip yra susijusios su 
sprendimų vykdymu. Prieštaravimas tarp Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkte įvardytų vykdymo išlaidų rūšių ir CPK 609 straipsnio 1 dalies būtų 
nustatytas, jeigu būtų konstatuota, kad Sprendimų vykdymo instrukcija prie 
vykdymo išlaidų priskiria išlaidas, kurių CPK neleidžia priskirti vykdymo 
išlaidoms (išlaidas, nesusijusias su sprendimų vykdymu, arba išlaidas ne už 
konkrečius CPK nustatyta tvarka atliekamus vykdymo veiksmus), arba nepriskiria 
vykdymo išlaidoms išlaidų, kurias CPK pripažįsta vykdymo išlaidomis.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 2 papunktis išskiria 
vykdymo išlaidų grupę – išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų 
atlikimu. Nustato, kad išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė 
nei 10 litų, šios vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto išlaidos 
neskaičiuojamos. Taip pat numato vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) bei 
transporto išlaidų maksimalius dydžius (išieškojimuose, kuriuose išieškotina 
suma yra nuo 10 iki 50 litų – negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki 200 litų – 
negali viršyti 50 litų). Instrukcijos 3-je lentelėje yra nustatytos sumos, kurios 
turi būti sumokamos už konkretaus vykdymo veiksmo atlikimą. Išlaidų, 
susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu išskyrimas Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 34 punkto 2 papunktyje atitinka CPK 609 straipsnio 
1-7 punktuose įstatymų leidėjo pasirinktą konstrukciją, išvardytas išlaidų už 
konkrečius vykdymo veiksmus rūšis, taip pat atitinka CPK 609 straipsnio 
1 dalies 8 punkte nurodytą kitų išlaidų už CPK nustatyta tvarka atliekamus 
vykdymo veiksmus priskyrimą vykdymo išlaidoms. Todėl Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkto 2 papunktyje numatymas vykdymo išlaidų, susijusių su 
atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, atitinka CPK 609 straipsnio 1 daliai.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 3 papunktis išskiria vykdymo 
išlaidų grupę – atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) 
įvykdymą. Vykdomieji dokumentai yra numatyti CPK 587 straipsnyje. CPK 
609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir 
atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Ginčijamo 
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norminio akto 2-je lentelėje yra numatyti atlyginimo antstoliui už vykdomojo 
dokumento įvykdymą dydžiai pagal vykdomųjų dokumentų kategorijas. Minėta, 
kad CPK 609 straipsnio 8 punktas leidžia prie sprendimų vykdymo išlaidų 
priskirti kitas su sprendimų vykdymu susijusias išlaidas arba kitas CPK nustatyta 
tvarka atliekamų konkrečių vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas. Atlyginimas 
antstoliui nekompensuoja CPK nustatyta tvarka atliekamų vykdymo veiksmų 
atlikimo išlaidų, nes šios išlaidos kompensuojamos Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34.2. punkte ir iš dalies 34.1. punkte numatytomis išlaidomis. Tačiau 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, 
kad atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą 
išskyrimas ir nustatymas kitokiu būdu yra susijęs su sprendimų vykdymu. 
Sprendimų vykdymo instrukcijoje pasirinktas teisinio reguliavimo modelis ir 
vykdymo išlaidų grupavimas, atskirai išskiriant atlyginimą antstoliui „sėkmės 
mokesčio“ forma, o ne šį atlyginimą įtraukiant ir „paslepiant“ tarp vykdymo 
išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, skatina antstolius siekti 
vykdomojo dokumento realaus įvykdymo. Tuo remiantis darytina išvada, kad 
vykdymo išlaidų grupės – atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento (jo 
dalies) įvykdymą – išskyrimas Sprendimų vykdymo Instrukcijos 34 punkto 
3 papunktyje, atitinka CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą kitų 
išlaidų, susijusių su sprendimų vykdymu, sampratą. Todėl Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkto 3 papunktis neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 1 papunktyje numatyta 
vykdymo išlaidų grupė – bendrosios vykdymo išlaidos. Skirtingai nuo išlaidų, 
susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bendrosios vykdymo išlaidos 
nėra konkrečiai įvardytos CPK 609 straipsnyje. CPK 609 straipsnio 1 dalies 
8 punktas leidžia vykdymo išlaidoms priskirti ne tik CPK nustatyta tvarka 
atliekamų veiksmų atlikimo išlaidas, bet ir kitas su sprendimų vykdymu 
susijusias išlaidas. Todėl siekiant ištirti Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkto 1 papunkčio teisėtumą, būtina nustatyti, ar bendrosios vykdymo 
išlaidos yra susijusios su sprendimų vykdymu.

Sprendimų vykdymo instrukcija nepateikia atsakymo į klausimą, kokia 
yra bendrųjų vykdymo išlaidų paskirtis. Sistemiškai aiškinant Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 34 punktą, matyti, kad bendrosiomis vykdymo išlaidomis 
nėra kompensuojama už atskirus vykdymo veiksmus (kompensacinis vykdymo 
išlaidų vaidmuo) ir nėra atlyginama antstoliui už jo darbą (atlygintinumo 
vaidmuo), nes šias išlaidas aiškiai išskiria Instrukcijos 34 punkto 2 ir 3 
papunkčiai. Atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei išvadą 
byloje pateikusių Lietuvos antstolių rūmų teigimu, bendrosios vykdymo išlaidos 
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nustatomos siekiant kompensuoti kiekviename vykdymo procese antstolio 
patiriamas išlaidas, kurių tiksliai apskaičiuoti galimybių nėra.

Analizuojant Sprendimų vykdymo instrukcijos 3-oje lentelėje įvardytas 
atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas, tampa aišku, jog šioje lentelėje 
yra numatyti įkainiai tik už tipines, dažniausiai pasitaikančiais ir konkrečiose 
vykdomosiose bylose atliekamų vykdymo veiksmų rūšis. Tačiau vykdymo 
procese susiduriama ir su kitomis išlaidomis, nesusijusiomis su vykdymo 
procese atliekamais konkrečiais vykdymo veiksmais. Šios išlaidos nėra konkrečių 
vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, tačiau jos yra susijusios su sprendimų 
vykdymu taip, kad, nesant jų, konkrečių vykdymo veiksmų atlikimas nebūtų 
užtikrinamas (kanceliarinės išlaidos, antstolio kontoros ir darbuotojų išlaikymo 
išlaidos ir kt.). Neabejotina, kad antstolis kiekviename vykdymo procese patiria 
bendro pobūdžio išlaidas (vykdomųjų bylų užvedimo, tvarkymo, užbaigimo, 
saugojimo archyve materialinės sąnaudos, įskaitant kanceliarines išlaidas; 
antstolio, antstolio padėjėjų, finansininko, kitų antstolių kontorų darbuotojų 
darbo sąnaudos; antstolio kontoros veiklos organizavimo išlaidos ir kt.). 
Valstybei nefinansuojant antstolių administracinės veiklos, tokios išlaidos turi 
būti padengtos vykdymo proceso dalyvių. Tokio pobūdžio išlaidos pripažintinos 
kitomis su sprendimų vykdymu susijusiomis išlaidomis, kurias numato CPK 
609 straipsnio 1 dalies 8 punktas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 
1 papunktyje ši vykdymo išlaidų grupė įvardyta bendrosiomis vykdymo 
išlaidomis. Bendrųjų vykdymo išlaidų išskyrimas Sprendimų vykdymo 
instrukcijoje atitinka CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punktą (kitos su sprendimų 
vykdymu susijusios išlaidos), todėl nėra prieštaravimo tarp CPK 609 straipsnio 
1 dalies ir Sprendimų vykdymo Instrukcijos 34 punkto 1 papunkčio.

Vien tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo 
išlaidos suskirstytos į tris grupes – bendrąsias vykdymo išlaidas, vykdymo 
išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, ir atlyginimą antstoliui 
už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, o CPK 609 straipsnio 1 dalyje 
toks suskirstymas tiesiogiai neįvardytas, nėra pakankamas pagrindas teigti, 
kad tarp CPK 609 straipsnio 1 dalies ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 
punkto yra prieštaravimas. Minėta, kad visos Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkte nurodytos vykdymo išlaidų rūšys skirtos arba konkretiems vykdymo 
veiksmams padengti, arba yra kitaip susijusios su sprendimų vykdymu, 
o išlaidos, nesusijusios su sprendimų vykdymu, vykdymo išlaidoms nėra 
priskirtos. Vien šių išlaidų grupavimas pagal skirtingus kriterijus nei aukštesnės 
teisinės galios akte, nepagrindžia prieštaravimo tarp Sprendimų vykdymo 
Instrukcijos 34 punkto ir CPK 609 straipsnio 1 dalies nuostatų.
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VIII.

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 
1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto ta apimtimi, 
kuria numatytos bendrosios išlaidos, atitikties Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso 583 straipsnio 1 daliai

Civilinio proceso kodekso 583 straipsnio „Vykdymo proceso teisinis 
reglamentavimas“ (2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-743 redakcija) 1 
dalyje nustatyta: „Šio Kodekso VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų 
taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Šią instrukciją 
tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“.

Nors pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. 
nutartyje yra suformuluotas prašymas ištirti Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkto ta apimti, kuria numatytos bendrosios išlaidos, atitiktį CPK 583 
straipsnio 1 daliai, tačiau iš nutarties motyvų matyti, jog pareiškėjui abejonių 
sukėlė Instrukcijos 34 punkto atitiktis CPK 583 straipsnio 1 dalies 1 sakiniui: 
„Šio Kodekso VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką 
nustato Sprendimų vykdymo instrukcija“. 

CPK 583 straipsnio 1 dalies 1 sakinys nustato įpareigojimą teisėkūros 
subjektams parengti Sprendimų vykdymo instrukciją, kuri nustatytų vykdymo 
proceso normų taikymo tvarką. Ši įstatymo formuluotė nereglamentuoja 
vykdymo išlaidų rūšių ar kitų su vykdymo išlaidomis susijusių klausimų. Kadangi 
CPK 583 straipsnio 1 dalies 1 sakinys ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 
punktas reglamentuoja skirtingus klausimus, prieštaravimo tarp šių teisės normų 
nėra. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas (šiame punkte 
įvardytų vykdymo išlaidų rūšys) neprieštarauja CPK 583 straipsnio 1 daliai.

IX.

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 
1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkto, kuriuo numatytas 
bendrųjų išlaidų išieškojimas iš skolininko, atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai

Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas nustato: „Kai skolininkas 
įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko 
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išieškomos bendrosios vykdymo išlaidos ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo 
išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo 
atveju neimamas“.

Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartyje keliama abejonė, 
ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad 
iš skolininko išieškomos ne tik atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, o ir 
bendrosios vykdymo išlaidos, neprieštarauja CPK 609 straipsnio 1 daliai.

Pirmiau minėta, kad bendrosioms išlaidoms Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkto 1 papunkčio prasme priskirtinos tos vykdymo išlaidos, 
kurios neišvengiamai susijusios su sprendimų vykdymo procesu (pagal CPK 
609 straipsnio 1 dalies 8 punktą, tai kitos su sprendimų vykdymu susijusios 
išlaidos) ir jomis kompensuojamos kiekvienoje vykdomojoje byloje antstolio 
patiriamos išlaidos, kurios lieka nepadengtos atskirai apmokėjus už atskirų 
vykdymo veiksmų atlikimą. Net ir tuo atveju, jei skolininkas įvykdo sprendimą 
geruoju, antstolis patiria pirmiau aptartas bendrojo pobūdžio išlaidas. Iš 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkto turinio matyti, kad į aplinkybę, 
jei skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą 
terminą, Instrukcijoje atsižvelgiama (skolininkas neturi mokėti atlyginimo 
antstoliui už sprendimo įvykdymą). Nustačiusi, jog Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 34 punkte pateiktas vykdymo išlaidų suskirstymas į tris vykdymo 
išlaidų grupes, tarp jų numatant bendrąsias vykdymo išlaidas, neprieštarauja 
CPK 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad prieštaravimo tarp Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 51 punkto ir CPK 609 straipsnio 1 dalies taip pat nėra.

X.

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 
1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto ta apimtimi, 
kuria numatytos bendrosios išlaidos, atitikties Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo 
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalis nustato: „Teisės akto turinys turi būti 
logiškas, glaustas ir aiškus“. Minėta teisės norma reikalauja iš teisėkūros 
subjektų teisės aktuose vartoti aiškias, tarpusavyje neprieštaraujančias 
formuluotes. Imperatyvus įstatymų leidėjo reikalavimas teisės aktuose vartoti 
aiškias ir logiškas formuluotes, be kita ko, reiškia, kad jos turi būti tikslios bei 
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nuoseklios. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip 
pat pabrėžia, kad teisės akto turinio aiškumas suponuoja ne vien reikalavimą, 
jog būtų aiškios žodinės teisės akto formuluotės, bet ir reikalavimą, kad, 
remiantis teisės akto turiniu, būtų aiškus nurodymas teisinio santykio 
dalyviams elgtis vienu ar kitu būdu. Aiškumo reikalavimas nereiškia draudimo 
teisės aktuose taikyti dispozityvų teisinio reguliavimo metodą, tačiau viešojoje 
teisėje normos, turinčios tiesioginės įtakos asmenų teisėms ir pareigoms, 
privalo būti itin tikslios ir nepalikti vietos dviprasmiam interpretavimui. 

Iš Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarties argumentų 
matyti, kad pareiškėjui kyla abejonių dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 
34 punkto 1 papunkčio, kuriame numatytos bendrosios išlaidos, atitikties 
Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 
daliai. Pareiškėjas įžvelgia Instrukcijos 34 punkto 1 papunkčio neaiškumą, nes 
Instrukcijoje nėra reglamentuota, kas sudaro bendrąsias vykdymo išlaidas. 

Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas pateikia vykdymo išlaidų 
skirstymą į rūšis, tačiau pačios rūšys šioje teisės normoje nėra detalizuojamos. 
Vien tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos vienoje normoje nėra apibrėžta, 
kokios vykdymo išlaidos priskiriamos bendrųjų išlaidų grupei, savaime 
nereiškia, jog nagrinėjamo norminio teisės akto turinys šiuo aspektu nėra aiškus. 
Sprendimų vykdymo instrukcija yra sisteminis teisės aktas. Todėl jo turinys turi 
būti aiškinamas sistemiškai. Ne visi teisės normos elementai privalo būti išdėstyti 
viename norminio teisės akto straipsnyje ar punkte, o gali atsispindėti ir kitose 
norminio akto sudedamosiose dalyse. Todėl Instrukcijos 34 punkto 1 papunkčio 
teisėtumas aiškumo požiūriu negali būti atskleistas, neįvertinus kitų Instrukcijos 
nuostatų, atskleidžiančių nurodytas vykdymo išlaidų rūšis. Tik nustačius, kad 
remiantis Sprendimų vykdymo instrukcija negalima konstatuoti, kokios išlaidos 
patenka į Instrukcijos 34 punkto 1 papunktyje išskirtą vykdymo išlaidų rūšį ir 
kokie jų dydžiai, būtų galima teigti, kad teisinis reglamentavimas yra neaiškus. Be 
to, Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos, numatančios vykdymo išlaidas, 
turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai su CPK VI dalies normomis.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 punkte nurodyta, kad bendrosios 
vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente 
nurodytą išieškotiną sumą (1 lentelė), o šios Instrukcijos nustatytais atvejais 
– į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė). 2-os lentelės 1–14 eilutėse 
išvardytos konkrečių vykdomųjų dokumentų kategorijos. Pagal 2-os lentelės 
14 punktą šiame punkte nurodytas bendrųjų išlaidų įkainis gali būti taikomas 
kitų kategorijų (t. y. neišvardytų 1–13 eilutėse) vykdomiesiems dokumentams ir 
teismo pavedimams, nenurodytiems šioje ar 1-je lentelėje). Į klausimą, kas yra 
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vykdomieji dokumentai, atsako CPK 587 straipsnis. Instrukcijos 3-je lentelėje 
(1–20 punktai) įvardytos atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos (įkainiai). 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 46 punktas nustato, kad Instrukcijos 3-je 
lentelėje nurodytos sumos, kai antstoliui apmokama už konkretų vykdymo 
veiksmo atlikimą, neapima išlaidų, nurodytų šios Instrukcijos 48 punkte. Pagal 
Instrukcijos 48 punktą kitoms, šios Instrukcijos 3-je lentelėje nenurodytoms 
vykdymo išlaidoms, priskiriama pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, 
pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese 
dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, 
bankinių pavedimų, mokamų užklausimų ir kitos faktinės išlaidos, kurias 
antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas. 
Sisteminis minėtų Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų aiškinimas leidžia 
konstatuoti, kad Instrukcijos III skyriaus „Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai“ 
normų visuma nustato, kokios išlaidos yra dengiamos kaip išlaidos, susijusios 
su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (patenka į Instrukcijos 34.2 punktu 
apibrėžtą vykdymo išlaidų grupę), kaip apskaičiuojamas atlyginimas antstoliui 
už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą (Instrukcijos 34.3 punkte 
numatytos vykdymo išlaidos). Taip pat nustato, kad visos likusios išlaidos, 
nepatenkančios į išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų kategoriją, 
priskiriamos bendrosioms vykdymo išlaidoms (Instrukcijos 34.1 punkte 
apibrėžta vykdymo išlaidų grupė), t. y. CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkto 
prasme priskiriamos kitoms su sprendimų vykdymu susijusiomis išlaidoms.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto 1 papunktis 
Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 
2 daliai neprieštarauja.

XI.

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 
1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 punkto I-os lentelės ir 
51 punkto, kuriuose nustatytos bendrosios išlaidos ir atlyginimo antstoliui dydis, 
atitikties Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui

Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartyje keliama abejonė, 
ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 punkto I-oji lentelė, nustatanti bendrųjų 
išlaidų apibrėžtą dydį, kuris siejamas su išieškotinos sumos dydžiu, tačiau 
nesiejamas su antstolio realiai atliktų veiksmų kiekiu arba jo darbo sąnaudomis, 
taip pat 51 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad iš skolininko išieškomos 
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ne tik atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, bet ir bendrosios vykdymo 
išlaidos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 
6 punkte numatytam teisingo apmokėjimo už darbą principui.

Pareiškėjo teigimu, atlyginimo nustatymas antstoliui yra apmokėjimo už 
jo atliktą darbą nustatymas, o atlyginimo dydžio nustatymas, neatsižvelgiant į 
konkrečiam darbui reikalingas darbo ir laiko sąnaudas, šį principą pažeidžia. 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas reglamentuoja darbo santykius, 
susijusius su Darbo kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų 
darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba (DK 1 str. 1 d.). Darbo teisinių 
santykių subjektai yra darbuotojas (DK 15 str.) ir darbdavys (DK 16 str.). 
Darbuotoju laikytinas fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą 
bei dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (DK 15 str.). 

Nors antstolius skiria ir atleidžia Teisingumo ministras (Antstolių 
įstatymo 8 str. 1 d.), nei jų, nei antstolio ir vykdymo proceso dalyvių nesieja 
darbo teisiniai santykiai. Antstoliai yra nepriklausomi nuo vykdymo proceso 
dalyvių, ir juos su vykdymo proceso dalyviais sieja ne paklusimas nustatytai 
darbo tvarkai (DK 93 str.), o kooperavimosi, demokratiškumo ir kiti principai 
(Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis negali būti pripažintas darbuotoju, 
jo veikla yra reglamentuota specialaus Antstolių įstatymo, Civilinio proceso 
kodekso, Sprendimų vykdymo instrukcijos, o ne Darbo kodekso nuostatomis. 
Kadangi antstolio veikla vykdant sprendimus nepatenka į Darbo kodekso 
reglamentavimo sritį, jo santykiams su vykdymo proceso dalyviais Darbo 
kodekso nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimo už darbą principus, 
netaikytinos. Todėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 punkto 1-oji lentelė 
ir 51 punktas neprieštarauja Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 
27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 
punktas, 38 punkto I-oji lentelė ir 51 punktas ta apimtimi, kuria numatytos 
bendrosios vykdymo išlaidos ir jų išieškojimas iš skolininko, neprieštarauja 
CPK 609 straipsnio 1 daliai ir 583 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 
2 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui. 

 Sprendimas neskundžiamas.
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1.4. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu 
Nr. 4-376 patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo 
administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo 
taisyklių 5.2 punkto ir 66 punkto nuostatos „asmenims iki 2006 m. spalio 1 
d. nepateikus nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas panaikinamas 
šių taisyklių nustatyta tvarka <...>“ atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktui 
ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija 
nustato teisės teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams 
ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. 
nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktui

Administracinė byla Nr. I444-6/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. vasario 26 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko, Dainiaus Raižio 
(kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Skirgailės 
Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Linai 
Lukoševičiūtei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintų 
Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas 
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių 5.2 punktas ir 66 
punkto nuostata, nustatanti, jog „asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikus 
nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas panaikinamas šių taisyklių 
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nustatyta tvarka <...>“, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 
straipsnio 1 dalį ir 48 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto 
įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktą ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, 
kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti bankroto 
administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo 
tvarką, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 
831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas asmens skundas, 
kuriame buvo keliamas reikalavimas panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimą dėl bankrutuojančių įmonių 
administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 436b galiojimo panaikinimo. 
Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2000 m., 2003 m. jam buvo išduoti 
bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikaciniai pažymėjimai. 
Žinodamas, jog pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 
5 d. įsakymą Nr. 221 toliau vykdoma veikla užsiimti reikalingas aukštasis 
išsilavinimas ir tai patvirtinantį dokumentą būtina pateikti iki 2006 m. spalio 
1 d., 2003 m. įstojo studijuoti į Maskvos naująjį juridinį institutą. Pažymėjo, 
jog iki įsakyme Nr. 221 nurodytos datos reikiamo išsilavinimo neįgijo. Todėl 
kreipėsi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją prašydamas išaiškinimo, 
ar jo veikla nebus sustabdyta, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintų Teisės 
teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas 
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių 66 punktu, Bankroto ir 
restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos siūlymu, nuo 2006 m. 
lapkričio 13 d. buvo panaikintas jo bankrutuojančių įmonių administratoriaus 
kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 436b, išduoto 2006 m. liepos 3 d., galiojimas. 
Pareiškėjas mano, jog šiuo atveju nebuvo atsižvelgta, kad, norėdamas toliau 
tęsti vykdomą veiklą, studijuoja (liko tik 1,5 metų studijų), turi beveik 7 
metų darbo stažą šioje srityje, nuo 2000 m. administravo 13 įvairių įmonių, 
nuobaudų ar įspėjimų neturėjo. Administruojamose įmonėse vyksta teisminiai 
ginčai, tačiau kadangi jis neturi teisės atstovauti įmonėms teismo posėdžiuose, 
kreditoriai atsidūrė nežinioje ir gali patirti didelių nuostolių.
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Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, atsiliepdama į skundą, 
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog Teisės teikti įmonių bankroto 
ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams 
asmenims suteikimo tvarkos, patvirtintos Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. 
įsakymu Nr. 221, 5.2 punkte nustatyta, kad fizinis asmuo, norintis įgyti teisę 
dirbti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, privalo turėti aukštąjį 
išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamo darbo stažą arba 2 
metų įmonės administratoriaus padėjėjo darbo stažą per paskutiniuosius 
3 metus. Tvarkos 35 punkte buvo nustatyta, kad fiziniams asmenims, 
kuriems pasibaigia bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikacinio 
pažymėjimo galiojimas, teisė teikti bankroto administravimo paslaugas 
suteikiama vadovaujantis Tvarka, tačiau nustatoma išimtis – iki 2006 m. 
liepos 1 d. šie asmenys gali neturėti aukštojo išsilavinimo. Iki šio termino 
pabaigos aukštojo išsilavinimo neturintys asmenys privalo jį įgyti ir ne vėliau 
kaip 2006 m. spalio 1 d. pateikti Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų 
įmonių administratorių atestavimo komisijai (toliau – ir Komisija) aukštąjį 
išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Nurodė, jog 2006 m. lapkričio 6 
d. posėdyje Komisija, nustačiusi, kad pareiškėjas negali pateikti aukštojo 
mokslo baigimo dokumento ir pareiškėjo kvalifikacija neatitinka teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų, suteikiančių teisę teikti įmonių bankroto 
administravimo paslaugas, nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerijai panaikinti bankrutuojančių įmonių administratoriaus 
kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 436b, išduoto 2006 m. liepos 3 d., galiojimą. 
Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodyti faktai apie turimą 
darbo stažą bei nuobaudų neturėjimą nesietini su keliamu reikalavimu dėl 
atitinkamo išsilavinimo turėjimo.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Įmonių bankroto valdymo 
departamentas prie Ūkio ministerijos, reikšdamas nuomonę dėl skundo, 
atsiliepimu prašė jį atmesti, remdamasis tais pačiais kaip ir atsakovo 
atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 8 d. sprendimu 
pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nustatė, kad 2000 m. balandžio 25 d. 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija išdavė pareiškėjui bankrutuojančių 
įmonių administratoriaus kvalifikacinį pažymėjimą Nr. 436, 2003 m. birželio 30 
d. pareiškėjui buvo išduotas naujas kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 436a, o 2006 
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m. liepos 3 d. – kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 436b, kuris 2006 m. lapkričio 13 
d. buvo panaikintas, nes pareiškėjas iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikė aukštojo 
mokslo įgijimą patvirtinančio dokumento. Teismas nurodė, kad Lietuvos 
Respublikos ūkio ministras 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtino 
Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo paslaugas fiziniams ir 
juridiniams asmenims tvarką, kurios 5.2 punktas nustatė, jog fizinis asmuo, 
norintis įgyti teisę dirbti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, 
privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamo 
darbo stažą arba 2 metų įmonės administratoriaus padėjėjo darbo stažą per 
paskutiniuosius trejus metus. Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus fiziniams 
asmenims, Tvarkos 35 punkte buvo nustatyta, kad fiziniams asmenims, 
kuriems pasibaigia bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikacinio 
pažymėjimo galiojimas, teisė teikti bankroto administravimo paslaugas 
suteikiama vadovaujantis Tvarka, tačiau nustatoma išimtis – iki 2006 m. liepos 
1 d. šie asmenys gali neturėti aukštojo išsilavinimo. Iki šio termino pabaigos 
aukštojo išsilavinimo neturintys asmenys privalo jį įgyti ir ne vėliau kaip iki 
2006 m. spalio 1 d. pateikti Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių 
administratorių atestavimo komisijai aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius 
dokumentus. Šių reikalavimų neatitinkančių asmenų bankrutuojančių įmonių 
administratoriaus kvalifikacinių pažymėjimų galiojimas panaikinamas. Teisės 
teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas 
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376, 66 punktas 
patvirtino minėtoje tvarkoje nustatytą reikalavimą dėl aukštojo mokslo įgijimo 
ir jokių naujų terminų nenumatė. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 129 straipsnį, išimtis nustatyta tik fiziniams asmenims, kuriems iki 
senatvės pensijos liko ne daugiau kaip 5 metai ir turintiems ne mažesnį kaip 
3 metų bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus darbo patirtį per 
paskutiniuosius 3 metus. Kitokių išimčių nenustatyta. Teismas pabrėžė, jog 
pareiškėjas studijas Maskvos naujajame teisės institute pradėjo 2003 metais, o 
jas baigti tikisi tik 2008 metų gegužės mėnesį, todėl Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerija 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. (1.12-01)-3-6838 pareiškėjui 
išduotą kvalifikacinį pažymėjimą Nr. 436b panaikino pagrįstai.

III.

Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. 
kovo 8 d. sprendimu, pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo 
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teismo sprendimą panaikinti ir jo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas 
grindžiamas šiais argumentais:

1. Kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 436b išduotas 2006 m. liepos 3 d. be 
nustatytos galiojimo datos, todėl mano, jog pažymėjimas šiuo metu yra galiojantis 
ir nepanaikintas, nes Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, išduodama šį 
kvalifikacinį pažymėjimą, leido ir pripažino, kad jis toliau gali tęsti veiklą.

2. Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių 
atestavimo komisija pažeidė jo procesines teises, nes pagal Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 4-376 59 punktą, 
sprendžiant ginčo klausimą jis turėjo teisę dalyvauti posėdyje, tačiau apie jį 
nebuvo informuotas.

Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, atsakovas prašė jį atmesti 
palaikydamas savo atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus bei nurodė, 
kad Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo paslaugas fiziniams 
ir juridiniams asmenims tvarkos 1 priede pateiktoje bankrutuojančių 
įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo formoje pažymėjimo 
galiojimo datos rekvizitas nenustatytas, todėl jis nėra privalomas. Pareiškėjo 
apeliaciniame skunde nurodytose Teisės teikti įmonių bankroto ir 
restruktūrizavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims taisyklėse 
nenumatytas bankroto administratoriaus dalyvavimas komisijos posėdyje 
sprendžiant ginčo klausimą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Įmonių bankroto valdymo departamentas 
prie Ūkio ministerijos atsiliepimu prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti 
nurodydamas, jog pareiškėjui 2006 m. liepos 3 d. išduotas kvalifikacinis 
pažymėjimas Nr. 436b be nustatytos galiojimo datos reiškė, kad 2006 m. spalio 
1 d. asmuo turėjo galimybę pateikti aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius 
dokumentus ir kad tik suėjus minėtam terminui komisija galėjo imtis veiksmų 
dėl pažymėjimo galiojimo panaikinimo. Dėl neva pažeistų asmens procesinių 
teisių nurodė, jog toks teiginys vertintinas kritiškai, nes asmens dalyvavimas 
posėdyje nebūtų pakeitęs susiklosčiusių faktinių aplinkybių, tuo labiau, kad 
2006 m. lapkričio 8 d. Komisijoje vyko pakartotinis prašymo svarstymas, 
siekiant įvertinti Studijų kokybės vertinimo centro atsakymą dėl pareiškėjo 
pasirinktų studijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje.

IV.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas 
individualią administracinę bylą pagal pareiškėjo pateiktą apeliacinį skundą, 
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2007 m. gruodžio 4 d. nutartimi administracinę bylą sustabdė ir inicijavo 
tyrimą, skirtą nustatyti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. 
spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto 
ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams 
asmenims suteikimo taisyklių 5.2 punktas ir 66 punkto nuostata, nustatanti, 
jog „asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikus nurodytų dokumentų, 
pažymėjimų galiojimas panaikinamas šių taisyklių nustatyta tvarka <...>“, 
atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 46 
straipsnio 1 dalį ir 48 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto 
įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktą ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, 
kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti bankroto 
administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo 
tvarką, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 
831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktą. Abejonės 
norminio administracinio akto teisėtumu grindžiamos tuo, kad Konstitucijos 
46 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios 
nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.“ Konstitucijos 
48 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, laiduojama kiekvieno žmogaus teisė laisvai 
pasirinkti darbą bei verslą. Ūkinės veiklos laisvė, teisė pasirinkti darbą bei 
verslą, kaip ir dauguma kitų Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių, nėra 
absoliuti, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
pabrėžiama, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves galima, 
jeigu yra laikomasi tam tikrų sąlygų, viena iš kurių – tai gali būti daroma 
tik įstatymu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 
d., 2004 m. sausio 26 d., 2006 m. gegužės 31 d. nutarimai). Bankrutuojančių 
įmonių administravimo paslaugų teikimas patenka į asmens ūkinės veiklos 
laisvės sritį. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija mano, jog kvalifikacinius 
reikalavimus asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių bankroto 
administravimo paslaugas, bei tų reikalavimų nesilaikymo teisines pasekmes 
gali nustatyti tik įstatymas. Tą patvirtina ir Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų sisteminė analizė. Pavyzdžiui, reikalavimus asmenims, siekiantiems 
įgyti teisę tapti auditoriais, įtvirtina Audito įstatymas (5 – 7 straipsniai), 
reikalavimus asmenims, pretenduojantiems tapti antstoliais, įtvirtina Antstolių 
įstatymas (4 – 6 straipsniai), reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti 
advokatais, įtvirtina Advokatūros įstatymas (7 – 9 straipsniai) ir t.t. Lietuvos 
Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad 
įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, 
turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisėjų kolegija 
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pažymi, kad nei minėtame įstatyme, nei kituose įstatymo lygio teisės aktuose 
jokie kvalifikaciniai reikalavimai įmonės administratoriams nėra nustatyti. 
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 
punkte nurodyta, kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės 
teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims 
suteikimo tvarką, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 31 d. 
nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) 
3.3. punktas nustato, kad Vyriausybė nutaria įgalioti Ūkio ministeriją 
patvirtinti teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo 
paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles. Teisėjų 
kolegijos nuomone, taip įtvirtinti įgaliojimai nustatyti administracinio-
techninio pobūdžio taisykles, reglamentuojančias teisės teikti atitinkamas 
paslaugas suteikimo procedūrą, o ne įgaliojimus nustatyti esminius 
kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių 
bankroto administravimo paslaugas, bei tų reikalavimų nesilaikymo teisines 
pasekmes.

V.

Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą teisme, gautas atsakovo 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atsiliepimas, kuriame dėl Teisės teikti 
įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir 
juridiniams asmenims suteikimo taisyklių 5.2 punkto ir 66 punkto atitikties 
Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai nurodoma, jog 
taisyklių nuostatos neprieštarauja Konstitucijai. Atsakovas pabrėžia, kad 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog 
pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi 
šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai demokratinėje visuomenėje yra 
būtini siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje 
įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra 
paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; laikomasi konstitucinio 
proporcingumo principo. Tačiau tais atvejais, kai Konstitucija nereikalauja, 
kad su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį 
teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu, juos galima reguliuoti ir 
poįstatyminiais aktais, bet jais negalima nustatyti tokio santykių teisinio 
reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme. Pagal Lietuvos 
Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, administratorius valdo, 
naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis 
įmonės lėšomis, disponuoja, atleidžia ir priima darbuotojus, sutvarko 
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bankrutavusioje įmonėje sukauptas pavojingas aplinkai atliekas ir t.t. Taigi, 
kad administratorius galėtų tinkamai vykdyti funkcijas, jis privalo turėti daug 
specialių – ekonominių ir teisinių – žinių. Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas 1996 m. liepos 10 d. nutarime yra pažymėjęs, jog dirbant sudėtingą 
darbą reikalinga tam tikra kvalifikacija, profesinės žinios ir įgūdžiai, todėl 
atitinkami reikalavimai asmenims, pretenduojantiems dirbti sudėtingą ar 
atsakingą darbą, laikomi natūraliais ir paprastai yra visuotinai pripažįstami. 
Atsakovas pažymi, kad, atsižvelgiant į administratoriaus atliekamos 
veiklos pobūdį bei aukštesnių teisės aktų nuostatas, Ūkio ministras, be kita 
ko, nustatė ir kvalifikacinius reikalavimus administratoriams. Atsakovo 
nuomone, reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti bankroto 
ir restruktūrizavimo paslaugas, nustatymas – žmogaus konstitucinės teisės 
laisvai pasirinkti darbą įgyvendinimo procedūros dalis. Atsakovo teigimu, 
Konstitucija nenumato, kad tokie reikalavimai būtų nustatomi įstatymu, 
juo labiau, kai tokia teisėkūra būtinai turi remtis specialiosiomis žiniomis ir 
specialiąja (profesine) kompetencija. Atsakovo atsiliepime taip pat pažymima, 
kad Konstitucijos garantuojama teisė laisvai rinktis darbą nepaneigiama, 
nes ginčijamas aktas neužkerta kelio, išnykus aplinkybėms, kurios lemia 
teisę teikti atitinkamas paslaugas dėl kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo, 
kreiptis nustatyta tvarka dėl teisės įgijimo. Be to, atsakovas atkreipia dėmesį 
į tai, jog nuostata, kad asmenims, neįgijusiems aukštojo išsilavinimo iki 2006 
m. liepos 1 d., bus panaikinami kvalifikaciniai pažymėjimai, galiojo nuo 2001 
m. liepos 11 d. Tai patvirtina, kad aptariamu Ūkio ministro įsakymu buvo 
paisoma ir laikomasi teisinio tikrumo, teisinio aiškumo ir teisėtų lūkesčių 
apsaugos principo.

Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovė nurodė, kad palaiko 
poziciją, išdėstytą atsiliepime, ir pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įmonių 
bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostata, apibrėžianti įmonės 
administratorių, nuo 2008 m. liepos 1 d. pakeista, t. y. papildyta, jog asmuo 
teisę teikti atitinkamas paslaugas įgyja šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu 
susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Mano, jog tai tik dar kartą patvirtina 
tikruosius įstatymo leidėjo tikslus ir ketinimus. Pripažįsta, kad ginčijamu 
aktu nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau šiuo atveju įstatymas jų 
nustatymą paliko žemesnės galios teisės aktams ir tokios įstatymo leidėjo 
valios pagrindimo rasti nepavyko.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
VI.

Bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo inicijavusio 
teismo pozicija grindžiama taikytinų individualioje administracinėje byloje 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 
patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo 
paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių (toliau – 
ir Taisyklės) 5.2 ir 66 punktų (tiksliau – jų dalių) neatitikimu Konstitucijai, 
įstatymui ir Vyriausybės nutarimui, iš esmės keliant abejones dėl ginčijamu 
aktu galimų reglamentuoti klausimų turinio.

Taisyklių 5.2 punktas (ginčo kilimo metu galiojusi redakcija) įtvirtino, 
jog fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo 
paslaugas, privalo turėti aukštąjį ekonominį arba teisinį išsilavinimą; 66 
punktas atitinkamai numatė, kad asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikus 
nurodytų dokumentų (t. y. patvirtinančių aukštąjį išsilavinimą), pažymėjimų 
galiojimas panaikinamas šių taisyklių nustatyta tvarka. Konstitucijos 46 
straipsnio 1 dalis numato, jog Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės 
teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, 48 straipsnio 1 dalis įtvirtina, 
jog kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti 
tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą 
ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

Iš 2007 m. gruodžio 14 d. teismo nutarties motyvų matyti, kad teismui, 
inicijavusiam norminio administracinio akto tyrimą, abejonių kyla ne dėl 
Taisyklių punktų atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 
1 daliai apskritai, bet dėl atitikties konkrečioms nurodytų teisės normų 
nuostatoms, būtent – asmens ūkinės veiklos laisvei ir teisei laisvai pasirinkti 
darbą. Individualią administracinę bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija nurodo, 
jog nei minėta laisvė, nei teisė nėra absoliučios, tačiau nuolatinėje Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
jurisprudencijoje pabrėžiama, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises 
ir laisves galima tik įstatymu. 2007 m. gruodžio 14 d. teismo nutartyje 
pabrėžiama, kad bankrutuojančių įmonių administravimo paslaugų 
teikimas patenka į asmens ūkinės veiklos laisvės sritį. Todėl Taisyklių 5.2 ir 
66 punktuose įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas (kaip laisvės užsiimti tam 
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tikra ūkine veikla ribojimas) bei tokio reikalavimo nesilaikymo pasekmės 
gali būti nustatytos tik įstatymu. Norminę administracinę bylą inicijavusios 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, tokią 
poziciją pagrindžia ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų sisteminė 
analizė, t. y. reikalavimus asmenims, siekiantiems įgyti teisę tapti auditoriais, 
įtvirtina Audito įstatymas, reikalavimus asmenims, pretenduojantiems tapti 
antstoliais, įtvirtina Antstolių įstatymas, reikalavimus asmenims, siekiantiems 
tapti advokatais, įtvirtina Advokatūros įstatymas. Tuo tarpu nei Lietuvos 
Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – Įmonių bankroto įstatymas), 
nei kituose įstatymo lygio teisės aktuose jokie kvalifikaciniai reikalavimai 
įmonės administratoriams nėra nustatyti, todėl Įmonių bankroto įstatyme 
minima suteikimo tvarka, o Vyriausybės nutarime – suteikimo taisyklės reiškia 
įtvirtintus įgaliojimus atsakovui nustatyti administracinio-techninio pobūdžio 
taisykles, reglamentuojančias teisės teikti atitinkamas paslaugas suteikimo 
procedūrą (pavyzdžiui, nustatyti, kokio turinio ir formos prašymą turi 
pateikti asmuo, siekiantis teikti bankroto administravimo paslaugas, kokius 
dokumentus pateikti, per kiek laiko priimamas sprendimas dėl teisės teikti 
bankroto administravimo paslaugas suteikimo ir pan.), o ne įgaliojimus 
nustatyti esminius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems įgyti 
teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bei tų reikalavimų 
nesilaikymo teisines pasekmes.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį 
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą byloje Nr. 
A4-191/2003), kad Lietuvos konstitucinės teisės doktrinoje bei teisės 
teorijoje paprastai pažymima, jog norminių teisės aktų hierarchiją sudaro: 
Konstitucija (aukščiausią teisinę galią turintis teisės aktas), konstituciniai 
įstatymai, Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys, įstatymai, 
poįstatyminiai teisės aktai (Seimo nutarimai, Respublikos Prezidento dekretai, 
Vyriausybės nutarimai, ministerijų ir kitų valstybės ar savivaldos institucijų 
teisės norminiai aktai ir kt.).

Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 29 d. nutarime nurodyta, kad 
„Konstitucija apibūdinama kaip pagrindinis įstatymas, turintis aukščiausią 
teisinę galią įstatymų hierarchinėje sistemoje. Be to, Konstitucija įtvirtina 
pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos 
pagrindą“. Šie teiginiai apibūdina pagrindinius Konstitucijos bruožus: 
jos turinio specifiškumą – Konstitucijoje įtvirtinamos esminės teisinio 
reguliavimo nuostatos, kurios realizuojamos žemesnės galios norminiuose 
aktuose (visų pirma įstatymuose); jos teisinę galią įstatymų atžvilgiu – ji 
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sudaro įstatymų, sukuriančių prielaidas visuomeninių santykių detalesniam 
reglamentavimui, leidybos pagrindą.

Kaip minėta, Konstitucijos nuostatos konkretizuojamos žemesnės galios 
aktuose, kurie turi atitikti konstitucines normas ir principus, t. y. šių aktų 
teisėtumo matas yra Konstitucija.

Analizuojant poįstatyminių teisės aktų teisėtumo klausimą pažymėtina, 
kad Konstitucinis Teismas 1994 m. sausio 19 d. nutarime yra konstatavęs, 
jog įstatymas yra Konstitucijos ir Seimo statuto nustatyta tvarka išleistas 
pirminis teisinis aktas, išreiškiantis įstatymo leidėjo valią ir turintis aukščiausią 
teisinę galią. Todėl įstatymas gali būti pakeistas arba jo galiojimas gali būti 
panaikintas tik išleidus kitą įstatymą arba Konstituciniam Teismui pripažinus 
jį prieštaraujančiu Konstitucijai (Konstitucijos 107 str.). Visi kiti teisės aktai (t. 
y. poįstatyminiai aktai) turi būti priimami remiantis įstatymais ir negali jiems 
prieštarauti. Poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo nustatytais pagrindais 
ir tvarka kompetentingo organo priimtas teisės aktas, kuriuo realizuojamos 
įstatymo normos. Tai – įstatymo normų taikymo aktas, nepriklausomai nuo to, 
ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc), ar nuolatinio galiojimo. Taigi poįstatyminių 
teisės aktų teisėtumą lemia jų atitiktis įstatymams, kurių normas jie detalizuoja.

Laikydamasi teismo praktikos bei norminių teisės aktų hierarchijos, 
išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia tirs ir vertins ginčijamo norminio 
administracinio akto atitiktį Vyriausybės nutarimo, įstatymo ir, prireikus, 
Konstitucijos nuostatoms.

Ginčo dėl to, kad analizuojami Taisyklių punktai nustato fiziniams 
asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo 
paslaugas, kvalifikacinį profesijos (t. y. aukštojo ekonominio arba teisinio 
išsilavinimo turėjimas) reikalavimą ir jo neturėjimo pasekmes, nėra. 
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, išsimokslinimo cenzo nustatymas 
yra viena iš esminių teisės užsiimti įmonių bankroto administravimo veikla 
įgijimo sąlygų ir kartu pripažintina ūkinės veiklos laisvės ir laisvės pasirinkti 
darbą ribojimu. Todėl, skirtingai nei mano atsakovas, tiriamuose punktuose 
įtvirtintos nuostatos negali būti laikomos tik žmogaus konstitucinės teisės 
laisvai pasirinkti darbą įgyvendinimo procedūros dalimi.

Vertinant Taisyklių ginčijamus punktus analizuojamu aspektu pasakytina, 
jog ūkinės veiklos laisvė ir laisvė pasirinkti darbą viena su kita glaudžiai 
susijusios, todėl jų turinys atskleidžiamas kartu. Aiškindamas Konstitucijos 46 
straipsnio 1 dalies ir 48 straipsnio 1 dalies normų turinį Konstitucinis Teismas 
yra konstatavęs, jog konstitucinė asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai 
teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti 
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jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus, ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti, 
asmuo ja naudojasi laikydamasis tam tikrų privalomų reikalavimų, apribojimų 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2008 m. kovo 5 d. nutarimai). 
Konstitucinė kiekvieno žmogaus laisvė pasirinkti darbą bei verslą yra būtina 
žmogaus gyvybinių poreikių tenkinimo, deramos padėties visuomenėje 
užsitikrinimo sąlyga, suponuojanti įstatymų leidėjo pareigą sudaryti teisines 
prielaidas įgyvendinti šią laisvę. Atsižvelgdamas į darbo bei verslo pobūdį ir 
paisydamas Konstitucijos, įstatymų leidėjas turi įgaliojimus nustatyti teisės 
laisvai pasirinkti darbą bei verslą įgyvendinimo sąlygas (Konstitucinio Teismo 
2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2007 m. 
rugpjūčio 13 d., 2008 m. sausio 7 d. nutarimai). Žmogaus teisė laisvai pasirinkti 
darbą bei verslą pirmiausia yra siejama su įvairiais natūraliais reikalavimais – 
kiekvieno asmens sugebėjimais ir galimybėmis (Konstitucinio Teismo 1996 m. 
kovo 15 d. nutarimas), kvalifikacijos, profesinių žinių, įgūdžių reikalavimai 
asmenims, pretenduojantiems dirbti sudėtingą ar atsakingą darbą, laikomi 
natūraliais ir paprastai yra visuotinai pripažįstami (Konstitucinio Teismo 
1996 m. liepos 10 d. nutarimas).

Kadangi minėtos laisvės nėra absoliučios, jų ribojimai galimi, kai kurie 
jų objektyviai būtini (ir toks reglamentavimas, t. y. tam tikrų suvaržymų 
nustatymas, savaime nereiškia atitinkamos laisvės ar teisės paneigimo). Tačiau 
Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, jog pagal Konstituciją riboti asmens teises 
ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai 
yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises 
bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius 
tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra 
laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 
2006 m. gegužės 31 d. nutarimas). Dar daugiau – Konstitucinis Teismas 
yra pažymėjęs, jog pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio 
apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą 
galima nustatyti tik įstatymu ir tada, kai Konstitucija nereikalauja, kad tam 
tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų reguliuojami 
įstatymais. Juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais (inter alia 
žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius ir pan.), 
bet jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti 
asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties; poįstatyminiais teisės 
aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu 
susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas).
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Viešojoje teisėje vyrauja principas „galima tai, kas nustatyta“, kuris 
reiškia, kad visos valdžios institucijos gali veikti tik teisės aktais jiems suteiktų 
įgalinimų ribose ir neturi teisės viršyti joms suteiktos kompetencijos. Valdžios 
institucijų aktai, priimti viršijant kompetencijos ribas, yra neteisėti.

Ginčijamų nuostatų priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustatė, kad „norminius 
administracinius aktus turi teisę leisti 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 (žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2005, I444-4/2008). Galimas 
įgaliojimų neturinčio subjekto norminio administracinio akto priėmimas 
reiškia, kad toks norminis aktas apskritai negalėjo būti priimtas. Taigi tiriant 
ginčijamą norminį administracinį aktą būtina įvertinti, ar atsakovui buvo 
pavesta, o jei pavesta, tai kokia apimtimi, reguliuoti teisinius santykius.

Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įmonės 
administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 
37 straipsnio 6 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad Vyriausybė arba jos įgaliota 
institucija nustato teisės teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams 
ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką <...>. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 
redakcija) „Dėl valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių 
bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, bankrutuojančios 
ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo 
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. 
nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos 
dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (toliau 
– ir Vyriausybės nutarimas) 3.3 punktu įgaliojo Ūkio ministeriją patvirtinti 
teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas 
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles. Vykdydamas pastarąją 
nuostatą, Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2006 m. spalio 10 d. įsakymu 
Nr. 4-376 patvirtino prašomas ištirti Taisykles. Taigi Įmonių bankroto įstatymo 
37 straipsnio 6 dalies 4 punkto norma buvo pavesta Vyriausybei arba jos įgaliotai 
institucijai nustatyti teisės teikti bankroto administravimo paslaugas suteikimo 
tvarką, t. y. įgyvendinti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą lakonišką teisinį reguliavimą („asmuo, turintis teisę“). Pažymėtina, 
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kad Lietuvos įstatymų leidyboje teisėkūros praktika, pagal kurią poįstatyminiais 
teisės aktais detalizuojamos įstatymais nustatytos tam tikros teisės įgijimo 
sąlygos bei nustatoma teisės įgijimo procedūrinė tvarka, yra paplitusi. Tačiau 
šiuo atveju svarbu tai, kokia apimtimi atsakovas turėjo reglamentuoti teisės 
teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas suteikimą.

Įmonių bankroto įstatymas jokių kvalifikacinių reikalavimų fiziniams 
asmenims, siekiantiems teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, 
neįtvirtina. Vien Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies formuluotė 
„asmuo, turintis teisę“ taip pat savaime nereiškia, jog, įstatymų leidėjo požiūriu, 
atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai yra būtini, ir juo labiau nereiškia, kad 
atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus pavedama nustatyti poįstatyminiais teisės 
aktais. Šio įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punkte bei Vyriausybės nutarimo 3.3 
punktu suformuluoti pavedimai abstraktūs (tai patvirtina ir nuo 2008 m. liepos 
1 d. įsigaliojęs Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas, jog 
įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio 
įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka). Taigi tiek 
analizuojant paminėtas nuostatas lingvistiniu metodu, tiek iš jų sisteminio ir 
loginio ryšio, Įmonių bankroto įstatyme neišplėtotos formuluotės „teisės teikti 
paslaugas suteikimo tvarka“ (37 str. 6 d. 4 p.) turinio darytina išvada, kad Įmonių 
bankroto įstatyme vartojama formuluotė suteikimo tvarka, o Vyriausybės nutarime 
minimos suteikimo taisyklės reiškia įtvirtintus įgaliojimus atsakovui nustatyti 
administracinio–techninio pobūdžio nuostatas (pavyzdžiui, reikalavimus prašymo, 
kurį turi pateikti asmuo, siekiantis teikti bankroto administravimo paslaugas, 
turiniui ir formai; tokių prašymų nagrinėjimo tvarką ir t.t.), t. y. atitinkamos teisės 
įgyvendinimo aspektus, tačiau nesuteikia įgaliojimų viešojo administravimo 
subjektams ne įstatymo lygmens teisės aktu nustatyti esminius ribojimus, 
varžančius asmenims teisę pasirinkti darbą, verslą ar kokią nors kitą veiklą. Tokią 
išvadą patvirtina ir minėtoji Konstitucinio Teismo jurisprudencija, remiantis 
kuria darytina išvada, kad esminiai asmens ūkinės laisvės suvaržymai gali būti 
nustatomi tik įstatymo lygio teisės aktu. Įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 
6 dalies 4 punktas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į Konstituciją ir oficialią 
konstitucinę doktriną. Kartu pažymėtina, kad nei Įmonių bankroto įstatyme, nei 
Vyriausybės nutarime nėra normos, kuri galėtų būti traktuojama kaip suteikianti 
Lietuvos Respublikos ūkio ministrui teisę įtvirtinti principines normas, lemiančias 
fizinių asmenų galimybes siekti įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo 
paslaugas (Taisyklių 5.2 p.) bei asmenų, teikiančių bankroto administratoriaus 
paslaugas, statusą (Taisyklių 66 p.).
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Tyrimą inicijavusio teismo nutartyje atkreiptas dėmesys, jog kai 
kurią veiklą vykdantiems asmenims nustatomi tam tikri kvalifikaciniai 
reikalavimai. Paprastai tai padaroma įstatymu (pvz., Advokatūros įstatymas, 
Antstolių įstatymas, Audito įstatymas), tuo tarpu įmonės administratoriams 
– poįstatyminiu aktu. Šiuo aspektu pasakytina, kad, nors advokatų, antstolių ir 
auditorių statusui reglamentuoti priimti specialūs įstatymai, vienareikšmiškai 
teigti, jog kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę 
teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, turi nustatyti Įmonių bankroto 
įstatymas, negalima. Šio teisės akto paskirtis kita (Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 
1 d. – reglamentuoti įmonių bankroto procesą), tačiau tai, be jokios abejonės, 
nepaneigia reikalavimo žmogaus teisių ir laisvių ribojimus nustatyti įstatymu.

Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, jog paprastai 
poįstatyminiais aktais galima reglamentuoti su žmogaus teisių įgyvendinimu 
susijusius klausimus, ypač tais atvejais, kai būtina remtis specialiosiomis 
žiniomis ir specialiąja (profesine) kompetencija. Nagrinėjamu atveju Taisyklių 
5.2 ir 66 punktais įtvirtinti esminiai ir pernelyg svarbūs konkrečiai ūkinei 
veiklai keliami standartai, kuriuos įtvirtinti teisę turi ne bet koks teisėkūros 
subjektas, o tik įstatymų leidėjas. Patvirtindamas ginčijamus Taisyklių 
punktus atsakovas įsibrovė į įstatymų leidėjo teisėkūros sritį, todėl, remdamasi 
išdėstytais teisiniais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
jog Taisyklių 5.2 ir 66 punktai prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 
37 straipsnio 6 dalies 4 punktui bei Vyriausybės nutarimo 3.3 punktui. 
Pažymėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija neanalizuoja, ar tokie kvalifikaciniai reikalavimai ir jų nesilaikymo 
teisinės pasekmės apskritai gali būti nustatytos, tačiau sprendžia, kad tokio 
turinio teisinis reguliavimas negali būti nustatomas poįstatyminiu Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro įsakymo lygio teisės aktu. 

Pripažinus ginčijamo akto prieštaravimą Vyriausybės nutarimui ir 
įstatymui, išnyksta poreikis tirti ginčijamų teisės nuostatų atitiktį Konstitucijai. 
Pagal Lietuvos Respublikos 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. Šios teisinės pasekmės 
iškyla nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams 
ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas. Todėl 
tais atvejais, kai yra keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto 
atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms 
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to paties teisės akto nuostatoms, 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. Tokios praktikos laikytasi ir kitose 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimus bylose Nr. I1-04/2005, Nr. I1-02/2006). Todėl Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija dėl tiriamų nuostatų atitikties 
Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai nepasisakys.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 
10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto ir 
restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims 
suteikimo taisyklių 5.2 punktas („fizinis asmuo, siekiantis įgyti teisę teikti 
įmonių bankroto administravimo paslaugas, privalo turėti aukštąjį ekonominį 
arba teisinį išsilavinimą“) ir 66 punktas („asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. 
nepateikus nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas panaikinamas šių 
taisyklių nustatyta tvarka <...>“) prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių 
bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktui ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, 
kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti bankroto 
administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2006 
m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) „Dėl valstybės institucijų 
įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose 
tvarkos aprašo, bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo 
iš varžytinių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų 
sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 
papildymo“ 3.3 punktui.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Valstybės žiniose.
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1.5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 
d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja 
keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta 
į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo 2 punkto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. 
įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie 
pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu transportu 
tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus 
taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose 
padaliniuose instrukcijos 13 punkto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. 
balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų 
važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 punkto atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei 
teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 
patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 
daliai, 52 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija iki 2006 m. 
gruodžio 21 d.) 1.4 punktui

Administracinė byla Nr. I143-7/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. balandžio 24 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Ričardo Piličiausko, 
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Dainiaus Raižio, Virgilijaus Valančiaus ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos 
pirmininkė),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu 
Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar 
asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą 
ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 
punktas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos 
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja 
keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta 
į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir 
kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos 13 punktas ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems 
teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 
straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija iki 
2006 m. gruodžio 21 d.) 1.4 punktui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir 
pareiškėjas) nagrinėja administracinę bylą pagal R. K. skundą, kuriuo jis 
prašė:



73

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 
d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu 
ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą 
ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 
(toliau – ir Aprašas) 2 punktas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. 
įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal 
tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais 
tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje 
įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos 
(toliau – ir 2005 m. sausio 11 d. Instrukcija) 13 punktas, Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos (toliau – ir 2005 m. 
balandžio 11 d. Instrukcija) 14 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintiems teisinės valstybės bei 
teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 
patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statutas) 
3 straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija iki 
2006 m. gruodžio 21 d.) (toliau – ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 
m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1510) 1.4 punktui;

2) priteisti iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės (toliau – ir Varėnos 
rinktinė) 3 456,91 Lt kompensacijos už važiavimo išlaidas.

R. K. nurodė, kad dirba Varėnos rinktinės Tribonių užkardos 
jaunesniuoju specialistu. Atstumas tarp jo namų ir darbovietės – 85 
kilometrai, todėl vykdamas į tarnybą patiria nemažai išlaidų. Pažymėjo, 
kad Aprašo 2 punkte įtvirtinta nuostata, jog vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnams, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu 
transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, 
išskyrus taksi, važiavimo išlaidos kompensuojamos tik pateikus kelionės 
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arba degalų įsigijimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, o kompensacijos 
maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės 
algos dydžio. 2005 m. sausio 11 d. Instrukcijos 13 punkte buvo įtvirtinta 
nuostata, jog kompensuojamų išlaidų suma negali viršyti nustatytos bazinės 
mėnesinės algos dydžio. Šią instrukciją pakeitusios 2005 m. balandžio 11 d. 
Instrukcijos 14 punkte įtvirtinta, jog kompensacijos maksimalus dydis per 
mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės algos ir įstaigos vadovo 
įsakymu patvirtinto dydžio. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1604 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio 
valandinio atlygio padidinimo“ buvo nustatyta bazinė mėnesinė alga – 115 Lt. 
Nurodė, kad iki 2006 m. lapkričio mėn. buvo kompensuota važiavimo išlaidų 
už 1 718,92 Lt, tuo tarpu faktinės važiavimo išlaidos sudarė 5 175,73 Lt, todėl 
nebuvo kompensuota važiavimo išlaidų už 3 456,91 Lt. Teigė, kad Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministras (toliau – ir Vidaus reikalų ministras) 
Aprašo 2 punkte nustatydamas, kad kompensacijos maksimalus dydis per 
mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės algos dydžio, viršijo savo 
kompetenciją, nes jis privalėjo tik nustatyti tvarką, kaip važiavimo išlaidos 
bus kompensuojamos. Aprašo 2005 m. sausio 11 d. ir 2005 m. balandžio 11 
d. Instrukcijų nustatytas ribojimas pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintus teisinės 
valstybės bei teisėtų lūkesčių principus ir Statuto 3 straipsnio 8 dalį bei 52 
straipsnio 4 dalį. 

Varėnos rinktinė atsiliepimu į skundą nurodė, kad Vidaus reikalų 
ministras ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba) 
vadas, patvirtindami važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką ir nustatydami, 
jog kompensacijos maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos 
bazinės mėnesinės algos dydžio, savo kompetencijos neviršijo ir nepažeidė 
Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principų ir 
Statuto 3 straipsnio 8 dalies bei 52 straipsnio 4 dalies nuostatų. Valstybės 
tarnybos sferoje galioja ir taikomi tam tikri teisės aktai, kuriuose nustatyti 
apribojimai (net ir apskaičiuojant darbo užmokestį).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – ir Vidaus 
reikalų ministerija) atsiliepimu į skundą nurodė, kad Aprašas patvirtintas 
suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų 
ministerija), kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 1.4 punktas. Aprašo 2 punkte išreikšta 
Finansų ministerijos valia, nes šio punkto nuostatą dėl kompensacijos 
maksimalaus dydžio inicijavo ši ministerija.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 7 d. 
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 
d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu 
ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą 
ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 
punktas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos 
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja 
keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta 
į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir 
kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos 13 punktas ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems 
teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 
straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija 
iki 2006 m. gruodžio 21 d.) 1.4 punktui, o administracinę bylą sustabdė iki 
įsiteisės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas dėl aktų 
teisėtumo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad išsamiai, 
visapusiškai bei objektyviai ištyręs byloje surinktus įrodymus abejoja, ar 
Vidaus reikalų ministras, Aprašo 2 punkte nustatydamas, jog kompensacijos 
maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės 
algos dydžio, neviršijo savo kompetencijos, kadangi jis privalėjo tik nustatyti 
tvarką, kaip važiavimo išlaidos bus kompensuojamos, o ne griežtai nubrėžti 
maksimalų kompensacijos dydį, konstatuodamas, kad kompensacijos 
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maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės 
algos dydžio. Kyla abejonė, ar Aprašo 2 punkto pagrindu 2005 m. sausio 11 d. 
ir 2005 m. balandžio 11 d. Instrukcijose nustatytas ribojimas, kad maksimalus 
kompensacijos dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės 
algos dydžio, nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės bei 
teisėtų lūkesčių principų bei Statuto 3 straipsnio 8 dalies bei 52 straipsnio 
4 dalies, kadangi Statuto 3 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pagal teisėtų 
lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principą preziumuojama, jog asmenys, 
pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios 
nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal šį statutą bei 
kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines garantijas 
turi būti taikoma visam jų tarnybos laikui, o Statuto 52 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta, kad pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar 
asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir 
iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi. Važiavimo 
išlaidų kompensavimo tvarką ir maksimalų važiavimo išlaidų kompensacijos 
dydį nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, t. y. teismas pagrįstai abejoja, 
ar kompensacijos už važiavimo išlaidas ribojimas nepažeidžia pareigūno 
teisių. Vertinant aukščiau išdėstytas Statuto bei Konstitucijoje įtvirtintas 
nuostatas, kyla pagrįstos abejonės, ar nurodytos Aprašo, 2005 m. sausio 11 d. 
bei 2005 m. balandžio 11 d. Instrukcijų nuostatos neprieštarauja aukštesnės 
galios teisės aktams, t. y. ar šioje administracinėje byloje taikomų norminių 
administracinių aktų dalys atitinka Konstituciją, Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statuto patvirtinimo įstatymą (toliau – ir Statuto patvirtinimo 
įstatymas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. 
nutarimą Nr. 1510.

Atsakovas Vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į prašymą nurodo, 
kad Aprašas patvirtintas suderinus su Finansų ministerija, kaip to reikalavo 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 
1510 1.4 punktas. Aprašo 2 punkte išreikšta Finansų ministerijos valia, nes 
šio punkto nuostatą dėl kompensacijos maksimalaus dydžio inicijavo ši 
ministerija. 

Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnyba atsiliepimu į prašymą 
nurodo, kad Instrukcijos buvo priimtos Aprašo pagrindu. Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos vadas neturėjo teisės nei padidinti, nei sumažinti 
kompensacijos dydžio, kadangi Vidaus reikalų ministras nustatė, jog 
kompensacijos maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės 
mėnesinės algos dydžio.
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Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimu į 
prašymą nurodo, kad Vidaus reikalų ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos 
Respublikos Seimo patvirtintus asignavimus Statuto 52 straipsnio 4 dalyje 
nustatytai socialinei garantijai vykdyti, turėjo teisę Apraše nustatyti ne tik 
tai, kaip kompensacijos mokamos, bet ir jų dydžius, todėl Vidaus reikalų 
ministras neviršijo kompetencijos ir vadovavosi įstatymais. Aprašo 2 punktas 
nekonkuruoja su Statuto 3 straipsnio 8 dalimi, 52 straipsnio 4 dalimi, 
nesusiaurina subjektų, kuriems taikomos įstatymo nuostatos, rato, ir iš esmės 
nepakeičia valstybės įsipareigojimo išmokėti kompensaciją, o tik nustato jos 
išmokėjimo tvarką ir dydį.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
III.

Dėl tyrimo apimties

Pareiškėjo prašymas dėl jame nurodytų teisės aktų ištyrimo pateiktas dėl 
jo (Vilniaus apygardos administracinio teismo) nagrinėjamos individualios 
administracinės bylos Nr. I-304-10/2008, kurioje sprendžiamas R. K. 
(pareiškėjas šioje individualiojoje byloje) skundas su reikalavimu priteisti iš 
Varėnos rinktinės 3 456,91 Lt dydžio piniginę kompensaciją už važiavimo 
į tarnybos vietą ir iš jos išlaidas, (pagal R. K. skundą) patirtas nuo 2005 m. 
sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d. Teisiniai santykiai dėl minėtų važiavimo 
išlaidų kompensavimo nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d. 
įstatymų lygmeniu buvo reglamentuojami Statuto 52 straipsnio 4 dalies (2003-
04-29 įstatymo Nr. IX-1538 redakcija), o poįstatyminių teisės aktų lygmeniu – 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 
1.4 punkto bei prašomų ištirti Aprašo 2 punktu 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo 
Nr. 1V-394 redakcijos, galiojusios nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. sausio 
13 d., bei nuo 2005 m. sausio 19 d. iki 2005 m. balandžio 19 d. galiojusios 
2005 m. sausio 11 d. Instrukcijos 13 punkto ir nuo 2005 m. balandžio 19 d. 
iki 2008 m. sausio 20 d. galiojusios 2005 m. balandžio 11 d. Instrukcijos 14 
punkto. Todėl (kaip teisingai nurodė Vilniaus apygardos administracinis 
teismas) šie teisės aktai taikytini nagrinėjant minėtą individualią bylą. 
Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 111 
ir 112 straipsnių nuostatas dėl norminio administracinio teisės akto tyrimo 
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ribų, sietinų su šių teisės aktų taikymu individualioje byloje, konstatuotina, 
kad nagrinėjamoje byloje yra tiriami tik minėtu laikotarpiu (nuo 2005-01-01 
iki 2006-11-01) galioję išvardinti poįstatyminiai teisės aktai ir jie yra tiriami 
tik tuo pačiu laikotarpiu galiojusių Statuto 52 straipsnio 4 dalies bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 1.4 punkto 
atitikimo aspektu. Kolegija taip pat pažymi, kad tiriamų teisės aktų galiojimas 
(kaip nurodyta aukščiau) jau pasibaigęs, todėl klausimas dėl šių teisės aktų 
panaikinimo ABTĮ 115–117 straipsnių taikymo prasme šioje byloje nėra 
aktualus ir nesvarstytinas.

Dėl Statuto 52 straipsnio 4 dalies aiškinimo

Statuto 52 straipsnio 4 dalyje (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo 
Nr. IX-1538 redakcija) nurodyta, kad pareigūnui, kuris pagal tarnybos 
pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, 
taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidos 
kompensuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 
Aiškindama šią teisės normą lingvistiniu teisės aiškinimo metodu, kolegija 
pažymi, kad joje nėra tiesiogiai išreikšta nuostata dėl besąlyginio važiavimo 
išlaidų kompensavimo, tačiau taip pat nėra tiesiogiai nurodyta, kokiomis 
sąlygomis (apimtimi ir pan.) šios išlaidos turi būti kompensuojamos. Todėl 
materialiosios teisės nustatymo aspektu ši teisės norma priskirtina prie 
blanketinių teisės normų. O tai leidžia daryti išvadą, kad joje nurodytos teisės 
į važiavimo išlaidų kompensavimą turinys (šios teisės realizavimo apimtis 
bei mechanizmas) nustatytinas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, t. 
y. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija yra kompetentinga nustatyti šios 
teisės tam tikrus apribojimus arba jos realizavimo būdus. Svarstomos 
teisės normos turinį taip pat atskleidžia jos palyginimas su prieš Statuto 
įsigaliojimą panašius teisinius santykius reglamentavusiu Policijos įstatymo 
(1990 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. I-851) 45 straipsniu, pagal kurį policijos 
pareigūnų priedų, kompensacijų, pašalpų ir kitų išmokų dydį bei skyrimo 
tvarką buvo pavesta nustatyti Vyriausybei, bei su ją pakeitusia Statuto 52 
straipsnio 4 dalimi (2006 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. X-804 redakcija), 
kurioje nurodyta, kad važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką ir maksimalų 
važiavimo išlaidų kompensacijos dydį nustato Vyriausybė ar jos įgaliota 
institucija. Pažymėtina, kad, skirtingai nuo svarstomos Statuto 52 straipsnio 4 
dalies redakcijos, naujoje jos redakcijoje yra išskirtas, tačiau taip pat tiesiogiai 
nesureglamentuotas maksimalaus važiavimo išlaidų kompensacijos dydžio 
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nustatymo aspektas. Minėtas palyginimas parodo, kad klausimą dėl važiavimo 
išlaidų kompensavimo įstatymų leidėjas ketino pilna apimtimi, o ne tik 
procedūros nustatymo aspektu, suteikti spręsti Vyriausybei, ir toks ketinimas 
yra nuoseklus. Aiškindama svarstomą teisės normą teleologiniu (įstatymo 
tikslo) teisės aiškinimo metodu, kolegija pažymi, kad yra būtina atsižvelgti 
į to paties Statuto straipsnio 5 dalį, kurioje nurodyta, kad Statute nustatytos 
socialinės garantijos pareigūnams teikiamos finansuojant iš tų pačių 
šaltinių, iš kurių išlaikomos atitinkamos vidaus reikalų įstaigos. Pastarojoje 
nuostatoje yra išreikštas joje nurodytų socialinių garantijų (taip pat ir 
minėtų važiavimo išlaidų kompensavimo) finansavimo aspektas, kuris yra 
vienas iš faktorių, turinčių įtakos pareigūnų socialinių garantijų (važiavimo 
išlaidų kompensavimo) apimčiai. Kadangi šis faktorius nėra aptartas pačioje 
Statuto 52 straipsnio 4 dalyje, galima daryti loginę išvadą, jog, perduodamas 
važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos nustatymo klausimą Vyriausybei ar 
jos įgaliotai institucijai, įstatymų leidėjas turėjo tikslą, kad šis faktorius būtų 
įvertintas ir materialiai išreikštas poįstatyminiame teisės akte.

Atsižvelgdama į pateiktus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija daro 
išvadą ir konstatuoja, kad Statuto 52 straipsnio 4 dalies (2003 m. balandžio 
29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) nuostata apie važiavimo išlaidų 
kompensavimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
turi būti suprantama kaip teisės reglamentuoti šių išlaidų kompensavimą 
suteikimas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 
1.4 punkto aiškinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 
1510 1.4 punkte (nagrinėjamai bylai aktuali originali redakcija) nurodyta, 
kad Vidaus reikalų ministerija įgaliojama parengti ir, suderinus su Finansų 
ministerija, patvirtinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos 
pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat 
vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo 
tvarką. Šis nutarimo punktas atitinka aukščiau aptartą Statuto 52 straipsnio 4 
dalį, pagal kurią Vyriausybė yra kompetentinga įgalioti atitinkamą instituciją 
nustatyti minėtų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą Statuto 52 straipsnio 4 dalies 
aiškinimą, tai reiškia, kad atsakovas Vidaus reikalų ministerija (suderinus su 
Finansų ministerija) buvo kompetentingas visa apimtimi sureglamentuoti 
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nurodytų išlaidų kompensavimo klausimą, t. y. nustatyti ne tik šių išlaidų 
kompensavimo procedūrą, bet ir nuspręsti dėl jų kompensavimo dydžio.

Dėl Aprašo 2 punkto, 2005 m. sausio 11 d. Instrukcijos 13 punkto ir 2005 m. 
balandžio 11 d. Instrukcijos 1.4 punkto atitikimo Statuto 52 straipsnio 4 daliai 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 
1.4 punktui

Aprašo 2 punkte nurodyta, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, 
kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu 
tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, 
važiavimo išlaidos kompensuojamos tik pateikus kelionės arba degalų 
įsigijimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, o kompensacijos maksimalus 
dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės algos dydžio. 
Nagrinėjamai bylai yra aktuali šio punkto nuostata dėl kompensacijos 
maksimalaus dydžio per mėnesį nustatymo. Pagal 2005 m. sausio 11 d. 
Instrukcijos 13 punktą, kompensuojamų išlaidų suma negali viršyti nustatytos 
bazinės mėnesinės algos dydžio, o pagal iki 2008 m. sausio 20 d. galiojusios 
2005 m. balandžio 11 d. Instrukcijos 14 punktą – kompensacijos maksimalus 
dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos bazinės mėnesinės algos ir įstaigos 
vadovo įsakymu patvirtinto dydžio.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytos Instrukcijos buvo 
patvirtintos siekiant įgyvendinti Aprašo nuostatas (tai yra nurodyta šių 
Instrukcijų preambulėse). Šioje byloje nagrinėjamos abiejų Instrukcijų 
nuostatos dėl kompensuojamų išlaidų sumos (maksimalaus dydžio) 
neviršijimo nustatytos bazinės mėnesinės algos visiškai atitinka analogišką 
Aprašo 2 punkto nuostatą. Todėl nagrinėjamoje byloje pakanka pateikti 
argumentus bei išvadas dėl šios Aprašo 2 punkto nuostatos atitikimo Statuto 
52 straipsnio 4 daliai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 
2 d. nutarimo Nr. 1510 1.4 punktui.

Kaip nurodyta aukščiau, atsakovas Vidaus reikalų ministerija (suderinus 
su Finansų ministerija) buvo kompetentingas visa apimtimi sureglamentuoti 
nurodytų išlaidų kompensavimo klausimą, t. y. nustatyti ne tik šių išlaidų 
kompensavimo procedūrą, bet ir nuspręsti dėl jų kompensavimo dydžio. Todėl 
konstatuotina, kad Aprašo 2 punkto nuostata dėl kompensacijos (už važiavimo 
išlaidas) maksimalaus dydžio per mėnesį neviršijimo nustatytos bazinės 
mėnesinės algos dydžio atitinka Statuto 52 straipsnio 4 dalį (2003 m. balandžio 
29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) bei atitinka Lietuvos Respublikos 
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Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 1.4 punktą (nagrinėjamai 
bylai aktuali originali redakcija). Tuo pačiu konstatuotina, kad šiuos teisės 
aktus atitinka ir abiejų Instrukcijų nuostatos dėl kompensuojamų išlaidų sumos 
(maksimalaus dydžio) neviršijimo nustatytos bazinės mėnesinės algos.

Pasisakydama dėl 2005 m. balandžio 11 d. Instrukcijos 14 punkto 
nuostatos dėl kompensacijos maksimalaus dydžio per mėnesį neviršijimo 
įstaigos vadovo įsakymu patvirtinto dydžio, kolegija pažymi, kad šis 
kompensacijos dydžio apribojimo parametras nėra numatytas nei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 1.4 
punkte, nei Aprašo 2 punkte, t. y. nėra numatytas Statuto 52 straipsnio 4 
dalyje nurodytų institucijų (Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos) teisės 
aktuose. Todėl ši 2005 m. balandžio 11 d. Instrukcijos 14 punkto nuostata 
laikytina priimta nekompetentingo administravimo subjekto ir šiuo aspektu 
pripažintina neatitinkančia Statuto 52 straipsnio 4 dalies bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 1.4 punkto.

Dėl Aprašo 2 punkto, 2005 m. sausio 11 d. Instrukcijos 13 punkto ir 2005 m. 
balandžio 11 d. Instrukcijos 1.4 punkto atitikimo Statuto 3 straipsnio 8 daliai 
bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų 
lūkesčių principams

Statuto 3 straipsnio 1 dalyje yra nurodyti principai, kuriais grindžiama 
vidaus tarnyba: įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, 
skaidrumo, karjeros, tarnybos ypatumų kompensavimo, vienvaldiškumo ir 
kolegialumo, teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms, nuolatinio bendrųjų 
pareigūno pareigų vykdymo principai. Šio Statuto straipsnio 8 dalyje yra 
pateikta teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principo samprata, pagal 
kurią teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principas preziumuoja, jog 
asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins 
savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal šį 
Statutą bei kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines 
garantijas turi būti taikoma visam jų tarnybos laikui. 

Iš šios teisės normos matyti, kad joje nurodyto principo taikymas 
siejamas su būtinumu laikytis Statuto bei kitų įstatymų nustatytų ir pagal šiuos 
teisės aktus pareigūnų jau įgytų socialinių garantijų. Todėl nagrinėjamoje 
byloje pirmiausia būtina išaiškinti, ar bylai aktuali teisė į visišką važiavimo 
išlaidų kompensaciją buvo nustatyta Statuto ir ar ji buvo nustatyta (įstatymų 
lygmeniu) kitų įstatymų. Atsakydama į šiuos klausimus, kolegija pažymi, kad 
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Statutas įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d. (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. 
IX-1538 3 str.). Kaip jau buvo pažymėta, teisiniai santykiai dėl važiavimo 
išlaidų kompensavimo buvo reglamentuojami specialios Statuto normos 
– 52 straipsnio 4 dalies. Šios teisės normos originalios Statuto redakcijos 
aiškinimas yra pateiktas aukščiau ir konstatuota, kad teisės į visišką minėtų 
išlaidų kompensavimą ji nenustato. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad 
nagrinėjamoje byloje nėra svarstomas klausimas dėl pačios nurodytos Statuto 
normos (52 str. 4 d.) atitikimo Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės 
bei teisėtų lūkesčių principams, nes tokio klausimo nagrinėjimas yra Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo, o ne Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo kompetencija (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 str.). Tačiau 
istoriniu aspektu pažymėtina, kad ir prieš Statuto priėmimą galiojusiame 
Policijos įstatyme tokia (visiško kompensavimo) teisė nebuvo nustatyta 
(aukščiau pateiktas Policijos įstatymo 45 str. komentaras). 

Šiame sprendime jau buvo konstatuota, kad teisė spręsti minėtų 
kompensacijų apimties (dydžio) klausimą Policijos įstatymo 45 straipsniu 
buvo, o Statuto 52 straipsnio 4 dalimi yra perduota Vyriausybei. Todėl dėl 
teisėtų lūkesčių principo taikymo aspekto išplėstinė teisėjų kolegija pripažįsta, 
jog būtina aptarti buvusio iki 2005 m. sausio 1 d. (iki Aprašo įsigaliojimo 
datos) svarstomų teisinių santykių reglamentavimą. 

Pasisakydama šiuo klausimu, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad iki 
2004 m. rugsėjo 8 d. galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. 
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl socialinių garantijų policijos ir kitų 
vidaus reikalų įstaigų pareigūnams“ patvirtintų – „Socialinių garantijų teikimo 
policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatų“ – originalioje 
redakcijoje važiavimo išlaidų kompensavimas iš viso nebuvo numatytas 
(buvo numatytas tik piniginės kompensacijos mokėjimas už asmeninio 
automobilio tarnybos reikalams naudojimą). Šių nuostatų 31 punkte (1996 
m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 231 redakcija) buvo nurodyta, kad pareigūnų 
(išskyrus karininkus), karių ir aukštesniųjų policijos mokyklų studentų 
važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarką ir 
dydį nustato Vidaus reikalų ministras, tačiau mėnesinė kompensacija vienam 
asmeniui negali viršyti nustatytosios bazinės mėnesinės algos; tais atvejais, kai 
pareigūnui pagal darbo pobūdį būtina dažnai važiuoti tarnybos tikslais, pagal 
pateiktus bilietus apmokėtos faktinės važiavimo išlaidos gali viršyti bazinę 
mėnesinę algą. Nuostatų 31 punkte (2000 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 788 
redakcija) buvo nurodyta, kad pareigūnams dėl tarnybinių pareigų vykdymo 
patirtos keleivinio transporto, išskyrus taksi, išlaidos kompensuojamos Vidaus 
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reikalų ministro nustatyta tvarka. Iki 2003 m. vasario 20 d. galiojusiu Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 368 
patvirtintoje Instrukcijoje buvo numatyti du važiavimo išlaidų kompensavimo 
pareigūnams būdai: kai kompensacijos maksimalus dydis neviršija galiojančios 
bazinės mėnesinės algos (36.1 p.) ir, išimtiniais atvejais ir esant papildomoms 
sąlygoms, be tokio dydžio apribojimo (36.2 p.). Nuo 2003 m. vasario 20 d. 
galiojusiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. vasario 11 d. 
įsakymu Nr. 1V-48 nurodyti kompensavimo būdai buvo palikti, tačiau buvo 
nustatyta, kad „laikinai, iki Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos bus skirti papildomi valstybės 
biudžeto asignavimai važiavimo keleiviniu transportu, išskyrus taksi, išlaidų 
kompensavimui, šios išlaidos tarnybos pareigūnams nekompensuojamos“.

Iš nurodytų teisės aktų matyti, kad važiavimo išlaidų dydžio 
kompensavimo ribojimas (per mėnesį neviršijant nustatytosios bazinės 
mėnesinės algos) egzistavo nuo pačios tokių išlaidų kompensavimo pradžios. 
Ekonominis finansinių išteklių aspektas taip pat buvo taikomas ankstesniuose 
negu šioje byloje tiriamuose teisės aktuose. Todėl darytina išvada, kad toks 
važiavimo išlaidų kompensacijos maksimalaus dydžio ribojimas, nustatytas 
Aprašo 2 punkte, 2005 m. sausio 11 d. Instrukcijos 13 punkte ir 2005 m. 
balandžio 11 d. Instrukcijos 1.4 punkte, atitinka Statuto 3 straipsnio 8 dalį bei 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės bei teisėtų 
lūkesčių principus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 115 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. 
gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-394 (2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-
394 redakcija) patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal 
tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais 
tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 punktas, Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 
m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu 
transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, 
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išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose 
padaliniuose instrukcijos 13 punktas ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. balandžio 
11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų važiavimo 
išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, 
kad kompensacijos maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti nustatytos 
bazinės mėnesinės algos dydžio, neprieštaravo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, 
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu 
patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 
daliai (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 
statutą“ (2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 redakcija) 1.4 punktui.

Pripažinti, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. 
įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų važiavimo 
išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, 
kad kompensacijos maksimalus dydis per mėnesį negali viršyti įstaigos 
vadovo įsakymu patvirtinto dydžio, prieštaravo Lietuvos Respublikos vidaus 
tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 
straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. 
IX-1538 redakcija) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 
2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 
1510 redakcija) 1.4 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 96.5 
punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 
1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 6 straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros 
energetikos įstatymo 5 straipsniui; 93 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 
straipsniui ta apimtimi, kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos 
vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka 
apskaičiuoti padarytą žalą; 93.1 punkto ir 97.4 punkto pirmosios ir antrosios 
pastraipos atitikties Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 
straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta persiųstos elektros energijos 
apskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal kurią, pareiškėjo teigimu, 
nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis; 97.4 punkto atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių 
gynimo principui ta dalimi, kuria nustatyta žalos dydžio apskaičiavimo tvarka; 
93.1 ir 97.4 punktų atitikties Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, 
kuria, pareiškėjo teigimu, nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas 
(operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų 
nuostatų jas priėmusio subjekto kompetencijos prasme atitikties Energetikos 
įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui

Administracinė byla Nr. I822- 8/2008 
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. vasario 27 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Ričardo 
Piličiausko, Dainiaus Raižio, Virgilijaus Valančiaus ir Skirgailės Žalimienės 
(pranešėja),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant atsakovo atstovams Linai Lukoševičiūtei ir Evaldui Piesliakui,
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viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal 
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros 
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatos neprieštarauja aukštesnės 
galios norminiams teisės aktams.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. 
sausio 21 d. nutartimi kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu 
ištirti civilinėje byloje taikytinų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 
m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir 
naudojimo taisyklių atitiktį aukštesnės galios norminiams aktams.

Pareiškėjas nurodė, kad civilinėje byloje ieškovas akcinė bendrovė „Rytų 
skirstomieji tinklai“, nustatė, jog atsakovo V. V. elektros skaitiklio plombos 
yra suklastotos. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 
m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir 
naudojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatomis, prašė priteisti iš jo 
žalos atlyginimą. Taisyklių 2 punkte nurodyta, jog jos parengtos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK), 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (toliau – ir Elektros 
energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (toliau – ir 
Energetikos įstatymas) bei kitais teisės aktais. Elektros energetikos įstatymas 
ir Energetikos įstatymas įtvirtina pagrindines Ūkio ministro ar įgaliotos 
Vyriausybės institucijos funkcijas (kompetenciją), tuo tarpu Civilinis kodeksas 
reglamentuoja žalos, padarytos elektros vartotojo ir tiekėjo veiksmais, 
atlyginimą. Taigi visi žalos atlyginimo klausimai yra reglamentuojami civilinės 
teisės instituto – deliktinės atsakomybės – normomis (pvz., ieškovo AB „Rytų 
skirstomieji tinklai“ ieškinio pagrindas yra būtent Civilinio kodekso 6.245 str. 
4 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2 d., 6.281 str. 1 d.). 

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 
prašydamas ištirti:

- Taisyklių 93 punkto atitiktį Civilinio kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 
straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi, kuria nustatyta, 
jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra 
pagrindas operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytą žalą;
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- Taisyklių 93.1, 96.5 ir 97.4 punktų atitiktį Civilinio kodekso 6.249 
straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta 
persiųstos elektros energijos paskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal 
kurią nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis;

- Taisyklių 93.1, 96.5 ir 97.4 punktų atitiktį Civilinio proceso kodekso 6 
straipsniui ta dalimi, kuria nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas 
(operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio;

- Taisyklių 97.4 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta dalimi, kuria 
nustatyta žalos dydžio paskaičiavimo tvarka, kuri suteikia pranašumą tiekėjui 
vartotojo atžvilgiu;

- Taisyklių 93, 93.1, 96.5 ir 97.4 punktų nuostatų jas priėmusio subjekto 
kompetencijos prasme atitiktį Energetikos įstatymo 6 straipsniui, kuris 
nustato, jog Ūkio ministras rengia ir tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius 
tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, 
techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus, 
bei tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo 
ir vartojimo taisykles, ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui, kuris 
nustato Ūkio ministro kaip Vyriausybės įgaliotos institucijos kompetenciją 
nustatyti elektros energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės 
reikalavimus, vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo 
elektros energija atkūrimo trukmę, išduoti licencijas (leidimus) teikti elektros 
energetikos paslaugas, nustatyti visiems tiekėjams vienodas elektros energijos 
importo sąlygas bei atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas 
funkcijas.

Prašymą pareiškėjas grindžia šiais motyvais:
1. Teismui kilo abejonių, ar Taisyklių 93 punktas ta apimtimi, kuria 

nustatyta, jog surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos 
apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti 
padarytą jam žalą, neprieštarauja Civilinio kodekso nuostatoms, 
reglamentuojančioms civilinės atsakomybės sąlygas: Civilinio kodekso 6.246, 
6.247, 6.248 ir 6.249 straipsniams, nustatantiems sąlygas, kurioms esant kyla 
civilinė atsakomybė. Teismas nurodo, kad deliktinė atsakomybė, kaip civilinės 
atsakomybės rūšis, gali kilti tik esant visoms keturioms atsakomybės sąlygoms 
– neteisėtiems skolininko veiksmams, žalai, priežastiniam ryšiui bei skolininko 
kaltei. Nurodo, kad preziumuojama yra tik pažeidėjo kaltė, tuo tarpu 
neteisėtus veiksmus, žalą bei jos dydį turi įrodyti ieškovas, o priežastinis ryšys 
tarp neteisėtų veiksmų ir žalos turi būti nustatomas teismo. Be to, šios sąlygos 
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turi būti įvertintos ir nustatytos kiekviena atskirai, t. y. tam tikra prasme jos 
yra savarankiškos. Tuo tarpu Taisyklių 93 punktas, nustatantis, kad surašytas 
neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas 
operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytąją žalą, pažeidžia ir iškreipia 
Civilinio kodekso 6.246 straipsnyje, 6.247 straipsnyje, 6.248 straipsnyje 
ir 6.249 straipsnyje įtvirtintą civilinės atsakomybės reglamentavimą. 
Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra 
surašomas tais atvejais, kai randami bet kaip paveikti elektros apskaitos 
prietaisai ir kiti įrenginiai (Taisyklių 92 p.). Toks elektros prietaisų ir kitų 
įrenginių matomas ar nematomas paveikimas yra laikomas neteisėtu elektros 
energijos vartojimu (Taisyklių 6 p.). Vadinasi, neapskaitinio elektros energijos 
vartojimo vietos apžiūros aktas konstatuoja neteisėtus vartotojo veiksmus 
(nurodo pažeidimą, vietą, laiką ir aplinkybes). Šis aktas visiškai pagrįstai gali 
būti laikomas pagrindu teismui nustatyti pažeidėjo neteisėtus veiksmus, t. y. 
nustatyti vieną iš atsakomybės sąlygų. Tačiau Taisyklių 93 punkto nuostata, 
jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra 
pagrindas operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytą jam žalą, reiškia, 
kad operatorius (ieškovas) nustatytus neteisėtus veiksmus automatiškai 
prilygina padarytai žalai. Pareiškėjo manymu, toks žemesnės galios teisinio 
akto reglamentavimas pažeidžia esminę reikšmę turinčias Civilinio kodekso 
normas: išeliminuoja tris iš keturių civilinės atsakomybės sąlygų ir suteikia 
nepagrįstą pranašumą ieškovui prieš atsakovą, kadangi ieškovas yra 
atleidžiamas nuo pareigos pateikti įrodymus dėl atitinkamų atsakomybės 
sąlygų buvimo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas mano, kad turi 
būti ištirta, ar Taisyklių 93 punktas atitinka Civilinio kodekso 6.246 straipsnį, 
6.247 straipsnį, 6.248 straipsnį ir 6.249 straipsnį ta apimtimi, kuria nustato, jog 
neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas 
operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą žalą.

2. Taisyklių 93.1 punktas nustato, jog tuo atveju, kai nustatomas neteisėtas 
elektros vartojimas (surašomas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos 
apžiūros aktas), persiųsta elektros energija paskaičiuojama (perskaičiuojama) 
Taisyklių 96.5 ir 97.4 punktuose nurodyta tvarka. Tokios apskaičiuotos 
(perskaičiuotos) elektros energijos vertė yra prilyginama tiekėjui (ieškovui) 
padarytos žalos dydžiui, kurį atlyginti privalo vartotojas. Atitinkamai Taisyklių 
96.5 ir 97.4 punktai nustato elektros energijos apskaičiavimo (perskaičiavimo) 
tvarką vartotojui, kuris nelaikomas buitiniu vartotoju (96.5 p.), ir buitiniam 
vartotojui (97.4 p.). Taisyklių 96.5 punkte nustatyta paskaičiavimo tvarka, kuri 
nustato tik teorinį laikotarpį, kuriuo neva buvo daroma žala. Tai reiškia, kad 
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ieškovas išvengia bet kokių aplinkybių, susijusių su konkrečiu atveju, įrodinėjimo 
ir paskaičiuoja ne tikrąjį (realų) padarytos žalos dydį, bet hipotetinį žalos dydį, 
neatsižvelgiant į konkrečias galimos žalos padarymo aplinkybes. Teismui kilo 
abejonių, ar toks reguliavimas gali būti laikomas neprieštaraujančiu Civilinio 
kodekso nuostatoms, reglamentuojančioms žalos (nuostolių) fakto bei žalos 
dydžio nustatymą. Taisyklių 97.4. punktas nustato panašią žalos apskaičiavimo 
tvarką kaip ir Taisyklių 96.5 punktas, tačiau panaudoja dar daugiau hipotetinių 
sąlygų – energiją perskaičiuoja pagal paties operatoriaus (ieškovo) pasitvirtintą 
vidutinį elektros prietaisų veikimo laiką ar leistinos naudoti galios 24 valandų 
per parą trukmę. Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, kad žala yra 
asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), 
taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų 
veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali 
tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas. Civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 dalis 
nustato, jog padaryti nuostoliai turi būti visiškai atlyginti, išskyrus atvejus, kai 
įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Teismas nurodo, kad žalą yra 
būtina įvertinti tiksliai, jog nukentėjusiajam būtų atlyginta tiek, kiek jis iš tiesų 
prarado. Tai, ką nukentėjusysis gauna daugiau, gali būti laikoma nepagrįstu 
praturtėjimu, civilinės atsakomybės kompensacinės funkcijos pažeidimu. Taigi, 
kad būtų laikomasi šių principų, nukentėjusysis privalo tiksliai įrodyti jam 
padarytos žalos dydį. Be to, kadangi nagrinėjamoje situacijoje susiduriama su 
netiesioginiais nuostoliais (negautomis pajamomis), yra itin svarbu įrodyti tikslų 
tokių nuostolių dydį, t. y. realias, o ne tikėtinas turėjusias būti pajamas. Tais 
atvejais, kai šalis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, jų dydį turi nustatyti 
teismas. Tuo tarpu, teismo manymu, Taisyklių nustatyta tvarka iš esmės 
prieštarauja Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalies ir 6.251 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, nes ieškovas nustato ne realius nuostolius (negautas pajamas), 
bet tikėtinas pajamas (hipotetinio žalos buvimo termino įtvirtinimas, bendra 
vidutinė elektros prietaisų veikimo trukmė per parą). Nustatydamas tikėtinus 
nuostolius, ieškovas visiškai neatsižvelgia į išlaidas, kurios būtų patirtos kartu su 
gautomis pajamomis (pvz., mokesčiai), vengia bet kokios pareigos įrodyti tikslų 
patirtų nuostolių dydį ir nusistato tikėtiną nuostolių dydį, tuo tarpu, kai nėra 
galimybės įrodyti tiksliai, nustatyti nuostolių dydį turi teismas. Atsižvelgiant į 
nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad turi būti ištirtas Taisyklių 93.1 
punkto, 96.5 punkto ir 97.4 punkto atitikimas Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 
1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustato persiųstos elektros 
energijos paskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarką, pagal kurią nustatoma ne 
realus, bet tikėtinas nuostolių dydis.
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3. Taisyklių 93.1 ir 97.4 punktuose nustatyta tvarka leidžia vienai šaliai 
išvengti Civilinio kodekso nuostatų, reglamentuojančių pareigą įrodyti 
patirtos žalos (nuostolių) dydį. Teismas atkreipia dėmesį, kad šie punktai ir 
juose nustatyta tvarka yra taikoma išimtinai tik tiekėjui (operatoriui), kai 
reikalaujama priteisti žalą iš vartotojo. Taisyklių 97.4 punktas nustato tvarką, 
pagal kurią paskaičiuojamas buitinio vartotojo galimas padarytos žalos 
dydis. Atsižvelgiant į Taisyklių 6 punkte pateiktą buitinio vartotojo sąvoką, 
akivaizdu, kad buitinis vartotojas yra vartotojas Vartotojų teisių gynimo 
įstatymo bei Civilinio kodekso normų, nustatančių vartojimo sutarties šalių 
teisių ir pareigų ypatumus, prasme. Taisyklių 111 punktas nustato tvarką, 
pagal kurią vartotojas gali reikalauti atlyginti jo patirtą žalą dėl neteisėtų 
tiekėjo veiksmų – elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo. 
Palyginus Taisyklių 97.4 punkte ir 111 punkte nustatytus atitinkamai 
tiekėjo (operatoriaus) ir vartotojo patirtos žalos dydžio nustatymo būdus, 
pareiškėjo manymu, tiekėjas (operatorius) atsiduria žymiai geresnėje 
padėtyje nei vartotojas. Todėl teismui kyla abejonių, ar 97.4 punkto nuostatos 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam 
principui ta dalimi, kuri nustato žalos dydžio paskaičiavimo tvarką, 
suteikiančią tiekėjui pranašumą prieš vartotoją, jog valstybė gina vartotojo 
interesus, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.350 straipsnio 2 
daliai, nustatančiai, kad vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse negali būti 
sąlygų, pabloginančių vartotojo (pirkėjo) padėtį. Atsižvelgiant į Civilinio 
kodekso 6.188 straipsnio nuostatas, vartojimo sutarties sąlygos, kurios 
nustato neproporcingai didelę vartotojo atsakomybę ar apriboja paslaugų 
teikėjo atsakomybę už žalą, padarytą vartotojui, yra laikoma nesąžiningomis 
ir pažeidžiančiomis vartotojo teises bei interesus. Kadangi elektros energijos 
pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatos yra nustatomos kaip standartinės, 
individualiai neaptartos ir atkartoja arba daro nuorodas į pačias Taisykles, 
teismo manymu, Taisyklių nustatomos skirtingos sąlygos vartotojams ir 
tiekėjui įrodinėjant žalos dydį yra nesąžiningos ir neteisėtos.

4. Civilinio proceso kodekso 6 straipsnis įtvirtina esminį teisinės valstybės 
principą, kad teisingumą civilinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi 
asmenų lygybės įstatymui ir teismui principu. Šis principas reiškia, jog tos 
funkcijos (veiksmai), kurias įstatymai priskiria teismo kompetencijai, negali 
būti atliekamos kitų asmenų, pareigūnų ar institucijų. Civilinio kodekso 
6.249 straipsnio 1 dalis nustato, kad 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 
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išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį 
nustato teismas. Ši nuostata yra imperatyvi. Nei sutartimis, nei įstatymais negali 
būti panaikinta išimtinė teismo teisė (ir pareiga) nustatyti nuostolių dydį. Tuo 
tarpu Taisyklių 93.1 punktas nustato, kad žalos dydis yra apskaičiuojamas pagal 
Taisyklių 96.5 punkte ir 97.4 punkte nurodytą tvarką. Pastarieji punktai įtvirtina 
tokią situaciją, kai ieškovas, negalėdamas tiksliai įrodyti patirtų nuostolių, pats 
nusistato hipotetinį patirtų nuostolių dydį ir pateikia jį kaip tikrąjį patirtų 
nuostolių dydį. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovui minėtos nuostatos 
leidžia apskritai išvengti bet kokio įrodinėjimo. Toks reglamentavimas pagrįstai 
gali būti laikomas pažeidžiančiu išimtinę teismo funkciją – vykdyti teisingumą 
civilinėse bylose, kadangi ieškovas prisiima teismui priskirtą funkciją. Toks 
reguliavimas reiškia ir tai, kad yra pažeidžiami esminiai civilinio proceso 
principai – rungimosi ir betarpiškumo principas. Todėl teismas mano, kad 
turi būti ištirtas Taisyklių 93.1 punkto, 96.5 punkto ir 97.4 punkto nuostatų 
atitikimas Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria nustato 
nuostolių dydžio apskaičiavimo tvarką tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) 
negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio.

5. Taisyklių 93 punktas nustato, jog surašytas neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta 
tvarka paskaičiuoti padarytą jam žalą. Taisyklių 93.1 punktas nustato, kad tuo 
atveju, kai nustatomas neteisėtas elektros vartojimas (surašomas neapskaitinio 
elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas), persiųsta elektros energija 
paskaičiuojama (perskaičiuojama) Taisyklių 96.5 ir 97.4 punktuose nurodyta 
tvarka. Atitinkamai Taisyklių 96.5 ir 97.4 punktai nustato hipotetinio (tikėtino) 
žalos dydžio paskaičiavimo tvarką buitiniams ir kitiems elektros energijos 
vartotojams. Šių nuostatų esmė tokia, kad jomis yra nustatytas civilinės 
atsakomybės reglamentavimas: neteisėtų veiksmų samprata ir tokių veiksmų 
fakto nustatymas, priežastinio ryšio atsisakymas, žalos fakto sutapatinimas su 
neteisėtų veiksmų faktu, detalus patirtos žalos dydžio apskaičiavimas. Tačiau, 
atsižvelgiant į Taisykles priėmusio subjekto (Ūkio ministro) teisės aktais 
nustatytą kompetenciją, teismui kilo abejonių, jog priimant minėtas Taisyklių 
nuostatas buvo viršyta Ūkio ministro kompetencija. Lietuvos Respublikos 
vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalis nustato, kad ministras vadovauja 
ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir 
yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos 
kompetencijai priklausančiais klausimais; taip pat vykdo kitas įstatymų ir 
Vyriausybės nutarimų jam priskirtas funkcijas. Taigi ši įstatymo nuostata 
aiškiai apibrėžia, jog Ūkio ministras gali vykdyti tik tas funkcijas, kurios 
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yra jam priskirtos įstatymais ir (ar) Vyriausybės nutarimais. Ūkio ministro 
kompetencija elektros energetikos srityje yra įtvirtinta Energetikos įstatymo 
6 straipsnyje, kuris nustato, jog Ūkio ministras rengia ir tvirtina teisės aktus, 
reglamentuojančius tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių 
įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus 
techninius klausimus; tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, 
skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles. Ūkio ministras, kaip Vyriausybės 
įgaliota institucija, šioje srityje taip pat gali nustatyti elektros energijos 
tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, vartotojų įrenginių 
prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę, 
išduoti licencijas (leidimus) teikti elektros energetikos paslaugas, nustatyti 
visiems tiekėjams vienodas elektros energijos importo sąlygas bei atlikti 
kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas (Elektros energetikos 
įstatymo 5 str.). Teismas nurodo, kad aukščiau nurodytų įstatymų nuostatos 
yra esminės Ūkio ministro elektros energetikos srities veikloje. Vadovaujantis 
minėtais įstatymais, buvo parengtos Taisyklės. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, 
jog pagal esamą reglamentavimą Ūkio ministrui yra priskirta elektros 
energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatymo funkcija, tačiau abejoja, ar 
į šią funkciją įeina civilinės atsakomybės sąlygų reglamentavimas. Tai iš esmės 
reglamentuoja aukštesnės teisinės galios aktas – Civilinis kodeksas.

II.

Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerijos – rašytinis atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad ginčijamos 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo nuostatos neprieštarauja 
aukštesnės galios teisės aktams. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais 
argumentais: 

1. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. liepos 1 
d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I6-l5/2002, kuriuo buvo pripažintas 
neprieštaraujančiu 1964 m. Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui teisinis 
reguliavimas, galiojęs iki Taisyklių. Taisyklėse įtvirtintas teisinis reguliavimas 
pareiškėjo prašyme nurodytų argumentų atžvilgiu yra analogiškas 
galiojusioms Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėms, patvirtintoms 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 319.

2. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. 
gruodžio 29 d. sprendimu, priimtu norminėje administracinėje byloje Nr. 
I16-21/2007, kuriame konstatuota, kad užtikrinti vartotojui priklausančių 
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energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų 
ir įrenginių tvarkingumą privalo pats vartotojas. Vartodamas elektros 
energiją, tačiau nepateikdamas tiekėjui ir (ar) operatoriui tikslių duomenų 
apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis dėl to, kad energija naudojama be 
apskaitos prietaisų arba dėl jų netvarkingumo, vartotojas nevykdo sutartyje 
ir teisės akte nustatytos pareigos. Neabejotina, kad neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo atvejais tiekėjui padaroma žala. Jei vartotojas pažeidžia 
jam 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 
plombuojamų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie 
nepagristą pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo 
sumažėjimą arba padidėjimą (Taisyklių 45.11.1 p.), pripažintina, kad jis elgėsi 
nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai. Dėl tokio jo elgesio tiekėjui 
buvo padaryta žala. 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 
specialiai 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 paskaičiuotoji.

3. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 6 punktas 
įtvirtina Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kompetenciją tvirtinti 
energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo 
taisykles. Taisyklės parengtos vadovaujantis CK, Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu ir 
kitais teisės aktais (Taisyklių 2 p.).

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 galutinės elektros energijos kainos dydžiui 
daro įtaką 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. Dėl to viešasis interesas reikalauja, kad atsiskaitymo už elektros 
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energiją teisinis reguliavimas sudarytų sąlygas neteisėto elektros energijos 
vartojimo prevencijai, leistų išvengti neteisėtu ir nesąžiningu elektros 
energijos vartojimu ne tik operatoriams, bet ir visuomenei daromos žalos, 
nepažeidžiant sąžiningų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

4. CK 6.383 straipsnio 2 dalis nustato, jog 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. Pagal CK 6.384 straipsnio 1 dalį, jeigu pagal sutartį 
abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms 
reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo 
prie energijos tiekimo tinklų. CK 6.388 straipsnio 1 dalis reguliuoja, jog 
abonentas sumoka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos 
apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Lietuvos 
bendrosios kompetencijos teismų praktikoje bylose dėl žalos, padarytos 
neteisėtu elektros energijos vartojimu, yra suformuluotos teisės aiškinimo 
bei taikymo taisyklės (inter alia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. 
birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2006): „CK 
6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji civilinės atsakomybės prielaida – 
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. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2001 
m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001) yra 
konstatavęs, kad yra svarbu nustatyti, ar atsakovo faktinis elgesys atitinka 
tam tikrą elgesio standartą, t. y. tvarkingo elektros naudotojo (pirkėjo), 
kuris rūpinasi elektros įrenginiais, jam nuosavybės teise priklausančiuose 
pastatuose, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų 
tvarkingai. [...] CK 6.248 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikoma, jog asmuo 
kaltas, jeigu, atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes, jis nebuvo 
tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2001 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2001) yra 
konstatavęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens veiksmų 
vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus. Asmuo pripažįstamas 
kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose 
teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis 
nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus. Taigi 
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sprendžiant, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį 
remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartu“. Jeigu 
sutartyje nenustatyta kitaip, kiekvienas vartotojas privalo sutartyje nurodytu 
laiku užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir pateikti operatoriui 
ar visuomeniniam tiekėjui nustatytos formos dokumentą (Taisyklių 45.4 p.), 
nedelsiant informuoti operatorių apie visus elektros apskaitos prietaisų ar 
elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, 
elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių 
plombuojamų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie 
nepagrįstą pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo 
sumažėjimą arba padidėjimą (Taisyklių 45.11.1 p.). Taisyklių 62 punktas 
nustato, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, 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. Šios teisės normos įgyvendina CK 6.38 straipsnio 3 dalyje 
įtvirtintus prievolių vykdymo principus – kiekviena šalis turi atlikti savo 
pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita 
šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Taisyklių 97.4 punktas įtvirtina operatoriaus 
teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį, jeigu 
nustatomi įrodomieji faktai – buitiniam vartotojui persiunčiamai (tiekiamai) 
elektros energijai apskaityti įrengtas elektros apskaitos prietaisas ar elektros 
apskaitos schemos elementas randamas sugadintas taip, kad elektros apskaitos 
prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas arba 
pakeitus elektros apskaitos prietaiso prijungimo schemą. Įrodomieji faktai yra 
tokie byloje įrodinėjimo dalyką sudarantys bei teisės aktuose nurodyti faktai, 
kurių pagrindu teismas daro išvadą apie reikšmingų ginčo (bylos) aplinkybių 
egzistavimą. Įrodomieji faktai yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad 
egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio juridinis faktas.

5. Taisyklių 97.4 punkte įtvirtinti ir nustatyti (įrodyti) įrodomieji faktai 
logine seka leidžia daryti pagrįstą išvadą 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. Įrodomieji 
faktai byloje sudaro įrodinėjimo dalyką ir turi būti įrodyti. Pagrindinė 
įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 178 straipsnyje – 
šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei 
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atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio 
kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Dėl to pareigą įrodyti Taisyklių 
97.4 punkte įtvirtintus įrodomuosius faktus turi operatorius. Nustačius 
(įrodžius) Taisyklių 97.4 punkte įtvirtintus įrodomuosius faktus, pradeda 
galioti nuginčijama prezumpcija, jog buitinis vartotojas neteisėtai vartodamas 
elektros energiją padarė operatoriui žalą. Buitinis 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 neatsirado (pvz., dėl to, kad 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. Kita vertus, Taisyklių 
97.4 punkte įtvirtinta sąžiningo buitinio vartotojo teisių apsaugos garantija 
– patiektos elektros energijos ar elektros energijos persiuntimo paslaugos 
vertės perskaičiavimas pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant 
buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo 
valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas), jeigu buitinis vartotojas 
vykdo bendradarbiavimo su operatoriumi pareigą ir suteikia galimybę 
operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų 
galią. Priešingai, bendradarbiavimo pareigos nevykdančiam, nesąžiningam 
buitiniam vartotojui persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal 
buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų 
per parą trukmę. CK 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, jog piniginė žalos 
išraiška yra nuostoliai, o jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, 
tai jų dydį nustato teismas. Sistemiškai aiškinant CK bei Taisyklių nuostatas, 
taip pat atsižvelgiant į bendrosios kompetencijos teismų praktiką bylose dėl 
neteisėtu elektros energijos vartojimu padarytos žalos atlyginimo (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo 2004 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-19/2004), atsakovas daro išvadą, jog: 1) Taisyklių 1 priede buitinių 
vartotojų dažniausiai naudojamų 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; 2) be to, CK 6.251 straipsnio 2 dalis 
buitiniam vartotojui suteikia teisę įrodinėti, jog nuostolių (žalos) atlyginimo 
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dydis turi būti sumažintas. Išdėstyti argumentai patvirtina, kad Taisyklių 93 
punktas neprieštarauja CK 6.46 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui, 
6.249 straipsniui; Taisyklių 93.1 punktas, 96.5 punktas ir 97.4 punktas 
neprieštarauja CK 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai.

6. Nesutinka su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo abejone, kad 
Taisyklių 97.4 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 
straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta apimtimi, kuria 
nustato žalos dydžio paskaičiavimo tvarką, suteikiančią pranašumą tiekėjui 
vartotojo atžvilgiu. Atsakovo teigimu, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 
nuorodos į CK normas, reglamentuojančias nesąžiningas vartojimo sutarčių 
sąlygas, yra nepagrįstos, kadangi nagrinėjamoje byloje yra ginčijamas 
norminio teisės akto – Taisyklių, o ne vartojimo sutarčių, nuostatų teisėtumas. 
Negalima remtis tik vienu Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuri yra 
vientisas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas, straipsniu ar nuostata, o reikia 
žiūrėti į visumą. Aiškinant vienas Konstitucijos nuostatas negalima paneigti 
kitų. Atitinkamas visuomenės gyvenimo sritis reglamentuoja daugelis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos normų, todėl negalima vienas Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos normas interpretuoti atsiribojus nuo kitų Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos normų. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
1999 m. spalio 6 d. nutartyje (Žin., 1999, Nr. 85-2548) nurodoma, kad Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinti principai sudaro vieną 
visumą – šalies ūkio konstitucinį pagrindą ir kiekvienas turi būti aiškinamas 
nepanaikinant kito. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje 
minimi įtvirtinti ūkinės veiklos laisvės, ūkinės veiklos reguliavimo, vartotojų 
interesų apsaugos principai nagrinėtini jų neišskiriant. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta ne tik valstybės pareiga ginti vartotojo 
teises, bet ir valstybės pareiga reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų 
bendrai tautos gerovei, t. y. įtvirtinamas viešo intereso apsaugos principas. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gruodžio 29 d. 
sprendime konstatavo, kad „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“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsniu, 
įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo 
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laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių 
teisių ir laisvių. Atsakovas nesutinka su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 
argumentais, kad tiekėjas (operatorius), reikalaudamas atlyginti žalą, išvengia 
pareigos įrodyti tikslų jam padarytos žalos dydį. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsniu bei 178 straipsniu, 
kiekviena šalis teisme privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip 
savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Vadovaujantis CK 6.249 straipsniu, 
jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

7. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad vadovaujantis Taisyklių 93.1 
punktu, nustatančiu, jog žalos dydis yra paskaičiuojamas pagal Taisyklių 
96.5 punkte ir 97.4 punkte nurodytą tvarką, įtvirtinama tokia situacija, kai 
ieškovas, negalėdamas tiksliai įrodyti patirtų nuostolių, nusistato hipotetinį 
patirtų nuostolių dydį ir pateikia kaip tikrąjį patirtų nuostolių dydį. Nesutinka 
su pastaraisiais Vilniaus 1 apylinkės teismo teiginiais, kadangi bylose dėl 
žalos atlyginimo operatoriui (tiekėjui) galioja bendrosios civilinio proceso 
taisyklės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, taip pat 
– ir aukščiau minėtas proceso šalių rungimosi principas. Ginčijami taisyklių 
punktai nepaneigia ir neprieštarauja CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatai – 
kad jei šalis nuostolių dydžio tiksliai įrodyti negali, tai jų dydį nustato teismas. 
Ginčijamose Taisyklių nuostatose yra numatyta suvartotos elektros energijos 
perskaičiavimo/paskaičiavimo už elektros vartojimo taisyklių pažeidimus 
metodika. Tuo tarpu žalos nustatymo tvarka yra numatyta CK. Taisyklės ir 
CK reglamentuoja skirtingus santykius, t. y. Taisyklės reglamentuoja specifinę 
žalos dydžio paskaičiavimo tvarką, o CK reglamentuoja žalos ir nuostolių 
atlyginimo tvarką, todėl, atsakovo nuomone, Taisyklių 93.1 punktas, 96.5 
punktas ir 97.4 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 6 straipsniui, ta dalimi, kuria nustato nuostolių dydį tuo atveju, kai 
tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio.

Atsakovo manymu, Taisyklių 93 punktas, 93.1 punktas, 96.5 punktas 
ir 97.4 punktas taip pat neprieštarauja ir Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymo 6 straipsniui ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 
5 straipsniui. Taisyklės reglamentuoja metodiką, pagal kurią paskaičiuojamas 
elektros energijos, kuri vartojama pažeidžiant Taisyklių nuostatas, kiekis. Tuo 
tarpu civilinės atsakomybės sąlygas reglamentuoja CK. Taisyklių nuostatų 
reguliavimo objektas yra skirtingas nei CK, todėl Taisyklių nuostatos 
nekonkuruoja ir neprieštarauja CK nuostatoms bei Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 
nuostatoms.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi kreipėsi į Vyriausiąjį 
administracinį teismą, prašydamas ištirti civilinėje byloje taikytinų Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių atitiktį aukštesnės galios 
norminiams aktams:

– Taisyklių 93 punkto atitiktį Civilinio kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 
straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi, kuria nustatyta, 
jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra 
pagrindas operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytą žalą;

– Taisyklių 93.1, 96.5 ir 97.4 punktų atitiktį Civilinio kodekso 6.249 
straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta 
persiųstos elektros energijos paskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal 
kurią nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis;

– Taisyklių 93.1, 96.5 ir 97.4 punktų atitiktį Civilinio proceso kodekso 6 
straipsniui ta dalimi, kuria nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas 
(operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio;

– Taisyklių 97.4 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 
straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta dalimi, kuria 
nustatyta žalos dydžio paskaičiavimo tvarka, kuri suteikia pranašumą tiekėjui 
vartotojo atžvilgiu;

– Taisyklių 93, 93.1, 96.5 ir 97.4 punktų nuostatų jas priėmusio subjekto 
kompetencijos prasme atitiktį Energetikos įstatymo 6 straipsniui, kuris 
nustato, jog Ūkio ministras rengia ir tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius 
tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, 
techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus, 
bei tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir 
vartojimo taisykles; Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui, kuris nustato 
Ūkio ministro kaip Vyriausybės įgaliotos institucijos kompetenciją nustatyti 
elektros energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, 
vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija 
atkūrimo trukmę, išduoti licencijas (leidimus) teikti elektros energetikos 
paslaugas, nustatyti visiems tiekėjams vienodas elektros energijos importo 
sąlygas bei atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė 
instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė 
centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo (Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 20 str. 
1 d. 3 p.).

Norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios kompetencijos 
ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės administracinio 
akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti teismui įvykdyti 
teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės 
ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nėra pavesta nagrinėti 
abstrakčius, hipotetinius, nesusijusius su nagrinėjama individualia byla teismų 
paklausimus. Tai savo ruožtu suponuoja, kad ir teismai neturi teisės kreiptis 
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, kurių 
išsprendimas neturės jokios reikšmės jų nagrinėjamos individualios bylos 
baigčiai. Šių principų egzistavimas norminių administracinių bylų teisenoje 
aiškiai apibrėžtas Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 
1 dalyje, kurioje nustatyta, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę 
kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti tik tokio norminio 
administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, 
teisėtumą. Tad teismas, įvertinęs konkrečios individualios bylos aplinkybes 
ir paklausimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinį, turi 
teisę atsisakyti priimti bendrosios kompetencijos arba administracinio teismo 
prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jei toks prašymas 
yra nesusijęs su nagrinėjama individualia byla (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 
str. 1 d.). Jei toks prašymas vis dėlto buvo priimtas, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas turi teisę nutraukti norminę administracinę bylą kaip 
nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 
str. 1 d.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 28 d. 
nutartis norminėje administracinėje byloje Nr. I7-04/2007).

Šiuo atveju iš Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
pateikiamos konkrečios individualios bylos medžiagos ir paklausimo 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinio, jo teisinių ir 
faktinių argumentų matyti, kad teismo prašymas ištirti kai kurių norminio 
administracinio akto nuostatų teisėtumą peržengia konkrečios individualios 
bylos ribas ir apima tuos klausimus, tokį teisinį reguliavimą, kuris nėra 
taikytinas prašymą pateikusio teismo nagrinėjamoje individualioje 
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byloje. Tokiais atvejais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, į tai, 
kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi būti naudingas 
besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla, turi 
teisę, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, atsisakyti priimti tam tikrą 
dalį prašymo. Jei prašymas priimtas – atitinkamą bylos dalį nutraukti, arba 
patikslinti pareikšto prašymo turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos 
aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą individualią bylą, dėl kurios teismas 
nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Dėl Taisyklių 93 punkto atitikties Civilinio kodekso 6.246, 6.247, 6.248. ir 6.249 
straipsniams

Taisyklių 93 punktas nustato, kad surašytas neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo vietos apžiūros aktas (2 priedas) yra pagrindas operatoriui 
nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytą jam žalą. Visi neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo vietos apžiūros aktai, prieš paskaičiuojant 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. Šiais atvejais paskaičiuojamas (perskaičiuojamas) 
vartotojui ar neteisėtai vartojančiam elektros energiją juridiniam ar fiziniam 
asmeniui persiųstos elektros energijos kiekis ir jam pateikiami apmokėjimo 
dokumentai padarytai žalai atlyginti (įskaitant paskaičiuotos (perskaičiuotos) 
persiųstos elektros energijos vertę, persiuntimo paslaugos vertę, žalą (jei tokia 
buvo padaryta), susijusią su kitomis paslaugomis, už sugadintus elektros 
apskaitos prietaisus, apskaitos schemos elementus, jų remontą, keitimą, 
metrologinę patikrą, plombavimą ar pan.).

Norminę administracinę bylą inicijavusio teismo nuomone, Taisyklių 
93 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog surašytas neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta 
tvarka paskaičiuoti padarytą jam žalą, prieštarauja Civilinio kodekso nuostatoms, 
reglamentuojančioms civilinės atsakomybės sąlygas, konkrečiai Civilinio kodekso 
6.246 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui.

Civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalis nustato, jog civilinė 
atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos 
pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti 
(neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai 



102

I. Administracinių teismų praktika

ir rūpestingai. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju svarbu 
nustatyti, ar vartotojo faktinis elgesys atitinka tam tikrą elgesio standartą, t. y. 
tvarkingo elektros naudotojo (pirkėjo), kuris rūpinasi elektros įrenginiais, jam 
nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, imasi atitinkamų priemonių, 
kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai. Civilinio kodekso 6.247 straipsnis 
nustato, kad 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 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, 
jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus 
atvejus, kuriais skolininko atsakomybė atsiranda be kaltės. To paties straipsnio 
3 dalis nustato, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei 
kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis 
sąlygomis buvo būtina. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 
šiuo atveju yra svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro 
elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, 
jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų 
veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, 
kaip turėtų pasielgti protingas asmuo. Taigi sprendžiant, ar žalą padaręs 
asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį remiantis apdairaus, rūpestingo, 
atidaus žmogaus elgesio standartu. Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalis 
nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos 
(tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, 
jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali 
tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas.

Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. sausio 21 d. nutarties 
matyti, kad inicijavusiam norminio akto tyrimą teismui kelia abejonių 
Taisyklių 93 punkto teisėtumas dėl to, kad neapskaitinio elektros energijos 
vartojimo vietos apžiūros aktas yra surašomas tais atvejais, kai randami 
bet kaip paveikti elektros apskaitos prietaisai ir kiti įrenginiai (Taisyklių 
92 punktas), o pagal Taisyklių 93 punktą, neapskaitinio elektros energijos 
vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka 
paskaičiuoti padarytą jam žalą. Tokiu būdu operatorius (ieškovas) nustatytus 
neteisėtus veiksmus automatiškai prilygina padarytai žalai. Inicijavęs 
norminio akto tyrimą teismas taip pat laikosi nuostatos, kad remiantis 
Taisyklių 93 punktu tiek teoriškai, tiek praktiškai yra panaikinama ieškovo 
pareiga įrodyti, ar apskritai jis patyrė kokią nors žalą dėl nustatytų neteisėtų 
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veiksmų, bei žalos dydį. Iš atsakomybės nustatymo klausimo yra visiškai 
eliminuojamas priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos aspektas.

Pagal Taisyklių 92 punktą, juridiniam ar fiziniam asmeniui neteisėtai 
vartojus elektros energiją ir kitais Taisyklių 96.5 ir 97.4 punktuose 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. 
Vadinasi, Taisyklių 92 punktas iš esmės numato kelis atvejus, kai gali būti 
surašomas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. 
Pirma, pagal Taisyklių 6 punktą neteisėtas elektros energijos vartojimas 
– tai toks atvejis, kai: a) juridinis ar fizinis asmuo savavališkai prijungė 
elektros energijos įrenginius ar imtuvus prie operatoriaus elektros tinklo 
ir vartoja elektros energiją; b) vartotojas sugadina elektros apskaitos 
prietaisus ar apskaitos schemos elementus taip, kad sugadinimas matomas 
(pažeistas elektros skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., 
sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtas, laidininkai ar 
kita; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso, 
elektros apskaitos schemos elemento, elektros apskaitos spintos ar kitų su 
elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, naudojamos mechaninės 
priemonės skaitiklio diskui stabdyti; pakeista elektros apskaitos prietaiso 
prijungimo schema ar pan.); c) vartotojas kitaip paveikia elektros apskaitos 
prietaisą, apskaitos schemos elementus, klastoja elektros energijos apskaitos 
prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklines ir (arba) operatoriaus 
uždėtas plombas ir per patikrinimą šios vartotojo veikos dėl jos slapto 
pobūdžio ar sąmoningo gadinimo negalima pamatyti (išorinio magnetinio 
lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar 
stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo 
transformatorių falsifikavimas, elektros imtuvai prijungti prieš apskaitą 
arba be jos įrengiant paslėptą atvadą, ar pan.). Antra, Taisyklių 92 punktas 
nukreipia į kitus atvejus, nurodytus Taisyklių 97.4 punkte, kai surašomas 
neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas: 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 
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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. Iš minėtų teisės 
nuostatų analizės išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Taisyklių 92 
punkte numatyti keli atvejai, kai gali būti surašomas neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo vietos apžiūros aktas, turinio prasme yra praktiškai 
tapatūs, tik skiriasi tuo, jog pirmuoju atveju (kai juridinis ar fizinis asmuo 
neteisėtai vartojo elektros energiją) akcentuojamas vartotojo valinis neteisėtas 
veiksmas – kai vartotojas sugadina elektros apskaitos prietaisus ar apskaitos 
schemos elementus, savavališkai prijungia elektros energijos įrenginius ar 
imtuvus arba kitaip paveikia elektros apskaitos prietaisą. Antruoju atveju 
(kai nukreipiama į Taisyklių 97.4 punktą) nėra akcentuojamas vartotojo 
valinis neteisėtas veiksmas, tačiau iš vardijamų elektros apskaitos prietaisų 
ar apskaitos schemos elemento gedimo požymių analizės galima daryti 
išvadą, kad jie sietini su neteisėtais vartotojo veiksmais, bent jau ta prasme, 
kad vartotojas turi pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo 
įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (Taisyklių 45.2 p.). Šią 
išvadą patvirtina ir sisteminis Taisyklių aiškinimas. Taisyklių 97.3 punktas 
reglamentuoja tokį atvejį, kai elektros apskaitos prietaisas arba elektros 
apskaitos schemos elementas sugenda ne dėl buitinio vartotojo kaltės. Elektros 
apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui sugedus ne 
dėl buitinio vartotojo kaltės (ne dėl buitinio vartotojo kaltės įstrigo elektros 
skaitiklio diskas, sugedo skaičiavimo mechanizmas, elektroninio elektros 
skaitiklio modulis, indikatorius, sudegė matavimo transformatorius, atsileido 
laidininko prijungimo gnybtas ir nutrūko schema ar pan.), elektros apskaitos 
prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų dingimo atvejais už 
suvartotą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas 
su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar 
veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki 
gedimo (dingimo) arba pašalinus gedimą (naujojo įrengimo), arba pagal 
kitus visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus turimus duomenis. Pagal to 
paties punkto penktą pastraipą, kiekvieną ne dėl buitinio vartotojo kaltės 
elektros apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį operatorius 
ir buitinis vartotojas įformina dvišaliu atsiskaitymo už suvartotą elektros 
energiją (sutrikus apskaitos prietaisų veikimui) aktu (3 priedas). 

Taisyklių 62 punkte taip pat yra nurodyta, kad už elektros apskaitos 
prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei 
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visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, 
savininkai arba nuomininkai, jei sutartyje nenustatyta kitaip. 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 Vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką, vartotojas, 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, 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 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 (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimas 
norminėje administracinėje byloje Nr. I16-21/2007).

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Vyriausiasis 
administracinis teismas 2007 m. gruodžio 29 d. sprendime, priimtame 
norminėje administracinėje byloje Nr. I16-21/2007, yra konstatavęs, kad 
sistemiškai aiškinant Taisyklių 92, 93 ir 97.4 punktų nuostatas, Taisyklių 
97.4 punkto antros pastraipos nuostatos, detalizuojančios operatoriaus 
teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per 
laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės 
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elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų 
patikrinimo dienos, 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 (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. 
sprendimas norminėje administracinėje byloje Nr. I16-21/2007).

Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad neapskaitinio 
elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas nėra surašomas tais 
atvejais, kai elektros apskaitos prietaisas arba elektros apskaitos schemos 
elementas sugenda ne dėl buitinio vartotojo kaltės, neapskaitinio elektros 
energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymas sietinas su neteisėtais 
vartotojo veiksmais, perskaičiuodamas buitinio vartotojo suvartotos elektros 
energijos kiekį tiekėjas privalo atsižvelgti į veiksnius ir aplinkybes, realiai 
galėjusias turėti įtakos vartojamos elektros energijos kiekiui ir trukmei; 
paskaičiuodamas patirtą žalą neapskaitinio elektros energijos naudojimo 
atveju ir į tai, kad Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gruodžio 29 d. 
sprendime, priimtame norminėje administracinėje byloje Nr. I16-21/2007, yra 
sistemiškai aiškinęs šią nuostatą kartu su teisės nuostatomis, kurių atitiktis 
aukštesnės galios teisės aktams buvo nagrinėjama šioje byloje, konstatuoja, jog 
nėra pagrindo pripažinti, kad Taisyklių 93 punktas, nustatantis, kad surašytas 
neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas (2 priedas) 
yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytą jam žalą, 
prieštarauja Civilinio kodekso 6.246, 6.247, 6.248. ir 6.249 straipsniams.

Dėl Taisyklių 96.5 punkto atitikties Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai 
ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ir teisėtumo 
ištyrimo viršijus teisės aktą priėmusio subjekto kompetenciją

Iš Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikiamos 
konkrečios individualios bylos medžiagos ir paklausimo Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui turinio, jo teisinių ir faktinių 
argumentų matyti, kad teismo prašymas dėl Taisyklių 96.5 punkto, taikytino 
vartotojams, išskyrus buitinius vartotojus, atitikties Civilinio kodekso 6.249 
straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Civilinio proceso kodekso 
6 straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos 
įstatymo 5 straipsniui, nors ir yra tam tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama 
individualia byla, tačiau peržengia konkrečios individualios bylos ribas ir 
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apima tuos klausimus, tokį teisinį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo 
nagrinėjama individualia byla. Norminę administracinę bylą inicijavusio 
teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas AB „Rytų skirstomieji 
tinklai“, remdamasis surašytu neapskaitinio elektros energijos vartojimo 
vietos apžiūros aktu, yra kreipęsis su prašymu atlyginti žalą dėl buitiniam 
vartotojui V. V. nuosavybės teise priklausančiame sodo name suvartoto tam 
tikro neapskaitinės elektros energijos kiekio. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija, 
atsižvelgdama į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, ir į tai, 
kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi būti naudingas 
besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla, daro 
išvadą, kad bylos dalis, susijusi su prašymu dėl Taisyklių 96.5 punkto atitikties 
Civilinio kodekso 6.249 ir 6.251 straipsniams, Civilinio proceso kodekso 6 
straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 
5 straipsniui, yra nutrauktina.

Dėl Taisyklių 93.1 punkto, 97.4 punkto atitikties Civilinio kodekso 6.249 
straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai

Taisyklių 93.1 punktas nustato, jog tuo atveju, kai surašomas neapskaitinio 
elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas, persiųsta elektros energija 
paskaičiuojama (perskaičiuojama) Taisyklių 96.5 ir 97.4 punktuose nurodyta 
tvarka. Kadangi šis punktas tik nukreipia į 97.4 punktą, jis neturi savarankiškos 
reikšmės ir atskirai nuo 97.4 punkto jo atitiktis Civilinio kodekso 6.249 
straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai nebus nagrinėjama.

Pagal Taisyklių 97.4 punkto pirmąją ir antrąją pastraipą, 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 
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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 elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta 
elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje 
nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę.

Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. sausio 21 d. nutarties 
matyti, kad Taisyklių 97.4 punkto atitiktis Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 
1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai teismui kelia abejonių ta apimtimi, kuria 
nustato persiųstos elektros energijos paskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarką, 
pagal kurią nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Vyriausiasis administracinis 
teismas 2007 m. gruodžio 29 d. sprendime, priimtame norminėje 
administracinėje byloje Nr. I16-21/2007, yra pripažinęs, jog Taisyklių 97.4 
punkto pirmosios ir antrosios pastraipų nuostatos neprieštarauja Civilinio 
kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai. Šioje byloje 
Taisyklių 97.4 punkto atitiktis Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai 
ir 6.251 straipsnio 1 daliai buvo nagrinėta ta apimtimi, kuria nustato, kad 
operatoriui neteisėtu elektros energijos vartojimu padarytos žalos dydis 
skaičiuojamas nesiremiant objektyviais duomenimis. Šioje byloje teisėjų 
kolegija atkreipė dėmesį, kad 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 paskaičiuoti 
padarytą jam žalą. Visi neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos 
apžiūros aktai, prieš paskaičiuojant padarytą žalą, turi būti apsvarstyti 
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operatoriaus sudarytoje specialioje komisijoje, kuri, išanalizavusi aktą ir kartu 
su aktu pateiktus aiškinamuosius dokumentus ir įrodymus, turi nustatyti akto 
surašymo teisėtumą, vartotojo kaltę bei perskaičiavimo laikotarpį (Taisyklių 
93 p.). Išplėstinė teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad Taisyklėse yra įtvirtinta 
operatoriaus pareiga padarytą jam neapskaitinio elektros energijos vartojimo 
atveju žalą paskaičiuoti ne tik pagal Taisyklių 1 priede nurodytus dažniausiai 
naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičius, bet ir 
įvertinus įrodymus, kuriuos operatoriaus sudarytai specialiajai komisijai gali 
pateikti vartotojas.

Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo iš 
naujo nagrinėti Taisyklių 97.4 punkto pirmosios ir antrosios pastraipos 
atitiktį Civilinio kodekso 6.249 straipsniui ir 6.251 straipsniui, nes iš esmės 
šiuo klausimu jau yra pasisakęs Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. 
gruodžio 29 d. sprendime. Pažymėtina, kad šioje norminėje administracinėje 
byloje Taisyklių 97.4 punkto pirmosios ir antrosios pastraipos atitiktis 
Civilinio kodekso 6.249 straipsniui ir 6.251 straipsniui ginčijama tais 
pačiais argumentais, kuriuos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija vertino priimdama 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą norminėje 
administracinėje byloje Nr. I16-21/2007.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, taip pat į Vilniaus miesto 1 
apylinkės teismo 2007 m. sausio 21 d. nutartyje išdėstytus motyvus ir teismo 
nagrinėjamos individualios bylos esmę, išplėstinė teisėjų kolegija daro 
išvadą, kad nagrinėti likusių Taisyklių 97.4 punkto pastraipų, t. y. trečiosios 
ir ketvirtosios pastraipos, reglamentuojančios atvejus, 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 arba įrengdamas paslėptą atvadą prijungė elektros imtuvus prieš 
elektros apskaitą arba be jos, arba kai nustatoma, kad fizinis asmuo savavališkai 
prijungė elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklo, atitiktį Civilinio 
kodekso 6.249 ir 6.251 straipsniams, nėra pagrindo. Iš individualios bylos 
medžiagos matyti, jog aplinkybės, kad buitinis vartotojas, siekdamas sumažinti 
apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitaip 
paveikia elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementus, 
nėra nustatytos ar įrodinėjamos. Taigi ši teisės norma nėra taikoma prašymą 
pateikusio teismo nagrinėjamoje individualioje byloje.
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Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, 
kad Taisyklių 93.1 punktas nagrinėjamos bylos apimtyje neprieštarauja 
Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai.

Dėl Taisyklių 97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 
straipsniui

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje yra įtvirtinta, jog 
valstybė gina vartotojo interesus. Tyrimą inicijavusio teismo prašymu 
tiriama Taisyklių 97.4 punkto atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 
straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta apimtimi, kad 
nustato žalos dydžio paskaičiavimo tvarką, kuri suteikia pranašumą tiekėjui 
vartotojo atžvilgiu.

Tyrimą inicijavusio teismo nuomone, palyginus Taisyklių 97.4 punkte 
ir 111 punkte nustatytą atitinkamai tiekėjo (operatoriaus) ir vartotojo 
patirtos žalos dydžio nustatymo būdus, tiekėjas (operatorius) atsiduria žymiai 
geresnėje padėtyje nei vartotojas. Tuo tarpu, kai vartotojui reikia įrodinėti 
tikslų žalos dydį – pateikti įrodymus, remiantis Taisyklių 93.1 ir 97.4 punktais, 
tiekėjas (operatorius) apsiriboja hipotetinės (tikėtinos) žalos paskaičiavimu. 
Todėl teismas mano, jog turi būti ištirta Taisyklių 97.4 punkto atitiktis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių 
gynimo principui ta dalimi, kuri nustato žalos dydžio paskaičiavimo tvarką, 
kuri suteikia pranašumą tiekėjui vartotojo atžvilgiu.

Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šiame sprendime jau 
padarytą išvadą, kad vartotojas tiekėjui atlygina tokio dydžio nuostolius, 
kuriuos jis patyrė, laikosi nuostatos, kad pagal Taisyklių nuostatas tiekėjui 
nėra leidžiama apsiriboti tik hipotetinės (tikėtinos) žalos paskaičiavimu, tai 
yra Taisyklės nesuteikia tiekėjui teisės neatsižvelgti į veiksnius ir aplinkybes, 
realiai galėjusias turėti įtakos vartojamos elektros energijos kiekiui ir trukmei, 
paskaičiuojant patirtą žalą neapskaitinio elektros energijos naudojimo atveju.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3-5 dalyse 
numatyta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai 
tautos gerovei, valstybė gina vartotojo interesus. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 6 d., 2003 m. kovo 17 d., 2008 m. kovo 
5 d. nutarimuose yra konstatavęs, kad Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinti 
principai sudaro vieną visumą – šalies ūkio konstitucinį pagrindą. Principai 
yra tarpusavyje suderinti, ir tai suponuoja jų pusiausvyrą, todėl kiekvienas jų 
turi būti aiškinamas nepaneigiant kito konstitucinio principo (Konstitucinio 
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Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
šis išaiškinimas reiškia, kad reguliuojant vartotojų ir elektros energijos tiekėjų 
santykius, turi būti išlaikoma jų interesų pusiausvyra. Pažeidus šią pusiausvyrą 
nepagrįstai išplečiant vartotojų teises, būtų pažeisti šalies ūkio interesai. Ta 
aplinkybė, kad Tvarkos 97.4 bei 111 punktai numato skirtingą padarytos žalos 
paskaičiavimo tvarką, savaime nereiškia, kad 97.4 punkto nuostatos pažeidžia 
vartotojų interesus ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 
dalyje įtvirtintą principą, kad valstybė gina vartotojų interesus.

Be to, išplėstinė teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad turi būti išlaikoma 
interesų pusiausvyra ne tik reguliuojant vartotojų ir elektros energijos 
tiekėjų santykius, bet ir reguliuojant pačių vartotojų interesus. Pagal Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatymo 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 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 kuris piktnaudžiauja savo 
teisėmis (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. 
sprendimas norminėje administracinėje byloje Nr. I16-21/2007).

Dėl Taisyklių 93.1 punkto ir 97.4 punkto atitikties Civilinio proceso kodekso 6 
straipsniui

Civilinio proceso kodekso 6 straipsnis numato, kad teisingumą civilinėse 
bylose vykdo tik teismai vadovaudamiesi asmenų lygybės įstatymui ir teismui 
principu, nepaisydami jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, užsiėmimo rūšies ir pobūdžio, kitų 
aplinkybių. Norminę administracinę bylą inicijavusio teismo prašymu tiriama 
Taisyklių 93.1 punkto ir 97.4 punkto nuostatų atitiktis Civilinio proceso 
kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria nustato nuostolių dydžio paskaičiavimo 
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tvarką tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių 
dydžio. Tyrimą inicijavusio teismo nuomone, ši tvarka įtvirtina tokią situaciją, 
kai ieškovui negalint tiksliai įrodyti patirtų nuostolių, ieškovas nusistato 
hipotetinį patirtų nuostolių dydį ir pateikia jį kaip tikrąjį patirtų nuostolių 
dydį. Toks reglamentavimas, teismo nuomone, pagrįstai gali būti laikomas 
pažeidžiančiu išimtinę teismo funkciją vykdyti teisingumą civilinėse bylose, 
nes ieškovas prisiima teismui priskirtą funkciją.

Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šiame sprendime jau 
padarytas išvadas, kad vartotojas tiekėjui atlygina tokio dydžio nuostolius, 
kuriuos pastarasis patyrė, ir kad pagal Taisyklių nuostatas tiekėjui nėra 
leidžiama apsiriboti tik hipotetinės (tikėtinos) žalos paskaičiavimu, atkreipia 
dėmesį į tai, jog pagal Taisyklių 122 punktą, ginčai sprendžiami sutarties 
šalių susitarimu arba teismo tvarka. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
vartotojas, kaip ir elektros energijos tiekėjas, dėl priverstinio padarytos žalos 
atlyginimo turi teisę 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 paskaičiavo operatorius neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos 
apžiūros akto pagrindu, ir kad padaryta žala yra mažesnė negu tiekėjo 
paskaičiuotoji (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. 
sprendimas norminėje administracinėje byloje Nr. I16-21/2007).

Atsižvelgiant į aukščiau minėtą, išplėstinė teisėjų kolegija laikosi 
nuostatos, kad tyrimą inicijavusio teismo abejonės dėl Taisyklių 93.1 punkto 
ir 97.4 punkto nuostatų atitikties Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta 
dalimi, kuria nustato nuostolių dydžio paskaičiavimo tvarką, nėra pagrįstos.

Dėl Taisyklių 93 punkto, 93.1 punkto ir 97.4 punkto teisėtumo ištyrimo viršijus 
teisės aktą priėmusio subjekto kompetenciją

Norminę administracinę bylą inicijavusio teismo prašymu tiriama 
Taisyklių 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatų, jas priėmusio subjekto 
kompetencijos prasme, atitiktis Energetikos įstatymo 6 straipsniui, kuris 
nustato, jog Ūkio ministras rengia ir tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius 
tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, 
techninės saugos, efektyvaus naudojimo ir kitus techninius klausimus bei 
tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir 
vartojimo taisykles, ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui, kuris 
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nustato Ūkio ministro kaip Vyriausybės įgaliotos institucijos kompetenciją 
nustatyti elektros energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės 
reikalavimus, vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo 
elektros energija atkūrimo trukmę, šio įstatymo nustatytais atvejais išduoti 
licencijas (leidimus) teikti elektros energetikos paslaugas, nustatyti visiems 
tiekėjams vienodas elektros energijos importo sąlygas bei atlikti kitas 
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. Teismas sutinka, kad pagal 
esamą reglamentavimą Ūkio ministrui yra priskirta elektros energijos tiekimo 
ir vartojimo taisyklių nustatymo funkcija, bet abejoja, ar į šią funkciją įeina 
civilinės atsakomybės sąlygų reglamentavimas, kurias iš esmės reglamentuoja 
aukštesnės teisinės galios aktas – Civilinis kodeksas.

Kaip teisingai atsiliepime nurodo Ūkio ministerija, Taisyklės 
reglamentuoja metodiką, pagal kurią apskaičiuojama elektros energijos, kuri 
vartojama pažeidžiant Taisyklių nuostatas, kiekis, o ne civilinės atsakomybės 
sąlygas. Taisyklių nuostatų reguliavimo dalykas yra skirtingas nei Civilinio 
kodekso, todėl taisyklių nuostatos neprieštarauja Energetikos įstatymo 6 
straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui ta apimtimi, kad jos 
nereguliuoja civilinės atsakomybės sąlygų.

Dėl išdėstytų argumentų konstatuotina, kad Ūkio ministro 2005 
m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo 
ir naudojimo taisyklių 93 punkto nuostatos neprieštarauja Civilinio 
kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 
straipsniui ta apimtimi, kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos 
vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka 
paskaičiuoti padarytą žalą; 93.1 punktas ir 97.4 punkto pirmoji ir antroji 
pastraipos neprieštarauja Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 
straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta persiųstos elektros energijos 
paskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal kurią nustatomas ne realus, bet 
tikėtinas nuostolių dydis; 97.4 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui 
ta dalimi, kuria nustatyta žalos dydžio paskaičiavimo tvarka, kuri suteikia 
pranašumą tiekėjui vartotojo atžvilgiu; 93.1 ir 97.4 punktai neprieštarauja 
Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria nustatomas 
nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti 
nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatos jas priėmusio subjekto 
kompetencijos prasme neprieštarauja Energetikos įstatymo 6 straipsniui 
ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui. Taip pat remiantis ABTĮ 114 
str. 1 d., 101 str. 1 p. byla dalyje dėl Taisyklių 96.5 punkto atitikties Civilinio 
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kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Civilinio proceso 
kodekso 6 straipsniui ir Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros 
energetikos įstatymo 5 straipsniui, nutrauktina.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 punktu ir 115 straipsnio 1 
dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Bylą dalyje dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 
7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 
taisyklių 96.5 punkto atitikties Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 
6.251 straipsnio 1 daliai, Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ir Energetikos 
įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui, nutraukti.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 
7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 
taisyklių 93 punkto nuostatos neprieštarauja Civilinio kodekso 6.246 
straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi, 
kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros 
aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka paskaičiuoti padarytą žalą; 
93.1 punktas ir 97.4 punkto pirmoji ir antroji pastraipos neprieštarauja 
Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta 
apimtimi, kuria nustatyta persiųstos elektros energijos paskaičiavimo 
(perskaičiavimo) tvarka, pagal kurią nustatomas ne realus, bet tikėtinas 
nuostolių dydis; 97.4 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta 
dalimi, kuria nustatyta žalos dydžio paskaičiavimo tvarka; 93.1 ir 97.4 punktai 
neprieštarauja Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria 
nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai 
įrodyti nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatos jas priėmusio 
subjekto kompetencijos prasme neprieštarauja Energetikos įstatymo 6 
straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui. 

Sprendimas neskundžiamas.
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1.7. Dėl Lietuvos Respublikos 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 3 ir 4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, 
teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims

Administracinė byla Nr. I575-10/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), 
Laimės Baltrūnaitės, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Antano Ablingio ir 
Virgilijaus Valančiaus,
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovei Julianai 
Ostrouch,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar 
Lietuvos Respublikos 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 3 ir 4 punktai neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 
l daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės 
valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

UAB „Taurakalnis“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
su prašymu panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. 
liepos 5 d. įsakymo Nr. 7P-37 3.2 punktą. Šiuo punktu inter alia vadovaujantis 
Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų ar 
turto, perimto bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo 
pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarka (toliau – ir Tvarka), patvirtinta 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 
202, teisingumo ministras skyrė Vilniaus miesto l apylinkės teismo veiklos 
teritorijoje veikiančius antstolius Jurgitą Bareikienę, Valdą Čegliką, Mindaugą 
Dabkų, Daivą Milevičienę, Gintautą Puodžiuką ir Brigitą Palavinskienę 
perimančiais Vilniaus miesto l apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikusio 
antstolio Gintaro Matkevičiaus nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas ir 
kitus dokumentus, neišmokėtas išieškotas pinigines lėšas ar turtą, perimtą, 
bet neperduotą išieškotojui, nebaigtose vykdomosiose bylose gautas ir 
nepanaudotas vykdymo išlaidas, antstolio archyvą.

Skunde UAB „Taurakalnis“ paaiškino, kad Teisingumo ministras 2007 
m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 7P-37 3.2 punktu savo nuožiūra paskyrė antstolius, 
kuriems bus perduotos šios įmonės vykdomosios bylos. Nurodė, kad 
atsižvelgiant į teismo antstolių institucinės reformos tikslus, remiantis Teismo 
antstolių institucinės reformos metmenimis ir Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodeksu (toliau – ir CPK), vienas iš svarbiausių principų vykdant 
reformą yra laisvo antstolio pasirinkimo principas. Nei civilinio proceso 
kodekse, nei kituose teisės aktuose nėra nustatytos absoliučios Teisingumo 
ministro teisės pasirinkti antstolį, kuriam perduoti dokumentus pasibaigus 
antstolio įgaliojimams.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis numato, kad 
valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, 
susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, 
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar 
jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų 
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skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus 
atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant 
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Manytina, kad skundžiamas 
Teisingumo ministro įsakymas, nesudarantis lygių galimybių visiems toje 
veiklos teritorijoje veikiantiems antstoliams perimti perduodamas bylas, 
pažeidžia minėtą Konkurencijos įstatymo normą. UAB „Taurakalnis“ taip 
pat pažymėjo, kad skundžiamo Teisingumo ministro įsakymo 3.2 punktas 
pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo 
ir teisinio saugumo, teisingumo, teisinės valstybės principus, taip pat ir 46 
straipsnio 3 dalį. Nurodė, kad Teisingumo ministras įsakymu pažeidė Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio l dalį, 2 straipsnio 4 dalį.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija su skundu nesutiko ir 
prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad UAB 
„Taurakalnis“ teiginiai yra pagrįsti tik prielaidomis, neargumentuota būtinybė 
pakeisti paskirtą antstolį. Per vykdymo procesą antstolio vykdomos funkcijos 
nėra pagrįstos sutartinių santykių ar laisvo paslaugų teikimo principais. 
Antstolio pasirinkimas išieškotojo iniciatyva nėra visiškai laisvas, jis 
apribojamas tuo, kad antstoliai veikia pagal nustatytą aptarnaujamą teritoriją. 
UAB „Taurakalnis“ nedalyvavo nagrinėjant administracinę procedūrą, visiškai 
ja nesidomėjo. Skundžiamo akto dalis yra susijusi ne tik su šia įmone, bet 
ir su kitais išieškotojais, dauguma jų pretenzijų nereiškia. Vykdomųjų bylų 
perdavimas CPK nustatytais atvejais skiriasi nuo vykdomųjų bylų ir kito 
turto perdavimo administracine tvarka, Teisingumo ministrui atliekant 
funkcijas pagal kompetenciją. CPK nenumato neužbaigtos vykdomosios bylos 
perdavimo kitam antstoliui galimybių.

II.

2008 m. kovo 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis 
teismas (toliau – ir pareiškėjas) nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202 patvirtintos Vykdomųjų bylų ir 
kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų pinigų ar turto, perimto ir neperduoto 
išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams 
tvarkos 3 ir 4 punktai ta apimtimi, kiek jie neužtikrina išieškotojų teisės 
pasirinkti antstolio bei antstolių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos, 
atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsnį ir 650 
straipsnio l dalį, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
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nuostatas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisingumo ir 
teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 29 straipsnį, 46 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Pareiškėjas nurodo, kad sprendžiant bylą iš esmės, turi būti taikoma 
Teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202 patvirtinta Tvarka. 
Kaip matyti iš skundžiamo Teisingumo ministro 2007 m. liepos 5 d. įsakymo, 
priimant jį remtasi Tvarkos 3 ir 4 punktais. Būtent pagal minėtus punktus 
Teisingumo ministrui suteikiama absoliuti diskrecija pasirinkti antstolius, 
kuriems perduodamos antstolio, kurio įgaliojimai pasibaigė, bylos ir 
dokumentai. UAB „Taurakalnis“ skundžia Teisingumo ministro 2007 m. liepos 
5 d. įsakymo punktą, kuriame nurodyta, kokiems konkretiems antstoliams 
perduodamos bylos ir kiti dokumentai.

Tvarkos 3 punktas nustato, kad „pasibaigus antstolio įgaliojimams 
ne vėliau kaip kitą darbo dieną teisingumo ministro įsakymu paskiriamas 
perimantis antstolis, kuriam bus perduotos buvusio antstolio nebaigtos 
vykdomosios bylos bei kiti dokumentai, neišmokėtos išieškotos piniginės 
lėšos ir turtas, perimtas, bet neperduotas išieškotojui“, 4 punkte įtvirtinta, kad 
„perimančiuoju antstoliu skiriamas kitas į buvusio antstolio vietą paskirtas 
antstolis. Jei į antstolio, kurio įgaliojimai yra pasibaigę, vietą kitas antstolis 
nepaskirtas, perimančiuoju skiriamas kitas antstolis (antstoliai), aptarnaujantis 
tą pačią veiklos teritoriją, o jei tokių nėra – besiribojančios veiklos teritorijos 
antstolis (antstoliai), sujungiant jo aptarnaujamą veiklos teritoriją su veiklos 
teritorija, kurioje veikė buvęs antstolis“.

Pareiškėjo nuomone, nurodyti Teisingumo ministro įsakymu patvirtintos 
Tvarkos 3 ir 4 punktai iš esmės pažeidžia išieškotojų teisę pasirinkti antstolį. 
Teismo antstolių institucinės reformos tikslas buvo sukurti šiuolaikišką, 
veiksmingą, valstybės ir visuomenės poreikius tenkinantį teismų bei kitų 
institucijų sprendimų vykdymo procesą, suteikiant antstoliams profesines 
paslaugas teikiančių asmenų statusą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 
m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1484 patvirtintų Teismo antstolių institucinės 
reformos metmenų l p.). Šiems tikslams pasiekti buvo įtvirtintas laisvas antstolio 
pasirinkimo principas apylinkės teismo veiklos teritorijoje (Teismo antstolių 
institucinės reformos metmenų 3 p.). Tik esant galimybei laisvai pasirinkti 
antstolį prasminga suteikti antstoliams profesines paslaugas teikiančių asmenų 
statusą bei galimybę, šioje srityje atsiradus konkurencijos pradmenims, vykdymo 
procese siekti antstolių profesinių paslaugų kokybės ir veiksmingumo.

Taigi laisvas antstolio pasirinkimo principas buvo vienas iš svarbiausių 
vykdant antstolių institucinę reformą, o šiuo metu, ją jau įgyvendinus, yra 
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vienas iš pagrindinių principų vykdymo procese. Galiojant laisvo antstolio 
pasirinkimo principui, kiekvienas antstolis yra asmeniškai suinteresuotas 
greitu ir efektyviu sprendimo vykdymu, nuo to akivaizdžiai priklauso 
teismų sprendimų vykdymo efektyvumas. Taip pat ir išieškotojas, siekdamas 
apsaugoti savo interesus, gali aktyviai dalyvauti vykdymo procese ir turi teisę 
pasirinkti konkretų antstolį, kuriuo jis pasitiki ir kuris, jo manymu, padės jam 
efektyviausiai išieškoti skolas.

CPK 650 straipsnio l dalyje įtvirtinta, kad vykdomąjį raštą ar teismo 
įsakymą antstoliui vykdyti gali pateikti tik išieškotojas ar jo atstovas. Jokia 
kita institucija negali nuspręsti už išieškotoją priimti sprendimą dėl antstolio 
parinkimo. Tokią išieškotojo diskreciją užtikrina ir vienas iš pagrindinių 
civilinio proceso principų – dispozityvumo principas, nustatytas CPK 13 
straipsnyje ir suteikiantis teisę civilinio proceso dalyviams laisvai disponuoti 
jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pareiškėjas mano, kad Teisingumo 
ministras neturi teisės jokiu atveju, įskaitant ir tokį, kai pasibaigia išieškotojo 
pasirinkto antstolio įgaliojimai, paskirti išieškotojui antstolį prieš jo valią. 
Asmens teisės ar laisvės, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 
13 d. nutarime išaiškintus principus, gali būti ribojamos tik esant įstatymo 
nustatytiems pagrindams bei tvarkai, laikantis tokio konstitucinių reikalavimų 
ribojimo: objektyvios ribojimo būtinybės (tiek įstatyminio reglamentavimo, 
tiek konkretaus ribojimo pritaikymo atveju); įstatyminio ribojimo ir 
tvarkos pagrindų aiškumo konkretaus atvejo aplinkybių kontekste; asmens 
teisinio tikrumo, abstraktaus įstatyminio ir faktinio (konkretaus) ribojimo 
proporcingumo (adekvatumo); realios ir išsamios (veiksmingos) teisminės 
gynybos užtikrinimo. Šiuo konkrečiu atveju įstatyminio pagrindo apriboti 
išieškotojo teisę laisvai pasirinkti antstolį nėra. Todėl toks Teisingumo 
ministro pasirinktas ir jo įsakymu pritaikytas išieškotojų teisių ribojimas 
laikytinas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems 
teisingumo ir teisinės valstybės principams.

Teisingumo ministras įsakymu paskiria konkrečius antstolius, 
perimančius antstolio, kurio įgaliojimai pasibaigė, bylas. Išieškotojas, 
norėdamas atsisakyti jam Teisingumo ministro priskirto antstolio paslaugų 
ir pasirinkti jam priimtiną antstolį, tai gali padaryti tik nutraukdamas 
vykdomąją bylą ir tik tokiu būdu susigrąžindamas vykdomąjį dokumentą 
(CPK 629, 631 str.). Tokiu atveju išieškotojui tektų Teisingumo ministro 
parinktam antstoliui padengti visas jau turėtas vykdymo išlaidas (Sprendimų 
vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
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2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 53 p.), vykdomasis dokumentas 
pakartotinai galėtų būti pateiktas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus trims 
mėnesiams po jo grąžinimo išieškotojui (CPK 631 str. 3 d.), taip pat būtų iš 
naujo būtina apmokėti vykdymo išlaidas jau kitam pasirinktam antstoliui. 
Toks išieškotojo padėties apsunkinimas, kai nėra jokios objektyvios būtinybės, 
negali būti laikomas teisingu. Manytina, kad jis laikytinas prieštaraujančiu 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir 
teisinio saugumo principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio 
reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus 
interesus ir teisėtus lūkesčius. 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.

Ministras, kaip viešojo administravimo subjektas, priimdamas 
sprendimus, taip pat privalo nepažeisti teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio 
tikrumo ir teisinio saugumo principų. Nagrinėjamu atveju šie principai 
Teisingumo ministro įsakymu dėl vykdomųjų bylų paskirstymo, manytina, 
gali būti pažeisti. Išieškotojui, pagrįstai tikėjusiam, kad jis turi teisę pasirinkti 
antstolį ir kad būtent jo pasirinktas antstolis suteiks jam reikalingas paslaugas, 
dėl skundžiamo Teisingumo ministro įsakymo tenka arba sutikti su ministro 
parinkimu, arba sutikti su žymiai padidėsiančiais šios paslaugos kaštais.

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 12 straipsnio 5 dalis numato 
Teisingumo ministro teisę patvirtinti Tvarką, tačiau nereglamentuoja tvarkos 
turinio, kiek tai susiję su vykdomųjų bylų perdavimu pasibaigus antstolio 
įgaliojimams. Būtent tik paties Teisingumo ministro patvirtintos Tvarkos 3 
ir 4 punktai suteikia ministrui teisę paskirti antstolį, kuriam perduodamos 
buvusio antstolio nebaigtos vykdomosios bylos. Tačiau tai nereiškia, kad ši 
teisės norma Teisingumo ministrui suteikia absoliučią diskrecijos teisę. Kaip 
ne kartą konstatavo savo nutarimuose Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, netgi įstatymų leidėjo diskrecija nėra absoliuti: įstatymų leidėjas 
turi paisyti Konstitucijos normų ir principų, inter alia iš Konstitucijos 
kylančių teisės sistemos nuoseklumo, vidinio neprieštaringumo imperatyvų. 
Taigi absoliučios diskrecijos teisės teisinėje valstybėje neturi niekas – netgi 
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įstatymų leidėjas. Darytina išvada, kad absoliučios diskrecijos teisės negali 
turėti ir Teisingumo ministras. Tokia Teisingumo ministro teisė prieštarautų 
tiek pagrindiniams teisės principams, tiek pačiai Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai. Todėl Teisingumo ministras, priimdamas minėtą įsakymą, taip 
pat turėjo vykdyti ir jau nurodytų teisės aktų reikalavimus ir, visų pirma, 
atsižvelgti į išieškotojų teisę pasirinkti antstolį.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis numato, kad 
valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, 
susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybės valdymo ir savivaldos 
institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, 
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų 
grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų 
atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, 
kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos 
Respublikos įstatymų reikalavimus.

Teisingumo ministro 2007 m. liepos 5 d. įsakymu atleidus Vilniaus 
miesto l apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikusį antstolį Gintarą 
Matkevičių, įsakymo 3.2 punktu perimančiais antstolio vykdomąsias bylas ir 
kitus dokumentus, neišmokėtas išieškotas pinigines lėšas ar turtą, perimtą, bet 
neperduotą išieškotojui, antstolio archyvą paskirti šešiems iš dešimties šioje 
veiklos teritorijoje veikiančių antstolių. Lietuvos Respublikos konkurencijos 
taryba 2008 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 1S-9 nurodė, kad atsižvelgiant į 
tai, jog antstoliui mokamas kiekvieno vykdomojo dokumento vykdymo 
išlaidas sudaro bylos administravimo išlaidos, vykdymo išlaidos, susijusios 
su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdymo 
dokumento ar jo dalies įvykdymą, minėtu Teisingumo ministro įsakymu 
paskirti perimantys antstoliai įgyja pranašumą prieš vykdomųjų bylų 
negavusius antstolius. Atsižvelgdamas į tai, Vilniaus apygardos administracinis 
teismas padarė išvadą, kad būtina patikrinti, ar Tvarkos 3 ir 4 punktai 
neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.

III.

Atsiliepdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi, 
Teisingumo ministerija prašo prašymą dėl skundžiamų teisės normų 
panaikinimo atmesti ir pripažinti teisės aktą teisėtu. Savo poziciją Teisingumo 
ministerija grindžia šiais argumentais:
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l. UAB „Taurakalnis“ prašymą pripažinti Teisingumo ministro įsakymo 
dalį negaliojančia ir ištirti Tvarkos teisėtumą grindžia laisvo antstolio 
pasirinkimo principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 
m. gruodžio 27 d. nutarimu patvirtintų Teismo antstolių institucinės 
reformos metmenų l ir 3 punktuose (toliau – ir Metmenys) ir CPK normose, 
reglamentuojančiuose vykdymo procesą.

Teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851, 7.2 punkte numatyta, kad 
Teisingumo ministerija formuoja ir įgyvendina valstybės politiką antstolių 
funkcionavimo, valdymo ir sprendimų vykdymo srityje, Teisingumo ministro 
nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, ūkinę ir finansinę veiklą, 
taip pat analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir 
įgyvendina priemones sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti.

Metmenų 1.1. punkte nurodyta, kad vienas iš reformos tikslų yra suteikti 
antstoliams profesines paslaugas teikiančių asmenų statusą, tačiau palikti tam 
tikrus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įgaliojimus antstolių veiklos 
kontrolės ir kitose srityse.

Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 7 d. nutarime nurodyta, kad 
antstolio profesija – tai valstybės kontroliuojama profesija, t. y. toks viešąjį 
interesą užtikrinančių funkcijų vykdymas, kai tai daro savarankiška profesine 
(privačia) veikla besiverčiantys asmenys (už atlygį), o jiems šias funkcijas 
vykdyti perdavusi valstybė turi kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos.

Valstybė savo funkcijas gali vykdyti ne tik per atitinkamų institucijų 
sistemą, apimančią valstybės ir savivaldybių institucijas (kaip ji paprastai 
daro), bet ir tam tikra apimtimi per kitas (ne valstybės) institucijas, kurioms 
pagal įstatymus yra pavesta (patikėta) vykdyti tam tikras valstybės funkcijas 
arba kurios tam tikromis įstatymuose apibrėžtomis formomis ir būdais 
dalyvauja vykdant valstybės funkcijas (Konstitucinio Teismo 2003 m. 
gruodžio 13 d., 2006 m. gruodžio 21 d., 2007 m. kovo 20 d. nutarimai).

Antstolių įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad, pasibaigus 
antstolio įgaliojimams, vykdomosios bylos ir kiti dokumentai, neišmokėtos 
išieškotos piniginės lėšos ar turtas, perimtas, bet neperduotas išieškotojui, 
Teisingumo ministro nustatyta tvarka perduodami kitam antstoliui 
(antstoliams), o antstolio archyvas Teisingumo ministro nustatyta tvarka 
perduodamas Lietuvos antstolių rūmams. Būtent įgyvendinant minėto 
įstatymo nuostatą ir buvo priimti Tvarkos 3 ir 4 punktai.

Įvertinus visas minėtas teisės aktų nuostatas bei atsižvelgiant į 
besiklostančią administracinių teismų praktiką, darytina išvada, kad 
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Teisingumo ministras teisiniuose santykiuose su antstoliais veikia kaip 
darbdavys. Be to, vykdo antstolių veiklos organizavimą bei priežiūrą, 
t. y. vykdo priskirtas pagal kompetenciją antstolių veiklos kontrolės 
funkcijas, kaip ir buvo numatyta vykdant teismo antstolių kontorų reformą 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A18-797/2007). Vykdant šias funkcijas (antstolio 
skyrimas, atleidimas, darbo organizavimo patikrinimas, drausminės 
bylos iškėlimas, atestavimas, poįstatyminių teisės aktų rengimas ir 
tvirtinimas), Teisingumo ministras vadovaujasi tiek viešąjį administravimą 
reglamentuojančiais teisės aktais, tiek antstolių veiklą reglamentuojančiais 
įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais.

Atkreiptinas dėmesys, kad nei Metmenyse, nei CPK nėra numatyta, 
jog išieškotojas yra visiškai laisvas pasirinkdamas antstolį, kadangi 
antstolio pasirinkimas yra apribojamas, nes antstoliai veikia pagal nustatytą 
aptarnaujamą veiklos teritoriją (CPK 590 straipsnis). Taigi išieškotojo antstolio 
laisvas pasirinkimas yra iš esmės apribotas, o veiklos teritorijoje, kurioje 
veikia keli antstoliai, praktiškai neįmanomas ir įvardinti jį antstolių reformos 
svarbiausiu pagrindu negalima. Įvertinus Metmenų nuostatas matyti, kad 
esminis reformos tikslas buvo pakeisti antstolių veiklos organizavimo 
pagrindą (įvykdyti institucinę reformą).

Pareiškėjo teiginys, kad išieškotojui laisvai pasirenkant antstolį 
užtikrinamas antstolio veiklos efektyvumas ir išieškotojų interesų apsauga, nes 
užtikrinamas CPK 13 straipsnio ir 650 straipsnio l dalyje įtvirtintų nuostatų 
įvykdymas, yra nepagrįstas ir iš esmės ne visai teisingas. UAB „Taurakalnis“ 
neįrodinėjo, jog jo pasirinkto antstolio (antstolių kontoros) veikla yra 
efektyvesnė nei kitų, Teisingumo ministro paskirtų, antstolių. Atsižvelgiant 
į tai, kad antstolio darbo krūvis, informacija apie gaunamus skundus, 
pritaikytą drausminę atsakomybę yra objektyvūs kriterijai, nulemiantys ir 
atspindintys jo veiklos kokybę, visiškai priimtina situacija, kad kai atskirais 
nustatytais atvejais, kuomet sprendžiamas klausimas dėl didelio vykdomųjų 
bylų kiekio ir kt. turto perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams, klausimą 
dėl bylų perdavimo spręstų atsakingas už antstolių veiklos kontrolę asmuo – 
Teisingumo ministras.

Be to, ginčo atveju susiklosto teisiniai santykiai viešojo administravimo 
srityje ir civiliniai procesiniai teisiniai santykiai (jie negali būti prilyginti vieni 
kitiems, nes reguliuojami iš esmės skirtingu imperatyviuoju ir dispozityviuoju 
teisės metodu), todėl vykdomųjų bylų ir kt. turto perdavimas CPK nustatytais 
atvejais skiriasi nuo vykdomųjų bylų ir kt. turto perdavimo administracine 
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tvarka, Teisingumo ministrui atliekant funkcijas pagal kompetenciją. 
Pažymėtina, kad Teisingumo ministras nėra ir negali būti civilinių procesinių 
santykių subjektu, todėl jo veiklą reglamentuoja viešojo administravimo 
nuostatos.

Iš Tvarkos 3 ir 4 punktų matyti, kad absoliučios diskrecijos teisės 
paskiriant perimantį antstolį Teisingumo ministras neturi. Pirma, įprastai 
perimantis antstolis pasirenkamas iš tos pačios apylinkės teismo veiklos 
teritorijoje veikiančių asmenų ir yra numatytas atvejis, kai gali būti paskirtas 
besiribojančios veiklos teritorijos antstolis. Antra, kaip buvo minėta, 
Teisingumo ministrui priskirtos funkcijos, susijusios su antstolių veiklos 
kontrole, todėl spręsdamas klausimą dėl vykdomųjų bylų ir kt. turto perdavimo, 
jis privalo atsižvelgti į daugelį kriterijų (antstolio darbo krūvis, veiklos kokybė 
ir efektyvumas ir t.t). Trečia, tais atvejais, kai netikėtai pasibaigia antstolio 
įgaliojimai (antstolio mirtis ir t.t.), Teisingumo ministras privalo užtikrinti 
vykdymo proceso tęstinumą ir skubiai išspręsti klausimą dėl vykdomųjų 
bylų ir kt. turto perdavimo. Todėl yra nustatyta, kad perimantis antstolis yra 
skiriamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai pasibaigia antstolio įgaliojimai ir 
papildomos procedūros, susijusios dėl bendradarbiavimo su išieškotojais, yra 
nepateisinamos ir apsunkinančios minėto klausimo išsprendimą.

Tvarkos 3 ir 4 punktai neprieštarauja CPK 13 ir 650 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintoms nuostatoms ir dėl to, kad Civilinio proceso kodeksas nenumato 
neužbaigtos vykdomosios bylos perdavimo kitam antstoliui galimybių. 
Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad 
vykdomoji byla gali būti nutraukta išieškotojo prašymu ir vykdomasis 
dokumentas, pagal kurį išieškojimas nėra visiškai įvykdytas, pagal Civilinio 
proceso kodekso 631 straipsnio 1 dalies 1 punktą, grąžinamas išieškotojui. 
Pažymėtina, kad tuo atveju išieškotojas turėtų sumokėti antstoliui visas 
turėtas vykdymo išlaidas (Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos 
Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 49 punktas ). 
Pagal Civilinio proceso kodekso 631 straipsnio 3 dalį, vykdomojo dokumento 
grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo 
pateikti šį dokumentą vykdyti.

Atsižvelgiant į visus minėtus punktus, papildomos išlaidos, kurias 
patirtų išieškotojas yra pagrįstos, nes objektyvi būtinybė keisti antstolį 
neįrodyta, teisėtas lūkestis išieškotojui pasirinkti antstolį nėra absoliutus ir 
besąlyginis, nustatyti apribojimai yra būtini ir pateisinami.

Tvarka ir ginčijamo Teisingumo ministro įsakymo dalis reglamentuoja 
operatyvų organizacinių klausimų išsprendimo būdą administracine tvarka 
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tuo atveju, kai antstolio įgaliojimai pasibaigia. Todėl pareiškėjas be pagrindo 
sutapatino Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio l dalyje ir 13 straipsnyje 
įtvirtintas nuostatas su administracinės procedūros reglamentavimu, kuris 
neprieštarauja teisingumo, teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio 
tikrumo principams.

2. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje numatyta pareiga valstybės 
valdymo ir savivaldos institucijoms užtikrinti sąžiningos konkurencijos 
laisvę, taip pat kitos minėto įstatymo nuostatos, reglamentuojančios 
draudimą priimti teisės aktus ir kitus sprendimus, teikiančius privilegijas 
arba diskriminuojančius atskirus ūkio subjektus, negali būti tiesiogiai ir 
besąlygiškai taikomos nagrinėjant antstolių veiklos reguliavimo klausimus. 
Antstolis – valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdyti 
tam tikras funkcijas vykdymo srityje, reguliuoja jų skaičių, nustato veiklos 
teritorijas (Antstolių įstatymo 2 str. 2 ir 3 d.). Dėl to antstoliai negali būti 
prilyginami ūkio subjektams, vykdantiems profesinę veiklą ir turintiems 
galimybę laisvai be apribojimų konkuruoti rinkoje.

Antstolių konkurencija yra ribojama, kadangi Teisingumo ministras 
nustato ne tik jų skaičių kiekvienoje veiklos teritorijoje, bet ir nustato įkainius 
už vykdomųjų dokumentų vykdymą, taip pat, kaip minėta, vykdo antstolių 
veiklos organizavimo ir kontrolės funkcijas. Todėl abejotina, ar antstoliams yra 
taikomi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatyti reikalavimai. 
Teisingumo ministras, kuris yra atsakingas už antstolių veiklos kontrolę, turi 
diskrecijos teisę nustatyti, kam turi būti perduodamos vykdomosios bylos 
pasibaigus antstolio įgaliojimams, kad jos būtų kuo greičiau ir efektyviau 
įvykdytos, tačiau ši teisė nėra absoliuti.

Ginčo atveju, Teisingumo ministro paskirti perimantys antstoliai 
(J. Bareikienė, B. Palavinskienė, V. Čeglikas, M. Dabkus, D. Milevičienė ir 
G. Puodžiukas) 2007 m. gegužės 31 d. turėjo nuo 59 iki 4 684 nebaigtų 
vykdomųjų bylų, o kitų antstolių vykdomų vykdomųjų bylų skaičius buvo 
nuo 6 789 iki 10 624. Būtent dėl šitos priežasties, taip pat atsižvelgiant į kitas 
aplinkybes, susijusias su minėtų antstolių veikla, jie buvo paskirti perimančiais 
antstoliais.

Vykdomų vykdomųjų bylų skaičius yra objektyvus antstolio veiklos 
efektyvumo kriterijus, kurio negalima nuneigti. Logiška, kad darbo krūvis 
lemia ir darbo kokybę. Tačiau teigti, jog vykdomų vykdomųjų bylų skaičius 
lemia antstolio uždarbį ir iškreipia tarpusavio antstolių konkurenciją, 
negalima. Labai didelę reikšmę antstolių darbe turi veiklos rizika (sėkmės 
faktorius). Antstolis, kuris neturi teisės atsisakyti priimti vykdomąjį 



126

I. Administracinių teismų praktika

dokumentą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nežino pelninga ar 
nuostolinga bus vykdomoji byla, vykdymo išlaidų dydžiai tam tikrais atvejais 
nustatyti neįvertinant antstolio darbo laiko ir sąnaudų, nurodant procentą 
nuo išieškotos sumos (Sprendimų vykdymo instrukcija). Todėl, net ir 
perdavus bylas visiems veikiantiems toje teritorijoje antstoliams, neįmanoma 
užtikrinti vienodų konkurencijos sąlygų, nes vieniems jos gali atnešti pelno, o 
kiti gali patirti nuostolių.

Antstoliai vykdo tokias funkcijas, kurių vykdymą valstybė privalo 
užtikrinti. Šių funkcijų vykdymo užtikrinimas – viešasis interesas ir valstybės 
priedermė. Antstoliai nėra valstybės (ar savivaldybės) tarnautojai ir verčiasi 
savarankiška profesine (privačia) veikla, tačiau jų funkcijas, kitą veiklą 
bei įgaliojimus apibrėžia įstatymai. Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad 
už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant antstolio 
funkcijas, už kuriuos taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė, 
antstolis atsako kaip valstybės pareigūnas (Antstolių įstatymo 16 str. 2 d.).

Antstolių įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pasibaigus 
antstolio įgaliojimams, vykdomosios bylos ir kiti dokumentai, neišmokėtos 
išieškotos piniginės lėšos ar turtas, perimtas, bet neperduotas išieškotojui, 
Teisingumo ministro nustatyta tvarka perduodami kitam antstoliui 
(antstoliams), o antstolio archyvas Teisingumo ministro nustatyta tvarka 
perduodamas Lietuvos antstolių rūmams. Antstolių rūmai privalo užtikrinti, 
kad bus atlikti šioje dalyje nurodyti veiksmai ir įforminta antstolio darbuotojų 
darbo teisinių santykių pabaiga. Vadovaujantis Tvarkos 5 punktu, Lietuvos 
antstolių rūmai privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įsakymo gavimo 
dienos organizuoti nebaigtų vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų 
išieškotų piniginių lėšų ir turto, perimto, bet neperduoto išieškotojui, 
bei antstolio archyvo perdavimą. Taigi Teisingumo ministrui paskyrus 
perimančiuosius antstolius, Lietuvos antstolių rūmai sprendžia klausimą dėl 
paskirstymo kvotų, vykdomųjų bylų kiekio ir t.t.

Išieškotojo antstolio pasirinkimas, kaip matyti iš šios bylos aplinkybių, 
yra subjektyvus ir neatmetama galimybė, kad bus išreikštas noras 
perduoti vykdomąsias bylas vienam iš keliolikos dirbančių nustatytoje 
teismo teritorijoje antstolių. Ši aplinkybė leistų vienam iš antstolių tapti 
monopolininku. Pavyzdžiui, ir ginčo atveju, Vilniaus antstolių kontoroje, 
į kurią išieškotojai prašė perduoti nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas, o 
Lietuvos antstolių rūmai jas perdavė (Teisingumo ministro įsakymas nėra 
įvykdytas, dėl to vyksta teisminis ginčas); Vilniaus miesto l teismo veiklos 
teritorijoje, kurioje veikė antstolis Gintaras Matkevičius, veikia viena antstolė 



127

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Virginija Meškauskienė (Teisingumo ministro 2003 m. sausio 3 d. įsakymas 
Nr. 4, 2007 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 7P-41).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manytina, jog nagrinėjant šį 
ginčą, tiesiogiai Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio negalima taikyti 
ir, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostata, 
sprendžiant su antstolių veiklos reguliavimu susijusius klausimus, atsižvelgiant 
į teisės aktų, reglamentuojančių antstolių veiklą, reikalavimus, skirtingų 
konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti, tačiau jos yra sąlygotos CPK 2 
straipsnio, Antstolių įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio, 12 straipsnio 
5 dalies, 13 straipsnio, 16 straipsnio, 38 straipsnio, 39 straipsnio.

3. Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų lygybės principas, 
reiškiantis žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais. 
Šis principas nustato formalią visų asmenų lygybę, taip pat tai, kad asmenys 
negali būti diskriminuojami ar jiems negali būti teikiamos privilegijos 
(Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 12 d. nutarimas).

Konstitucinio asmenų lygybės principo įstatymui, teismui ir kitoms 
valstybės institucijoms ar pareigūnams turi būti laikomasi leidžiant įstatymus, 
juos taikant, vykdant teisingumą. Tačiau šis konstitucinis principas nepaneigia 
to, kad įstatyme tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, 
atžvilgiu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas (Konstitucinio 
Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas).

Nors teigiama, kad ginčijamos teisės akto normos prieštarauja asmenų 
lygybės principui, iš bylos aplinkybių matyti, kad sprendžiamas klausimas dėl 
to, kas nėra įtvirtinta ginčijamose teisės normose, t. y. dėl to, kad Tvarkos 3 
ir 4 punktai nenustato išieškotojo teisės laisvai pasirinkti antstolį. Pareiškėjo 
prašyme nėra pagrįsta, kuo pasireiškia lygiateisiškumo principo pažeidimas, 
išskyrus argumentus, dėl kurių atsakovas jau išdėstė savo nuomonę.

Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta: Lietuvos ūkis grindžiamas 
privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva (l dalis); 
valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą (2 dalis); 
valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (3 
dalis); įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos 
konkurencijos laisvę (4 dalis); valstybė gina vartotojo interesus (5 dalis). Šie 
principai sudaro vieną visumą, yra tarpusavyje susiję, vienas kitą papildo, 
tarp šių principų yra pusiausvyra, kiekvienas jų aiškintinas nepaneigiant kitų 
(Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 5 d. nutarimas).

Pagal Konstituciją valstybė negali neribotai kištis į asmens ūkinę veiklą, turi 
laikytis asmens ir visuomenės interesų derinimo principo, užtikrinti privataus 
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subjekto ir visuomenės interesus. Antstolių įstatymo 2 straipsnio l dalyje 
nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia 
vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų 
perdavimo ir kitas įstatymų numatytas funkcijas. Be to, valstybė reguliuoja 
jų skaičių, nustato veiklos teritorijas, gaunamą atlygį už vykdomas funkcijas. 
Antstolis priskiriamas prie valstybės kontroliuojamų profesijų, todėl siekiant 
kuo efektyvesnio vieno iš teisingumo elementų – teismo sprendimų vykdymo 
efektyvumo – yra pateisinama situacija, kad, dėl įvairių priežasčių pasibaigus 
antstolio įgaliojimams, Teisingumo ministras, vykdydamas savo funkcijas 
antstolių veiklos kontrolės srityje, paskiria perimančiuosius antstolius. Šiuo 
atveju Teisingumo ministras užtikrina, kad vykdoma antstolio profesinė veikla 
garantuos vykdymo proceso tęstinumą, teismo sprendimų įvykdymo efektyvumą 
ir taip bus užtikrintos visų vykdymo proceso dalyvių teisės ir interesai.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė 
instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai 
valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo (Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 20 str. l d. 3 p.).

Norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios kompetencijos 
ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės administracinio 
akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti teismui įvykdyti 
teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš 
esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam 
teismui. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nėra pavesta 
nagrinėti abstrakčių, hipotetinių, nesusijusių su nagrinėjama individualia byla 
teismų paklausimų. Tai, savo ruožtu, suponuoja, kad ir teismai neturi teisės 
kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, 
kurių išsprendimas neturės reikšmės jų nagrinėjamos individualios bylos 
baigčiai. Šių principų egzistavimas norminių administracinių bylų teisenoje 
aiškiai atsispindi Administracinių bylų teisenos įstatyme inter alia ABTĮ 
111 straipsnio 2 dalies l punkte, nurodančiame, kad Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio 
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akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia 
byla; ABTĮ 112 straipsnio l dalyje, kurioje nustatyta, kad bendrosios 
kompetencijos teismas turi teisę kreiptis į administracinį teismą prašydamas 
patikrinti tik tokio norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas 
nagrinėjamoje byloje, teisėtumą. Tad Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, įvertinęs konkrečios individualios bylos aplinkybes ir paklausimo 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinį, turi teisę atsisakyti 
priimti bendrosios kompetencijos arba administracinio teismo prašymą 
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jei toks prašymas yra 
nesusijęs su nagrinėjama individualia byla (ABTĮ 37 str. 2 d. l p., 114 str. l 
d.). Jei toks prašymas buvo priimtas, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas turi teisę nutraukti norminę administracinę bylą (visą ar jos dalį) 
kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. l p., 
114 str. l d.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 28 d. 
nutartis norminėje administracinėje byloje Nr. I7-04/2007).

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bendrosios kompetencijos 
arba specializuoto administracinio teismo nutartis kreiptis į Lietuvos 
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio administracinio 
akto teisėtumą turi būti motyvuota, nutartyje turi būti išdėstyti teisiniai 
argumentai, kuriais besikreipiantis teismas grindžia savo abejonę dėl ginčijamo 
akto (ar jo dalies) teisėtumo (ABTĮ 113 str. l d. 6 p.). Teismo nurodomi teisiniai 
argumentai privalo būti išsamūs, aiškūs, logiški ir nuoseklūs. Teismas neturėtų 
apsiriboti vien tik bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais. Teismo 
prašyme neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio 
reguliavimo aspektų. Minėti trūkumai gali būti pagrindas atsisakyti priimti 
teismo prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 37 str. 
2 d. l p., 114 str. l d.), o jei jis jau buvo priimtas – norminę administracinę bylą 
nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 
str. l p., 114 str.).

V.

Teisės norminis aktas gali nustatyti, kad atsiradus tam tikroms 
aplinkybėms (teisės normos hipotezėje nustatytiems juridiniams faktams), 
viešojo administravimo subjektas turi teisę ir (arba) pareigą priimti individualų 
administracinį aktą. Šis teisės norminis aktas gali daugiau ar mažiau 
detalizuoti, kaip (pvz., laikantis kokių procedūrų) ir kokį (pvz., materialinio 
teisinio turinio ir (arba) formos aspektais) individualų administracinį aktą 
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(sprendimą) gali ar privalo priimti viešojo administravimo subjektas, atsiradus 
tam tikroms aplinkybėms. Tačiau tame teisės norminiame akte tokios 
detalizacijos gali ir nebūti. Teisės norminis aktas gali tiesiog numatyti viešojo 
administravimo subjekto teisę arba pareigą priimti individualų administracinį 
aktą ir visiškai neapibrėžti, kaip ir koks administracinis aktas (sprendimas) turi 
būti priimtas. Tačiau tai, kad tam tikras teisės norminis aktas nekonkretizuoja, 
kaip ir koks administracinis aktas (sprendimas) turi būti priimtas atitinkamoje 
situacijoje, dar nereiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi absoliučią 
(nevaržomą) diskrecijos laisvę. Teisei būdingas sisteminis pobūdis, todėl, 
priimdamas tam tikrą individualų administracinį aktą (sprendimą), viešojo 
administravimo subjektas pritaiko ne tik tą teisės norminį aktą, kuris jam 
suteikia teisę arba nustato pareigą priimti tą individualų administracinį aktą 
(sprendimą), bet privalo taikyti ir kitus teisės norminius aktus (Konstituciją, 
įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kt.), griežtai laikytis jų reikalavimų, jei 
šie teisės norminiai aktai pagal nustatyto teisinio reguliavimo turinį ir apimtį 
turi būti taikomi toje konkrečioje situacijoje. Įgyvendindamos diskrecines 
galias viešojo administravimo institucijos, be kita ko, turi nepiktnaudžiauti 
joms suteiktais įgaliojimais, laikytis objektyvumo ir nešališkumo, lygybės 
prieš įstatymą ir proporcingumo principų (žr., pvz., Viešojo administravimo 
įstatymo 3 str., Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1980 m. kovo 11 d. 
rekomendacijos Nr. 80(2) „Dėl administravimo subjektų diskrecinių galių 
įgyvendinimo“ 2 str.). Todėl vien tik tai, kad tam tikras konkretus teisės 
norminis aktas nekonkretizuoja, kaip ir koks individualus administracinis 
aktas (sprendimas) turi būti priimtas, paprastai dar nereiškia, kad tas teisės 
norminis aktas prieštarauja aukštesnės už jį galios teisės aktui.

Būtina skirti norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimą, 
kuris atliekamas tada, kai kyla paties norminio administracinio akto atitikties 
aukštesnės galios teisės aktui klausimas, ir individualaus administracinio akto 
(sprendimo) teisėtumo patikrinimą, kuris atliekamas įvertinant, ar konkrečioje 
situacijoje buvo laikytasi taikytinų teisės norminių aktų reikalavimų, ar jie 
nebuvo pažeisti priimant teisme užginčytą individualų administracinį aktą. 
Pirmuoju atveju nagrinėjamas klausimas dėl teisėkūros rezultato (teisės 
norminio akto) teisėtumo (plačiąja prasme), o jo teisėtumo patikrą savo 
kompetencijos ribose gali atlikti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. 
Tuo tarpu antruoju atveju nagrinėjamas klausimas dėl teisės įgyvendinimo 
(šiuo atveju, teisės įgyvendinimas suvokiamas kaip neapimantis teisės normų 
(norminių aktų) kūrimo funkcijos) akto (rezultato), o ne teisėkūros rezultato, 
kaip pirmuoju atveju, teisėtumo. Savo ruožtu individualaus administracinio 
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akto teisėtumo patikrinimas yra individualią bylą nagrinėjančio teismo 
pareiga. Tad, prieš kreipdamasis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su 
prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, teismas, nagrinėjantis 
individualią bylą, privalo nuodugniai įvertinti, ar konkrečiu atveju tikrai kyla 
abejonių dėl norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas byloje, 
atitikties aukštesnės galios teisės aktui. Gali pasitaikyti atvejų, kai pats teisės 
norminis aktas yra akivaizdžiai nepriekaištingas, bet teisės įgyvendinimo 
lygmenyje (o ne teisėkūros lygmenyje), t. y. priimant individualų administracinį 
aktą, viešojo administravimo subjektas nesilaikė tų teisės norminių aktų 
reikalavimų, kuriuos taikyti tuo konkrečiu atveju buvo privalu. Pastaruoju 
atveju nėra pagrindo pradėti norminę administracinę bylą, nes tai, ar priimant 
individualų administracinį aktą buvo laikytasi taikytinų teisės norminių aktų 
reikalavimų, turi patikrinti pats individualų ginčą nagrinėjantis teismas.

VI.

Dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo apimties

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir pareiškėjas) 
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir prašė ištirti, „<...> ar 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 
202 patvirtintos Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų 
pinigų ar turto, perimto ir neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo 
perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos 3 ir 4 punktai ta 
apimtimi, kiek jie neužtikrina išieškotojų teisės pasirinkti antstolį bei antstolių 
lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos, atitinka Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 13 straipsnį ir 650 straipsnio l dalį, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų 
lūkesčių bei teisinio tikrumo principus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
29 straipsnį, 46 straipsnio 3 ir 4 dalis“. Atsižvelgiant į paminėtą, galėtų būti 
daroma prielaida, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo 
ištirti, ar Tvarkos 3 ir 4 punktai neprieštarauja nurodytiems teisės aktams ir 
teisės principams ta apimtimi, kuria juose nėra (bet turėtų būti) nustatytas 
toks teisinis reguliavimas, kuris turėtų užtikrinti išieškotojų teisę pasirinkti 
antstolį, antstolių lygiateisiškumą ir sąžiningą konkurenciją. Tačiau, išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, Vilniaus apygardos administracinio teismo 
prašyme pateikiami argumentai tokios prielaidos nepagrindžia. Vilniaus 
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apygardos administracinis teismas savo nutartyje apsiriboja Tvarkos 3 
ir 4 punktu pacitavimu, tačiau juose įtvirtintų nuostatų turinio plačiau 
neanalizuoja, konkrečiai nenurodo, kad abejoja dėl tam tikro teisinio 
reguliavimo nenustatymo ginčijamuose nuostatose. Be to, teismas nepateikia 
jokių konkrečių teisinių argumentų, kodėl būtent Tvarkos 3 ir 4 punktuose 
turėtų būti įtvirtintas minėtas teisinis reguliavimas.

Kita vertus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 14 d. 
motyvai leistų manyti, kad, prašymą pateikusio teismo manymu, ir pats teisinis 
reguliavimas, nustatytas Tvarkos 3 ir 4 punktuose (o ne teisinio reguliavimo 
nebuvimas), sudaro prielaidas pažeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 13 straipsnį ir 650 straipsnio l dalį, Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio nuostatas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus 
teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus, 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnį, 46 straipsnio 3 ir 4 dalis. 
Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų, kurie leistų 
Vyriausiajam administraciniam teismui apibrėžti tyrimo dalyką dėl atitinkamo 
teisinio reguliavimo Tvarkos 3 ir 4 punktuose nebuvimo, išplėstinė teisėjų 
kolegija tirs, ar Tvarkos 3 ir 4 punktuose nustatytasis teisinis reguliavimas 
neprieštarauja pareiškėjo nurodomų aukštesnės teisinės galios teisės aktų 
reikalavimams. Be to, nors Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo 
ištirti Lietuvos Respublikos 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 3 ir 4 punktų teisėtumą 
ta apimtimi, kiek jie neužtikrina išieškotojų teisės pasirinkti antstolį bei 
antstolių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos, tačiau į klausimą, ar 
ginčijamos nuostatos iš tiesų riboja išieškotojo teisę pasirinkti antstolį, ar jos 
pažeidžia antstolių lygiateisiškumą, ar pažeidžia sąžiningą konkurenciją, bus 
atsakyta tik išnagrinėjus norminio administracinio akto teisėtumo bylą iš 
esmės. Bylą nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra 
saistomas teismo, kuris inicijavo norminio administracinio akto teisėtumo bylą, 
aiškinimais.

VII.

Dėl Tvarkos 3 punkto teisėtumo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu 
Nr. 202 patvirtintos Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų 
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piniginių lėšų ar turto, perimto, bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo 
perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos 3 punkte nustatyta:

„3. Pasibaigus antstolio įgaliojimams ne vėliau kaip kitą darbo dieną 
teisingumo ministro įsakymu paskiriamas perimantis antstolis, kuriam 
bus perduotos buvusio antstolio nebaigtos vykdomosios bylos bei kiti 
dokumentai, neišmokėtos išieškotos piniginės lėšos ir turtas, perimtas, bet 
neperduotas išieškotojui“.

Taigi Tvarkos 3 punktas pagal savo turinį nustato, kad:
– perimantįjį antstolį skiria Teisingumo ministras;
– perimantysis antstolis skiriamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 

antstolio įgaliojimų pasibaigimo.
Kaip matyti iš paminėto, Tvarkos 3 punktas niekaip nereguliuoja, 

kurį antstolį Teisingumo ministras gali (turi) paskirti perimančiuoju. Kuris 
antstolis gali (turi) būti skiriamas perimančiuoju tam tikru mastu reguliuoja 
ne Tvarkos 3 punktas, bet Tvarkos 4 punktas. Tvarkos 3 punktas tik nurodo 
konkretų viešojo administravimo subjektą (Teisingumo ministrą), kuriam šiuo 
punktu suteikiama abstrakti teisė skirti perimantįjį antstolį, o taip pat terminą, 
kada turi būti skiriamas perimantysis antstolis, bei juridinį faktą, su kuriuo 
susieta šio termino pradžia (atitinkamo antstolio įgaliojimų pasibaigimas). 
Tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme nėra pateikta 
aiškių teisinių argumentų, kodėl Teisingumo ministrui negalėjo būti suteikta 
teisė skirti perimantįjį antstolį; kaip ir kodėl vien tik šios teisės suteikimas 
Teisingumo ministrui prieštarauja pareiškėjo nurodomiems aukštesnės 
galios teisės aktams ir teisės principams; kodėl perimantysis antstolis negali 
(neturi) būti skiriamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po antstolio įgaliojimų 
pasibaigimo; kaip ir kodėl tokio termino nustatymas prieštarauja aukštesnės 
galios teisės aktams ir teisės principams. Pagrindų, dėl kurių Tvarkos 3 
punktas galėtų prieštarauti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
13 straipsniui ir 650 straipsnio l daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje 
įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio 
tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 
straipsnio 3 ir 4 dalims, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
taip pat neįžvelgia. Konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos 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 3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio 
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proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio l daliai, Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio 
tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 
straipsnio 3 ir 4 dalims.

VIII.

Dėl Tvarkos 4 punkto teisėtumo

Tvarkos 4 punkte nustatyta:
„4. Perimančiuoju antstoliu skiriamas kitas į buvusio antstolio vietą 

paskirtas antstolis. Jei į antstolio, kurio įgaliojimai yra pasibaigę, vietą kitas 
antstolis nepaskirtas, perimančiuoju skiriamas kitas antstolis (antstoliai), 
aptarnaujantis tą pačią veiklos teritoriją, o jei tokių nėra – besiribojančios 
veiklos teritorijos antstolis (antstoliai), sujungiant jo aptarnaujamą veiklos 
teritoriją su veiklos teritorija, kurioje veikė buvęs antstolis“.

Kaip matyti iš paminėto, Tvarkos 4 punkte yra įtvirtintos dvi teisinės 
taisyklės, kurių taikymas priklauso nuo konkrečių aplinkybių. Pagal Tvarkos 
4 punkte įtvirtintą pirmąją taisyklę, perimančiuoju antstoliu skiriamas kitas į 
buvusio antstolio vietą paskirtas antstolis. Pagal antrąją taisyklę, jei į antstolio, 
kurio įgaliojimai yra pasibaigę, vietą kitas antstolis nepaskirtas, perimančiuoju 
skiriamas kitas antstolis (antstoliai), aptarnaujantis tą pačią veiklos teritoriją, 
o jei tokių nėra – besiribojančios veiklos teritorijos antstolis (antstoliai), 
sujungiant jo aptarnaujamą veiklos teritoriją su veiklos teritorija, kurioje veikė 
buvęs antstolis.

Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje individualioje 
administracinėje byloje ir šio teismo Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui pateiktame prašyme nėra jokių duomenų apie tai, kad šiuo atveju 
buvo (turėjo būti) taikoma pirmoji taisyklė, t, y. kad bylas perimančiu 
antstoliu buvo (turėjo būti) paskirtas kitas į buvusio antstolio vietą paskirtas 
antstolis. Priimant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. liepos 
5 d. įsakymą Nr. 7P-37, į antstolio Gintaro Matkevičiaus vietą naujas antstolis 
nebuvo paskirtas, todėl akivaizdu, kad buvo taikoma antroji Tvarkos 4 
punkte nustatyta taisyklė – jei į antstolio, kurio įgaliojimai yra pasibaigę, 
vietą kitas antstolis nepaskirtas, perimančiuoju skiriamas kitas antstolis 
(antstoliai), aptarnaujantis tą pačią veiklos teritoriją <...>. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas nepagrindžia, kodėl būtent šioje individualioje byloje 
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jam būtina (yra naudinga bylos nagrinėjimo iš esmės ir teisingo sprendimo 
priėmimo tikslu) sužinoti, ar minėta pirmoji taisyklė („perimančiuoju antstoliu 
skiriamas kitas į buvusio antstolio vietą paskirtas antstolis“) neprieštarauja jo 
nurodomiems aukštesnės galios teisės aktams, t. y. kaip ši prašymo dalis yra 
susijusi su jo nagrinėjama individualia byla. Iš individualios administracinės 
bylos aplinkybių matyti, kad Tvarkos 4 punkto pirmajame sakinyje įtvirtinta 
taisyklė neturi būti taikoma prašymą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje. 
Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad prašymo dalis ištirti Tvarkos 4 punktą 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „perimančiuoju antstoliu skiriamas kitas į 
buvusio antstolio vietą paskirtas antstolis“ yra nesusijusi su Vilniaus apygardos 
administracinio teismo nagrinėjama individualia byla. Dėl šios priežasties 
norminės administracinės bylos dalis, kurioje prašoma ištirti Tvarkos 4 punkto 
pirmajame sakinyje įtvirtintos taisyklės teisėtumą, nutrauktina.

Minėta, jog Tvarkos 4 punkto antrajame sakinyje nustatyta, kad jei į 
antstolio, kurio įgaliojimai yra pasibaigę, vietą kitas antstolis nepaskirtas, 
perimančiuoju skiriamas kitas antstolis (antstoliai), aptarnaujantis tą pačią 
veiklos teritoriją, o jei tokių nėra – besiribojančios veiklos teritorijos antstolis 
(antstoliai), sujungiant jo aptarnaujamą veiklos teritoriją su veiklos teritorija, 
kurioje veikė buvęs antstolis. Iš šios nuostatos turinio aišku, kad ji nedraudžia 
Teisingumo ministrui perimančiuoju antstoliu paskirti vieną ar kelis antstolius, 
veikiančius toje pačioje teritorijoje kaip ir buvęs antstolis, atsižvelgiant į 
išieškotojų valią, be to, neįpareigoja Teisingumo ministro pažeisti antstolių 
lygiateisiškumo ar sąžiningos konkurencijos reikalavimų, nesilaikyti Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsnio ir 650 straipsnio l 
dalies, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų 
lūkesčių bei teisinio tikrumo principų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 
straipsnio, 46 straipsnio 3 ir 4 dalių, nepaisyti iš šių teisės normų ir principų 
išplaukiančių reikalavimų. Jau minėta, kad tai, jog tam tikras teisės norminis 
aktas nekonkretizuoja, kaip ir koks administracinis aktas (sprendimas) 
turi būti priimtas atitinkamoje situacijoje, dar nereiškia, kad viešojo 
administravimo subjektas turi absoliučią (nevaržomą) diskrecijos laisvę. 
Tvarkos 4 punkto antrojo sakinio formuluotė „perimančiuoju skiriamas kitas 
antstolis (antstoliai), aptarnaujantis tą pačią veiklos teritoriją“ irgi nepanaikina 
galimybės perimančiuoju antstoliu skirti daugiau kaip vieną antstolį, taip pat – 
net ir visus antstolius, kurie aptarnauja tą pačią veiklos teritoriją.

Nors Tvarkos 4 punkto antrajame sakinyje ir nėra specialių taisyklių, kurios 
būtų skirtos išieškotojų dispozityvumo, antstolių lygiateisiškumo, sąžiningos 
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konkurencijos ir kitiems principams užtikrinti, tačiau vien tokių taisyklių 
nenustatymas ginčijamame norminiame administraciniame akte savaime 
nereiškia, kad Teisingumo ministras, priimdamas individualų administracinį 
aktą, gali pažeisti Konstitucijos, įstatymų ir kitų aukštesnės teisinės galios teisės 
aktų reikalavimus. Priešingas aiškinimas, kad tik norminiame administraciniame 
akte aptarus ir atkartojus visas aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatas 
galėtų būti užtikrinama, jog jos nebus pažeistos, neatitiktų teisėkūros technikos 
reikalavimų. Konstitucijos ir įstatymų privalomumas kyla ne iš poįstatyminių 
teisės aktų, o iš pačios Konstitucijos ir įstatymų. Išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, teismas nepateikia tinkamai argumentuotos nuomonės, kaip ir kokiu 
mastu būtent ginčijamos nuostatos apriboja Teisingumo ministro galimybę 
skiriant perimantįjį antstolį laikytis pareiškėjo nurodomų reikalavimų – 
užtikrinti išieškotojų teisę pasirinkti antstolį, antstolių lygiateisiškumą ir sąžiningą 
konkurenciją, jei į juos, pareiškėjo nuomone, šiuo atveju turi būti atsižvelgiama. 
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, Tvarkos 
4 punkto antrojo sakinio formuluotės savaime nėra skirtos užtikrinti išieškotojų 
teisę pasirinkti antstolį, antstolių lygiateisiškumą ir sąžiningą konkurenciją. Jų 
paskirtis yra įtvirtinti Teisingumo ministro kompetenciją skirti perimantįjį 
antstolį (antstolius) pasibaigus antstolio įgaliojimams, taip pat nustatyti, kokioje 
teritorijoje aptarnaujantis antstolis skiriamas perimančiuoju antstoliu. Tvarkos 
4 punkto antrajame sakinyje įtvirtinta teisės norma išieškotojų teisės pasirinkti 
antstolį, antstolių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos savaime nei 
užtikrina, nei riboja.

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
kad Lietuvos Respublikos 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 4 punkto antrasis sakinys 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniui 
ir 650 straipsnio l daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 
straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems 
teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims.

Jeigu prašymą pateikęs Vilniaus apygardos administracinis teismas laiko, 
kad teisės įgyvendinimo lygmenyje, taikant 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 
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tvarkos 3 ir 4 punktus, buvo pažeisti Konstitucijos ir įstatymų reikalavimai, į 
šiuos klausimus turi atsakyti pats individualią administracinę bylą nagrinėjantis 
teismas. Kadangi individualioje byloje ginčijamo Teisingumo ministro 2007 
m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 7P-37 3.2 punkto turinį, konkrečių perimančių 
antstolių paskyrimą nulėmė ne ginčijamų Tvarkos 3 ir 4 punktų nuostatos ir 
jų ydingumas, o galbūt kitų teisės aktų ir teisės principų, kuriuos, pareiškėjo 
manymu, Teisingumo ministras turėjo taikyti ir į kuriuos turėjo atsižvelgti 
skirdamas konkrečius perimančiuosius antstolius, pažeidimas, individualią 
administracinę bylą nagrinėjančiam teismui tenka pareiga tai įvertinti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsniu, 115 straipsnio 1 dalies 1 
punktu, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Nutraukti norminės administracinės bylos dalį pagal Vilniaus apygardos 
administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos 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 4 punkto 1 sakinys neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių 
bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 
straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos 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 3 punktas ir 4 punkto antrasis sakinys neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 
daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, 
teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims.

Sprendimas neskundžiamas.
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1.8. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Valstybės 
žinios, 2004-12-31, Nr. 188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų 
automobilių muitinio įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 
punkto nuostatos, ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, prekių muitinei 
vertei apskaičiuoti leidžiama taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, atitikties 
1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento 
(EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 
taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui

Administracinė byla Nr. I556-11/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Ričardo 
Piličiausko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus 
(kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant atsakovo atstovams Linai Markevičienei, Eligijui Vinckui, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar 
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 
m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Valstybės žinios, 2004-12-31, Nr. 188-
7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo 
metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos, ta apimtimi, kuria, 
pasak pareiškėjo, prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžia taikyti Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių 
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kainų žinynus, neprieštarauja 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. 
Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo 
nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – 
ir pareiškėjas) nagrinėjo administracinę bylą pagal uždarosios akcinės 
bendrovės „Baltspeda“ (toliau – ir UAB „Baltspeda“) skundą, kuriame ji prašė 
panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2007 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. S-187(7-160/2007), kuriuo patvirtintas 
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
(toliau – ir Muitinės departamentas) 2007 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. 1A-
4.14-276, kuriuo pakeistas Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. vasario 23 
d. sprendimas Nr. 4ŪS-32-17-15, bei priimti naują sprendimą – panaikinti 
Muitinės departamento 2007 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 1A-4.14-276 dalį 
dėl 390 Lt muito, 349 pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), 66 Lt 
muito, 1 208 Lt kompensacinių palūkanų, 807 Lt PVM, 23 130 Lt muito, 45 
867 Lt PVM ir delspinigių bei baudų.

UAB „Baltspeda“ tarp kitų skunde išdėstytų argumentų nurodė, kad 
pagrįstai taikė sandorio vertės metodą septyniems importuotiems naudotiems 
automobiliams. Sandorio vertės metodo netaikymą teritorinė muitinė grindė 
tuo, kad žinyne „Automobilio importo kainos“ nurodytos panašių markių 
ir modelių bei senumo automobilių kainos yra didesnės, nei pareiškėjo 
deklaruota muitinė vertė. Tuo pačiu buvo atsisakyta prekių muitinę vertę 
nustatyti remiantis panašių ar tapačių prekių metodu, nurodant, kad neturima 
duomenų apie tapačias ar panašias prekes, importuotas tuo pačiu metu, 
panašiu apyvartos lygiu, iš to paties gamintojo. UAB „Baltspeda“ nuomone, 
tokiu atveju nebuvo jokio pagrindo konstatuoti, kad prekių vertė sumažinta. 
Be to, žinynas „Automobilių importo kainos“ nėra nustatyta tvarka paskelbtas, 
todėl negalėjo būti taikomas. Išvada dėl neteisingai deklaruotos muitinės 
vertės pagrįsta ir tuo, kad mokėjimo už automobilius dokumentuose nurodyta 
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didesnė mokama suma, nei pavedime nurodyta mokėjimo paskirtis. Mokėjimo 
pavedimuose mokėjimo paskirties laukelis užpildytas tiek, kiek jame yra vietos. 
Visos apmokėjimo paskirties nurodyti pavedime nėra objektyvios galimybės. 
Muitinės departamento nurodytas pagrindas, kad deklaruotos kainos yra 
mažos, lyginant su kitų importuotojų importuotomis naudotų automobilių 
kainomis ir dėl to yra pagrindas netaikyti sandorio vertės metodo, nėra 
numatytas nei Bendrijos muitinės kodekse, nei Sutarties dėl 1994 m. Bendrojo 
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo 1 
straipsnyje. Netaikyti sandorio vertės metodo galima tokiais atvejais, kai prekių 
pardavimui arba jų kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos ar aplinkybės, kurių 
poveikio prekių pardavimo sandorio vertei neįmanoma nustatyti. Teritorinė 
muitinė nenurodė jokios aplinkybės ar sąlygos, kuri turi įtakos deklaruotai 
prekių vertei. Vilniaus teritorinė muitinė neprašė jokių duomenų, kurie 
galėtų būti pagrindu kitų muitinės vertės metodų taikymui, nepradėjo jokios 
muitinės administracijos ir importuotojo konsultacijų procedūros, kas lėmė ne 
tik nepagrįstą sandorio vertės metodo taikymo atsisakymą, bet ir neištyrimą 
aplinkybių, sudarančių sąlygas taikyti kitus prekės muitinės vertės nustatymo 
metodus. Mokesčių administravimo įstatymas nenumato galimybės palikti 
mokesčių mokėtojo skundą nors dalyje nenagrinėtu, todėl nepagrįstai buvo 
atsisakyta nagrinėti skundą delspinigių apskaičiavimo dalyje.

Atsakovas Muitinės departamentas atsiliepimu į skundą nurodė, kad, 
vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 patvirtintos 
Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos 7.1 
punktu, sandorio vertės metodas netaikomas, kai muitinei kyla pagrįstų 
abejonių, ar deklaruojama naudoto automobilio sandorio vertė lygi visai 
sumokėtai arba mokėtinai pinigų sumai, ir, vadovaujantis Bendrijos muitinės 
kodekso 29 straipsnio 1 dalies b punktu, yra pagrindas manyti, kad jo 
pardavimui arba kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos ir aplinkybės, kurių 
poveikio automobilio pardavimo sandorio vertei neįmanoma nustatyti. 
Muitinės sprendimuose konstatuotos aplinkybės (apmokėjimo dokumentuose 
esanti informacija yra prieštaringa ir nesutampa su deklaruotomis sumomis, 
deklaruotos automobilių vertės žymiai mažesnės už kainas, nurodytas žinyne 
„Automobilių importo kainos“) yra pakankamas pagrindas nepripažinti 
deklaruotos sandorio vertės bei ją perskaičiuoti. Pažymėjo, kad UAB 
„Baltspeda“ nepasinaudojo galimybe automobilių muitinę vertę nustatyti, 
remiantis turto vertintojų apskaičiuota verte ir nepateikė turto vertintojų ar 
ekspertų išvadų, pagrindžiančių deklaruotą sandorio vertę.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 10 d. 
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas 
ištirti, ar Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Žin., 2004, Nr. 
188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio 
įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos, ta 
apimtimi, kiek prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžia taikyti Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių 
kainų žinynus, neprieštarauja 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. 
Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo 
nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui, 
o administracinę bylą sustabdė, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas išnagrinės bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad 
nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl UAB „Baltspeda“ 
Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. gruodžio 20 d. patikrinimo akte 
apskaičiuotos skolos muitinei teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas pagal byloje 
pateiktą Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. gruodžio 20 d. patikrinimo 
aktą nustatė, kad UAB „Baltspeda“ importavo iš JAV septynis naudotus 
automobilius, kuriems pateikdama deklaraciją pritaikė sandorio vertės 
metodą. Vilniaus teritorinė muitinė patikrinimo akte nurodė, kad sandorio 
vertės metodas buvo pritaikytas nepagrįstai. Nustatydama automobilių vertę, 
tarp kitų aplinkybių, Vilniaus teritorinė muitinė rėmėsi kas ketvirtį leidžiamu 
žinynu „Automobilių importo kainos“, kuriuo remdamasi konstatavo, kad 
deklaruotos automobilių vertės yra žymiai mažesnės palyginti su panašios 
markės ir modelio bei senumo naudotų automobilių importo kainomis. 
Teismas konstatavo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 patvirtintos 
1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) 
Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo taisyklės 
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(toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 18 punkte numatyta, kad jeigu importuojamų 
(eksportuojamų) naudotų automobilių (išskyrus eksportuojamus automobilius, 
laikytinus kultūros vertybėmis) pardavimui arba kainai turėjo įtakos tam 
tikros sąlygos arba aplinkybės, kurių poveikio sandorio vertei neįmanoma 
nustatyti (įskaitant tuos atvejus, kai už fizinių asmenų perkamus ir (arba) 
parduodamus automobilius atsiskaitoma grynaisiais pinigais), jų muitiniam 
įvertinimui gali būti naudojami Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų 
automobilių kainų žinynai (katalogai). Šių žinynų (katalogų) naudojimo 
naudotų automobilių muitiniam įvertinimui tvarką nustato Muitinės 
departamento generalinis direktorius. Muitinės departamento prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu 
Nr. 1B-1198 patvirtinta Importuojamų naudotų automobilių muitinio 
įvertinimo metodika (toliau – ir Metodika). Metodikos 5 punkto 3 pastraipoje 
numatyta, kad, jeigu importuojamų naudotų automobilių muitinės vertės 
neįmanoma nustatyti pritaikius minėtus muitinio įvertinimo metodus, jų 
muitinis įvertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Bendrijos muitinės 
kodekso 31 straipsniu, taikant naudotų automobilių importo kainas, kurios 
pateikiamos bendros įmonės „Transporto mokslinis tiriamasis centras“ kas 
ketvirtį rengiamame žinyne (kataloge) „Automobilių importo kainos“ (toliau 
– ir žinynas (katalogas) „Automobilių importo kainos“). Žinyne (kataloge) 
„Automobilių importo kainos“ pateikiamos naudotų automobilių importo 
kainos apskaičiuojamos Metodikos III skyriaus 16-18 punktų nustatyta tvarka. 
Metodikos 10 punkte numatyta, kad jeigu importuojamų naudotų automobilių 
muitinės vertės neįmanoma nustatyti vadovaujantis Metodikos 6-9 punktų 
nuostatomis, jų muitiniam įvertinimui taikomos atitinkamų markių ir modelių 
automobilių importo kainos, pateiktos žinyne (kataloge) „Automobilių importo 
kainos“. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 1999 
m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 aprobavo leidžiamą žinyną „Automobilių 
rinkos kainos“. Automobilių žinynas (katalogas) „Automobilių importo 
kainos“ nėra aprobuotas. Teismas konstatavo, kad dėl nurodytų motyvų UAB 
„Baltspeda“ pagrįstai pateikė prašymą ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą ir teismui kyla abejonių, ar Muitinės departamento prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo 
Nr. 1B-1198 5 punkto 3 pastraipa ir 10 punktas, numatantys Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro neaprobuoto žinyno (katalogo) taikymą, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu 
Nr. 1332 patvirtintų Taisyklių 18 punktui, numatančiam tik aprobuotų 
naudotų automobilių kainų žinynų (katalogų) taikymą.
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Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos atsiliepimu į prašymą nurodo, kad minėtų teisės aktų nuostatos 
neprieštarauja viena kitai. Vadovaujantis Sutarties dėl 1994 m. Bendrojo 
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (Žin., 
2001, Nr. 46) 15 straipsnio 1 dalies a punktu, importuojamų prekių muitinė 
vertė reiškia prekių vertę, reikalingą importuotų prekių ad valorem muitui 
nustatyti, t. y. ta importuojamų prekių vertė, nuo kurios skaičiuojami importo 
mokesčiai. Importuojamų naudotų automobilių muitiniam įvertinimui 
taikomi tie patys muitinio įvertinimo principai ir metodai, kokie taikomi 
kitų prekių muitiniam įvertinimui. Šių metodų taikymo tvarka nustatyta 
1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, 28-36 straipsniuose, ir 1993 m. liepos 2 d. 
Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo 
nuostatų 141-181a straipsniuose bei 23 ir 24 prieduose. Atsakovas pažymėjo, 
kad prekių rinkos kainos negalima tapatinti su prekių importo kaina, 
nuo kurios yra skaičiuojami mokesčiai, kadangi rinkos kainą sudaro tiek 
Bendrijoje pagamintų, tiek į Bendriją importuotų ir į laisvą apyvartą išleistų 
prekių kaina. Taigi automobilių rinkos kainų negalima tiesiogiai taikyti 
importuojamų prekių muitiniam įvertinimui, t. y. būtina nustatyti automobilio 
importo kainą (muitinę vertę). Metodikos 16-18 punktai numato kaip žinyne 
(kataloge) „Automobilių rinkos kainos“ pateiktos kainos perskaičiuojamos 
į importo kainas. Vadovaujantis Metodikos 16 punktu, automobilių importo 
kainos apskaičiuojamos remiantis bendros įmonės „Transporto mokslinis 
tiriamasis centras“ kas ketvirtį rengiamame žinyne (kataloge) „Automobilių 
rinkos kainos“ pateiktomis atitinkamų naudotų automobilių rinkos kainomis, 
vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 
straipsnio nuostatomis, t. y. taikant dedukcinį muitinio įvertinimo metodą. 
Apskaičiuojant naudoto automobilio importo kainą iš žinyne „Automobilių 
rinkos kainos“ nurodytos atitinkamo naudoto automobilio rinkos kainos 
atimama: Lietuvoje registruotų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra 
automobilių prekyba, vidutinis pelnas (16.1 p.); vidutinės išlaidos, susijusios 
su naudotų automobilių pardavimu Lietuvos rinkoje (16.2 p.); už į Bendrijos 
muitų teritoriją importuojamus naudotus automobilius, kilusius iš trečiųjų 
šalių, nustatyti importo muitai bei Lietuvos Respublikoje nustatyti importo 
mokesčiai (16.3 p.). Žinynas (katalogas) „Automobilių importo kainos“ 
sudaromas vadovaujantis pirmiau minėtomis teisės akto nuostatomis, siekiant 
palengvinti darbą tiek muitinės pareigūnams, tiek mokesčių mokėtojams, 
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kad kiekvienu atveju nereikėtų perskaičiuoti automobilių rinkos kainas 
pagal Metodikoje pateiktas formules. Taigi naudotų automobilių muitiniam 
įvertinimui taikant žinyne (kataloge) „Automobilių importo kainos“ pateiktas 
automobilių importo kainas yra taikomos Metodikos III skyriaus nuostatos 
ir naudojamas Susisiekimo ministerijos aprobuotas žinynas (katalogas) 
„Automobilių rinkos kainos“. Taigi Metodikos III skyriuje Muitinės 
departamentas nustatė Susisiekimo ministerijos aprobuoto žinyno (katalogo) 
„Automobilių rinkos kainos“ naudojimo tvarką, kuria vadovaujantis 
sudaromas žinynas (katalogas) „Automobilių importo kainos“.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
III.

Teismas, kuris kreipėsi dėl norminio administracinio akto teisėtumo 
tyrimo, taikytino konkrečioje to teismo nagrinėjamoje administracinėje 
byloje, abejoja, ar Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Žin., 2004, Nr. 188-
7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo 
metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos, ta apimtimi, kiek 
prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžia taikyti Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, 
atitinka 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) 
Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos 
Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktą. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nustatė, kad, apskaičiuojant pareiškėjo įvežtų į Lietuvos Respublikos 
muitų teritoriją automobilių muitinę vertę, buvo remtasi neaprobuotu žinynu 
(katalogu) „Automobilių importo kainos“. Tuo tarpu pagal Taisyklių 18 punktą 
muitiniam įvertinimui gali būti naudojami tik Susisiekimo ministerijos 
aprobuoti naudotų automobilių kainų žinynai (katalogai).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 patvirtinta Importuojamų 
naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodika, kuri įsigaliojo 2005 
m. sausio 1 d. ir pirmoji redakcija galiojo iki 2005 m. gegužės 8 d. Būtent 
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šios redakcijos Metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto atitikimas 
aukštesnės galios teisės aktui ir bus tiriamas (b.l. 79–80).

Kaip minėta, pareiškėjas kreipėsi dėl norminio administracinio akto 
atitikties Taisyklių 18 punktui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 buvo patvirtintos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 
m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 
įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklės, kurios 
įsigaliojo 2004 m. spalio 31 d. Originali redakcija galiojo iki 2005 m. spalio 
21 d. Po to pakeitimai daryti 2008 m. kovo 7 d., 2008 m. liepos 1 d. Teismas, 
kreipdamasis dėl norminio administracinio akto tyrimo, nenurodė, kokiai 
Taisyklių 18 punkto redakcijai prašo ištirti Metodikos 5 punkto 3 pastraipos 
ir 10 punkto atitikimą, tačiau, sprendžiant pagal individualioje byloje 
susiklosčiusias faktines aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kokia Metodikos redakcija 
bus tiriama (b.l. 79–80), Vyriausiasis administracinis teismas konstatuoja, kad 
bus tiriamas Metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto (redakcija nuo 
2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gegužės 8 d.) atitikimas Taisyklių 18 punkto 
redakcijai, galiojusiai nuo 2004 m. spalio 31 d. iki 2005 m. spalio 21 d.

IV.

Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad:
„Jeigu importuojamų (eksportuojamų) naudotų automobilių (išskyrus 

eksportuojamus automobilius, laikytinus kultūros vertybėmis) pardavimui 
arba kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos arba aplinkybės, kurių poveikio 
sandorio vertei neįmanoma nustatyti (įskaitant tuos atvejus, kai už fizinių 
asmenų perkamus ir (arba) parduodamus automobilius atsiskaitoma 
grynaisiais pinigais), jų muitiniam įvertinimui gali būti naudojami 
Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų automobilių kainų žinynai 
(katalogai). Šių žinynų (katalogų) naudojimo naudotų automobilių muitiniam 
įvertinimui tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius“.

Metodikos 5 punkto 3 pastraipoje nurodyta, jog jeigu importuojamų 
naudotų automobilių muitinės vertės neįmanoma nustatyti pritaikius minėtus 
muitinio įvertinimo metodus, jų muitinis įvertinimas turi būti atliekamas 
vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 31 straipsniu, taikant naudotų 
automobilių importo kainas, kurios pateikiamos bendros įmonės „Transporto 
mokslinis tiriamasis centras“ kas ketvirtį rengiamame žinyne (kataloge) 
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„Automobilių importo kainos“. Žinyne (kataloge) „Automobilių importo 
kainos“ pateikiamos naudotų automobilių importo kainos, apskaičiuojamos 
Metodikos III skyriaus 16–18 punktų nustatyta tvarka.

Metodikos 10 punktas išdėstytas taip: „Jeigu importuojamų naudotų 
automobilių muitinės vertės neįmanoma nustatyti vadovaujantis Metodikos 
6–9 punktų nuostatomis, jų muitiniam įvertinimui taikomos atitinkamų 
markių ir modelių automobilių importo kainos, pateiktos žinyne (kataloge) 
„Automobilių importo kainos“.

Individualioje administracinėje byloje surinktų faktinių duomenų visuma 
leidžia teigti, kad Muitinės departamentas, atlikdamas importuotų į Lietuvos 
Respublikos muitų teritoriją atitinkamų automobilių muitinį įvertinimą, 
rėmėsi žinynu (katalogu) „Automobilių importo kainos“, kuris Susiekimo 
ministerijos nebuvo aprobuotas (ši aplinkybė Muitinės departamento atstovų 
patvirtinta ir teismo posėdžio metu dėl norminio administracinio teisės 
akto tyrimo). Tuo tarpu Taisyklių 18 punkte numatyta galimybė muitiniam 
įvertinimui naudoti tik tuos naudotų automobilių kainų žinynus (katalogus), 
kurie Susisiekimo ministerijos aprobuoti. Tų žinynų (katalogų) naudojimo 
tvarką pavesta nustatyti Muitinės departamento direktoriui.

Siekiant nustatyti, ar Metodikos 5 punkto 3 pastraipos bei 10 punkto 
nuostatos, kurios, pasak pareiškėjo, prekių muitinei vertės apskaičiavimui 
leidžia taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos neaprobuotus 
naudotų automobilių kainų žinynus, neprieštarauja Taisyklių 18 punktui, 
būtina remtis sisteminiu teisės aiškinimu. Pareiškėjas nurodo, kad Metodikos 
5 punkto 3 pastraipos bei 10 punkto nuostatos prekių muitinei vertei 
apskaičiuoti leidžia taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 
neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, tuo tarpu aukštesnės 
teisinės galios Taisyklių 18 punktas leidžia taikyti tik Susisiekimo ministerijos 
aprobuotus kainų žinynus (katalogus).

Bylą nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra 
saistomas teismo, kuris inicijavo norminio administracinio akto teisėtumo bylą, 
aiškinimais. Išvadą, ar Metodikos 5 punkto 3 pastraipos bei 10 punkto nuostatos 
iš tiesų prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžia taikyti Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, 
Vyriausiasis administracinis teismas turi padaryti savarankiškai, išsiaiškindamas 
tiek Metodikos 5 punkto 3 pastraipoje bei 10 punkte minimo žinyno (katalogo) 
„Automobilių importo kainos“ paskirtį ir teisinę prigimtį, tiek Taisyklių 18 
punkte minimų Susisiekimo ministerijos aprobuotų naudotų automobilių kainų 
žinynų (katalogų) paskirtį ir teisinę prigimtį. Teisei būdingas sisteminis pobūdis, 
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todėl norint ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, būtina sistemiškai 
aiškinti tiek Metodikos, tiek Taisyklių nuostatas, tiek ir kitus teisės aktus.

Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad jeigu importuojamų (eksportuojamų) 
naudotų automobilių pardavimui arba kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos 
arba aplinkybės, kurių poveikio sandorio vertei neįmanoma nustatyti, jų 
muitiniam įvertinimui gali būti naudojami Susisiekimo ministerijos aprobuoti 
naudotų automobilių kainų žinynai (katalogai). Ši Taisyklių nuostata nustato 
hipotezę, kokiais atvejais ji yra taikoma (jei automobilių pardavimui arba 
kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos arba aplinkybės, kurių poveikio 
sandorio vertei neįmanoma nustatyti), taip pat įtvirtina dispoziciją, kad 
tokiais atvejais automobilių muitiniam įvertinimui gali būti naudojami 
Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų automobilių kainų žinynai 
(katalogai). Taisyklių 18 punktas nenustato, kaip ir kokiu būdu automobilių 
muitiniam įvertinimui gali būti naudojami Susisiekimo ministerijos aprobuoti 
naudotų automobilių kainų žinynai (katalogai). Taisyklių 18 punkto 2 sakiniu 
šių žinynų (katalogų) naudojimo naudotų automobilių muitiniam įvertinimui 
tvarką pavesta nustatyti Muitinės departamento generaliniam direktoriui. 

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, 28 straipsnyje nustatyta: „Vadovaujantis šio 
skyriaus nuostatomis nustatyta muitinė vertė naudojama taikant Europos 
Bendrijų muitų tarifą ir netarifines priemones, nustatytas konkrečias su 
prekyba prekėmis susijusių sričių dalykus reglamentuojančiomis Bendrijos 
nuostatomis.“ Taigi tam, kad prekei galėtų būti taikomas muitų tarifas, būtina 
nustatyti būtent prekės muitinę vertę. Prekių muitinė vertė iš esmės skiriasi 
ir negali būti tapatinama su prekių rinkos verte Europos Bendrijoje. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą, 
netgi draudžia prekės muitine verte laikyti jos rinkos vertę. Reglamento 31 
straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad nustatant prekių muitinę vertę 
negalima remtis Bendrijoje pagamintų prekių pardavimo Bendrijoje kaina. 

Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų automobilių kainų žinynai 
(katalogai), kurie minimi Taisyklių 18 punkte, atspindi šių automobilių rinkos 
kainą vienoje iš Europos Bendrijos valstybių – Lietuvos Respublikoje. Šiuose 
kataloguose nurodoma kaina negali būti laikoma automobilių muitine verte, 
kuriai taikomas Bendrijos muitų tarifas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Taisyklių 18 punkte nenustatė, kad Susisiekimo ministerijos aprobuotų 
naudotų automobilių kainų žinynuose (kataloguose) nustatyta kaina laikytina 
automobilių muitine verte (tokia nuostata prieštarautų Bendrijos muitinės 
kodeksui), o tik nurodė, kad Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų 
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automobilių kainų žinynai (katalogai) gali būti naudojami automobilių 
muitiniam įvertinimui. Taigi Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų 
automobilių kainų žinynai (katalogai) gali būti vienas iš kriterijų, kuriais 
remiantis apskaičiuojama automobilių muitinė vertė. Kaip šie katalogai 
panaudojami automobilių muitiniam įvertinimui, pagal Taisyklių 18 punkto 2 
sakinį, turi nustatyti Muitinės departamento generalinis direktorius.

Metodikos 5 punkto 3 pastraipoje ir 10 punkte nustatomos sąlygos, kada 
importuojamų naudotų automobilių muitiniam įvertinimui galima taikyti kainas, 
kurios pateikiamos bendros įmonės „Transporto mokslinis tiriamasis centras“ 
kas ketvirtį rengiamame žinyne (kataloge) „Automobilių importo kainos“. 
Metodikos 5 punkto 3 pastraipos 2 sakinyje nurodoma, kad žinyne (kataloge) 
„Automobilių importo kainos“ pateikiamos naudotų automobilių importo kainos 
apskaičiuojamos Metodikos III skyriaus 16–18 punktų nustatyta tvarka.

Metodikos 16 punkte nustatyta, kad žinyne (kataloge) „Automobilių 
importo kainos“ naudotų automobilių importo kainos apskaičiuojamos 
remiantis bendros įmonės Transporto mokslinio tiriamojo centro 
rengiamame žinyne „Automobilių rinkos kainos“, aprobuotame Susisiekimo 
ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 „Dėl žinyno „Automobilių 
rinkos kainos“ aprobavimo“ (Žin., 1999, Nr. 55-1786), pateiktomis atitinkamų 
naudotų automobilių rinkos kainomis, vadovaujantis Bendrijos muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 straipsnio nuostatomis, t. y. taikant 
dedukcinį muitinio įvertinimo metodą.

Apskaičiuojant naudoto automobilio importo kainą, iš žinyne 
„Automobilių rinkos kainos“ nurodytos atitinkamo naudoto automobilio 
rinkos kainos atimama: 

16.1. Lietuvoje registruotų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra 
automobilių prekyba, vidutinis pelnas;

16.2. vidutinės išlaidos, susijusios su naudotų automobilių pardavimu 
Lietuvos rinkoje;

16.3. už į Bendrijos muitų teritoriją importuojamus naudotus 
automobilius, kilusius iš trečiųjų šalių, nustatyti importo muitai bei Lietuvos 
Respublikoje nustatyti importo mokesčiai.

Metodikos 18 punktas pateikia formulę, pagal kurią apskaičiuojama 
tam tikros markės ir modelio bei amžiaus naudoto automobilio importo 
kaina, o Metodikos 18 punkte nurodyta, kaip apskaičiuojami atskiri naudoto 
automobilio importo kainos elementai.

Visos šios Metodikos nuostatos reiškia tokį naudoto automobilio muitinės 
vertės nustatymo modelį, jog išeitinė pozicija apskaičiuojant automobilio 
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muitinę vertę yra bendros įmonės Transporto mokslinio tiriamojo centro 
rengiamas žinynas „Automobilių rinkos kainos“, aprobuotas Susisiekimo 
ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 „Dėl žinyno „Automobilių rinkos 
kainos“ aprobavimo“ (Žin., 1999, Nr. 55–1786). Kadangi šis žinynas pateikia 
atitinkamas naudotų automobilių rinkos kainas, jos negali būti laikomos naudotų 
automobilių muitine verte. Tam, kad būtų nustatyta automobilių muitinė vertė, 
Susisiekimo ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 aprobuotame žinyne 
„Automobilių rinkos kainos“ pateikiamos kainos turi būti modifikuojamos 
pagal Metodikos 16–18 punkte nustatytas taisykles, iš automobilių rinkos kainos 
atimant Lietuvoje registruotų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra automobilių 
prekyba, vidutinį pelną, vidutines išlaidas, susijusias su naudotų automobilių 
pardavimu Lietuvos rinkoje, importo muitus ir kitus elementus.

Susisiekimo ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 aprobuotame 
žinyne „Automobilių rinkos kainos“ esančioms kainoms pritaikius dedukcinį 
muitinio įvertinimo metodą, gaunama automobilio muitinė vertė, kuri 
pateikiama žinyne (kataloge) „Automobilių importo kainos“. Šis katalogas 
neturėjo būti aprobuotas Susisiekimo ministro, nes tokio įpareigojimo nėra nei 
Taisyklių 18 punkte, nei kituose Taisyklių punktuose, nei kituose teisės aktuose.

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad 5 punkto 3 pastraipoje ir 10 punkte minimo katalogo 
„Automobilių importo kainos“ paskirtis ir teisinė prigimtis iš esmės skiriasi 
nuo Susisiekimo ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 aprobuoto 
žinyno „Automobilių rinkos kainos“ paskirties ir reikšmės. Katalogas 
„Automobilių importo kainos“ remiasi Susisiekimo ministro 1999 m. birželio 
9 d. įsakymu Nr. 227 aprobuotu žinynu „Automobilių rinkos kainos“. Tuo 
realizuota Taisyklių 18 punkto nuostata, kad naudotų automobilių muitiniam 
įvertinimui gali būti naudojami Susisiekimo ministerijos aprobuoti naudotų 
automobilių kainų žinynai (katalogai). Skirtingai nei savo prašyme nurodo 
pareiškėjas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Žin., 2004, Nr. 
188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio 
įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos neleidžia 
prekių muitinei vertei apskaičiuoti taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus. Prekių 
muitinei vertei apskaičiuoti taikomas Susisiekimo ministro 1999 m. birželio 
9 d. įsakymu Nr. 227 aprobuotas žinynas, o Metodikos 5 punkto 3 pastraipoje 
ir 10 punkte minimas katalogas „Automobilių importo kainos“ pateikia pačią 
naudotų automobilių importo vertę.
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Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Žin., 2004, Nr. 188-7044) 
patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo 
metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos neprieštarauja 1992 
m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos 
muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 
2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos 
Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui.

Kartu Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, ar Metodikos 5 punkto 3 pastraipoje 
minimame kataloge „Automobilių importo kainos“ pateiktos kainos 
konkrečiu atveju apskaičiuotos tinkamai, ar jos apskaičiuotos remiantis 
Susisiekimo ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 227 aprobuotu žinynu 
„Automobilių rinkos kainos“, ar tinkamai pritaikytas dedukcinio muitinio 
įvertinimo metodas (Metodikos 16 p.), yra fakto klausimas. Į šį klausimą, 
iškilus ginčui tarp šalių, turi atsakyti individualią administracinę bylą 
nagrinėjantis teismas.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 
dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Žin., 2004, Nr. 188-
7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo 
metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos (redakcija nuo 2005 m. 
sausio 1 d. iki 2005 m. gegužės 8 d.) neprieštarauja 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 
m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 
įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 
punktui (redakcija nuo 2004 m. spalio 31 d. iki 2005 m. spalio 21 d.).

Sprendimas neskundžiamas.
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1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. 
įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 
patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktų, 
kuriais patvirtintos Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės 
(1.1 p.) bei prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko forma (1.2 
p.) tomis apimtimis, kuriomis reglamentuojami tautybės pakeitimo 
klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 
27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo 
Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui

Administracinė byla Nr. I444-12/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), 
Laimės Baltrūnaitės, Ričardo Piličiausko, Arūno Sutkevičiaus ir Virgilijaus 
Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui 
Ramūnui Valatkai,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Telšių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl 
asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ 1.1 ir 
1.2 punktai, ta apimtimi, kuria buvo patvirtintos tautybės pakeitimo taisyklės, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. 
nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“ 3.1 punktui.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 13 d. 
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. 
įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 
patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos Asmens vardo, pavardės, tautybės 
pakeitimo taisyklės, 1.1 ir 1.2 punktai, ta apimtimi, kuria buvo patvirtintos 
tautybės pakeitimo taisyklės, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 3.1 punkto nuostatai, 
kuria pavesta Teisingumo ministerijai iki 2001 m. liepos 1 d. parengti, 
patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Fizinio asmens pavardės ir vardo 
pakeitimo pagrindus ir tvarką. Savo kreipimesi (nutartyje) pareiškėjas nurodo, 
jog į teismą su pareiškimu kreipėsi fiziniai asmenys, prašydami įpareigoti Telšių 
rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių papildyti jų 
gimimo aktų įrašų punktus „Lytis“, t. y. po įrašo „vyras“ įrašyti – „vaiko tautybė 
– žemaitis“. Asmenys savo reikalavimus grindė Tautinių mažumų įstatymo 
8 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, skelbiančiomis, kad kiekvienas pilietis, 
gaudamas pasą, laisvai pasirenka savo tautybę pagal tėvų ar vieno iš jų tautybę, 
kad niekas negali būti verčiamas įrodinėti savo tautybės, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 18 straipsnio, 26 straipsnio, 29 straipsnio 2 dalies, 37 straipsnio 
nuostatomis, reguliuojančiomis prigimtines žmogaus teises ir laisves, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarime suformuotomis 
nuostatomis, kad kokiai tautybei priklausyti – asmens apsisprendimo reikalas, 
kad tautinėms bendrijoms yra garantuojamas tautinio identiteto išsaugojimas, 
kultūros tęstinumas, tautinė saviraiška. Asmenų pareiškime nurodyta, jog 
žemaičiai, kaip atskira tautybė, formavosi tuo pat metu kaip ir lietuvių tauta, 
turėjo ir turi atskirą kalbą, papročius, kultūrą, o anksčiau –  ir savarankišką 
teritoriją, kuri tik dėl politinių ir istorinių aplinkybių prijungta prie Lietuvos 
teritorijos. Telšių rajono apylinkės teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 3.1 punktu pavedė 
Teisingumo ministerijai parengti, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ 
tik Fizinio asmens pavardės ir vardo pakeitimo pagrindus ir tvarką, tačiau 
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pastaroji 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 patvirtino Asmens vardo, 
pavardės, tautybės pakeitimo taisykles, kurių 1, 3, 4, 6–9, 12–14 punktai nustato 
tautybės pakeitimo tvarką. Atsižvelgiant į tai, teismui kilo abejonė, ar Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija neperžengė jai nustatytų įgaliojimų ribų.

II.

Rengiant bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
atsiliepimas, kuriuo prašoma pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, 
tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ 1.1 ir 1.2 punktai neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“ 3.1 punktui. Atsakovas nurodo, kad Civilinio kodekso 3.280 
straipsnio 1 dalis nustato, jog miestų ir rajonų civilinės metrikacijos įstaigos 
registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės nustatymą, santuokos 
sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, vardo, pavardės, tautybės 
pakeitimą ir mirtį. Civilinio kodekso 3.281 straipsnyje įtvirtinta, jog civilinės 
būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, 
laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina Teisingumo ministras. 
Ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 
gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 3.10 punktu, patvirtino 
Civilinės metrikacijos taisykles, kurių 98 punkte nurodyta, kad asmens vardo, 
pavardės, tautybės pakeitimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro įsakymu tvirtinamos Asmens vardo, pavardės, tautybės 
pakeitimo taisyklės. Atsakovas teigia, jog minėtu punktu Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija prisiėmė pareigą parengti ne tik vardo ir pavardės 
pakeitimo tvarką, bet ir tautybės pakeitimo tvarką, o sistemiškai analizuojant 
Civilinio kodekso 3.280, 3.281 straipsnių nuostatas ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1506 patvirtinto priemonių plano 3.10 punktą, 
darytina išvada, jog Teisingumo ministras turėjo reglamentuoti tautybės 
pakeitimo tvarką be papildomo pavedimo. Atsakovo nuomone, tai, kad 
Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės buvo patvirtintos vienu 
įsakymu, negali būti pakankamas pagrindas teigti, jog Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija viršijo jai suteiktus įgaliojimus ir suvaržė asmenų teisę 
laisvai pakeisti tautybę savo nuožiūra.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Pažymėtina, jog norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimas, 
kai dėl to į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios 
kompetencijos ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminio 
administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi padėti teismui 
įvykdyti teisingumą individualioje byloje. Šiam tikslui tinkamai įgyvendinti 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtinti 
atitinkami reikalavimai, keliami bendrosios kompetencijos teismo kreipimuisi. 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalis numato, jog 
bendrosios kompetencijos teismas turi teisę kreiptis į administracinį teismą 
prašydamas patikrinti tik tokio norminio administracinio akto (ar jo dalies), 
kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, teisėtumą, 113 straipsnio 1 
dalies 5 punktas įtvirtina, kad kreipimosi nutartyje turi būti duomenys apie 
ginčijamą aktą: kas jį priėmė, priėmimo data, visas akto pavadinimas.

Iš pareiškėjo Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 13 d. 
nutartyje suformuluoto prašymo aišku, kokio norminio administracinio 
akto atitiktimi ir kokiam aukštesnės galios teisės aktui suabejota. Tačiau 
tiek Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. 
įsakymas Nr. 111, kuriuo buvo patvirtintos Asmens vardo, pavardės, 
tautybės pakeitimo taisyklės, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1506 „Dėl LR Civilinio kodekso 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo jų priėmimo momento 
buvo keisti, o nutartyje jų tiksli redakcija ar individualaus ginčo kilimo 
metu galioję aktų pakeitimai nenurodyti. Tad Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi individualios 
bylos aplinkybes (ginčijamo akto taikymo momentą), patikslina Telšių 
rajono apylinkės teismo kreipimąsi. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas tirs, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 (toliau – ir Įsakymas) „Dėl asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, 
atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 
d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktai, kuriais patvirtintos Asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės (1.1 p.) bei prašymo pakeisti 
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vardą, pavardę, tautybę blanko forma (1.2 p.) tomis apimtimis, kuriomis 
reglamentuojami tautybės pakeitimo klausimai, neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 (toliau 
– ir Vyriausybės nutarimas) „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo 
Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. 
įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 
patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 punktu patvirtintos 
Asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo taisyklės, o 1.2 punktu 
patvirtinta Prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko forma. Pareiškėjas 
Telšių rajono apylinkės teismas savo prašymu prašo ištirti tik šių norminio 
administracinio akto nuostatų, kiek jos susijusios su tautybės keitimu, 
teisėtumą. Pareiškėjas neprašo ištirti pačių Asmens vardo, pavardės ir tautybės 
pakeitimo taisyklių ar pačios Prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko 
formos teisėtumo. Tačiau tiek pats Teisingumo ministro įsakymas, tiek šiuo 
įsakymu patvirtintos Taisyklės ir Prašymo forma yra neatskiriamai susiję. 
Pripažinus neteisėtomis Teisingumo ministro įsakymo nuostatas (ar jų dalį), 
kuriomis patvirtintas atitinkamas norminis administracinis aktas (Taisyklės ir 
Prašymo forma), pats norminis administracinis aktas (ar jo dalis) nebetektų 
savo norminio pagrindo (patvirtinimo), suteikiančio jam privalomąją galią, 
todėl nebegalėtų būti taikomas ne tik pats įsakymas, bet ir juo patvirtintas 
norminis administracinis aktas. Dėl šios priežasties Telšių rajono apylinkės 
teismo prašymas ištirti Teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. 
įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 
patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktų teisėtumą 
kartu reiškia ir prašymą ištirti pačių Taisyklių bei Prašymo formos, kiek jos 
susijusios su tautybės keitimo tvarka, teisėtumą, atsižvelgiant į pareiškėjo 
prašyme nurodytus argumentus.

IV.

Iš norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą inicijavusio teismo 
nutarties motyvų matyti, kad abejojama dėl civilinėje byloje taikytino 
Įsakymo atitinkamų punktų atitikties Vyriausybės nutarimui, manant, jog 
ginčijamais punktais atsakovas peržengė jam suteiktų įgaliojimų ribas.
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Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą akcentavęs, jog viešojo 
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla 
vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros 
subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį 
administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir 
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2006, Nr. I8-
15/2007, Nr. I444-4/2008). Administracinėje byloje Nr. I444-4/2008 išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatavo, kad konstitucinis teisinės valstybės principas 
suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros 
subjektams inter alia teisėkūros subjektų pareigą leisti teisės aktus tik 
neviršijant savo įgaliojimų. Todėl siekiant nustatyti, ar Teisingumo ministras, 
priimdamas Įsakymo 1.1 ir 1.2 punktus, kuriais patvirtintos Asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės (1.1 p.) bei prašymo pakeisti 
vardą, pavardę, tautybę blanko forma (1.2 p.) tomis apimtimis, kuriomis 
reglamentuojami tautybės pakeitimo klausimai, neviršijo savo kompetencijos, 
būtina ištirti, ar Teisingumo ministerija pagal galiojusius teisės aktus buvo 
įgaliota reguliuoti šiuos teisinius santykius.

2000 m. liepos 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (toliau – ir Įgyvendinimo 
įstatymas) Nr. VIII-1864, kurio 1 ir 2 straipsniais patvirtintas Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK) ir nustatyta jo įsigaliojimo 
data, t. y. nuo 2001 m. liepos 1 d., išskyrus tas Kodekso normas, kurioms 
šis įstatymas nustatė kitus įsigaliojimo terminus. Įgyvendinimo įstatymo 
50 straipsnyje įtvirtinta eilė pasiūlymų Vyriausybei parengti įstatymų 
projektus, įsteigti registrus, pertvarkyti esamus ir t. t., o 50 straipsnio 5 
punkte numatytas pasiūlymas Vyriausybei patvirtinti Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos reikia suderinti su Civiliniu kodeksu, 
projektų parengimo priemonių planą. Taigi Vyriausybei, kaip pagrindiniam 
vykdančiam įstatymus subjektui (Konstitucijos 94 str.), pavesta pasirūpinti 
tuo, jog iki įsigaliojant Civiliniam kodeksui būtų parengti būtini teisės 
aktų, reglamentuojančių atitinkamus teisinius santykius, pakeitimai juos 
priderinant prie naujojo Civilinio kodekso. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priėmimo, įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymo 50 straipsniu, 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 
1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių 
plano patvirtinimo“ 3.1 punktu pavedė Teisingumo ministerijai iki 2001 m. 



157

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

liepos 1 d. parengti, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Fizinio asmens 
pavardės ir vardo pakeitimo pagrindus ir tvarką. Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministras 2001 m. birželio 20 d. Įsakymo 1.1 punktu patvirtino 
Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisykles, 1.2 punktu – prašymo 
pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko formą, nurodydamas, jog tai daro 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. 
nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“ 3.1 punktu.

Taigi matyti, jog ginčijamas aktas priimtas netiesiogiai įgyvendinant 
Įgyvendinimo įstatymą ir tiesiogiai įgyvendinant Vyriausybės nutarimo 3.1 
punktą. Lietuvoje tokia teisėkūros praktika yra galima, tačiau šiuo atveju 
svarbu tai, ar atsakovas, įgyvendindamas Vyriausybės pavedimą parengti, 
patvirtinti ir paskelbti Fizinio asmens pavardės ir vardo pakeitimo pagrindus 
ir tvarką, ir kartu patvirtindamas tautybės pakeitimo pagrindus ir tvarką, 
neviršijo savo įgaliojimų.

Kiekvieno viešojo administravimo subjekto kompetenciją apibrėžia 
atitinkami teisės aktai. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog siekiant nustatyti, 
ar pagal galiojusius teisės aktus atsakovas buvo įgaliotas reguliuoti su tautybės 
pakeitimu susijusius klausimus, nepakanka atsižvelgti vien į 3.1 punktu 
suformuluoto pavedimo apimtį, o būtina analizuoti ginčijamo akto priėmimo 
metu atsakovo – kaip vykdomosios valdžios institucijos – turėtą šioje srityje 
kompetenciją, nes Teisingumo ministro kompetencija patvirtinti tautybės 
pakeitimo taisykles galėjo išplaukti iš kitų teisės aktų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo 
Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“ 3.1. punktas numato, kad Teisingumo 
ministerijai iki 2001 m. liepos 1 d. pavedama parengti, patvirtinti ir 
paskelbti „Valstybės žiniose“ Fizinio asmens pavardės ir vardo pakeitimo 
pagrindus ir tvarką. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo 
priemonių plano 3.1. skiltyje „Pastabos“ nurodytas Civilinio kodekso 
2.20 straipsnis, kuris reguliuoja klausimus, susijusius su asmens teise į 
vardą. CK 2.20 straipsnio 3 dalis numato, kad fizinio asmens pavardės 
ir vardo pakeitimo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai. Išplėstinės 
teisėjų kolegijos manymu, įstatymo leidėjo valia pakeitimo pagrindus 
ir tvarką reguliuoti kituose teisės aktuose galėtų būti vienas iš pagrindų, 
pagrindžiančių Teisingumo ministerijai suteiktus įgaliojimus reguliuoti tam 
tikrus klausimus, susijusius su vardo ir pavardės keitimu, tačiau minėtos 
nuostatos nėra pakankamas pagrindas teigti, jog atsakovui buvo pavesta 
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reglamentuoti ne tik fizinio asmens pavardės ir vardo, bet ir tautybės 
pakeitimo pagrindus bei tvarką.

Minėta, kad Teisingumo ministerijos kompetencija reguliuoti su 
tautybės pakeitimu susijusius klausimus gali būti nustatyta ne tik tiesioginiu 
pavedimu, bet ir netiesiogiai, t. y. siekiant nustatyti įgaliojimų apimtį, būtina 
analizuoti su tautybės pakeitimu susijusias Teisingumo ministerijos funkcijas 
ir uždavinius, nustatytus kituose teisės aktuose.

Tam tikri klausimai dėl asmens tautybės yra reguliuojami Civilinio 
kodekso. CK 3.280 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad miestų ir rajonų 
civilinės metrikacijos įstaigos registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, 
tėvystės nustatymą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir mirtį. CK 3.281 straipsnyje nustatyta, 
kad Civilinės būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir 
ištaisomi laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina Teisingumo 
ministras. Teisingumo ministerija atsiliepime nurodo, kad Civilinės 
metrikacijos taisyklės (toliau – ir Taisyklės) buvo priimtos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. 
nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“ 3.10 punktu. Taisyklių 98 punkte nustatyta, 
kad asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo tvarką reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų tvirtinamos Asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės. Kaip atsiliepime į Telšių rajono 
apylinkės teismo prašymą nurodo Teisingumo ministerija, ji prisiėmė pareigą 
parengti ne tik vardo ir pavardės pakeitimo tvarką, bet ir tautybės pakeitimo 
tvarką.

Šiame kontekste pažymėtina, kad ginčijamo Įsakymo priėmimo metu 
galiojusio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 
m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234) 6 straipsnio 2 dalis nustatė, jog norminius 
administracinius aktus turi teisę priimti tik viešojo administravimo subjektai, 
turintys įstatymų numatytus įgaliojimus pagal nustatytą kompetenciją. Pagal 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, žodis „įgalioti“ reiškia ,,suteikti teises, 
galią“. Civilinio kodekso 2.137 straipsnio 1 dalis nustato, kad įgaliojimu 
laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam 
asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius 
su trečiaisiais asmenimis. Atsižvelgusi į paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija 
daro išvadą, kad viešojo administravimo subjekto įgaliojimas turėtų būti 
suprantamas kaip vieno subjekto (paprastai aukštesniojo administravimo 
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subjekto) teisių suteikimas kitam subjektui (paprastai žemesniam 
administravimo subjektui). Todėl subjektas, savarankiškai prisiėmęs tam 
tikras funkcijas, neatitinka Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto viešojo 
administravimo subjekto, turinčio <...> įgaliojimus, kriterijaus. Priešingas 
aiškinimas, jog kiekvienas administravimo subjektas gali prisiimti galias, 
kurios jam atrodo būtinos, neatitiktų teisinės valstybės principo ir valdžių 
padalijimo principo.

Civilinio kodekso 3.307 straipsnyje numatyta, kad vardo, pavardės, 
tautybės pakeitimas registruojamas pareiškėjo gyvenamosios vietos civilinės 
metrikacijos įstaigoje Teisingumo ministerijos leidimu. Civilinio kodekso 
3.308 straipsnis nustato, jog jeigu Teisingumo ministerija leido pakeisti vardą, 
pavardę, tautybę, civilinės metrikacijos įstaiga padaro atitinkamus pakeitimus 
gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo įrašuose ir išduoda 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimą bei naujus gimimo, santuokos, 
ištuokos liudijimus. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Teisingumo 
ministerijos nuostatų (byloje aktualūs 2004 m. birželio 25 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 799 patvirtintos redakcijos Nuostatai) 
6.13 punkte, kuris numato, jog Teisingumo ministerija prižiūri civilinės 
būklės aktų įrašų įrašymo civilinės metrikacijos įstaigose ir seniūnijose 
teisėtumą, duoda leidimus pakeisti vardą, pavardę, tautybę, teikia metodinę 
pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms, aprūpina jas civilinės būklės aktų 
registravimo liudijimų ir aktų įrašų blankais, kontroliuoja, kad jie būtų 
tinkamai apskaitomi ir naudojami.

Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, įstatymų leidėjo išreikšta 
valia, jog Teisingumo ministerija išduoda leidimus, kai asmuo siekia pakeisti 
tautybę, bei registruoja tautybės pakeitimo atvejus, nagrinėjamu atveju 
negali būti aiškinama plečiamai kaip reiškianti, kad Teisingumo ministerija 
Vyriausybės nutarimu, tiesioginiu pavedimu arba netiesiogiai, t. y. sistemiškai 
analizuojant aktualias Civilinio kodekso nuostatas ir Teisingumo ministerijos 
nuostatuose numatytą kompetenciją, yra įgaliota veikti kaip teisėkūros 
subjektas ir turi teisę reguliuoti teisinių santykių, susijusių su tautybės 
keitimu, esminius elementus.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teisinių santykių, susijusių su 
tautybės keitimu, reguliavimas – tai ne tik šių santykių esminių elementų 
(tautybės keitimo pagrindų, reikalavimų, taikomų asmenims, kurie pateikia 
prašymus pakeisti tautybę) nustatymas, bet ir tvarkos, kaip šie esminiai 
elementai bus įgyvendinami, nustatymas. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, 
atsižvelgus į CK 3.280, 3.281, 3.307, 3.308 straipsnių nuostatas, Teisingumo 



160

I. Administracinių teismų praktika

ministerija yra įgaliota reguliuoti klausimus, susijusius su tautybės pakeitimo 
registravimu. Šiuos klausimus ir reguliuoja Teisingumo ministro įsakymu 
patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės. Minėtosios Civilinio kodekso 
nuostatos, nustatančios Teisingumo ministerijos kompetenciją išduoti leidimą 
keisti tautybę, taip pat suponuoja, kad Teisingumo ministerija turi netiesioginį 
įgaliojimą reguliuoti tokių leidimų išdavimo procedūrą, pvz., kokią 
informaciją būtina nurodyti prašyme pakeisti tautybę, prašymo svarstymo 
terminus, leidimo keisti tautybę įforminimą ir pan., tačiau klausimų, 
susijusių su tautybės keitimo pagrindais ir asmeniu, turinčiu teisę pateikti 
prašymą dėl tautybės pakeitimo, reguliavimas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nėra priskirtas Teisingumo ministerijos kompetencijai. Šiame kontekste 
atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinis Teismas dar 1995 metais konstatavo, 
jog tam tikri visuomenės prioritetiniai dalykai turi būti reguliuojami tik 
įstatymais (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas, taip pat 
žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d. nutarimą). Kartu pažymėtina, 
kad Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs ir tai, kad 
visais atvejais poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymui, be to, 
juose negali būti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų 
su įstatymo normomis (žr., pvz. Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. 
nutarimą, pagal analogiją – Konstitucinio Teismo 1995 m. kovo spalio 26 
d. nutarimą). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas tam tikra 
apimtimi tautybės pasirinkimo klausimus reguliuoja Tautinių mažumų 
įstatyme. Tautinių mažumų įstatymo 8 straipsnis numato, kad kiekvienas 
pilietis, gaudamas pasą, laisvai pasirenka savo tautybę pagal tėvų ar vieno iš jų 
tautybę. Jeigu įstatymų leidėjas įstatymo lygio teisės aktu reguliuoja tautybės 
pasirinkimo klausimus, tai ir tautybės pakeitimo klausimų reguliavimas, kuris 
yra susijęs su esminėmis žmogaus teisėmis, galėtų būti pripažįstamas Lietuvos 
įstatymų leidėjo prerogatyva. Prioritetinių visuomenės klausimų reguliavimo 
įstatymu praktika egzistuoja ir kitose Europos Sąjungos valstybės narėse, 
pavyzdžiui, Latvijoje tautybės keitimo klausimai yra reglamentuoti Vardo, 
pavardės, tautybės pakeitimo įstatymu.

Remdamasi minėtais teisiniais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog nėra pagrindo teigti, kad įstatymų leidėjas klausimus, 
susijusius su tautybės keitimo pagrindais ir asmeniu, turinčiu teisę pasikeisti 
tautybę, netiesiogiai perdavė reguliuoti kitiems teisėkūros subjektams kituose 
teisės aktuose. Nei tiesioginio, nei netiesioginio pavedimo Teisingumo 
ministerijai nustatyti teisinių santykių, susijusių su tautybės keitimu, esminius 
elementus nėra. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
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kolegijos nuomone, esminius su tautybės keitimu susijusius klausimus, 
materialines sąlygas tautybei pakeisti išreiškia Asmens vardo, pavardės, 
tautybės pakeitimo taisyklių 3 punktas, kuris nustato, kad „Pakeisti savo 
tautybę turi teisę asmuo, kuris pasirenka kitą, tačiau vieno iš tėvų ar senolių, 
tautybę“ ir 4 punktas, kuris nustato, kad „Pakeisti vardą, pavardę, tautybę 
leidžiama asmeniui sulaukus 18 metų amžiaus“, ta apimtimi, kuria nustato 
asmenį, kuriam leidžiama pakeisti tautybę.

Atsižvelgus į Civilinio kodekso 3.280, 3.281, 3.307, 3.308 straipsniuose 
numatytą Teisingumo ministerijos kompetenciją bei Teisingumo ministerijos 
nuostatų 6.13 punktą, darytina išvada, kad Teisingumo ministerija yra 
netiesiogiai įgaliota reguliuoti tautybės keitimo įgyvendinimo tvarką. 
Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 
m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės 
pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 
1.2 punktais patvirtindama Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo 
taisykles (1.1 p.) bei prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko formą 
(1.2 p.) ta apimtimi, kuria nustatė tautybės keitimo įgyvendinimo procedūrinę 
tvarką, savo kompetencijos neviršijo. Todėl nėra pagrindo pripažinti Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 
„Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (su 
pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 
19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktus prieštaraujančiais aukštesnės 
teisinės galios teisės aktams. Tačiau atsakovas viršijo savo kompetenciją 
Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklėse nustatydamas 
materialines teisės normas, t. y. numatydamas esmines tautybės keitimo 
sąlygas. Todėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 
20 d. įsakymu Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo 
taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) patvirtintų Asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 3 punktas, kuris nustato, kad 
„Pakeisti savo tautybę turi teisę asmuo, kuris pasirenka kitą, tačiau vieno 
iš tėvų ar senolių, tautybę“ ir 4 punktas, kuris nustato, kad „Pakeisti vardą, 
pavardę, tautybę leidžiama asmeniui sulaukus 18 metų amžiaus“, ta apimtimi, 
kuria nustato asmenį, kuriam leidžiama pakeisti tautybę, prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. 
birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1R-160) „Dėl asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ 1.1 ir 1.2 
punktai ta apimtimi, kuria buvo patvirtintos tautybės pakeitimo taisyklės, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. 
nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“ 3.1 punktui.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. 
birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1R-160) „Dėl asmens 
vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 
Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių 3 punktas ir 4 punktas ta 
apimtimi, kuria nustato asmenį, kuriam leidžiama pakeisti tautybę, prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui.

Sprendimas skelbiamas Valstybės žiniose.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.10. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 12 d. 
įsakymo Nr. 3D-410 (2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) 
„Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų 
Klaipėdos uoste nustatymo“ dalies dėl Baltijos menkių pirminio pardavimo 
ir supirkimo, vykdomo tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo 
aukcione, atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (2004 m. 
balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 redakcija) 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims 
ir Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 
25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, 
supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 14 punktui

Administracinė byla Nr. I444-15/2009 
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Ričardo 
Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Virgilijaus 
Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui 
Rimantui Zaleckiui, 
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
atstovei Jolantai Ivanauskienei, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą ištirti 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 
3D-410 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų 
Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatymo“, kuris Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2008 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-96 pakeistas ir išdėstytas 
nauja redakcija pakeičiant įsakymo pavadinimą į „Dėl pirminio žuvininkystės 
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produktų pardavimo ir supirkimo vietų Klaipėdos uoste nustatymo“, dalies dėl 
Baltijos menkių pirminio pardavimo ir supirkimo, vykdomo tik pirminiame 
žuvininkystės produktų pardavimo aukcione, atitiktį Lietuvos Respublikos 
žuvininkystės įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 redakcija) 
22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims bei Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, 
supirkimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų 
pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 14 punktui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 
26 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartimi 
prašymo ribos patikslintos) ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2004 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-410 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų 
pardavimo ir supirkimo vietų Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatymo“ 
(2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) dalis dėl Baltijos menkių 
pirminio pardavimo ir supirkimo, vykdomo tik pirminiame žuvininkystės 
produktų pardavimo aukcione, atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės 
įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 redakcija) 22 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis bei Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, 
supirkimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 14 
punktą. Teismo nutartyje nurodyta, jog teismas nagrinėjo fizinio asmens 
skundą dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje departamento Žvejybos kontrolės skyriaus 
2008 m. kovo 18 d. ir kovo 19 d. nutarimų, kuriais jis nubaustas už Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 876 straipsnio 1 dalyje 
numatytos veikos (pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo 
nuostatų pažeidimas) padarymą. Skundžiamuose nutarimuose nurodyta, kad 
asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 
27 d. įsakymo Nr. 3D-96 1 punkto reikalavimus, nes atitinkamą kiekį menkių 
pardavė ne per pirminį žuvininkystės produktų aukcioną.
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Klaipėdos apygardos administracinis teismas nustatė, jog šalys savo 
reikalavimus ir atsikirtimus grindžia Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2008 m. vasario 27 d. įsakymu, kuris buvo parengtas atsižvelgiant 
į menkių išteklių atkūrimą reglamentuojantį 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų 
žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 
2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 779/97, ir į 1993 m. spalio 12 
d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės 
politikos kontrolės sistemą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 
m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1967/2006. Vadovaujantis 
reglamento (EEB) Nr. 2847/93 14 straipsnio 1 dalimi, siekdama, kad visi 
iškrovimai valstybėje narėje būtų registruojami, valstybė narė gali (bet 
neprivalo) reikalauti, kad pirminis žuvininkystės produktų pardavimas vyktų 
aukcione, taip pat vadovaujantis 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2406/1996, nustatančio bendras pardavimo normas tam tikriems 
žuvininkystės produktams, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. 
gegužės 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2005, 12 straipsnio 1 dalimi 
valstybė narė turi imtis priemonių žuvininkystės produktų priskyrimo dydžio 
ir šviežumo kategorijoms kontrolei užtikrinti.

Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 
22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad pirminio žuvininkystės produktų 
pardavimo, supirkimo ir kontrolės tvarką nustato Vyriausybė. Pirminį 
žuvininkystės produktų supirkimą vykdo Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos 
institucijos registruoti pirminiai žuvininkystės produktų supirkėjai. Pirminis 
žuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas vykdomas Žemės ūkio 
ministerijos nustatytose pirminio žuvininkystės produktų pardavimo vietose arba 
aukcionuose, išskyrus išimtis, kurias nustato Vyriausybė. Pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo aukciono nuostatus tvirtina Žemės ūkio ministerija. 
Atsižvelgdamas į šias nuostatas teismas daro išvadą, jog pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo būdus nustato Vyriausybė, o Žemės ūkio ministerija tik 
detalizuoja Vyriausybės nustatytų pirminio žuvininkystės produktų pardavimo 
būdų įgyvendinimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 
1490 14 punkte nurodyta, kad pirminis žuvininkystės produktų pardavimas 
ir supirkimas vykdomi Žemės ūkio ministerijos nustatytose pirminio 
žuvininkystės produktų pardavimo vietose arba aukcionuose, išskyrus atvejus, 
kai: žuvininkystės produktus fiziniai asmenys įsigyja iš žuvų išteklių naudotojų 
asmeniniam vartojimui ir iki 150 kilogramų parduodamų žuvininkystės produktų 
sugauta mažo priekrantės žvejybos laivo ir iš jo iškrauta. Teismo nuomone, iš šių 
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nuostatų akivaizdu, jog tiek Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, tiek 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas įtvirtina du alternatyvius pirminio 
žuvininkystės produktų pardavimo būdus, t. y. pirminis žuvininkystės produktų 
pardavimas vietose arba aukcionuose, išskyrus išimtis, kurias vėlgi nustato 
Vyriausybė. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 
27 d. įsakymo Nr. 3D-96 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir 
supirkimo vietų Klaipėdos uoste nustatymo“ 1 punkte įtvirtinta nuostata, kad 
Baltijos menkių pirminis pardavimas ir supirkimas vykdomas tik pirminiame 
žuvininkystės produktų pardavimo aukcione, eliminuoja vieną iš alternatyvių 
įstatyme ir Vyriausybės nutarime nurodytų pirminio žuvininkystės produktų 
pardavimo būdą – pirminių žuvininkystės produktų pardavimą vietose, nors 
išimtis gali nustatyti tik Vyriausybė.

II.

Rengiant norminę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimas, 
kuriuo prašoma tikrinamo norminio administracinio akto dalį pripažinti teisėta. 
Atsakovas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 26 
d. nutartimi nesutinka teigdamas, kad ginčijamu įsakymu nustatydamas pirminį 
žuvininkystės produktų pardavimą ir supirkimą tik pirminiame žuvininkystės 
produktų pardavimo aukcione realizavo jam Lietuvos Respublikos žuvininkystės 
įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
Nr. 1490 14 punktu suteiktą teisę. Pažymi, jog tokią teisę žuvininkystės sektoriaus 
valstybinį reguliavimą Lietuvos Respublikoje atliekančiai institucijai suteikia ir 
Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 14 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nurodoma, 
kad siekdama, jog visi iškrovimai valstybėje narėje būtų registruojami, valstybė 
narė gali reikalauti, kad pirminis žuvininkystės produktų pardavimas vyktų 
pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcione. Atsakovas teigia, kad 
realizuodamas dispozityviai imperatyvią normą „gali reikalauti“, nurodė Baltijos 
menkių pirminį pardavimą ir supirkimą vykdyti tik žuvininkystės produktų 
aukcione, todėl nepažeidė jam suteiktų įgaliojimų. Pažymi, kad pasirinktu 
imperatyviu reguliavimu (menkių supirkimas ir pardavimas tik aukcionuose) 
sugriežtino atitinkamų žuvininkystės produktų apskaitos kontrolę, nes tai privalo 
atlikti visos Europos Sąjungos šalys narės. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerija atkreipia dėmesį į tai, jog ginčo aktu nenustatytos Baltijos menkių 
pirminio pardavimo vietos, todėl pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės 
įstatymą ir Vyriausybės nutarimu patvirtintas taisykles, pirminis šių žuvų 
supirkimas turi būti vykdomas aukcionuose.
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Reikšdamas nuomonę dėl Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartimi suformuluoto prašymo, trečiasis 
suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nurodo, 
jog ginčo akto derinimo procese dalyvavo tik teikdama pastabas išimtinai 
savo kompetencijos ribose, t. y. tik tiek, kiek teisės aktas yra susijęs su 
konkurencijos politikos įgyvendinimu ir Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo vykdymo priežiūra. Pažymi, kad 2008 m. vasario 25 d. raštu ginčo 
aktui pastabų ir pasiūlymų neišreiškė, tačiau atkreipė dėmesį į tai, jog turėtų 
būti įvertinti visi galimi ūkinės veiklos skirtumai, atsirandantys tarp ūkio 
subjektų, prekiaujančių Baltijos menkėmis, ir ūkio subjektų, užsiimančių 
pirmine kitų žuvininkystės produktų prekyba. Lietuvos Respublikos 
konkurencijos taryba tvirtina, kad taip pat nurodė atvejį, kada ginčijame 
akte įtvirtintas reikalavimas vykdyti Baltijos menkių pirminį pardavimą ir 
supirkimą tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo aukcione galėtų 
sudaryti pagrindą konstatuoti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
pažeidimą. Teigia, jog ginčijame akte įtvirtintas ribojimas sumažina galimų 
Baltijos menkių pirminio pardavimo ir supirkimo alternatyvų skaičių, tačiau 
tai savaime nereiškia, jog neleistinu būdu yra ribojama konkurencija, juolab 
kai ribojimai šiuo atveju vertinami kaip pateisinami ir objektyvūs.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties

Visų pirma pažymėtina, jog ginčijamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3D-410 „Dėl pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo ir supirkimo vietų Lietuvos Respublikos teritorijoje 
nustatymo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 27 d. 
įsakymu Nr. 3D-96 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija pakeičiant įsakymo 
pavadinimą į „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo 
vietų Klaipėdos uoste nustatymo“. Atsižvelgiant į tai, ginčijamu aktu šioje 
byloje laikytinas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 12 
d. įsakymas Nr. 3D-410 (2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) 
„Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų Klaipėdos 
uoste nustatymo“ (toliau – ir Įsakymas). 
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Antra, norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimo tikslas, 
kai dėl to į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios 
kompetencijos ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminio 
administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi padėti teismui 
įvykdyti teisingumą individualioje byloje. Šiam tikslui tinkamai įgyvendinti 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir 
ABTĮ) įtvirtinti atitinkami reikalavimai teismo kreipimuisi inter alia tiksliai 
nurodyti ginčijamą aktą ar jo dalį (ABTĮ 113 str. 1 d. 5, 6 p.). Pareiškėjas prašo 
ištirti Įsakymo dalies atitiktį, tačiau iš Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutarties motyvų, individualios bylos aplinkybių 
matyti, kad abejojama Įsakymo 1 punkto teisėtumu. Tad atsižvelgusi į tai, 
kas nustatyta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija šioje byloje tirs, ar Įsakymo 1 punktas neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos žuvininkystės įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-
2193 redakcija) (toliau – ir Žuvininkystės įstatymas) 22 straipsnio 1, 2 ir 3 
dalims, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu 
Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir 
kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pirminio žuvininkystės produktų 
pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 14 punktui.

Dėl Įsakymo 1 punkto atitikties Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 1, 2 ir 3 
dalims, Taisyklių 14 punktui

Iš norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą inicijavusio teismo 
nutarties motyvų matyti, kad abejojama dėl administracinio teisės pažeidimo 
byloje taikytino poįstatyminio teisės akto – Įsakymo – 1 punkto atitikties 
Žuvininkystės įstatymui bei Vyriausybės nutarimu patvirtintoms Taisyklėms 
manant, jog ginčijamu punktu atsakovas peržengė jam suteiktų įgaliojimų ribas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis oficialia 
konstitucine doktrina, savo jurisprudencijoje yra ne kartą pripažinęs 
būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo bei akcentavęs, kad viešojo 
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, 
veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam 
teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus 
norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, būtų pažeistas ir 
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2006, Nr. I8-
15/2007, Nr. I444-4/2008).
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Ginčijamo Įsakymo priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustatė, jog norminius 
administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos, 
turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus. Nuostata „turinčios įstatymų 
nustatytus įgaliojimus“ suponuoja draudimą viešojo administravimo subjektui 
priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta 
įstatymu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus 
administracinėse bylose Nr. I444-4/2008, Nr. I-444-6/2009).

Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju siekiama nustatyti, ar atsakovas 
Įsakymo 1 punktu neviršijo savo kompetencijos, būtina nustatyti Įsakymo 
reguliuojamų teisinių santykių sferą, atsakovo specialią kompetenciją šioje 
srityje ir tai, ar Įsakymo ginčijamos nuostatos nesikerta su aukštesnės galios 
teisės aktais.

Ginčijamo Įsakymo 1 punktu nustatyta, kad Baltijos menkių pirminis 
pardavimas ir supirkimas vykdomas tik pirminiame žuvininkystės produktų 
pardavimo aukcione, 2 punktu – žuvininkystės produktų, išskyrus Baltijos 
menkes, pirminis pardavimas ir supirkimas vykdomas tik prie šių Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto krantinių (išskyrus žuvininkystės produktus, iškrautus iš 
laivų–šaldytuvų ir laivų, kurių pilnai pakrautų grimzlės dydis daugiau nei 4,5 m): 

2.1. Nr. 121, Nr. 121A, Nr. 122, Nr. 122A ir mažųjų žvejybos laivų 
prieplaukos krantinėje (krovos krantinėje);

2.2. pakrovimo krantinėje Danės upėje, Žvejų g. 8;
2.3. Nr. 24 ir Nr. 25 (tik UAB „Baltlanta“ laivai);
2.4. Nr. 99, Nr. 100 ir Nr. 101 (išskyrus Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos 

valstybių žvejybos laivus).
Įsakyme nurodyta, kad jis priimtas vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 

22 straipsnio 3 dalimi, Taisyklių 14 punktu ir atsižvelgiant į 2007 m. rugsėjo 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių 
ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) 
Nr. 2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 779/97. Žuvininkystės įstatymo 
22 straipsnio 3 dalis numato, jog pirminis žuvininkystės produktų pardavimas 
ir supirkimas vykdomas Žemės ūkio ministerijos nustatytose pirminio 
žuvininkystės produktų pardavimo vietose arba aukcionuose, išskyrus išimtis, 
kurias nustato Vyriausybė. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono 
nuostatus tvirtina Žemės ūkio ministerija. Taisyklių 14 punkte įtvirtinta, jog 
pirminis žuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas vykdomi Žemės ūkio 
ministerijos nustatytose pirminio žuvininkystės produktų pardavimo vietose 
arba aukcionuose (iš esmės atkartota įstatyminė norma), išskyrus atvejus, kai:
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14.1. žuvininkystės produktus fiziniai asmenys įsigyja iš žuvų išteklių 
naudotojų asmeniniam vartojimui;

14.2. iki 150 kilogramų parduodamų žuvininkystės produktų sugauta 
mažo priekrantės žvejybos laivo ir iš jo iškrauta.

Taigi iš paminėto matyti, jog Įsakymu reguliuojama teisinių santykių 
sfera siaura ir aiškiai apibrėžta Žuvininkystės įstatymo, t. y. pirminio 
žuvininkystės produktų pardavimo vietų nustatymas.

Iš pacituotų nuostatų matyti, jog Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 
3 dalis nustatė dvi galimas pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir 
supirkimo vykdymo vietas (kartu ir būdus): 1) Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos nustatytose pirminio žuvininkystės produktų pardavimo 
vietose; 2) aukcionuose. Kitaip tariant, nustatyta mišri pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo ir supirkimo vykdymo sistema: tiesioginis pardavimas 
(nustatytose vietose) arba per tarpininkus (aukcionas). Tad matyti, jog 
pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vykdymo būdai 
nustatyti įstatymu, o Vyriausybei (ne atsakovui, kaip mano Klaipėdos 
apygardos administracinis teismas) šioje srityje pavesta nustatyti pirminio 
žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės tvarką. Tai buvo 
padaryta Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Taisyklėmis (Žuvininkystės 
įstatymo 22 str. 1 d.). Taip pat Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje 
numatyta galimybė Vyriausybei nustatyti išimtis, kada pirminį žuvininkystės 
produktų pardavimą ir supirkimą galima vykdyti ne Žuvininkystės 
įstatyme nustatytose vietose. Šias išimtis Vyriausybė nustatė Taisyklių 14.1 
ir 14.2 punktais. Iš Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 3 dalies matyti, jog 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pavesta nustatyti tik pirminio 
žuvininkystės produktų pardavimo vietas. Todėl įstatymo formuluotės 
„ministerijos nustatytose <...> vietose“ lingvistinis aiškinimas kitaip jo turinio 
interpretuoti nesuteikia jokio pagrindo. Taigi atsakovo speciali kompetencija 
šioje srityje įtvirtinta įstatymo lygmeniu.

Galiausiai vertinant, ar Įsakymo 1 punktas nesikerta su aukštesnės galios 
teisės aktais, pažymėtina, kad Lietuvos įstatymų leidyboje teisėkūros praktika, 
pagal kurią poįstatyminiais teisės aktais detalizuojamos įstatymo nuostatos, 
yra paplitusi, tačiau analizuojamos bylos kontekste svarbu tai, ar nagrinėjamu 
atveju poįstatyminis aktas jo reguliuojamų teisinių santykių sferoje nepanaikina 
ar nekeičia įstatymo nuostatų, ar reglamentuoja teisinius santykius pagal 
įstatymo jam suteiktą specialią kompetenciją aiškiai apibrėžta apimtimi.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, abejodamas ginčijamo 
Įsakymo 1 punkto teisėtumu, savo nutartyje nurodo, jog tiek Žuvininkystės 
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įstatymas, tiek Taisyklės numato du alternatyvius pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo būdus, tačiau atsakovas ginčijamu Įsakymu vieną jų – 
žuvininkystės produktų pardavimą vietose – eliminavo.

Tiriant Įsakymo 1 punktą šiuo aspektu pažymėtina, jog Žuvininkystės 
įstatymas mini pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo 
vykdymą ne šiaip vietose, bet Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 
nustatytose pirminio žuvininkystės produktų pardavimo vietose. Ginčijamu 
Įsakymu nustatytos pirminio žuvininkystės produktų, išskyrus pagamintų 
iš žuvų, sugautų Baltijos jūros priekrantėje, pardavimo ir supirkimo vietos 
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste jas diferencijuojant pagal žuvininkystės 
produktų rūšį, o būtent 1 punktu įtvirtinta, jog Baltijos menkių pirminis 
pardavimas ir supirkimas vykdomas tik pirminiame žuvininkystės produktų 
pardavimo aukcione. Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyti 
du alternatyvūs pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo 
vykdymo būdai (vietos) nevaržo atsakovo kompetencijos parinkti savo 
nuožiūra konkrečias pirminio žuvininkystės produktų pardavimo vietas, tad 
Baltijos menkių pirminio pardavimo vieta nustatyta aukcione. Pažymėtina, 
kad Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 3 dalies sakinio konstrukcijoje 
panaudotas jungtukas „arba“ aiškintinas kumuliacine prasme, t. y. reiškiantis, 
kaip mano ir pareiškėjas, pasirinkimo (suderinamumo) galimybę, tačiau tik 
tuo atveju, jeigu atsakovas jam suformuluotą pavedimą – nustatyti konkrečias 
vietas – yra įvykdęs. Kitu atveju alternatyvos nėra. Žuvininkystės įstatymas 
22 straipsnio 3 dalyje suformuluoto atsakovui pavedimo nedetalizavo, 
tačiau iš jo turinio matyti įstatymo leidėjo valia – įtvirtinti atsakovo, kaip 
subjekto, turinčio specialią kompetenciją (Žuvininkystės įstatymo 3 str. 1 d. 
1 p.), bendrą pareigą nustatyti pirminio žuvininkystės produktų pardavimo 
vietas. Šiuo atveju nustatydamas ginčijamu aktu pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo vietas, atsakovas jam skirtą pavedimą įvykdė tinkamai, 
nes įstatyminė nuostata nebuvo pakeista ar kaip kitaip apribota, o iš 
Žuvininkystės įstatymo neišplaukia, jog vienodos pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo vietos turi būti nustatytos visoms žuvų rūšims, ir kad 
negalima atsižvelgti į konkrečių žuvininkystės produktų specifiką. Atsakyti, 
kiek pagrįstas diferencijuotas (pagal žuvininkystės produktų rūšis) Įsakymu 
įtvirtintas reglamentavimas, nėra šios bylos tyrimo dalykas, todėl išplėstinė 
teisėjų kolegija šiuo aspektu ginčijamo akto nenagrinėja.

Pastebėtina, kad Įsakymo reguliuojama teisinių santykių sfera jokiais 
teisės aktais detaliau nesureguliuota, todėl sistemiškai vertinant paminėtas 
nuostatas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatuose 
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(ginčijamo akto priėmimo metu galiojusi jų redakcija) įtvirtintus ministerijos 
uždavinius bei funkcijas (1, 5.1, 5.8, 5.9, 5.16, 6.2, 6.4 ir kt. punktai), šalyje bei 
Europos Sąjungoje esamą žuvininkystės politiką (Žuvininkystės įstatymo 1 str. 
2, 4 d., 3 str. 1 d. 1 p.), darytina išvada, jog atsakovas yra tinkamas subjektas, 
kuris konkrečiu atveju galėjo Baltijos menkių pirminiam pardavimui specialią 
vietą nustatyti tik aukcione.

Pabrėžtina, kad tokią poziciją pagrindžia ir Europos Sąjungos teisės 
aktų, su kuriais suderintos Žuvininkystės įstatymo nuostatos (Žuvininkystės 
įstatymo 1 str. 4 d.). Europos bendrijų steigimo sutarties 3 straipsnio 1 dalies 
e punkte įtvirtinta, jog bendrijos veiklos sritis yra ir bendra politika žemės 
ūkio ir žuvininkystės srityje. Bendrai žuvininkystės politikai formuoti priimta 
daug teisės aktų, kurie, kaip minėta, įgyvendinti Žuvininkystės įstatymu 
(žr. Žuvininkystės įstatymo priedą). Iš įstatymo priede išvardintų Tarybos 
reglamentų matyti, jog tokiu lygiu prekyba žuvininkystės produktais (galimos 
jos vietos (būdai)) nesureglamentuota, o nustatytos kitos, tokiai prekybai 
keliamos, sąlygos (pvz., Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų 
išteklių išsaugojimo ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės 
politiką 22 str. 2 d.). Žuvininkystės įstatymu įgyvendintas ir 1993 m. liepos 
12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis bendrosios 
žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003). 
Šio reglamento 14 straipsnio 1 dalis numato, jog valstybės narės užtikrina, kad 
visi iškrovimai valstybėje narėje <...> būtų registruojami. Šiuo tikslu valstybės 
narės gali reikalauti, kad pirmoji prekyba vyktų parduodant aukcione. 
Europos Bendrijos steigimo sutarties 249 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog 
reglamentas taikomas visuotinai ir yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas 
visose valstybėse narėse.

Taigi apibendrinant paminėtus teisinius argumentus, darytina išvada, 
jog Įsakymo 1 punktas nekonkuruoja su Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 
3 dalies nuostatomis, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas Įsakymo 
1 punktu nustatydamas Baltijos menkių pirminio pardavimo ir supirkimo 
vykdymą tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo aukcione veikė 
ultra vires (t. y. viršijo jam suteiktus įgaliojimus). Kaip jau buvo minėta, 
Taisyklių 14 punktas atkartoja Žuvininkystės įstatymą, todėl tais pačiais 
teisiniais argumentais atmestina teismo abejonė ir dėl Įsakymo 1 punkto 
atitikties Taisyklių 14 punktui. 

Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Įsakymo 1 punkto atitiktį ir 
Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 1 bei 2 dalims, kurios atitinkamai 



173

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

įtvirtina, kad pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir 
kontrolės tvarką nustato Vyriausybė (1 d.), pirminį žuvininkystės produktų 
supirkimą vykdo Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos registruoti 
pirminiai žuvininkystės produktų supirkėjai (2 d.). Nagrinėjamu aspektu 
pasakytina, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas nenurodo jokių 
teisinių argumentų dėl Įsakymo 1 punkto galimo prieštaravimo šioms įstatymo 
nuostatoms, pastarųjų teisės normų ryšys su tyrimo objektu teismo kreipimesi 
taip pat neatskleistas. Pažymėtina, jog minėtos nuostatos reglamentuoja 
santykius, kurie su ginčijamo akto 1 punktu reguliuojamu klausimu nesusiję, 
todėl tarp Įsakymo 1 punkto ir minėtų nuostatų tiesioginės kolizijos negali 
būti ir nėra. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamo akto 1 punktas 
neprieštarauja Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnio 1 bei 2 dalims.

Remdamasi išdėstytais teisiniais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog Įsakymo 1 punktas atitinka Žuvininkystės įstatymo 22 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, Taisyklių 14 punktą ir teisės aktų hierarchijos 
nepažeidžia.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 
12 d. įsakymo Nr. 3D-410 (2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) 
„Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų 
Klaipėdos uoste nustatymo“ 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
žuvininkystės įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 
redakcija) 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės 
produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintų Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir 
kontrolės taisyklių 14 punktui.

Sprendimas neskundžiamas.
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1.11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo 
taisyklių 25.2 punkto (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 
1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 
straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija) 

Administracinė byla Nr. I575-19/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. balandžio 6 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus 
Baranovo (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir 
Arūno Sutkevičiaus, 
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro atstovei Agnei 
Murauskaitei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. 
nutartį ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 
19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo 
taisyklių 25.2 punktas (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 
1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 
straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija). 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo individualią 
administracinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ (toliau – 
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ir UAB „Dormeka“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ skundą atsakovui Valstybinei 
aplinkos apsaugos inspekcijai (toliau – ir VAAI), dalyvaujant trečiajam 
suinteresuotam asmeniui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui 
(toliau – ir Vilniaus RAAD).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad UAB 
„Dormeka“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir 
prašė panaikinti atsakovo 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 „Dėl 
pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000104 galiojimo panaikinimo“. 
UAB „Dormeka“ nurodė, kad ginčijamu sprendimu VAAI panaikino UAB 
„Dormeka“ išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą. Šis 
sprendimas yra neteisėtas, nes UAB „Dormeka“ iš esmės tinkamai vykdė atliekų 
tvarkymo veiklą, o VAAI nurodyti trūkumai yra formalūs. UAB „Dormeka“ 
nebuvo konkrečiai nurodyta, kokius įstatymų reikalavimus ji pažeidė.

VAAI su skundu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Dormeka“ patikrinimo 
metu buvo nustatyti pažeidimai, vykdant pavojingų atliekų tvarkymo veiklą. 
UAB „Dormeka“ visų nustatytų pažeidimų nepašalino, todėl pagrįstai buvo 
panaikintas išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas.

Vilniaus RAAD su skundu taip pat nesutiko. Nurodė, kad buvo atliktas 
UAB „Dormeka“ vykdomos veiklos patikrinimas ir nustatyti aplinkos apsaugos 
reikalavimų pažeidimai. UAB „Dormeka“ nurodymų dėl pažeidimų pašalinimo 
neįvykdė, todėl pagrįstai buvo panaikintas išduotos licencijos galiojimas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 7 d. 
sprendimu UAB „Dormeka“ skundą atmetė.

Apeliaciniu skundu UAB „Dormeka“ prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimą ir priimti 
naują sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti. Atsiliepimais į apeliacinį 
skundą VAAI ir Vilniaus RAAD prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus 
apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

II.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. lapkričio 20 d. 
nutartimi nutarė sustabdyti administracinę bylą, pradėti bylą dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo ir ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų 
tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.2 punktas (2008 m. liepos 8 d. įsakymo 
Nr. D1-369 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
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įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 
redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodo, jog 
nagrinėjant šią administracinę bylą taikytinas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų 
atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.2 punktas (2008 m. liepos 8 d. 
įsakymo Nr. D1-369 redakcija), kuriame nustatyta, kad institucija panaikina 
licencijos galiojimą, kai įmonė, kurios licencijos galiojimas buvo sustabdytas, 
per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų.

Teisėjų kolegijos nuomone, licencijos galiojimo panaikinimas dėl 
padarytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų savo teisine prigimtimi 
yra ekonominė sankcija. Sankcijos esmė – atitinkamose teisės normose 
numatyti asmens teisių suvaržymai dėl jo veikimo ar neveikimo, kuris tomis 
normomis yra draudžiamas. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimo 
panaikinimas yra su teisės normos pažeidimu susietas ūkio subjekto teisių 
suvaržymas, nes, panaikinus licencijos galiojimą, ūkio subjektas netenka 
teisės užsiimti licencijuojama veikla. Taigi licencijos galiojimo panaikinimo 
pagrindinė paskirtis – nubausti pažeidimą padariusį asmenį.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalis 
(2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) numato, kad įmonės, 
kurios surenka, saugo, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti licenciją 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnis (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-
1004 redakcija) numatė, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2003 m. 
sausio 1 d. nustato įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo 
tvarką, tokių įmonių darbuotojams taikomus kvalifikacinius reikalavimus bei 
jų atestavimo tvarką.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 
1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymą“ 1.1.6 punktu Aplinkos ministerija buvo įgaliota nustatyti 
įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką, tokių įmonių 
darbuotojams taikomus kvalifikacinius reikalavimus bei jų atestavimo 
tvarką. Vykdydamas šį Vyriausybės nutarimą, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtino Pavojingų 
atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis (2002 m. 
liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija) numato, kad asmenys, pažeidę šio 
Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
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Kadangi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas nenumato 
teisės Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti atsakomybę už Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus, todėl, atsižvelgiant į 
nurodytą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegijai kilo abejonių, ar šioje byloje 
taikytinas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 
25.2 punktas (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija), numatantis, 
kad Institucija panaikina licencijos galiojimą, kai įmonė, kurios licencijos 
galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų 
pažeidimų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 
straipsnio 1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) bei 
šio įstatymo 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija).

III.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktame atsiliepime 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija) 
mano, kad Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.2 punktas 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 
1 daliai ir 35 straipsniui.

Aplinkos ministerija nurodo, kad įstatymų leidėjas, formuodamas 
atliekų tvarkymo politiką, Atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – ir ATĮ) nustatė 
bendruosius atliekų prevencijos, apskaitos, surinkimo, saugojimo, vežimo, 
naudojimo, šalinimo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, bei pagrindinius atliekų tvarkymo 
sistemų organizavimo ir planavimo principus (ATĮ 1 straipsnis). 

Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnis numato papildomą reikalavimą 
įmonėms, kurios surenka, saugo, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, t. 
y. šios įmonės turi gauti licenciją Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka. Patys reikalavimai licencijai gauti yra susiję su įmonės 
kvalifikacija tvarkyti pavojingas atliekas. Toks licencijavimas yra pagrįstas 
pavojingų atliekų specifika: tiek tuo, kad jas tvarkyti reikia specialių žinių, tiek 
tuo, kad netinkamas jų tvarkymas gali padaryti didelę, kartais neatitaisomą, 
žalą aplinkai bei žmonių sveikatai ar gyvybei. Licencijos išdavimas 
įmonei, siekiančiai tvarkyti pavojingas atliekas, reiškia įgaliotos valstybės 
institucijos patvirtinimą, kad įmonė sugebės saugiai tvarkyti pavojingas 
atliekas. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimo panaikinimas 
nagrinėjamuoju atveju neturėtų būti vertinamas kaip išimtinai ekonominė 
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sankcija. Licencijos atėmimas yra sąlygojamas to, kad įmonė, tvarkydama 
pavojingas atliekas, padaro pažeidimų, dėl kurių šių atliekų tvarkymas tampa 
nesaugus, ir šių pažeidimų nepašalina per nustatytą terminą. Licencijos 
galiojimo panaikinimas yra konstatavimas, kad įmonė nebeatitinka nustatytų 
kriterijų, reikalingų tvarkyti pavojingas atliekas, todėl negali užtikrinti atliekų 
tvarkymo saugumo. Kitaip tariant, licencijos galiojimo panaikinimas yra ne 
tik ekonominė sankcija, bet visų pirma priemonė, užtikrinanti, kad neteisėtas 
pavojingų atliekų tvarkymas nesukeltų žalos aplinkai bei žmonių sveikatai ar 
gyvybei (prevencinių veiksmų principas).

Nagrinėjamuoju atveju teismui kilo abejonė, ar Vyriausybė (jos įgaliota 
institucija) poįstatyminiame teisės akte gali nustatyti licencijos galiojimo 
panaikinimo, kaip sankcijos už atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus, 
taikymo pagrindus. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įmonės, kurios surenka, saugo, šalina ar 
naudoja pavojingas atliekas, turi gauti licenciją Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis numato, 
kad asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta 
tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 
1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymą“ 1.1.6. punktu Aplinkos ministerija buvo įgaliota nustatyti 
įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Aplinkos 
ministras, vykdydamas nurodytą nutarimą, 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu 
Nr. 684 patvirtino Pavojingų atliekų tvarkymo taisykles, kurių 25.2 punktas 
numato, kad Institucija panaikina licencijos galiojimą, kai įmonė, kurios 
licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina 
nurodytų pažeidimų. Teismas nagrinėjamoje byloje licencijos galiojimo 
panaikinimą laiko ekonomine sankcija ir abejoja Pavojingų atliekų tvarkymo 
taisyklių 25.2 punkto teisėtumu motyvuodamas tuo, kad Atliekų tvarkymo 
įstatymas nenumato teisės Vyriausybei (jos įgaliotai institucijai) nustatyti 
atsakomybę, t. y. licencijos galiojimo panaikinimą, už Atliekų tvarkymo 
įstatymo pažeidimus. 

Vertinant teismo abejones dėl Pavojingų atliekų tvarkymo taisyklių 
teisėtumo pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.77 
straipsnis numato, jog įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys 
gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka 
išduotą licenciją. LR CK 2.78 straipsnyje numatyta, kad kiekvienai įstatymų 
nustatytai licencijuojamai veiklos rūšiai licencijavimo taisykles tvirtina 
Vyriausybė. Licencijavimo taisyklėse privalo būti nurodoma licencijos 
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galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka (LR CK 2.78 str. 2 
d. 11 p.). Todėl teigti, kad Vyriausybė (jos įgaliota institucija) neturi teisės 
nustatyti licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejų bei tvarkos, 
nėra teisinio pagrindo. Tokie Vyriausybės įgaliojimai išplaukia iš Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a :
IV.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. lapkričio 20 d. 
nutartimi nutarė sustabdyti individualią administracinę bylą, kurioje buvo 
ginčijamas Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 
d. sprendimas Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos 
Nr. 000104 galiojimo panaikinimo“, pradėti bylą dėl norminio administracinio 
akto teisėtumo ir ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų 
tvarkymo licencijavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 25.2 punktas (2008 m. 
liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. 
įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo 
Nr. IX-1004 redakcija).

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės buvo patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 
684. Šios Taisyklės buvo ne kartą keičiamos. Taisyklių 25 punktas taip pat 
buvo keičiamas. Šiuo metu galioja šio punkto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija. Tačiau, kaip 
matyti iš bylos medžiagos, individualioje byloje skundžiamas individualus 
administracinis aktas (Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos sprendimas) 
buvo priimtas 2006 m. spalio 12 d., tuo metu, kai galiojo Taisyklių 25 punkto 
originali, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 684 redakcija. Priimant minėtą individualų administracinį aktą, 
buvo vadovaujamasi tuo metu galiojusiu Taisyklių 25 punkto 4 papunkčiu 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 
684 redakcija). Todėl darytina išvada, kad nagrinėjant individualią bylą visų 
pirma turėtų būti sprendžiama dėl Taisyklių 25 punkto 4 papunkčio (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 
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redakcija) taikymo, o ne dėl Taisyklių 25 punkto 2 papunkčio (2008 m. liepos 
8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) taikymo. 

Kita vertus, pastebėtina, kad Taisyklių 25 punkto tekstas („Institucija 
panaikina Licencijos galiojimą, kai <...>“) nekito. Taip pat nekito ir ginčijamo 
teisinio reguliavimo turinys: Taisyklių 25 punkto 4 papunkčio (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 
redakcija) ir 25 punkto 2 papunkčio (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) tekstinės išraiškos yra 
identiškos. Todėl, siekdama pašalinti visas individualią bylą nagrinėjusiai 
teisėjų kolegijai kilusias abejones, išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje tirs, ar 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 
684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 
4 papunktis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 684 redakcija), 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos 8 d. 
įsakymo Nr. D1-369 redakcija) atitinkamai neprieštaravo ir neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2004 
m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. 
liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija).

V.

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 
papunktyje (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktyje (2008 m. liepos 8 d. 
įsakymo Nr. D1-369 redakcija) buvo nustatyta, kad „Institucija panaikina 
Licencijos galiojimą, kai: <...> įmonė, kurios Licencijos galiojimas buvo 
sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų“. 
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, minėta priemone (licencijos 
panaikinimu) siekiama ne tik ir ne tiek nubausti teisės pažeidėją – ūkio 
subjektą, bet pirmiausia užkirsti kelią ūkio subjektui, turinčiam licenciją, 
vykdyti atitinkamą veiklą, verstis atitinkama licencijuojama veikla, idant 
nebūtų daroma žala teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms. Kitaip tariant, 
ši priemonė visų pirma yra prevencinio poveikio priemonė. Kita vertus, šia 
priemone yra daromas ir neigiamas poveikis ūkio subjektui. Šis neigiamas 
poveikis pasireiškia tuo, kad panaikinus licenciją, ūkio subjektas nebetenka 
teisės verstis atitinkama licencijuojama veikla, yra pašalinamas iš tam tikros 
rinkos. Be to, neigiamas poveikis yra daromas būtent teisės pažeidėjui, nes 
ginčijamų nuostatų pagrindu minėta priemonė gali būti taikoma tik tuo 



181

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

atveju, jei per nustatytą terminą yra nepašalinami kompetentingų institucijų 
nurodyti pažeidimai. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad ginčijamos 
nuostatos įtvirtino galimybę taikyti tokią prevencinio poveikio priemonę, kuri 
kartu yra ir teisinė sankcija – ekonominė uždraudimo sankcija. Tokia išvada, 
be kita ko, seka ir iš gausios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
jurisprudencijos, kurioje buvo nagrinėjami įvairūs ekonominių uždraudimo 
sankcijų teisinio reguliavimo aspektai (žr. inter alia Konstitucinio Teismo 
2005 m. lapkričio 3 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimai).

VI.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nagrinėjusiam 
individualią administracinę bylą, iš esmės kilo abejonė, ar Aplinkos ministras, 
kuris vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punktu ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 
1.1.6 punktu buvo įgaliotas nustatyti įmonių, tvarkančių pavojingas atliekas, 
licencijavimo tvarką, turėjo teisę, priimdamas poįstatyminį teisės aktą 
– Taisykles, jų 25 punkte nustatyti atsakomybę (šiuo konkrečiu atveju – 
ekonominę uždraudimo sankciją) už Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo pažeidimus. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija iškėlė klausimą, ar 
ginčijamos nuostatos neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 
1 daliai, 35 straipsniui.

Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis nustato, kad asmenys, pažeidę 
šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Išplėstinės 
teisėjų kolegijos nuomone, šios nuostatos turinys yra itin talpus ir platus. Šios 
nuostatos negalima interpretuoti vien tik kaip įtvirtinančios procedūrinio 
(formalaus) teisėtumo principą, vien tik reikalaujančios laikytis įstatymų 
reikalavimų taikant teisinę atsakomybę, t. y. atliekant tam tikrus procesinius 
(procedūrinius) teisinės atsakomybės taikymo veiksmus už Atliekų tvarkymo 
įstatymo pažeidimus. Preciziškas procedūrinių reikalavimų laikymasis dar 
negarantuoja savo turiniu teisingo ir teisėto sprendimo, t. y. tinkamo teisinės 
atsakomybės taikymo materialiąja (substancine) prasme. Todėl išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjama Atliekų tvarkymo įstatymo 35 
straipsnio nuostata turi ir tam tikrą materialinio teisinio reguliavimo turinį, 
reikalauja, kad ir atitinkami materialieji teisinės atsakomybės už Atliekų 
tvarkymo įstatymo pažeidimus taikymo aspektai būtų visų pirma grindžiami 
įstatymu. Konstitucija yra aukščiausiasis, pagrindinis valstybės įstatymas, 
todėl jos reikalavimų šiuo atveju taip pat turi būti paisoma. 
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2006 m. kovo 14 d. nutarime Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad 
konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja visų teisės aktų hierarchiją 
ir neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie turi būti 
reguliuojami tik įstatymu, taip pat nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris 
konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais. 2006 
m. gegužės 31 d. nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šio principo 
turi būti laikomasi ir reguliuojant ūkinę veiklą: teisiškai reguliuojant ūkinę 
veiklą būtina paisyti konstitucinio valdžių padalijimo principo, iš Konstitucijos 
kylančios visų teisės aktų hierarchijos, suponuojančios, kad draudžiama 
žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali 
būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat žemesnės galios 
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų 
su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. Vadinasi, neleidžiama 
poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris gali 
būti nustatytas tik įstatymu, taip pat neleidžiama poįstatyminiais teisės 
aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
įstatymuose, nebūtų grindžiamas įstatymais. Šiame nutarime Konstitucinis 
Teismas taip pat pažymėjo, kad „tam tikri ūkinės veiklos santykiai gali būti 
reguliuojami tik įstatymais, tuo tarpu kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti 
– žemesnės galios poįstatyminiais teisės aktais. Nagrinėjamos konstitucinės 
justicijos bylos kontekste pabrėžtina, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos 
sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip 
pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus (inter alia vadinamąsias 
ekonomines sankcijas, kurios priskirtinos administracinės teisinės atsakomybės 
institutui ir kuriomis yra sudaromos prielaidos daryti neigiamą poveikį teisinėn 
atsakomybėn traukiamų ūkio subjektų ekonominei padėčiai (Konstitucinio 
Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas)) pagal Konstituciją galima tik 
įstatymu. Taigi tik įstatymu galima nustatyti ir esminį poveikį ūkinei veiklai 
galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai 
nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi“.

Atsižvelgdama į aukščiau paminėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus, 
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, 
jog asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta 
tvarka, implikuoja reikalavimą laikytis konstitucinio teisinės valstybės 
principo ir jo suponuojamos visų teisės aktų hierarchijos taikant teisinę 
atsakomybę. Šios konkrečios bylos kontekste – tokį teisinį reguliavimą, kad 
tam tikri su atsakomybe už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus susiję 
klausimai turi būti reglamentuojami ne žemesnės galios nei įstatymas 
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teisės aktu. Jau minėta, kad pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, 
nustatyti ekonomines sankcijas, esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias daryti 
ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai nustatyti 
įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi, pagal Konstituciją 
galima tik įstatymu. Taigi Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis aiškintinas 
kaip, be kita ko, reikalaujantis, kad už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus 
taikytinas sankcijas nustatytų įstatymas. Taip aiškintinas Atliekų tvarkymo 
įstatymo 35 straipsnis draudžia atitinkamas ekonomines sankcijas nustatyti 
poįstatyminiame teisės akte.

Minėta, kad ginčijamomis nuostatomis numatyta galimybė taikyti tokią 
prevencinio poveikio priemonę, kuri kartu yra ir teisinė sankcija – ekonominė 
uždraudimo sankcija, daranti neigiamą poveikį atitinkamam ūkio subjektui. 
Vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 
4 papunkčiu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 684 redakcija), 25 punkto 2 papunkčiu (2008 m. liepos 8 d. 
įsakymo Nr. D1-369 redakcija), Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 
atitinkamai galėjo (gali) panaikinti ūkio subjektui išduotą licenciją verstis 
pavojingų atliekų tvarkymo veikla, jei įmonė, kurios Licencijos galiojimas buvo 
sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų. Tačiau, 
kaip matyti iš Atliekų tvarkymo įstatymo, šiame įstatyme ne tik nenustatyti 
subjektai, turintys teisę taikyti minėtą sankciją, taip pat šios sankcijos taikymo 
pagrindai, bet ir apskritai nenumatyta galimybė panaikinti licenciją, taip pat 
ir tais atvejais, kai yra padarytas ar vis dar yra daromas atitinkamas teisės 
pažeidimas, kai nepašalinami kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime teigia, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (jos įgaliotos institucijos) įgaliojimai nustatyti 
licencijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejus ir tvarką išplaukia 
iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, 
CK). Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad, pirma, Civilinis kodeksas 
pagal savo reguliuojamus santykius (CK 1.1 str.) akivaizdžiai nėra skirtas 
nustatyti nagrinėjamo pobūdžio ekonomines uždraudimo sankcijas, kurios, 
kaip nurodoma Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, yra priskirtinos 
administracinės teisinės atsakomybės institutui (žr., pvz., jau minėtą 
Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimą). Be to, Civilinio kodekso 
2.78 straipsnyje expressis verbis nenumatyta, kad licencijos panaikinimas 
taikomas kaip valstybės atsakas į neteisėtą ūkio subjekto, besiverčiančio 
atitinkamos rūšies licencijuojama veikla, elgesį. Licencijos panaikinimas yra 
minimas Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte, tačiau Civilinis 
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kodeksas apskritai neapibrėžia licencijos panaikinimo pagrindų. Pabrėžtina, 
kad licencija gali būti panaikinama ne tik taikant ekonominę uždraudimo 
sankciją, bet ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kai pats ūkio subjektas nori 
pasitraukti iš licencijuojamos veiklos rinkos ir dėl to prašo panaikinti 
licenciją. Tokia nuostata, beje, buvo ir yra įtvirtinta nagrinėjamų Taisyklių 
25 punkto 3 papunktyje. Savo ruožtu, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
teisinės sankcijos kaip tokios turėtų būti nustatomos pakankamai aiškiai ir 
nedviprasmiškai. Todėl tai, kad Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 
punkte yra paminėtas licencijos panaikinimas, dar nereiškia, jog šia Civilinio 
kodekso norma licencijos panaikinimas yra nustatomas kaip ekonominė 
uždraudimo sankcija, kurios taikymas sietinas su atitinkamais pažeidimais.

Antra, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog jei Konstitucijoje yra 
tiesiogiai nustatyti konkrečios valstybės valdžios institucijos įgaliojimai, nė 
viena kita institucija negali iš jos šių įgaliojimų perimti, o institucija, kurios 
įgaliojimai Konstitucijoje nustatyti, negali jų perduoti ar atsisakyti; tokie 
įgaliojimai negali būti pakeisti ar apriboti įstatymu (Konstitucinio Teismo 
2002 m. birželio 3 d. nutarimas). Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 dalis 
nustato, kad kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai veiklos rūšiai 
Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato 
ko kita. Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta, kad 
licencijavimo taisyklėse nurodoma <...> licencijos galiojimo sustabdymo bei 
panaikinimo atvejai ir tvarka. Tačiau šios teisės normos, išplėstinės teisėjų 
kolegijos manymu, negali būti interpretuojamos kaip suteikiančios teisę 
Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti ekonomines sankcijas. Toks 
aiškinimas reikštų, kad paminėtos Civilinio kodekso nuostatos neatitinka 
konstitucinio teisinės valstybės principo, nes įstatymų leidėjas būtų perdavęs 
Vyriausybei (o pastaroji – ir kitai institucijai) įgaliojimus sureguliuoti tuos 
teisinius santykius, kurie reguliuojami gali būti tik įstatymu – minėta, kad 
pagal Konstituciją ekonomines sankcijas galima nustatyti tik įstatymu. Savo 
ruožtu preziumuojama, kad įstatymų leidėjas, priimdamas įstatymus, paiso iš 
Konstitucijos išplaukiančių principų ir reikalavimų, jų nepažeidžia. 

Trečia, Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 dalyje teisė nustatyti 
ekonomines sankcijas, konkrečiai – licencijos panaikinimą kaip ekonominę 
uždraudimo sankciją, Vyriausybei expressis verbis nėra suteikiama. Šioje 
teisės normoje (CK 2.78 str. 1 d.) apskritai nėra minimas licencijos 
panaikinimas. Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta, 
kad licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijos galiojimo sustabdymo bei 
panaikinimo atvejai ir tvarka, kas lingvistine prasme nebūtinai privalo reikšti, 
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kad licencijavimo taisykles tvirtinančiai institucijai šiuo punktu yra suteikiami 
įgaliojimai nustatyti licencijos panaikinimą kaip ekonominę sankciją už 
padarytą pažeidimą, nes žodžių „nurodyti“ ir „nustatyti“ reikšmės nėra 
identiškos. Pagal savo semantinę prasmę, žodis „nurodyti“ šiuo atveju gali 
tiesiog žymėti dokumentą, kuriame turėtų būti pateikiama informacija apie 
licencijos panaikinimo atvejus ir tvarką, o ne reikšti savarankišką įgaliojimą, 
nesant atitinkamo teisinio reguliavimo įstatymo lygmeniu, nustatyti, t. y. 
teisiškai sureguliuoti tam tikrus klausimus poįstatyminiu teisės aktu. 

Tad vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, išplėstinė teisėjų 
kolegija sprendžia, jog tai, kad pagal Civilinį kodeksą Vyriausybei (jei kituose 
įstatymuose nenustatyta ko kita) pavedama patvirtinti licencijavimo taisykles, 
o jose turi būti nurodoma licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo 
atvejai ir tvarka, dar nereiškia, kad Civilinis kodeksas nustato licencijos 
panaikinimą kaip bendro pobūdžio ekonominę uždraudimo sankciją visoms 
Lietuvos Respublikoje licencijuojamoms veikloms, kad Vyriausybė (ar jos 
įgaliota institucija kitų įstatymų nustatytais atvejais) gali nustatyti licencijos 
panaikinimą kaip ekonominę uždraudimo sankciją vien tik Civilinio kodekso 
2.78 straipsnio nuostatų pagrindu.

Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punkte buvo nustatyta, 
kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija <...> iki 2003 m. sausio 1 d. nustato 
įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 1.1.6 punktu 
įgaliojo Aplinkos ministeriją iki 2003 m. sausio 1 d. nustatyti įmonių, kurios 
tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Tačiau, išplėstinės teisėjų 
kolegijos nuomone, ir šių nuostatų negalima aiškinti taip, kad Aplinkos 
ministerijai buvo suteikti įgalinimai poįstatyminiu teisės aktu nustatyti 
ekonominę uždraudimo sankciją – licencijos panaikinimą – ūkio subjektams, 
kurie per nustatytą laikotarpį nepašalina kompetentingų institucijų 
nurodytų pažeidimų, kai prieš tai jų licencijos galiojimas buvo sustabdytas. 
Toks aiškinimas prieštarautų konstituciniam teisinės valstybės principui, 
kuris, kaip minėta, reikalauja, kad ekonominės uždraudimo sankcijos 
būtų nustatytos įstatymu. Todėl darytina išvada, kad, vadovaudamasi 
Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punkto ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 1.1.6 punkto pagrindu 
suteiktais įgaliojimais, Aplinkos ministerija pavojingų atliekų tvarkymo 
licencijavimo taisyklėse galėjo nustatyti tik tokį teisinį reguliavimą, kuris, 
laikantis konstitucinio teisinės valstybės principo ir jo suponuojamos teisės 
aktų hierarchijos, galėjo būti nustatytas tokio lygmens poįstatyminiame teisės 
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akte ir jokiu būdu šiame poįstatyminiame teisės akte negalėjo nustatyti tokio 
teisinio reguliavimo, kuris privalėjo būti nustatytas įstatymu. 

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad licencijos panaikinimas 
kaip ekonominė uždraudimo sankcija Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant 
į konstitucinį teisinės valstybės principą, paprastai nustatomas įstatymais – 
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17–20 dalys, 34 
straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 
2 dalis, 6 dalis, 7 dalis, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 23 straipsnis, 
Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 6 straipsnis ir kt.

Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
kad Aplinkos ministras ginčijamomis poįstatyminio teisės akto nuostatomis 
(Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktis 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo 
Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos 8 d. įsakymo 
Nr. D1-369 redakcija) nustatė ekonominę uždraudimo sankciją – licencijos 
verstis pavojingų atliekų tvarkymu panaikinimą, nors tokia sankcija nėra 
nustatyta įstatyme, kaip to reikalauja konstitucinis teisinės valstybės principas 
ir Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis.

Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime pabrėžė, 
kad toks teisės akto formos nesilaikymas, kai Konstitucija reikalauja, kad 
tam tikri santykiai būtų reguliuojami įstatymu, tačiau jie yra reguliuojami 
poįstatyminiu aktu (nepriklausomai nuo to, ar šiuos santykius kokiu nors 
aspektu reguliuoja dar ir įstatymas, su kuriame nustatytu teisiniu reguliavimu 
konkuruoja poįstatyminiame akte nustatytas teisinis reguliavimas, ar joks 
įstatymas šių santykių apskritai nereguliuoja), gali būti pakankamu pagrindu 
tokį poįstatyminį teisės aktą pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai. Tad, 
apibendrindama aukščiau išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 
4 papunktis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. 684 redakcija) prieštaravo, o 25 punkto 2 papunktis (2008 m. 
liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui. 

VII.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija savo 2008 
lapkričio 20 d. nutartyje kelia klausimą dėl ginčijamų nuostatų atitikties ir 
Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje 
Nr. I1-02/2006 konstatuota, kad kai yra keliamas norminio administracinio 
akto atitikties keliems aukštesnės 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 galios teisės akto 
nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų 
aukštesnės 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 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 Pavojingų atliekų 
tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 
redakcija) prieštaravo, o 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos 8 d. įsakymo 
Nr. D1-369 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui 
ir Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui, išnyksta poreikis tirti šių nuostatų 
atitiktį Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų 
tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 
redakcija) prieštaravo, o 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos 8 d. įsakymo 
Nr. D1-369 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui 
ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui (2002 m. 
liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija).

Sprendimas neskundžiamas. 
Sprendimas skelbiamas Valstybės žiniose.
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1.12. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 
d. įsakymu Nr. V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo 
komisijos darbo reglamento 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsniui

Administracinė byla Nr. I442-20/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. balandžio 3 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo, Ričardo Piličiausko, 
Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovei 
Danguolei Milkevičiūtei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
pareiškėjo Kauno apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V-79 patvirtinto 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 
punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 
atlyginimo įstatymo 17 straipsniui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Kauno apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų P. 
A., R. A., V. A. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijai, trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos 
ligoninei dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2007 m. 
gegužės 31 d. sprendimo Nr.56-20 panaikinimo.
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Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi civilinę 
bylą sustabdė ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 
prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 
m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos 
žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punktas, pagal kurį šios 
Komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo 
atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 m. sausio 1 d., neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
17 straipsniui, kuris nustato, kad kilus ginčui, padarytos žalos dydį pagal 
paciento ar jo atstovų pareiškimą nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisija, dalyvaujant gydytojams ir kitiems tretiesiems asmenims, 
iš kurių vėliau žalos atlyginimas gali būti išieškotas regreso tvarka.

Kauno apygardos teismo nutartyje nurodoma, kad civilinėje byloje 
ieškinį pareiškę asmenys siekia sveikatai padarytos žalos atlyginimo, kuris yra 
siejamas su 2004 m. liepos 2 d. teiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis. 
Civilinėje byloje ieškovai ginčija Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo 
komisijos sprendimą, kuriuo ši Komisija nusprendė nenagrinėti ieškovų 
prašymo dėl žalos nustatymo motyvuodama tuo, jog jos kompetencijai 
priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo 
padaryta po 2005 m. sausio 1 d. Tokia Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisijos pozicija yra grindžiama Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V-79 patvirtinto Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punktu. 
Tačiau kyla abejonė, ar šis punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsniui. Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra ikiteisminė institucija 
ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo ir ji turėtų spręsti visus 
ginčus, kurie yra keliami šiai Komisijai jau pradėjus vykdyti savo veiklą.

II.

Atsiliepimu į Kauno apygardos teismo prašymą Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija su šiuo prašymu nesutinka.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad 
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
12 straipsnyje numatyta, jog pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus 
jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Kaltę, žalos 
dydį ir atlyginimo tvarką reglamentuoja minėto Įstatymo 17 straipsnis, 



190

I. Administracinių teismų praktika

kuriame numatyta, jog kilus ginčui tarp suinteresuotų asmenų, žalos dydį 
pagal paciento (jo atstovo) ar kitų suinteresuotų asmenų pareiškimą nustato 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija. Ši Komisija yra 
ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, 
tačiau šios kategorijos ginčų privalomo sprendimo ne teismo tvarka institutas 
buvo įtvirtintas ir pradėjo veikti tik nuo 2005 m. sausio 1 d..

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad 
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
17 straipsnyje taip pat nustatyta, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisijos sudarymo, veiklos, jos kompetencijai priskiriamų 
pacientams padarytos žalos nustatymo ir atlyginimo klausimų sprendimo 
tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinami Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatai. Šių Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintų Nuostatų 4 punkte įtvirtinti minėtos 
Komisijos vykdomą veiklą reglamentuojantys norminiai dokumentai, tarp 
kurių yra ir Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo 
reglamentas. Šių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Nuostatų 7.1 
punkte nurodyta viena iš minėtos Komisijos funkcijų – spręsti, ar paciento 
(jo atstovo) arba kitų suinteresuotų asmenų pareiškimo nagrinėjimas 
priklauso Komisijos kompetencijai. Ši funkcija yra detalizuojama Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punkte, 
kuriame nurodyta, kad Komisijos kompetencijai priklauso pacientams 
padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 m. 
sausio 1 d., t. y. po Komisijos veiklos įteisinimo. Atsižvelgiant į tai, nėra 
abejonių dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo 
reglamento 3 punkto teisėtumo, nes Lietuvos Respublikos pacientų teisių 
ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje suformuluota 
nukreipiančioji teisės norma, kuri detalizuojama poįstatyminių teisės aktų 
normomis.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija taip pat nurodo, 
kad ieškovai civilinėje byloje, kurioje yra kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą, netinkamai realizavo savo teisę kreiptis į teismą. 
Ieškinyje nėra nurodytos konkrečios teisės normos, kurias pažeidė Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija. Be to, ieškovai praleido 
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
17 straipsnio 6 dalyje numatytą 30 dienų Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisijos sprendimo apskundimo terminą.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Administracinė byla nutrauktina.
Bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas turi teisę sustabdyti 

bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą prašydamas 
patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris 
turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės 
norminį aktą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 
112 str. 1 d.). Pagal ABTĮ 113 straipsnio 1 dalies 6 punktą, bendrosios 
kompetencijos ar specializuoto teismo priimamoje nutartyje turi būti 
nurodyta, kokiais teisiniais argumentais besikreipiantis teismas grindžia 
savo abejonę dėl ginčijamo akto (ar jo dalies) teisėtumo. Nutartyje taip pat 
turi būti aiškiai ir tiksliai suformuluotas teismo, kuris kreipiasi, prašymas 
administraciniam teismui.

Išplėstinė teisėjų kolegija, aiškindama šias Administracinių bylų teisenos 
įstatymo nuostatas, pažymi, kad teismai, kreipdamiesi į administracinį teismą 
su prašymu ištirti, ar norminis administracinis aktas (jo dalis), kuris turi būti 
taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį 
aktą, ir argumentuodami savo nuomonę dėl norminio administracinio akto 
prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, negali apsiriboti 
vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat tuo, kad norminis administracinis 
aktas, teismų manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam 
aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo administracinio akto 
punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi, jų nuomone, 
prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl 
kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos 
atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai 
suformuluotais teisiniais argumentais. Teismas, formuluodamas teisinius 
argumentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, 
turi išnagrinėti tiek byloje taikytino norminio administracinio akto (jo dalies) 
turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio 
akto) turinį ir pateikti savo nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų.

Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartyje nėra pateikta 
aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, pagrindžiančių teismo abejonę 
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dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. 
įsakymu Nr.V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo 
komisijos darbo reglamento 3 punkto prieštaravimo Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsniui.

Be to, netinkamai yra suformuluotas ir prašymas. Kauno apygardos 
teismas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos 
žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punktas neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 
straipsniui, tačiau nenurodo – kokiai šio straipsnio daliai.

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apygardos teismo nutartyje dėl 
norminio administracinio akto ištyrimo nėra tinkamai suformuluotas nei 
prašymo pagrindas, nei prašymo dalykas, todėl, nesant tyrimo dalyko, toks 
prašymas nenagrinėtinas administraciniame teisme. Tai yra pagrindas šią 
bylą nutraukti kaip nepriskirtiną Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
kompetencijai (ABTĮ 114 str. 1 d., 101 str. 1 p.).

Šios administracinės bylos nutraukimas neatima teisės, kai bus pašalinti 
nutartyje minėti trūkumai, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 
1 dalimi, 101 straipsnio 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Administracinę bylą nutraukti. 
Nutartis neskundžiama. 
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1.13. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. 
sprendimu Nr. T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento (su pakeitimu, atliktu Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-116) XX skyriaus 
„Atlyginimas ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punkto ta apimtimi, 
kuria numatytos išmokos merui ir jo pavaduotojui, atitikties Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai (2003 
m. kovo 4 d. įstatymo Nr. IX-1354 redakcija), 291 straipsnio 2 dalies 6 
punktui (2005 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. X-396 redakcija) bei Lietuvos 
Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. 
X-1254 redakcija)

Administracinė byla Nr. A438-560/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. gegužės 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir 
Romano Klišausko (pranešėjas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Algirdui Petrikui,
atsakovo atstovei Irenai Aidukienei,
trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Aleksandrui Tiaškevičiui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos savivaldybių 
asociacijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje prašymą atsakovui Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos 
savivaldybių asociacijai, dėl norminio administracinio akto teisėtumo 
ištyrimo.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas ištirti, ar Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T-116 dalis, kurioje nustatyta, 
kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį 
mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA dydžio išmoka, merui – 2,5 MMA 
dydžio išmoka neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
26 straipsnio 1 daliai, 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui ir Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
3 straipsnio 1 daliai. Taip pat prašė ištirti, ar Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T-116 dalis, kurioje nustatyta, kad tarybos 
nariui, komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams interneto išlaidoms 
kas mėnesį mokamos nustatyto dydžio išmokos, neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai, 291 straipsnio 2 
dalies 6 punktui.

Prašyme nurodė, kad Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2007-
09-27 sprendimu Nr. T-116 pakeitė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento, patvirtinto 2007-03-28 sprendimu Nr. T-907, XX 
skyriaus 6 punktą ir išdėstė jį taip: „6. Tarybos nariui su jo veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį 
mokama 0,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio išmoka. Komitetų 
ir nuolatinių komisijų pirmininkams ši išmoka yra 0,7 MMA dydžio, mero 
pavaduotojui – 1,5 MMA, merui – 2,5 MMA dydžio“. Vyriausybės atstovui 
Utenos apskrityje kelia abejonių šio sprendimo dalis, kuria nustatoma, kad 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms kas mėnesį 
mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA išmoka, merui – 2,5 MMA dydžio 
išmoka. Teigia, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir mero 
pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra 
atlyginama (apmokama), todėl, pareiškėjo manymu, pagal šią įstatymo 
nuostatą, merui ir jo pavaduotojui už veiklą kaip savivaldybės tarybos 
nariui nėra ir negali būti atlyginama. Be to, pagal Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punktą, sekretoriato, 
mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei 
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materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Mero ir mero 
pavaduotojo darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos nustatytos 
Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. 
Nei šiuose, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta, kad merui ir mero 
pavaduotojui kiekvieną mėnesį gali būti mokamos papildomos išmokos 
kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidoms kompensuoti. Be to, kaip 
pabrėžė pareiškėjas, meras ir jo pavaduotojas nepagrįstai išskiriami iš tarybos 
narių, numatant jiems skirti žymiai didesnes išmokas nei tarybos nariams. 
Tuo atveju, jei ši išmoka ir būtų teisėta, ji turėtų būti vienoda visiems tarybos 
nariams, taip pat ir merui bei jo pavaduotojui. Pareiškėjas nurodė ir tai, kad 
nesutinka su Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendime 
Nr. T-116 nustatytu išlaidų sąrašu (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, 
transporto), nes Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad tarybos nariui kas mėnesį gali būti mokama išmoka 
su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono ir 
transporto išlaidoms. Čia pateiktas išlaidų sąrašas yra baigtinis, jame nėra 
nustatyta, kad tarybos nariui galėtų būti atlyginamos ir interneto išlaidos.

Atsakovas Ignalinos rajono savivaldybės taryba su prašymu nesutiko, 
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime teismui nurodė, kad savivaldybės meras ir mero 
pavaduotojas kartu yra ir tarybos nariai. Tarybos nariui tapus meru ar mero 
pavaduotoju jo kaip tarybos nario  įgaliojimai nesibaigia, kadangi pagal 
Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį tarybos nario įgaliojimai 
prasideda nuo tos dienos, kurią išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį, ir 
baigiasi tą dieną, kai susirenka naujai išrinkta taryba. Savivaldybės meras ir 
mero pavaduotojas atlieka ne tik mero, mero pavaduotojo pareigas, bet vykdo 
ir savivaldybės tarybos nario veiklą. Tai atskiros funkcijos. Savivaldybės 
meras ir mero pavaduotojas, būdami tarybos nariai, kaip ir kiti tarybos 
nariai yra tarybos komitetų nariai, dalyvauja tarybos, tarybos komitetų 
posėdžiuose, balsuoja, teikia tarybos sprendimų projektus, atsiskaito kaip 
tarybos nariai rinkėjams už savo veiklą ir pan. Už darbą atliekant mero, 
mero pavaduotojo pareigas savivaldybės meras ir mero pavaduotojas gauna 
darbo užmokestį, tačiau negauna atlyginimo už darbą atliekant tarybos nario 
pareigas, nes tai draudžia Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 9 dalis 
ir 26 straipsnio 1 dalis. Tačiau savivaldybės meras ir mero pavaduotojas, 
būdami tarybos nariai, kaip ir kiti tarybos nariai turi teisę į išmokas, skirtas 
su tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, interneto, telefono ir 
transporto išlaidoms. Ši išmoka nėra darbo užmokesčio dalis ir negali būti 
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jam priskirta. Be to, skirtingai negu kitiems valstybės politikams, įstatymai 
savivaldybių merams ir merų pavaduotojams nenumato reprezentacinio 
fondo ar kitokių kompensacijų atstovavimo savivaldybėms šalyje ir užsienyje 
išlaidų finansavimui. Skirtingas išmokų dydis yra nustatytas pagal tarybos 
narių funkcijas ir jų darbo apimtį. Mero, jo pavaduotojo, tarybos komitetų 
ir komisijų primininkų darbo krūvis yra didesnis palyginti su tarybos narių, 
neinančių taryboje pareigų, darbo krūviu. Prie minėtų išlaidų yra priskirtos 
ir interneto išlaidos, nes šios išlaidos, kaip ir kitos tarybos narių išlaidos, yra 
susijusios su tarybos nario veikla, yra tos pačios paskirties ir naudojamos 
neatsiskaitytinai. Mero ir jo pavaduotojo veiklos trukmė darbo dienomis ir 
valandomis neribojama, todėl negalima teigti, kad mero ir jo pavaduotojo 
finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą užtikrina savivaldybės 
administracija. Nurodė, kad tarybos reglamentas taikytinas tik individualiais 
požymiais apibūdintų subjektų grupei, t. y. tarybos nariams, todėl kyla 
abejonių, ar šis teisės aktas yra norminis. Konkretaus teisės akto ir tikslaus 
išaiškinimo, kokie teisės aktai priskirtini prie individualių teisės aktų, o kokie 
– prie norminių, nėra, todėl kyla abejonių dėl jų skelbimo tvarkos.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos savivaldybių asociacija su 
prašymu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime teismui nurodė ir teismo posėdžio metu atstovai paaiškino, 
kad teisės aktuose tiesiogiai nėra nustatyta, jog merui ir mero pavaduotojui 
kiekvieną mėnesį gali būti mokamos papildomos išmokos kanceliarijos, pašto, 
telefono, transporto išlaidoms kompensuoti, tačiau nėra ir draudimo, kad 
meras, kaip savivaldybės tarybos narys, negali gauti minėtų išmokų. Teigė, 
kad savivaldybės meras ir mero pavaduotojai yra ir savivaldybės vadovai, ir 
gyventojų išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai. Savivaldybės meras 
ir mero pavaduotojas turi atlikti ne tik savivaldybės mero, mero pavaduotojo 
pareigas, bet ir savivaldybės tarybos nario pareigas. Tai skirtingos pareigos 
ir skirtingos jų atliekamos funkcijos. Dirbdami tarybos nariais savivaldybės 
meras ir mero pavaduotojas atlyginimo negauna, tačiau išmokos kanceliarijos, 
pašto, telefono, transporto išlaidoms padengti nėra darbo užmokesčio dalis ir 
negali būti jam priskirtos. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
26 straipsnis reguliuoja tarybos narių veiklos, o ne darbo, apmokėjimą, 
todėl išmokos kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidoms padengti 
priskirtinos ne darbo užmokesčiui (atlyginimui), o išlaidų, susijusių su 
tarybos nario veikla, kompensavimui. Todėl minėtų išmokų mokėjimas 
savivaldybės merui ir mero pavaduotojui neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 



197

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

3 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
20 straipsnio 9 daliai. Nurodė, kad panašus reglamentavimas nustatytas 
Vyriausybės įstatyme, pagal kurį Ministrui Pirmininkui atstovavimo valstybei 
šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti leidžiama turėti Ministro Pirmininko 
fondą, o ministrams reprezentacijos išlaidoms – ministrų fondus, Seimo nariai 
turi teisę į Seimo nariams mokamas išmokas kanceliarijos, pašto, telefono, 
transporto ir kitoms su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-06-25 sprendimu 
pripažino, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo 
Nr. T-116 dalis, kurioje nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir 
transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 minimalios 
mėnesio algos dydžio išmoka, o merui – 2,5 minimalios mėnesio algos dydžio, 
prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
1 daliai, 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui ir Lietuvos Respublikos valstybės 
politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 
straipsnio 1 daliai, ir nusprendė laikyti jį šioje dalyje panaikintu. Teismas taip 
pat pripažino Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo 
Nr. T-116 dalį, kurioje nustatyta, kad tarybos nariui, komitetų ir nuolatinių 
komisijų pirmininkams interneto išlaidoms kas mėnesį mokamos nustatyto 
dydžio išmokos, teisėta ir prašymą dėl jos panaikinimo atmetė.

Teismas konstatavo, kad pareiškėjas yra subjektas, turintis teisę 
kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių 
administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį 
įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams (LR administracinių 
bylų teisenos įstatymo 110 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, 
įgyvendindamas įstatymo jam suteiktus įgalinimus, prašo ištirti 2007-09-
27 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-116 dalies, kuria 
nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms 
kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA išmoka, merui – 2,5 MMA 
dydžio išmoka, atitiktį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 
straipsnio 1 daliai, 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui ir Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
3 straipsnio 1 daliai. Teisės aktas, kuriame yra įtvirtintos pareiškėjo prašomos 
ištirti nuostatos, buvo paskelbtas Ignalinos rajono laikraščio „Mūsų Ignalina“ 
2008-02-26 Nr. 15(316), taip pat savivaldybės tarybos internetinėje svetainėje 
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www.ignalina.lt. Savo pobūdžiu Reglamentas yra norminis teisės aktas, 
Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir apimtimi detalizuojantis 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentavimą, numatytą įstatyme. Prašoma 
ištirti nuostata taip pat yra norminio pobūdžio, nes detalizuojama išmokų 
savivaldybės tarybos nariams, merui bei jo pavaduotojams mokėjimo tvarka. 
Atsižvelgiant į tai, teismo nuomone, atsakovo argumentai, kad Reglamentas 
taikytinas tik individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, nepagrįsti. 
Reglamento nuostatų teisėtumas gali būti tiriamas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka.

Teismas kartu nurodė, jog Vietos savivalda yra įstatymo nustatytų 
administracinių vienetų teritorinių bendruomenių valdžia. Savivaldos teisė 
įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas (Konstitucijos 119 str. 1 
d.). Savivaldybių tarybos, kaip savivaldos institucijos, yra atstovaujamosios 
institucijos, kurių narius renka administracinio vieneto nuolatiniai 
gyventojai. Savivaldybių tarybos – tai institucijos, per kurias įgyvendinama 
atitinkamų bendruomenių savivaldos teisė, o savivaldybės tarybos nariai 
yra atitinkamos teritorinės bendruomenės atstovai. Jie turi šios teritorinės 
bendruomenės mandatą. Išanalizavęs nurodytą teisinį reguliavimą, teismas 
padarė išvadą, kad pagrindinės vietos savivaldos institucijos, turinčios vietos 
valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, yra atstovaujamoji 
institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra 
savivaldybės administracijos direktorius (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 
3 d.). Savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba – savo 
įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Teismo nuomone, 
kaip matyti iš nagrinėto teisinio reguliavimo, su šiuo įstatymuose numatytu 
tarybos, kaip kolegialios institucijos, įgaliojimų įgyvendinimo pobūdžiu 
siejama ir tarybos narių atlyginimo (apmokėjimo) už darbą tvarka.

Teismas akcentavo ir tai, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
1 dalyje nedviprasmiškai nustatyta, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir 
mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra 
atlyginama (apmokama), atsižvelgiant į faktiškai sugaištą laiką. Ginčijamu 
atveju Reglamente yra detalizuota faktiškai sugaišto laiko sąvoka – tai laikas, 
praleistas tarybos, komitetų, komisijų, kolegijos, sekretoriato posėdžiuose, 
taip pat laikas, sugaištas, vykdant tarybos nario pareigas, mero, komitetų 
pirmininkų pavedimus. To paties įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta ir 
galimybė tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono 
ir transporto išlaidoms kas mėnesį mokėti papildomą išmoką, kurios dydis 
patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Teismo nuomone, 
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analizuojant aptartą teisinį reguliavimą, galima daryti išvadą, kad įstatymo 26 
straipsnio 1 dalyje numatytų papildomų išmokų tarybos nariams mokėjimo 
tikslas yra padengti galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, pašto, 
telefono, transporto išlaidas), kurių nepadengia tarybos narių gaunamas 
apmokėjimas už faktiškai išdirbtą laiką.

Teismas pabrėžė, jog Vietos savivaldos 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, 
kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka 
savivaldybės merą ir mero siūlymu skiria vieną ar kelis mero pavaduotojus. 
Vadovaujantis minėto straipsnio nuostatomis, meras yra atstovaujamojo 
savivaldybės organo – tarybos – išrinktas savivaldybės vadovas. Su 
meru ir mero pavaduotojais darbo sutartis nesudaroma. Kaip matyti iš 
nagrinėto teisinio reguliavimo, mero ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo 
tvarką reguliuoja Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymas, pagal kurį jų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga ir 
priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus (įstatymo 3 str. 1 d.). Teismo 
vertinimu, iš nagrinėtų savivaldybės tarybos nario ir mero bei jo pavaduotojo 
atlyginimo (apmokėjimo) už darbą teisinio reguliavimo nuostatų matyti, 
kad savivaldybės tarybos nariams ir merui bei jo pavaduotojui numatyta 
skirtinga apmokėjimo už darbą tvarka. Nei Vietos savivaldos įstatyme, nei 
kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose mero ir jo pavaduotojų apmokėjimo 
už darbą tvarką, nėra nustatyta, kad merui ir jo pavaduotojui gali būti kas 
mėnesį mokamos papildomos išmokos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto 
ar transporto išlaidoms kompensuoti.

Teismo manymu, sistemiškai aiškinant Vietos savivaldos įstatymo 
26 straipsnio 1 dalį, prieinama prie išvados, kad čia numatytas tarybos 
narių veiklos apmokėjimo reguliavimas yra taikytinas tarybos nariams, 
išskyrus merą ir jo pavaduotojus, t. y. tiek nustatant atlyginimą už darbą 
einant savivaldybės tarybos nario pareigas, tiek tarybos nariams mokamas 
išmokas, skirtas kompensuoti papildomas išlaidas. Meras ir jo pavaduotojai 
yra išskiriami iš kitų tarybos narių. Toks išskyrimas visų pirma aiškintinas 
skirtingu šių vietos savivaldos institucijų atstovų statusu bei skirtingai 
susiklosčiusia atlyginimo (apmokėjimo) už darbą tvarka. Savivaldybės tarybos 
nario veikla yra siejama su nenuolatiniu darbo pobūdžiu ir pareigų atlikimu 
dalyvaujant kolegialiuose tarybos posėdžiuose, už kuriuos yra apmokama 
pagal faktinį dalyvavimo juose laiką, tuo tarpu pirmojo savivaldybės tarybos 
posėdžio metu išrinktas savivaldybės meras iš eilinio tarybos nario tampa 
savivaldybės vadovu ir įgauna funkcijas, kurias jis įgyvendina dirbdamas 
savivaldybėje. Išskirtinį mero ir mero pavaduotojų veiklos pobūdžio, o kartu 
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ir apmokėjimo už darbą, statusą papildo ir Vietos savivaldos įstatymo 20 
straipsnio 9 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią meras ir mero pavaduotojas, 
priešingai nei kiti tarybos nariai, negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, 
įmonėse ir organizacijose bei gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už 
mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą.

Be to, kaip nurodė teismas, Vietos savivaldos įstatyme numatytoms 
mero ir jo pavaduotojų funkcijoms atlikti įstatymas numato galimybę steigti 
pagalbinį aparatą, kurio funkcija yra ne tik pagalba merui rengiantis tarybos 
posėdžiams bei vykdant kitą veiklą, bet kartu ir mero bei jo pavaduotojų 
finansinis bei ūkinis aprūpinimas. Pagal šio įstatymo 20 straipsnio 12 dalį, 
savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat 
savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl 
tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas 
savivaldybės tarybos sekretoriatas, kurio finansinį, ūkinį bei materialinį 
aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Vietos savivaldos įstatymo 
291 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta savivaldybės administracijos 
pareiga atlikti savivaldybės sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės 
kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą. Teismo manymu, 
čia aptartų Vietos savivaldos įstatyme numatytų instrumentų tikslas ir yra 
kompensuoti galimas atsirandančias papildomas išlaidas, kurias patiria 
savivaldybės meras ir jo pavaduotojas, vykdydami savo funkcijas savivaldybės 
taryboje. Mero ir jo pavaduotojų veikla pagal savo pobūdį ir priskirtas 
funkcijas yra nuolatinė, apimanti visai kitą ir kur kas platesnę nei tarybos 
nario įgaliojimų sferą ir iš esmės skiriasi nuo tarybos nario veiklos, todėl 
klaidinga būtų atskirai vertinti mero ir jo pavaduotojų veiklą, kurią jie atlieka 
eidami savo pareigas, ir veiklą, kurią jie atlieka kaip tarybos nariai. Pati mero, 
kaip savivaldybės vadovo, ir jo pavaduotojų institucijos prigimtis ir Vietos 
savivaldos įstatyme numatytas teisinis reguliavimas paneigia mero, kaip du 
skirtingus (mero ir Tarybos nario) statusus turinčio pareigūno, traktavimą, 
kadangi mero ir jo pavaduotojo statusas apima ir jų, kaip tarybos narių, veiklą, 
nes jie į šias pareigas gali būti išrenkami tik būdami tarybos nariais. Taigi ir 
savivaldybės tarybos nario atlyginimo (apmokėjimo) už darbą tvarka turėtų 
būti aiškinama vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
1 dalimi, o mero ir jo pavaduotojų – vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
3 straipsnio 1 dalimi.

Teismas konstatavo, jog byloje nustatyta, kad atsakovas Ignalinos rajono 
savivaldybės taryba 2007-09-27 sprendimu Nr. T-116, vadovaudamasis 
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Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, pakeitė Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento XX skyriaus 6 punktą ir įtvirtino 
naują nuostatą, pagal kurią kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir 
transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA 
dydžio išmoka, merui – 2,5 MMA dydžio išmoka. Tokiu būdu buvo išplėstas 
asmenų, galinčių gauti papildomas išmokas, sąrašas. Kaip jau minėta šioje 
byloje, Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta, kad 
merui ir jo pavaduotojui gali būti kas mėnesį mokamos papildomos išmokos 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ar transporto išlaidoms kompensuoti. 
Vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta 
savivaldybės administracijos pareiga atlikti savivaldybės sekretoriato, mero, 
tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį 
aptarnavimą. Ši įstatyme įtvirtinta savivaldybės administracijos funkcija 
ir yra skirta garantuoti mero ir jo pavaduotojų finansinį ir materialinį 
aprūpinimą. Taigi, teismo nuomone, darytina išvada, kad 2007-09-27 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-116 dalis, kuria 
nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms 
kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA dydžio išmoka, merui – 
2,5 MMA dydžio išmoka, prieštarauja minėtoms teisės aktų nuostatoms. 
Atsakovo priimtas sprendimas taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies nuostatoms, pagal kurias mero ir jo pavaduotojų darbo 
užmokestį sudaro pareiginė alga ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei 
metus.

Teismas nurodė, kad šioje byloje pareiškėjas dėl 2007-09-27 Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybos sprendime Nr. T-116 nustatytų išlaidų sąrašo 
(kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto) paaiškino, kad Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje pateiktas 
išlaidų sąrašas yra baigtinis ir jame nėra nustatyta, kad tarybos nariui 
galėtų būti atlyginamos interneto išlaidos. Teismo vertinimu, sisteminis 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies aiškinimas leidžia daryti 
išvadą, jog pagal minėtą nuostatą yra atlyginamos tarybos narių turėtos 
komunikacijų (telefono, pašto), kanceliarijos ir transporto išlaidos. Interneto 
išlaidų priskyrimas prie jau minėtų komunikacijų išlaidų, teismo manymu, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
1 dalyje numatytam reguliavimui, nes interneto, kaip ir telefono, ryšys gali 
būti priskiriamas prie minėtų išlaidų. Šių įstatymo nuostatų tikslas, kaip 
jau minėta šiame sprendime, yra padengti galimas papildomas sąnaudas 



202

I. Administracinių teismų praktika

(kanceliarijos, pašto, telefono, transporto), kurių nepadengia tarybos narių 
gaunamas apmokėjimas už faktiškai išdirbtą laiką, todėl interneto sąnaudų 
priskyrimas šiai išlaidų grupei, tuo atveju, jei interneto ryšys yra naudojamas 
tarybos narių darbinei veiklai, teismo manymu, yra protingas ir pagrįstas bei 
neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai.

Remdamasis aptartomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, teismas 
padarė išvadą, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 
sprendimo Nr. T-116 dalis, kuria nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, 
interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 
MMA dydžio išmoka, merui – 2,5 MMA dydžio išmoka, prieštarauja Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai, 291 straipsnio 2 
dalies 6 punktui ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės 
pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai.

III.

Apeliaciniu skundu atsakovas Ignalinos rajono savivaldybės taryba 
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-06-25 
sprendimo dalį, kuria teismas pripažino, kad Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T -116 dalis, kur nustatyta, kad 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms kas mėnesį 
mero pavaduotojui mokama 1,5 minimalios mėnesio algos dydžio išmoka, 
o merui – 2,5 minimalios mėnesio algos dydžio, prieštarauja Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai , 291 straipsnio 
2 dalies 6 punktui ir Lietuvos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų 
darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai. Apeliacinį skundą grindžia 
šiais argumentais:

1. Pirmosios instancijos teismas išmokų kanceliarijos, pašto, telefono, 
transporto išlaidoms kompensuoti (toliau – ir išmokos) mokėjimą siejo su 
apmokėjimu už darbą, tačiau išmokos nėra darbo užmokesčio dalis. Vietos 
savivaldos įstatymo 26 straipsnis nustato tarybos narių veiklos apmokėjimą: 
atlyginimą už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas (kur 
meras ir mero pavaduotojas išskiriami, nes jų darbo užmokestį reguliuoja 
Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, Vietos savivaldos įstatymo 20 
straipsnio 9 dalis) ir išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla mokėjimą (kur 
meras ir mero pavaduotojas neišskiriami), o tai reiškia, kad joks ribojimas 
išmokoms mokėti šioje teisės normoje nenustatomas. Išmokų mokėjimo 
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atskiriems tarybos nariams neriboja ir kiti teisės aktai, todėl meras ir mero 
pavaduotojas, būdami tarybos nariais, kaip ir kiti tarybos nariai, turi teisę į 
išmokas su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms kompensuoti. Kaip 
analogiją galima paminėti Lietuvos Respublikos Seimo narius, kuriems darbo 
užmokesčio mokėjimą, kaip ir merui bei mero pavaduotojui, nustato tas pats 
Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymas, o pagal Seimo statutą jie kas mėnesį gauna išmokas 
kanceliarijos, pašto, telefono, transporto ir kitoms su parlamentine veikla 
susijusioms išlaidoms kompensuoti. Atsakovo vertinimu, teismas sistemiškai 
nenagrinėjo teisės aktų, reguliuojančių išmokų mokėjimą ir kitiems Lietuvos 
Respublikos valstybės politikams.

2. Atsakovas nurodo, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo 
sprendimo argumentu, kad išmokos merui ir mero pavaduotojui negalimos 
ir dėl to, kad savivaldybės administracija atlieka jų finansinį, ūkinį bei 
materialinį aptarnavimą, nes Vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 
6 punkte numatyta savivaldybės administracijos pareiga atlikti ne tik mero ir 
jo pavaduotojo, bet ir savivaldybės sekretoriato, savivaldybės kontrolieriaus, o 
taip pat ir tarybos narių finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą. Pagal to 
paties įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5 punktą tarybos narys turi teisę gauti 
iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones 
tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Taigi tarybos nariams, neatsižvelgiant į 
tai, kad savivaldybės administracija atlieka jų finansinį, ūkinį bei materialinį 
aptarnavimą, įstatymas numato išmokų mokėjimą su jų veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį kompensuoti. 
Juk, anot atsakovo, tarybos nario, tuo pačiu – ir mero bei mero pavaduotojo 
kaip tarybos narių veikla neapsiriboja tik savivaldybės administracijos, kaip 
juos aptarnaujančios įstaigos, darbo laiku. Tarybos nariai (o daugiausia 
meras ir mero pavaduotojas) vyksta į susitikimus su gyventojais, bendrauja 
su rinkėjais, sprendžia aktualius klausimus ne darbo valandomis ir net ne 
darbo dienomis, o taip pat atostogų metu, todėl, atsakovo manymu, neteisinga 
tapatinti mero (mero pavaduotojo) kaip savivaldybės vadovų atliekamas 
funkcijas su jų kaip tarybos narių atliekamomis pareigomis.

Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos savivaldybių 
asociacija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-06-25 
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – bylą nutraukti.

Apeliaciniame skunde nurodo, jog Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos priimtas šios tarybos veiklos reglamentas yra vidaus administravimo 
aktas Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, jis skirtas techniškai 
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įgyvendinti su Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariais susijusias darbo 
ir tarnybos įstatymų nuostatas. Tokiu būdu byloje ginčijamas aktas – Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybos priimtas šios tarybos veiklos reglamentas ir jo 
XX skyriaus 6 punktas – neatitinka norminio administracinio akto požymių, 
norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo tvarka nepriskirtinas 
administracinių teismų kompetencijai. Konstatavus tai, kad Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T-116 dalis, kur nustatyta, 
kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms kas mėnesį 
mero pavaduotojui mokama 1,5 minimalios mėnesio algos dydžio išmoka, o 
merui – 2,5 minimalios mėnesio algos dydžio, nėra norminis administracinis 
aktas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-06-25 sprendimas turi 
būti panaikintas ir byla nutraukta Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 
straipsnio 1 punkto pagrindu.

Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas prašo jį atmesti 
kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

1. Abejonių kelia Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje atsiųstas 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos dokumentas – apeliacinis skundas, 
kuris neatitinka Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 11 
straipsnio 2 dalies, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 
patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių 23 punkto, 24 punkto, 56 punkto, 
57 punkto, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 
88 patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 8 punkto bei 
12.1. papunkčio nuostatų, nes yra be rekvizitų: tikslios datos ir registracijos 
numerio. Kadangi nėra tikslios datos, nėra galimybės įsitikinti, kad atsakovas 
nepažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto sprendimo apskundimo termino.

2. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos apeliaciniame skunde pateikti 
argumentai taip pat kelia abejonių, nes atsakovas, teigdamas, kad išmokų 
mokėjimo atskiriems tarybos nariams neriboja teisės aktai, todėl meras ir 
mero pavaduotojas, būdami tarybos nariais, kaip ir kiti tarybos nariai, turi 
teisę į išmokas su tarybos nario veikla susijusioms išmokoms kompensuoti, 
netaiko sisteminio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 
straipsnio 1 dalies nuostatos aiškinimo būdo. Be to, abejotinas yra ir atsakovo 
teiginys, jog jeigu išmokų mokėjimo tarybos nariams teisės aktai neriboja, 
todėl galima jas mokėti ir merui bei mero pavaduotojui. Savivaldybių ir jų 
institucijų veikla priskiriama viešosios teisės reguliavimo sričiai, o viešosios 
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teisės normos yra imperatyvios ir įsakomojo pobūdžio visiems teisinių 
santykių dalyviams, todėl galimas tik toks veikimas, kuris nurodytas teisės 
aktuose. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime taip pat 
konstatavo, kad LR vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nėra 
nustatyta, kad merui ir jo pavaduotojui gali būti kas mėnesį mokamos 
papildomos išmokos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ar transporto 
išlaidoms kompensuoti. Todėl, pareiškėjo nuomone, jeigu Vietos savivaldos ar 
kitame įstatyme ar teisės akte nėra nurodyta, kad merui ir mero pavaduotojui 
gali būti mokamos išmokos kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto 
išlaidoms kompensuoti, tai savivaldybės taryba tokio sprendimo ir neturėtų 
priimti.

Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos savivaldybių 
asociacijos apeliacinį skundą pareiškėjas taip pat prašo jį atmesti kaip 
nepagrįstą.

Atsiliepime nurodo, kad tai, kas, be kitų nuostatų, turėtų būti 
reglamentuota savivaldybės tarybos veiklos reglamente, nustato Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 29, 37, 48, 54 straipsniai. Šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad 
apie posėdžio laiką bei svarstyti parengtus klausimus meras, o kai jo nėra – 
mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos 
narys raštu praneša visiems tarybos nariams ir savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento nustatyta tvarka gyventojams ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki 
posėdžio pradžios; 14 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos 
posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje pasisakyti 
kviestiems asmenims. Kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims leidžiama 
pasisakyti savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka; 15 
straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog komitetų ir komisijų darbe patariamojo balso 
teise savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti 
visuomenės atstovai, ekspertai ir valstybės tarnautojai; 37 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta, kad savivaldybės turi sudaryti sąlygas gyventojams savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka svarstyti biudžeto projektą. Iš 
šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo normų analizės matyti, 
kad reglamente turi būti numatytos tam tikros teisės, pareigos ar procedūros, 
kurias turi teisę ir (ar) pareigą įgyvendinti ne tik tarybos nariai, meras ar jo 
pavaduotojai, bet ir visuomenė ar atskiri jos nariai. Kokia tvarka pasisakyti 
posėdžiuose, kaip galima svarstyti biudžeto projektą ir pan., visi suinteresuoti 
savivaldybės gyventojai gali sužinoti tik analizuodami savivaldybės tarybos 
veiklos reglamentą. Pareiškėjo manymu, iš šių teisės normų analizės galima 
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daryti nedviprasmišką išvadą, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamentas 
yra norminis teisės aktas. Taip pat, pareiškėjo nuomone, sprendimai, kurie 
keičia, papildo ar panaikina norminį teisės aktą ar atskiras jo nuostatas, 
savo pobūdžiu ir prasme negali būti nenorminiai teisės aktai, todėl Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prašymas konstatuoti, kad Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T-l 16 dalis, kur nustatyta, 
kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms kas 
mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 minimalios mėnesinės algos dydžio 
išmoka, o merui – 2,5 minimalios mėnesinės algos dydžio, nėra norminis 
administracinis aktas, yra nepagrįstas. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija 2005-06-10 sprendime administracinėje byloje Nr. 
A5-693/2005 taip pat yra konstatavusi, kad „..savo pobūdžiu Reglamentas 
– norminis teisės aktas, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir 
apimtimi detalizuojantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentavimą 
numatytą įstatyme“.

Atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos savivaldybių 
asociacijos apeliacinį skundą atsakovas Ignalinos rajono savivaldybės taryba 
nurodo, jog su šiuo skundu sutinka ir palaiko jo motyvus bei argumentus.

Atsiliepime į atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės tarybos apeliacinį 
skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos savivaldybių asociacija 
nurodo, kad su šiuo skundu sutinka ir palaiko jo motyvus bei argumentus.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje inicijavo 
administracinę bylą, prašydamas ištirti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, ta dalimi, kuria nustatyta, jog merui 
su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto 
išlaidoms kas mėnesį mokama 2,5, o mero pavaduotojui – 1,5 minimalios 
mėnesinės algos (MMA) dydžio išmoka, teisėtumą. Pareiškėjas prašė ištirti 
šios nuostatos atitiktį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 
straipsnio 1 daliai, 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui ir Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
3 straipsnio 1 daliai.
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Visų pirma pažymėtina, kad pareiškėjas – subjektas, turintis teisę 
kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių 
administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį 
įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 110 str. 2 d.).

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
(toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalies nuostatas, norminis administracinis 
aktas yra viena iš norminių teisės aktų rūšių (greta įstatymų ir kitų teisės 
aktų). Norminis teisės aktas yra teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, 
skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Teisės aktų 
priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teisenoje 
lemia jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką ir kartu apibrėžia 
administracinių teismų kompetenciją tiriant konkretaus administracinio 
akto teisėtumą. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, 
patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. 
sprendimu Nr. T-907, atitinka norminio administracinio akto požymius: 
tai daugkartinio taikymo aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas 
individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Pagal jį priėmusį 
subjektą, akto pobūdį bei reglamentuojamus santykius šis aktas taip pat 
pripažintinas norminiu teisės aktu Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo prasme: Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamentas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
2007 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-907, Vietos savivaldos įstatyme 
nustatytais atvejais ir apimtimi detalizuoja savivaldybės tarybos veiklos 
reglamentavimą, numatytą įstatyme. Prašoma ištirti nuostata taip pat yra 
norminio pobūdžio, nes detalizuoja tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarką, 
numatytą Vietos savivaldos 26 straipsnyje. Įvertinus tai, kad savivaldybių 
biudžetuose kaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir 
savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti, savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento nuostatos, susijusios su savivaldybės lėšų 
panaudojimu ir jo kontrole, pagal savo turinį nėra individualaus pobūdžio. 
Individualiu teisės aktu reikėtų pripažinti tokį administracinį aktą, kurio 
taikymas konkrečiai ir tiesiogiai yra nukreiptas konkrečiam asmeniui ar 
individualiais požymiais apibrėžtai asmenų grupei, siekiant sukurti, pakeisti 
ar panaikinti konkretų administracinį teisinį santykį. Pažymėtina, kad jeigu 
norminis administracinis aktas nustato elgesio taisykles rūšiniais požymiais 
apibūdintų asmenų grupei, nagrinėjamu atveju – savivaldybės tarybos 
nariams, merui ir jo pavaduotojui, jis nepraranda normatyvinio pobūdžio, 
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todėl vien šiuo požymiu administracinis aktas, nustatantis elgesio taisykles, 
negali būti traktuojamas kaip individualus.

Atsižvelgiant į paminėtus argumentus, savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento nuostatų teisėtumas gali būti tiriamas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka.

Iš pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje suformuluoto 
prašymo aišku, kokio norminio administracinio akto atitiktimi ir kokiam 
aukštesnės galios teisės aktui suabejota. Tačiau teisėjų kolegija pastebi, kad 
nors Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje prašo ištirti 2007 m. rugsėjo 27 
d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento pakeitimo“ dalies dėl merui ir jo pavaduotojui numatytų išmokų 
teisėtumą, tačiau Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 
d. sprendimas Nr. T-116 yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento pakeitimas. Be to, Vietos savivaldos įstatymas bei Valstybės 
politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas nuo jų 
priėmimo momento buvo keisti, o pareiškėjo kreipimesi jų tiksli redakcija 
ar individualaus ginčo kilimo metu galioję aktų pakeitimai nenurodyti. 
Atsižvelgusi į paminėtą, teisėjų kolegija, įvertinusi individualios bylos 
aplinkybes (ginčijamo akto taikymo momentą), patikslina Vyriausybės 
atstovo Utenos apskrityje kreipimąsi. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas tirs, ar Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 
m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento (su pakeitimu, atliktu Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-116) (toliau – ir 
Reglamentas) XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos tarybos nariams“ 
6 punktas ta apimtimi, kuria numatytos išmokos merui ir jo pavaduotojui, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 
1 daliai (2003 m. kovo 4 d. įstatymo Nr. IX-1354 redakcija), 291 straipsnio 2 
dalies 6 punktui (2005 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. X-396 redakcija) bei 
Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. 
X-1254 redakcija).

V.

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XX skyriaus 
„Atlyginimas ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai
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Iš norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą inicijavusio 
pareiškėjo motyvų matyti, kad abejojama, ar meras ir jo pavaduotojas turi 
teisę gauti išmokas su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, 
interneto, transporto išlaidoms atlyginti.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis 
(2003 m. kovo 4 d. įstatymo Nr. IX-1354 redakcija) numato, kad tarybos 
nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės 
tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). <...> Tarybos nariui su 
jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas 
mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos 
reglamente nustatyta tvarka. Iš šios nuostatos matyti, kad teisė į tam tikrų 
išlaidų atlyginimą numatyta visiems tarybos nariams, jeigu ji patvirtinta 
tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Ignalinos rajono savivaldybės 
taryba tokią teisę numatė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 
28 d. sprendimu Nr. T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos Tarybos 
nariams“ 6 punkte, kuris buvo pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-116. Inter alia numatyta, kad merui 
su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto 
išlaidoms kas mėnesį mokama 2,5, o mero pavaduotojui – 1,5 minimalios 
mėnesinės algos (MMA) dydžio išmoka. Apie pakeitimą buvo paskelbta 2008 
m. vasario 26 d. Ignalinos rajono laikraščio „Mūsų Ignalina“ Nr. 15(316) (b. 
l. 21), taip pat savivaldybės tarybos svetainėje www.ignalina.lt. Atsižvelgus 
į paminėtas aplinkybes, matyti, kad Ignalinos rajono savivaldybės taryba 
pasinaudojo įstatymo leidėjo Vietos savivaldos įstatyme numatyta teise 
pasirinkti („kas mėnesį gali būti mokama išmoka“), ar tarybos nariams bus 
mokamos išmokos bei nustatė jų dydį.

Šiame kontekste paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ne kartą yra konstatavęs, jog aiškinant teisės normas preziumuojama, 
kad įstatymų leidėjas laikosi teisės kalbos ekonomijos principo ir nevartoja 
nereikalingų posakių ir žodžių, todėl įstatymo teksto negalima aiškinti taip, 
tarsi tam tikra dalis teksto neegzistuotų ar prarastų prasmę (2008 m. sausio 
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-92/2008). Todėl manytina, 
kad įstatymo leidėjas, numatęs išimtį, jog tarybos nariams, išskyrus merą ir 
mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra 
atlyginama (apmokama), sąmoningai nenumatė analogiškos išimties, kalbant 
apie išmokas tam tikroms išlaidoms atlyginti visiems tarybos nariams. Vietos 
savivaldos įstatymo 20 straipsnis numato, kad meras renkamas iš tarybos 
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narių, jis yra savivaldybės vadovas, o jo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka 
tarybos nario mandato. Pažymėtina, kad Savivaldos įstatymo 21 straipsnyje 
numatyta, jog meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės 
tarybai už savo veiklą ir rinkėjams už savivaldybės veiklą. Kartu paminėtina, 
kad meras, kaip savivaldybės narys, yra saistomas Vietos savivaldos įstatymo 
23 straipsnio 5 dalyje numatytos tarybos nario pareigos ne rečiau kaip vieną 
kartą per metus atsiskaityti rinkėjams savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
nustatyta tvarka. Be to, meras ir jo pavaduotojas, būdami tarybos nariais, kaip 
ir kiti tarybos nariai yra tarybos komitetų nariai, dalyvauja tarybos, tarybų 
komitetų posėdžiuose, balsuoja, teikia tarybos sprendimų projektus ir kt. 
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad visi 
tarybos nariai, neišskiriant tarybos narių, kurie eina mero ir jo pavaduotojo 
pareigas, turi teisę į išmokas už tam tikras išlaidas, patirtas vykdant tarybos 
nario funkcijas.

Nustačius, kad visi tarybos nariai turi teisę į minėtas išmokas, 
svarstytina, ar savivaldybės tarybai suteikta teisė numatyti analogiškas 
išmokas merui ir jo pavaduotojui, t. y. ar Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento XX skyriaus 6 punkto nuostata, numatanti, 
kad merui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, 
transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 2,5, mero pavaduotojui – 1,5, o 
tarybos nariui numatyta 0,5 MMA dydžio išmoka, yra teisėta.

Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta, 
kad tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, 
transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis 
patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Įstatymo leidėjas, 
nustatydamas, kad savivaldybių tarybų nariai turi teisę į išmokas, susijusias 
su minėtomis išlaidomis, siekė užtikrinti tarybos narių tinkamą materialinę, 
administracinę bazę įstatyme numatytoms funkcijoms atlikti. Tuo tikslu ir 
buvo nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį su jų veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms atlyginti 
mokamos išmokos. Atkreiptinas dėmesys, kad nustatant valstybės institucijų 
kompetenciją, viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, 
kas nėra leista“. Remiantis šiuo principu, savivaldybių tarybų teisė numatyti 
išmokas dėl patirtų išlaidų tarybos nariams negali būti aiškinama plečiamai, 
kaip suteikianti įgaliojimus numatyti išmokas ne tik tarybos nariams, bet ir 
papildomas išmokas merams bei jų pavaduotojams. Išmokos, susijusios su 
kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidomis, yra tikslinės, 
kuriomis siekiama atlyginti tas išlaidas, kurias patiria tarybos nariai, 
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vykdydami savo veiklą dėl jų funkcijų ypatybių, pvz., efektyvaus bendravimo 
su rinkėjais ir pan., ir kurių nepadengia savivaldybės administracija.

Šiame kontekste pažymėtina, kad išmokų, skiriamų kanceliarijos, 
pašto, telefono, transporto išlaidoms, kurias patiria meras ar jo pavaduotojas, 
klausimas nėra reguliuojamas Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 
dalyje. Išmokos merams ar jų pavaduotojams nėra numatytos nei kituose 
Vietos savivaldos įstatymo straipsniuose, nei Valstybės politikų, teisėjų ir 
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Tačiau atkreiptinas dėmesys, 
kad už mero, tarybos narių, sekretoriato ir savivaldybės kontrolieriaus 
finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą yra atsakinga savivaldybės 
administracija (Vietos savivaldos įstatymo 291 str. 2 d. 6 p.), kurios gaunamų 
lėšų panaudojime numatytas ir mero fondas.

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog 
Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų išmokų tikslas 
yra padengti galimas papildomas sąnaudas (kanceliarijos, pašto, telefono, 
transporto), kurių nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas už 
faktiškai išdirbtą laiką, todėl interneto sąnaudų priskyrimas šiai išlaidų grupei, 
tuo atveju, jei interneto ryšys yra naudojamas tarybos narių darbinei veiklai, 
yra pagrįstas ir neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 
daliai.

Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 
T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 
XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos Tarybos nariams“ 6 punktas ta 
apimtimi, kuria numatytos papildomos išmokos merui ir jo pavaduotojui, 
prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 
daliai.

VI.

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XX skyriaus 
„Atlyginimas ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui ir 
Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 
straipsnio 1 daliai

Pareiškėjas taip pat teigė, kad išmokos, skiriamos mero ir jo 
pavaduotojo patirtoms su veikla susijusioms išlaidoms kompensuoti, 
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui. 
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Šiame kontekste pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 
1 dalyje numatyti savivaldybės administracijos statusas ir funkcijos. Vietos 
savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, jog savivaldybės 
administracija atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės 
kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą. Tačiau Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XX skyriaus „Atlyginimas 
ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punktas nenumato jokių įpareigojimų 
savivaldybės administracijai. Byloje nenustatyta, kad dėl Reglamento XX 
skyriaus 6 punkte numatytos teisės į išmokas savivaldybės administracija 
nevykdytų savo pareigos užtikrinti sekretoriato, mero, tarybos narių ir 
savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą. 
Kadangi Vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punktas 
reguliuoja savivaldybės administracijos funkcijas, o Reglamento XX skyriaus 
6 punktas – tarybos nariams skiriamas išmokų dėl su jų veikla susijusių 
tam tikrų išlaidų dydį, pripažintina, kad šios nuostatos reguliuoja skirtingus 
teisinius klausimus, todėl tarp jų ir negali būti prieštaravimo. 

Analogiška išvada darytina ir dėl Reglamento XX skyriaus 6 punkto 
prieštaravimo Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai. Valstybės politikų, teisėjų ir 
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos 
ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Pažymėtina, kad išmokos, 
mokamos tarybos nariams su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, 
telefono, interneto, transporto išlaidoms atlyginti, negali būti priskiriamos 
darbo užmokesčiui. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymas nereguliuoja minėtų išmokų klausimo: jame nėra 
nei draudimo mokėti išmokas tam tikroms su veikla susijusioms išlaidoms 
kompensuoti, nei leidimo tokias išmokas numatyti. Dėl to teisėjų kolegija 
nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-907 patvirtinto 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (su pakeitimu, 
atliktu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu 
Nr. T-116) XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos Tarybos nariams“ 
6 punktas ta apimtimi, kuria numatytos išmokos merui ir jo pavaduotojui, 
prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės 
pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai (2007 m. liepos 
3 d. įstatymo Nr. X-1254 redakcija). Reglamento XX skyriaus 6 punktas ir 
Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
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3 straipsnio 1 dalis reguliuoja skirtingus teisinius klausimus, todėl tarp jų 
negali būti prieštaravimo.

Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimas 
keistinas: sprendimo dalis, kuria pripažinta, jog Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos 
Tarybos nariams“ 6 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog merui su 
jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto 
išlaidoms kas mėnesį mokama 2,5, o mero pavaduotojui – 1,5 minimalios 
mėnesinės algos (MMA) dydžio išmoka, prieštarauja Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui (2005 m. lapkričio 
17 d. įstatymo Nr. X-396 redakcija) ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, 
teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 
daliai (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1254 redakcija), naikinama.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 
l dalies 2 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 25 d. 
sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-907 
patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (su 
pakeitimu, atliktu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 
d. sprendimu Nr. T-116) XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos Tarybos 
nariams“ 6 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog merui su jo veikla 
susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas 
mėnesį mokama 2,5, o mero pavaduotojui – 1,5 minimalios mėnesinės algos 
(MMA) dydžio išmoka, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui (2005 m. lapkričio 17 d. įstatymo 
Nr. X-396 redakcija) ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir 
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai (2007 
m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1254 redakcija).

Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. 
birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

2.1. Dėl galimybės taikyti administracinę atsakomybę už draudimo vartoti 
alkoholio produktus automobilių salonuose nesilaikymą

Draudimas vartoti alkoholio produktus automobilių salonuose, išskyrus 
autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo 
vairuotojo vietos, yra numatytas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 
įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje (2008 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. X-1750 
redakcija). Tačiau administracinė atsakomybė už šio draudimo pažeidimą nėra 
numatyta, nes tokia veika negali būti kvalifikuojama nei pagal vieną šiuo metu 
Administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ir ATPK) įtvirtintą teisės 
pažeidimo sudėtį. ATPK 1632 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta administracinė 
atsakomybė už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą 
ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką <...>. Tačiau, įvertinus tai, kad 
minėtas straipsnis yra įtrauktas į ATPK dvyliktąjį skirsnį, reglamentuojantį 
administracinius teisės pažeidimus prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos 
srityje, taip pat atsižvelgus į šio straipsnio pavadinimą (akcizais apmokestinamų 
prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą 
tvarką) bei jo dispoziciją, darytina išvada, kad ATPK 1632 straipsnyje įtvirtintomis 
teisės normomis siekiama užtikrinti teisėtą prekių, esančių akcizo mokesčio 
objektu, apyvartą ir ją apsaugoti, tuo pačiu apsaugant ir valstybės finansų 
sistemą. Tuo tarpu asmuo, vartodamas alkoholinį gėrimą automobilio salone, 
nei padaro, nei kėsinasi padaryti žalą jau minėtiems objektams. Nors tokia 
jo veika iš tiesų yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 
įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje numatytas draudimas, tačiau įtvirtindamas šį 
įstatyminį draudimą įstatymų leidėjas siekė ne apsaugoti jau minėtus objektus, o 
sumažinti girtų vairuotojų sukeltų eismo įvykių skaičių bei jų žalingas pasekmes. 
Kai alkoholiniai gėrimai vartojami privataus automobilio salone, patekimas į 
kurį nėra laisvas, administracinės atsakomybės už draudimo vartoti alkoholio 
produktus automobilių salonuose nesilaikymą taikymas negalimas ir pagal 
ATPK 178 straipsnio 1 dalį (Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba 
girto pasirodymas viešosiose vietose), nes tokiu atveju nėra ATPK 178 straipsnio 
1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties būtinojo požymio – 
veikos padarymo viešoje vietoje. 
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Administracinė byla Nr. N62-4320/2009
Procesinio sprendimo kategorija 47.2; 48.3; 52.5

N U T A R I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 13 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos 
pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato apeliacinį skundą 
dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 16 d. nutarties D. B. 
administracinio teisės pažeidimo byloje.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono 
policijos komisariato (toliau – ir Institucija) pareigūnas surašė administracinio 
teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad D. B. 2009 m. sausio 14 
d., 21 val. 45 min., važiuodamas automobilyje Audi 80, valstybinis numeris 
(duomenys neskelbtini), Anykščių mieste, Vilniaus gatvėje, vartojo alkoholinį 
gėrimą „Zip Freezer“. Ši jo veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1632 straipsnio 
1 dalį.

Anykščių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 16 d. nutartimi D. 
B. administracinio teisės pažeidimo bylą perdavė nagrinėti Anykščių rajono 
policijos komisariatui. Teismas nurodė, kad D. B. važiuodamas automobiliu 
(kaip keleivis) vartojo alkoholį. Taigi šiuo atveju D. B. veika nėra susijusi su 
akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir pan. tvarkos 
pažeidimu. D. B. paprasčiausiai vartojo alkoholį tokioje vietoje, kurioje 
draudžiama jį vartoti. ATPK 178 straipsnio 1 dalis draudžia vartoti alkoholį 
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gatvėse, parkuose, skveruose, visų rūšių visuomeniniame transporte ir kitose 
vietose. Kadangi ankščiau D. B. nebuvo baustas pagal ATPK 178 straipsnį, 
todėl jo veika turėtų būti kvalifikuota pagal ATPK 178 straipsnio 1 dalį. Pagal 
ATPK 224 straipsnį, administracinio teisės pažeidimo bylos dėl ATPK 178 
straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo nežinybingos teismui, jas pagal ATPK 
225 straipsnį nagrinėja policija. Atsižvelgiant į tai, D. B. administracinio teisės 
pažeidimo byla perduota nagrinėti policijai (ATPK 287 str. 1 d. 3 p.).

II.

Institucija apeliaciniame skunde prašo panaikinti teismo 2009 m. sausio 
16 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad po 2008 m. spalio 
14 d. priimtų pataisų, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 
straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad fiziniams asmenims draudžiama vartoti, 
laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių 
salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai 
atskirtas nuo vairuotojo vietos. Fiziniams asmenims taikomą alkoholio 
produktų laikymo ir gabenimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
ar jos įgaliota institucija. Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 
(2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-652 (nuo 2009 m. sausio 1 d.) (Žin., 2008, 
Nr. 150-6130) redakcija) patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio 
produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklėse numatyta, kad fiziniams asmenims draudžiama laikyti 
ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, 
išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo 
vairuotojo vietos. Alkoholio produktų pakuotė (butelis, skardinė, pakelis, statinė 
ir kt.) laikoma atidaryta, jeigu alkoholio produktų gamintojo išleista pakuotė 
yra pažeista, t. y. ji buvo atkimšta, atsukta ir pan. Už šios tvarkos pažeidimą 
atsakomybė numatyta ATPK 1632 straipsnio 1 dalyje.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
D. B. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole reiškiamas 

kaltinimas tuo, kad jis 2009 m. sausio 14 d., 21 val. 45 min., važiuodamas 
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automobilyje Audi 80, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), Anykščių 
mieste, Vilniaus gatvėje, vartojo alkoholinį gėrimą „Zip Freezer“. Byloje ginčo 
dėl šių faktinių aplinkybių nėra, joje iš esmės keliamas tik D. B. inkriminuotos 
veikos tinkamos teisinės kvalifikacijos klausimas.

ATPK 178 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią, pasak pirmosios instancijos 
teismo, turėtų būti kvalifikuojama D. B. veika, numatyta, kad alkoholinių 
gėrimų ir kitų svaigalų, pagamintų naudojant spiritą, gėrimas gatvėse, 
stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių visuomeniniame transporte 
ir kitose vietose, išskyrus prekybos ir viešojo maitinimo įmones, kuriose 
savivaldybių tarybų ar savivaldybių administracijų direktorių leista 
pardavinėti alkoholinius gėrimus išpilstant, arba girto pasirodymas viešosiose 
vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, užtraukia įspėjimą 
arba baudą nuo trisdešimties iki penkiasdešimties litų. Atsižvelgus į tai, kad 
ATPK 178 straipsnis yra įtrauktas į ATPK tryliktąjį skirsnį, reglamentuojantį 
administracinius teisės pažeidimus, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką, taip 
pat atsižvelgus ir į minėto straipsnio pavadinimą (alkoholinių gėrimų gėrimas 
viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose) bei minėtos 
teisės normos dispozicijoje įvardytas konkrečias šio pažeidimo padarymo 
vietas, spręstina, kad vienas iš būtinųjų šio administracinio teisės pažeidimo 
sudėties požymių yra veikos padarymas viešosiose vietose. Viešosios 
vietos apibrėžimas ATPK nėra pateikiamas, tad šiuo atveju atsižvelgtina į 
teismų praktikos suformuluotą minėtos sąvokos aiškinimą. Paminėtina, kad 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
nusikaltimo (tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis 
arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai 
ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką) ir šio straipsnio 2 dalyje numatyto 
baudžiamojo nusižengimo (tas, kas viešoje vietoje necenzūriniais žodžiais 
ar nepadoriu elgesiu trikdė visuomenės rimtį ar tvarką) sudėčių požymis – 
viešoji vieta – teismų praktikoje aiškinamas kaip vieta, kurioje nusikalstamos 
veikos metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Veika laikoma padaryta 
viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo vietoje kas 
nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet 
kuriuo momentu galėjo atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų 
patirs nepatogumų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos nutartys Nr. 2K-670/2002, 2K-796/2007, 2K-210/2008 ir kt.). 
Iš esmės analogiškai aiškintina ir ATPK 178 straipsnio 1 dalyje įvardijama 
viešosios vietos sąvoka. Byloje esantys įrodymai, o būtent paties D. B., taip 
pat M. B. paaiškinimai, policijos pareigūno G. Banėno tarnybinis pranešimas 
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patvirtina, kad D. B. alkoholinį gėrimą „Zip Freezer“ vartojo privataus 
automobilio, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), salone. Kitų 
asmenų patekimas į šią privačią erdvę nėra laisvas, todėl tokia vieta negali 
būti vertinama kaip viešoji. Tuo pačiu spręstina, kad nagrinėjamu atveju 
nėra nustatytas ir vienas iš būtinųjų ATPK 178 straipsnio 1 dalyje numatyto 
administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių – veikos padarymas 
viešojoje vietoje. Atsižvelgus į tai, pirmosios instancijos teismo pateiktas D. B. 
veikos teisinis kvalifikavimas pagal ATPK 178 straipsnio 1 dalį, o tuo pačiu ir 
priimtas procesinis sprendimas perduoti bylą nagrinėti policijai, vertintinas 
kaip neteisėtas ir nepagrįstas, dėl ko ginčijama nutartis yra naikinama.

Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis ATPK 
297 straipsniu bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 136 straipsniu, apeliacinės instancijos teismo apeliacinio skundo 
argumentai nesaisto. Jis privalo ex officio patikrinti visą bylą ir, pirmiausia, 
administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo pagrindų buvimą.

D. B. veika administracinio teisės pažeidimo protokole yra kvalifikuota 
pagal ATPK 1632 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta administracinė 
atsakomybė už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, 
naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, prekybą tokiomis 
prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio 
banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų 
prekių vertė yra iki dviejų minimalių gyvenimo lygių (MGL). Visų pirma, 
apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors šio straipsnio dispozicija 
yra blanketinė, tai yra nukreipianti į kitus norminius teisės aktus, tačiau D. 
B. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole jie nėra įvardijami, 
taip apribojant traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens teisę į 
gynybą. Institucija tik apeliaciniame skunde, palaikydama administracinio 
teisės pažeidimo protokole pateiktą D. B. veikos teisinę kvalifikaciją, nurodė, 
kad protokole įvardyta veika buvo pažeisti Lietuvos Respublikos alkoholio 
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 4 dalies bei Ūkio ministro 2004 m. 
gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 (2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-652 
redakcija) patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų 
ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje 
taisyklių (toliau – ir Taisyklės) reikalavimai. Pastarųjų Taisyklių 4 punkte, 
kaip ir nurodoma apeliaciniame skunde, iš tiesų yra numatyta, kad fiziniams 
asmenims draudžiama laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje 
pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, 
kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, tačiau D. B. 



219

Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų

yra kaltinamas tuo, kad vartojo, o ne laikė ir gabeno alkoholio produktus 
atidarytoje pakuotėje automobilio salone. Atsižvelgus į tai, minėtų Taisyklių 
reikalavimų pažeidimas negali būti konstatuotas. Draudimas vartoti alkoholio 
produktus automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių 
salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, kuo ir yra kaltinamas 
D. B., yra numatytas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 
17 straipsnio 4 dalyje (2008 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. X-1750 redakcija), 
tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo kvalifikuoti 
šio įstatyme įtvirtinto draudimo pažeidimą pagal ATPK 1632 straipsnio 1 
dalį, taip pat nėra. Argumentuojant šį teiginį pirmiausia atsižvelgtina į tai, 
kokį objektą, kokią visuomeninę vertybę, gėrį siekiama apsaugoti ATPK 
1632 straipsniu. Įvertinus tai, kad minėtas straipsnis yra įtrauktas į ATPK 
dvyliktąjį skirsnį, reglamentuojantį administracinius teisės pažeidimus 
prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje, taip pat atsižvelgus į šio 
straipsnio pavadinimą (akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, 
naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką) bei jau minėtą 
jo dispoziciją, spręstina, kad ATPK 1632 straipsnyje įtvirtintomis teisės 
normomis siekiama užtikrinti teisėtą prekių, esančių akcizo mokesčio objektu, 
apyvartą ir ją apsaugoti, tuo pačiu apsaugant ir valstybės finansų sistemą. Tuo 
tarpu D. B., vartodamas alkoholinį gėrimą automobilio salone, nei padarė, 
nei kėsinosi padaryti žalą jau minėtiems objektams. Nors tokia jo veika iš 
tiesų yra pažeidžiamas jau minėtas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 
įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje numatytas draudimas, tačiau įtvirtindamas šį 
įstatyminį draudimą įstatymo leidėjas siekė ne apsaugoti jau minėtus objektus, 
o sumažinti girtų vairuotojų sukeltų eismo įvykių skaičių bei jų žalingas 
pasekmes. Ši išvada darytina minėtą teisės normą aiškinant teleologiniu teisės 
aiškinimo būdu bei atsižvelgus į Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 17, 18, 22, 29, 
34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei IV skyriaus III skirsnio pavadinimo 
pakeitimo įstatymo projekto aiškinamojo rašto nuostatas. Remiantis tuo, kas 
pasakyta, spręstina, kad D. B. veikoje nėra ir ATPK 1632 straipsnio 1 dalyje 
numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties.

Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nors įstatymo 
leidėjas 2008 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 
pataisomis, įsigaliojusiomis nuo 2009 m. sausio 1 d., ir įtvirtino draudimą vartoti 
alkoholio produktus automobilių salonuose, tačiau šiuo metu administracinė 
atsakomybė už šio draudimo pažeidimą nėra numatyta, nes tokia veika negali 
būti kvalifikuojama nė pagal vieną iš šiuo metu ATPK įtvirtintų straipsnių. 
Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pagrindo grąžinti D. B. administracinio 
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teisės pažeidimo bylą nagrinėti iš naujo nėra. Remiantis ATPK 250 straipsnio 
1 punktu, D. B. administracinio teisės pažeidimo byla yra nutraukiama nesant 
ATPK 1632 straipsnio 1 dalyje, taip pat ir ATPK 178 straipsnio 1 dalyje numatytų 
administracinių teisės pažeidimų įvykio ir sudėties.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 250 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 145 straipsniu, teisėjų 
kolegija

n u t a r i a :

Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 16 d. nutartį 

panaikinti.
D. B. administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti nesant Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 straipsnio 1 
dalyje, taip pat ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 178 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų 
įvykio ir sudėties.

Nutarimas neskundžiamas.

2.2. Dėl atsakomybės už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar 
profesine veikla (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. 1 d.)

Dėl atsakomybės už individualios veiklos vykdymą, nepranešus apie tai 
mokesčių administratoriui ir (arba) neįsigijus verslo liudijimo 

Dėl veiklos, kuriai gali būti taikoma verslo liudijimų sistema, turinio

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir 
ATPK) 173 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už neteisėtą 
vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Taigi tam, kad asmens 
veiką būtų galima kvalifikuoti pagal minėtą straipsnį, būtina nustatyti, kad tam 
tikra veikla yra verčiamasi neteisėtai. Tačiau administracinė atsakomybė negali 
būti aiškinama ir taikoma plečiamai. Todėl ir ATPK 173 straipsnio negalima aiškinti 
taip, kad neteisėtu vertimusi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla būtų 
pripažįstami visi atitinkamos veiklos vykdymo atvejai, kai vykdant šią veiklą yra 
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pažeidžiamos bet kokios su šia veikla tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai susijusios 
teisės normos. Toks interpretavimas nepateisinamai išplėstų šio pažeidimo 
taikymo sritį, paneigtų šio pažeidimo nustatymo tikslus. Kad vertimasis tam 
tikra veikla būtų pripažintas neteisėtu ATPK 173 straipsnio taikymo tikslu, būtina 
nustatyti, kad verčiantis šia veikla nebuvo laikytasi tokių būtinų (pagrindinių) 
ir imperatyvių veiklos vykdymo prielaidų ir (arba) sąlygų, kurių nesilaikymas 
atitinkamą veiklą kaip tokią daro absoliučiai neteisėta per se (pačią savaime).

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 35 
straipsnio 2 dalis nustato, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti 
kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio 
administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka. Tačiau 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nėra nuostatų, kurios eksplicitiškai 
ar implicitiškai besąlygiškai draustų vykdyti individualią veiklą, nepranešus 
apie tai mokesčių administratoriui, ar reikalautų gauti išankstinį mokesčių 
administratoriaus leidimą ar sutikimą (pritarimą) tokios veiklos vykdymui. Taigi 
reikalavimas informuoti mokesčių administratorių apie individualios veiklos 
vykdymo pradžią nėra būtinoji konkrečios veiklos vykdymo prielaida ir (arba) 
sąlyga (lot. conditio sine qua non), dėl kurios nesilaikymo konkreti individuali 
veikla, kaip tokia, pati savaime turėtų būti laikoma absoliučiai neteisėta. Vien 
tik tai, kad asmuo pradėjo vykdyti individualią veiklą, tačiau apie tai nepranešė 
mokesčių administratoriui, nedaro šios veiklos, kaip tokios, neteisėta per se; šios 
veiklos pajamos gali (turi) būti apmokestintos mokesčių įstatymų nustatyta 
tvarka. Reikalavimas informuoti apie individualios veiklos vykdymo pradžią – tai 
dėl individualios veiklos vykdymo atsirandanti papildoma (šalutinė) mokesčių 
mokėtojo teisinė pareiga, susijusi su būtinybe užtikrinti efektyvų mokesčių 
administravimą. Tad atsakomybė pagal ATPK 173 straipsnį už nepranešimą apie 
individualios veiklos vykdymo pradžią atsirasti negali.

Tam tikrų rūšių individualios veiklos pajamos gali būti apmokestinamos įsigyjant 
verslo liudijimą, t. y. iš anksto sumokant fiksuoto dydžio gyventojų pajamų 
mokestį. Tačiau GPMĮ nėra nuostatų, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytų, 
kad verslo liudijimas yra dokumentas, kuris suteikia teisę vykdyti konkrečią veiklą, 
kaip tokią, bei kad verslo liudijimas yra besąlygiškai būtina tam tikros veiklos 
vykdymo prielaida. Gyventojas neprivalo įsigyti verslo liudijimo veiklai, kuriai jis 
gali būti išduodamas, nes jis gali pasirinkti vykdyti individualią veiklą ir be jo. Tokiu 
atveju jam būtų taikomos bendrosios individualios veiklos pajamų apmokestinimo 
ir jos vykdymo tvarkos taisyklės. Taigi verslo liudijimas – tai tik dokumentas, 
kuris suteikia teisę taikyti specialią jame nurodytos individualios veiklos pajamų 
apmokestinimo tvarką, inter alia, skirtingai nei kitos individualios veiklos vykdymo 
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atveju, mokėti tik fiksuoto (konkrečiai apibrėžto) dydžio gyventojų pajamų 
mokestį, nepriklausantį nuo gautų verslo liudijime nurodytos individualios veiklos 
pajamų sumos. Todėl vien tik tai, kad asmuo pradėjo vykdyti individualią veiklą, 
kurios pajamos gali būti apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą, tačiau verslo 
liudijimo neįsigijo, nedaro šios veiklos, kaip tokios, neteisėta per se; šios veiklos 
pajamos gali (turi) būti apmokestintos mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. 
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad asmuo, kuris vykdo individualią veiklą 
neįsigijęs verslo liudijimo, kai jį tai veiklai galima įsigyti, taip pat negali būti 
traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 173 straipsnį.

Nustačius, kad asmuo pradėjo vykdyti individualią veiklą, tačiau teisės aktų 
nustatyta tvarka apie tai nepranešė mokesčių administratoriui, gali būti 
svarstoma dėl asmens atsakomybės pagal ATPK 1729 straipsnį („Mokesčio 
mokėtojo registravimo duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas“). Nepranešimas 
apie individualios veiklos vykdymo pradžią kartu reiškia ir atitinkamų mokesčio 
mokėtojo registravimo duomenų (pvz., apie vykdomos individualios veiklos 
rūšį, jos vykdymo pradžią (Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 24.2, 24.3 
papunkčiai)) nepateikimą Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojui. 

Individualios veiklos pajamų apmokestinimas taikant verslo liudijimo įsigijimo 
(t. y. išankstinio ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo) sistemą 
yra išimtis iš bendrosios individualios veiklos pajamų apmokestinimo sistemos. 
Vadovaujantis bendrosiomis teisės normų aiškinimo taisyklėmis, pagal kurias 
išimtis nustatančios teisės normos negali būti aiškinamos plečiamai, darytina 
išvada, kad veiklos, kuriai gali būti taikoma išankstinio fiksuoto gyventojų 
pajamų mokesčio sumokėjimo sistema (verslo liudijimo sistema), sritis taip pat 
negali būti aiškinama plečiamai. Pagal bendrąją taisyklę, veikla, kuriai gali 
būti taikoma verslo liudijimų sistema, paprastai gali apimti tik tokią veiklą, kuri 
konkrečiai nurodyta gyventojui išduotame verslo liudijime ir kurios vykdymo 
neriboja kiti teisės aktai. Tačiau į veiklą, kuriai gali būti taikoma verslo liudijimų 
sistema, taip pat galėtų patekti ir tokia veikla, kuri nors ir konkrečiai nenurodyta 
verslo liudijime ir atitinkamuose teisės aktuose, tačiau yra neatsiejamai susijusi 
su šia (verslo liudijime nurodyta) veikla, kurios atskyrimas nuo verslo liudijime 
nurodytos veiklos būtų dirbtinio pobūdžio. Priešingas aiškinimas neatitiktų 
protingo teisės normų aiškinimo principo.

Verslo liudijimais visais atvejais turi būti naudojamasi sąžiningai. Teisė 
neturėtų ginti asmens, kuris piktnaudžiauja mokesčių teisės aktais (Mokesčių 
administravimo įstatymo 69 str.), t. y. įsigyja verslo liudijimą tik siekdamas 
pridengti kitą, verslo liudijime tiesiogiai nenurodytą, veiklą, pagal jos tikslą, 
pobūdį ir turinį realiai esančią pagrindine (dominuojančia) jo veikla.
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Administracinė byla Nr. N62-3884/2009
Procesinio sprendimo kategorija 47.8; 47.11

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. sausio 26 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Laimučio Alechnavičiaus, 
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus 
Valančiaus,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo E. Č. apeliacinį 
skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo 
E. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – 
ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2007 m. liepos 23 d. surašė E. Č. 
administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad šis asmenims, 
pageidaujantiems plaukti Ūlos, Merkio upėmis, teikdamas baidarių nuomos 
paslaugas, organizavo keliautojų ir baidarių pervežimus už atlygį tuo tikslu 
pasamdęs vairuotoją, t. y. vykdė individualią transporto paslaugų teikimo 
veiklą, tačiau mokesčių administratoriaus apie tai neinformavo, pažeisdamas 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 patvirtintų 
Mokesčių administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo 
pradedamą individualią veiklą taisyklių 4 ir 6 punktus.

II.

Varėnos rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės 
pažeidimo bylą, 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu E. Č. pripažino kaltu 
padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
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(toliau – ir ATPK) 173 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką. Teismas nustatė, jog 
pastarojo kaltė įrodyta paties paaiškinimu, operatyvaus patikrinimo pažyma, 
R. T. paaiškinimu, darbo sutartimi, verslo liudijimu Nr.V0566117, leidžiančiu 
užsiimti asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius 
kūrinius ir garso įrašus, nuoma, kita bylos medžiaga. Teismas pažymėjo, 
jog iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 patvirtintų 
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio 
Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvos pažymų išdavimo 
taisyklių priedo matyti, kad transporto paslaugos (kodas 17) yra priskirtos 
prie individualios veiklos, o protokolu inkriminuota asmeniui veikla 
atitinka Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje atskleistą 
individualios veiklos sampratą. Parinkdamas konkrečią nuobaudą – 1 000 
Lt baudą – teismas nurodė, jog atsižvelgia į tai, kad atsakomybę sunkinančių 
ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta, asmuo turi sveikatos problemų, 
pažeidimas buvo vykdomas trumpą laiką.

III.

Nesutikdamas su Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 
30 d. nutarimu, E. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutarimą 
panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą jo atžvilgiu nutraukti. 
Apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas jam inkriminuotą veiką neteisingai 
laikė atskira veiklos rūšimi, apie kurią jis turėjo informuoti mokesčių 
administratorių. Teigia, jog jis užsiima baidarių nuomos verslu, kuris apima 
piliečių informavimą apie teikiamas paslaugas, maršrutų sudarymą, baidarių 
nuomą, apsaugos priemonių išdavimą, asmenų nuvežimą į pasirinkto 
maršruto vietą bei parvežimą, ir kuriam kiekvienais metais išsiperka verslo 
liudijimą. Kaip atskira veiklos rūšimi – baidarių nuvežimu ar parvežimu – 
jis neužsiima ir tokių paslaugų neteikia, iš klientų už nuvežimą ir parvežimą 
papildomai pinigų neima, anksčiau internetiniame puslapyje skelbta tokių 
paslaugų kaina buvo pasenusi informacija, realiai tokia paslauga nebuvo 
teikiama, o nuo 2007 m. birželio mėnesio tinklalapyje www.baidare.lt 
tokios informacijos nėra. Pažymi, jog teisme nebuvo apklaustas R. T., kuris 
tik nuveždavo žmones ir baidares į išplaukimo vietas ir parveždavo atgal, 
neįrodytas būtinas pažeidimo elementas – vertimasis veikla.

Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Institucija prašo jį atmesti ir nurodo, 
jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 
1797 yra išskirtos 97 veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo 
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liudijimą. Minėtame sąraše veiklos rūšys įvardijamos nurodant jų pavadinimą 
ir skliaustuose nurodant Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) 
klasės numerį. Jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam 
tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik verslo liudijime nurodytos rūšies 
veikla. Apelianto verslo liudijime įrašyta veiklos rūšis – asmeninių ir namų ūkio 
reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma (EVRK 
klasė – 71.40), veiklos porūšis – kitų turizmo priemonių nuoma. Iš čia daro 
išvadą, jog baidarių ir kito inventoriaus nuoma patenka į E. Č. verslo liudijime 
nurodytą veiklą, tačiau toks verslo liudijimas nesuteikia teisės vykdyti baidarių 
ir keleivių transportavimo veiklos. Atkreipia dėmesį į tai, jog 2007 m. spalio 12 d. 
apelianto minėtame tinklalapyje www.baidare.lt ir toliau pateikiama informacija 
apie teikiamas transporto paslaugų kainas nurodant, kad žmonių ir inventoriaus 
nugabenimo ir pargabenimo iš plaukimo vietos kaina – 0,60 Lt/km.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau 

– ir ATPK) 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. Taigi apeliacinės 
instancijos teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės 
pažeidimo byloje, nėra saistomas vien tik apeliacinio skundo argumentų ir jais 
apibrėžiamų skundo ribų, bet gali patikrinti visą bylą bei panaikinti skundžiamą 
nutarimą dėl kitų, apeliaciniame skunde expressis verbis nenurodytų motyvų.

Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo protokolo, E. Č. buvo 
pareikštas kaltinimas padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą 
ATPK 173 straipsnio 1 dalyje. Pareikšto kaltinimo turinį sudaro tai, kad jis, 
Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu, vykdė individualią 
veiklą (teikė transporto (pervežimo) paslaugas), tačiau apie tai neinformavo 
mokesčių administratoriaus ir tuo pažeidė Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 
d. įsakymu Nr. 373 patvirtintų Mokesčių administratoriaus informavimo apie 



226

I. Administracinių teismų praktika

nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą taisyklių 
(toliau – ir Taisyklės) 4 ir 6 punktus.

ATPK 173 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vertimasis komercine, 
ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai 
reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu – užtraukia baudą 
nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su pagamintos produkcijos, 
įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu. Šio teisės 
pažeidimo turinys atskleistinas atsižvelgiant į straipsnio, kuriame jis išdėstytas, 
pavadinimą – „Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine 
veikla“. Taigi tam, kad asmens veiką būtų galima kvalifikuoti pagal minėtą 
straipsnį, būtina nustatyti, kad tam tikra veikla yra verčiamasi neteisėtai. 

Administracinė atsakomybė negali būti aiškinama ir taikoma plečiamai. 
Todėl ir ATPK 173 straipsnio negalima aiškinti taip, kad neteisėtu vertimusi 
komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla būtų pripažįstami visi 
atitinkamos veiklos vykdymo atvejai, kai vykdant šią veiklą yra pažeidžiamos 
bet kokios su šia veikla tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai susijusios teisės normos. 
Toks interpretavimas logine prasme nesiderintų su itin griežta sankcija už šį 
pažeidimą (vykdant neteisėtą veiklą pagaminta produkcija, įrankiai, žaliavos ir 
gautos pajamos yra konfiskuojamos) ir nepateisinamai išplėstų šio pažeidimo 
taikymo sritį, paneigtų šio pažeidimo nustatymo tikslus. Taigi ne visi teisės 
pažeidimai, padaryti verčiantis atitinkama veikla, suponuoja jos pačios 
neteisėtumą. Tam, kad vertimasis tam tikra veikla būtų pripažintas neteisėtu 
ATPK 173 straipsnio taikymo tikslu, būtina nustatyti, kad verčiantis šia veikla 
nebuvo laikytasi tokių būtinų (pagrindinių) ir imperatyvių veiklos vykdymo 
prielaidų ir (arba) sąlygų, kurių nesilaikymas atitinkamą veiklą kaip tokią daro 
absoliučiai neteisėta per se (pačią savaime). Šią išvadą nuosekliai pagrindžia 
ir ATPK 173 straipsnio 1 dalies dispozicija, visų pirma nurodanti, kad 
atsakomybę pagal šį straipsnį užtraukia vertimasis komercine, ūkine, finansine 
ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga 
licencija (leidimas). Licencijos (leidimas) gavimas teisės aktuose nustatomas 
kaip būtina ir imperatyvi prielaida atitinkamos veiklos vykdymui (žr., be 
kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.77 str. 1 d.), todėl veiklos 
vykdymas neturint licencijos (leidimo) yra pats savaime ir kaip toks neteisėtas.

V.

Nagrinėjamoje byloje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo 
kaltinamas tuo, kad vykdė individualią veiklą (teikė transporto (pervežimo) 
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paslaugas), tačiau apie tai neinformavo mokesčių administratoriaus ir tuo 
pažeidė Taisyklių 4 ir 6 punktus. 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau 
– ir GPMĮ) individuali veikla apibrėžiama kaip savarankiška veikla, kuria 
versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos 
per tęstinį laikotarpį: 1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba 
gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 2) 
savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, 
įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 3) savarankiška sporto 
veikla; 4) savarankiška atlikėjo veikla (GPMĮ 2 str. 7 d.). Pagal bendrąją taisyklę, 
individualios veiklos pajamos yra apmokestinamos taikant 15 procentų 
gyventojų pajamų mokesčio tarifą (iki 2009 m. sausio 1 d.: 15 procentų, o 
jeigu gyventojas iš šių pajamų buvo nusprendęs atimti GPMĮ 18 straipsnyje 
nustatytus leidžiamus atskaitymus – 24 procentų (27 procentų – nuo 2006 m. 
liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.) gyventojų pajamų mokesčio tarifą). Jei 
individuali veikla vykdoma įsigijus verslo liudijimą, mokamas fiksuoto dydžio 
pajamų mokestis (GPMĮ 26 str.). Individualios veiklos, kuria verčiantis gautos 
pajamos gali būti apmokestinamos įsigyjant verslo liudijimą, rūšių sąrašą 
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (GPMĮ 10 str. 2 d.).

GPMĮ 35 straipsnio 2 dalis nustato, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, 
pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai 
informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus 
nustatyta tvarka. Tačiau Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nėra nuostatų, 
kurios eksplicitiškai ar implicitiškai besąlygiškai draustų vykdyti individualią 
veiklą, nepranešus apie tai mokesčių administratoriui, ar reikalautų gauti 
išankstinį mokesčių administratoriaus leidimą ar sutikimą (pritarimą) 
tokios veiklos vykdymui. Pagal GPMĮ, apie individualios veiklos vykdymą 
pranešama ne prieš pradedant ją vykdyti (ex ante), bet jau po to, kai ji 
faktiškai pradedama vykdyti (ex post). Taigi pranešimas apie individualios 
veiklos vykdymo pradžią nėra išankstinė atitinkamos veiklos vykdymo 
prielaida. GPMĮ nenumatyta, kad mokesčių administratorius, gavęs tokį 
pranešimą, turi (gali) priimti sprendimą leisti arba neleisti vykdyti gyventojui 
konkrečią individualią veiklą.

Vykdant GPMĮ 35 straipsnio 2 dalies nuostatas, Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 inter alia buvo patvirtintos Mokesčių 
administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą 
vykdyti individualią veiklą taisyklės. Taisyklių 4 punkte (Valstybinės mokesčių 
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inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 373 redakcija, galiojusi operatyvaus 
patikrinimo ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu) 
buvo nustatyta, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet 
kokios rūšies individualią veiklą, per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios 
privalo apsilankyti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto 
(rajono) skyriuje pagal gyvenamąją vietą ir užpildyti fizinio asmens 
prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0039 
formą“. Taisyklių 6 punkte (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo 
Nr. 373 redakcija) buvo nustatyta, kad „kai nuolatinis Lietuvos gyventojas 
užpildo minėtą prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre 
FR0039 formą, ją pasirašo ir pateikia mokesčių administratoriui, laikoma, kad 
jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią 
veiklą“. Taigi, kaip matyti iš aukščiau paminėto, asmuo, pradėjęs vykdyti 
individualią veiklą, turėjo pareigą tam tikra forma pranešti apie tai mokesčių 
administratoriui. Tačiau ir šiose Taisyklėse (Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 
d. įsakymo Nr. 373 redakcija) nėra nuostatų, kurių pagrindu būtų galima daryti 
kategorišką išvadą, kad nepranešimas apie individualios veiklos vykdymo 
pradžią šią veiklą kaip tokią daro pačią savaime neteisėtą.

Kaip matyti iš Taisyklių 4 punkto (Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 
d. įsakymo Nr. 373 redakcija), apie individualios veiklos vykdymo pradžią 
turėjo būti pranešama pateikiant prašymą įregistruoti Mokesčių mokėtojų 
registre pagal patvirtintą formą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir šiuo metu 
galiojančių Mokesčių administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos 
gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą, nuolatinio Lietuvos 
gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo 
nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių 4 
punkte (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2008 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. VA-19 redakcija).

Pagal Mokesčių mokėtojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1225 redakcija), 
Mokesčių mokėtojų registre yra kaupiami atitinkami duomenys apie 
individualią veiklą (taip pat – ir turint verslo liudijimą) vykdančius asmenis 
(Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 22, 24, 25 p.). Nuolatinių Lietuvos 
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gyventojų, vykdančių individualią veiklą, dokumentus ir duomenis apie 
registro objektus registrui teikia patys gyventojai arba jų įgalioti asmenys 
(Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 34 p. 4 papunktis). Gyventojai, 
vykdantys individualią veiklą (išskyrus individualią veiklą pagal verslo 
liudijimus), prašymą įregistruoti pateikia patys (Mokesčių mokėtojų registro 
nuostatų 54 p.). Gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus, pagal verslo liudijimo 
duomenis į registrą įregistruoja registro tvarkytojas; į registrą įrašomi 
gyventojo duomenys iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu verslo 
liudijime nenurodyta kitaip (Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 56 p.).

Vadovaujantis GPMĮ 35 straipsnio 2 dalimi, Mokesčių mokėtojų registro 
nuostatais buvo parengtos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu 
Nr. VA-29 patvirtintos Nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią 
veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių 
mokėtojų registro taisyklės (toliau – ir Registravimo taisyklės). Šios Registravimo 
taisyklės buvo ne kartą keičiamos, pakeistas ir jų pavadinimas. Tačiau visose 
Registravimo taisyklių redakcijose asmenims, pradėjusiems vykdyti individualią 
veiklą, buvo aiškiai nustatyta pareiga pateikti mokesčių administratoriui 
nustatytos formos prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą.

Iš aukščiau paminėto teisinio reguliavimo matyti, kad pranešimo, kuris 
turi būti pateikiamas kaip prašymas įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, 
apie individualios veiklos vykdymo pradžią nepateikimas paprastai kartu 
reiškia ir atitinkamų mokesčio mokėtojo (individualią veiklą vykdančio 
asmens) registravimo duomenų nepateikimą Mokesčių mokėtojų registro 
tvarkytojui. Kita vertus, tai kartu reiškia, kad pranešimas apie individualios 
veiklos vykdymo pradžią yra betarpiškai susijęs su Mokesčių mokėtojų registro, 
t. y. su teisinio instrumento, kuris yra skirtas mokesčių mokėtojų apskaitai 
tvarkyti bei mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir išskaičiavimo teisingumui 
kontroliuoti (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 43 
str. 1 d.), tvarkymu. Tai savo ruožtu suponuoja išvadą, kad pranešimo apie 
individualios veiklos vykdymo pradžią pagrindinis tikslas taip pat sietinas ne 
su būtinosiomis konkrečios veiklos vykdymo prielaidomis ir (arba) sąlygomis, 
bet su efektyvaus mokesčių administravimo užtikrinimu. Šią išvadą, be kita 
ko, patvirtina ir tai, kad mokesčių teisei, kaip teisės šakai, yra nebūdinga 
reglamentuoti konkrečios ūkinės, komercinės, profesinės ar finansinės veiklos 
rūšies būtinąsias vykdymo prielaidas ir (arba) sąlygas. Mokesčių teisėje 
paprastai operuojama abstrakčiomis (ekonominės, individualios) veiklos 
sąvokomis, o ne konkrečiomis veiklos rūšimis, yra reglamentuojami tie 
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klausimai, kurie yra susiję su dėl atitinkamos veiklos atsirandančiais teisiniais 
(mokestiniais) padariniais, t. y. su juridinių faktų pagrindu atsirandančiomis 
mokestinėmis prievolėmis, jų tinkamu vykdymu ir pan.

Tad apibendrindama aukščiau paminėtą teisinį reguliavimą, išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatuoja, kad reikalavimas informuoti mokesčių 
administratorių apie individualios veiklos vykdymo pradžią nėra būtinoji 
konkrečios veiklos vykdymo prielaida ir (arba) sąlyga (lot. conditio sine qua 
non), dėl kurios nesilaikymo konkreti individuali veikla, kaip tokia, pati 
savaime turėtų būti laikoma absoliučiai neteisėta. Vien tik tai, kad asmuo 
pradėjo vykdyti individualią veiklą, tačiau apie tai nepranešė mokesčių 
administratoriui, nedaro šios veiklos, kaip tokios, neteisėta per se; šios 
veiklos pajamos gali (turi) būti apmokestintos mokesčių įstatymų nustatyta 
tvarka. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, reikalavimas informuoti 
apie individualios veiklos vykdymo pradžią – tai dėl individualios veiklos 
vykdymo atsirandanti papildoma (šalutinė) mokesčių mokėtojo teisinė 
pareiga, susijusi su būtinybe užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą. 
Tad atsakomybė pagal ATPK 173 straipsnį už nepranešimą apie individualios 
veiklos vykdymo pradžią atsirasti negali. Pabrėžtina, kad tokią nuomonę 
viešai yra pareiškęs ir pats mokesčių administratorius, nurodydamas, kad jei 
gyventojas neinformuoja mokesčių administratoriaus apie jo pradėtą vykdyti 
individualią veiklą – taikoma administracinė atsakomybė pagal ATPK 1729 
straipsnį (žr. http://mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000056236).

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad, kaip minėta, tam tikrų 
rūšių individualios veiklos pajamos gali būti apmokestinamos įsigyjant 
verslo liudijimą, t. y. iš anksto sumokant fiksuoto dydžio gyventojų pajamų 
mokestį. Tačiau GPMĮ nėra nuostatų, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai 
nustatytų, kad verslo liudijimas yra dokumentas, kuris suteikia teisę vykdyti 
konkrečią veiklą kaip tokią, kad verslo liudijimas yra besąlygiškai būtina tam 
tikros veiklos vykdymo prielaida. Kaip matyti iš GPMĮ nustatyto teisinio 
reguliavimo, gyventojas neprivalo įsigyti verslo liudijimo veiklai, kuriai jis 
gali būti išduodamas, nes jis gali pasirinkti vykdyti individualią veiklą ir be 
jo. Tokiu atveju jam būtų taikomos bendrosios individualios veiklos pajamų 
apmokestinimo ir jos vykdymo tvarkos taisyklės. Taigi verslo liudijimas 
tai tik dokumentas, kuris suteikia teisę taikyti specialią jame nurodytos 
individualios veiklos pajamų apmokestinimo tvarką inter alia skirtingai nei 
kitos individualios veiklos vykdymo atveju, mokėti tik fiksuoto (konkrečiai 
apibrėžto) dydžio gyventojų pajamų mokestį, nepriklausantį nuo gautų verslo 
liudijime nurodytos individualios veiklos pajamų sumos. Šią išvadą patvirtina 
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ir GPMĮ 2 straipsnio 22 dalis, pagal kurią verslo liudijimas – tai šio įstatymo 
ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą 
verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytą veiklos rūšių sąrašą. Taigi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams 
taisyklių“ 2.3 punkto 1 papunkčio nuostata, kad išduotas verslo liudijimas 
suteikia teisę verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla, yra akivaizdžiai 
teisiškai nekorektiška. Dėl šių, o taip pat jau aukščiau išdėstytų argumentų 
ir priežasčių darytina išvada, kad individualios veiklos, kurios pajamos gali 
būti apmokestinamos taikant verslo liudijimų įsigijimo sistemą, vykdymas 
neįsigijus verslo liudijimo, taip pat nereiškia, kad tokia asmens veikla pati 
savaime tampa neteisėta kaip tokia, t. y. verslo liudijimo įsigijimas taip pat 
nėra būtinoji konkrečios veiklos vykdymo prielaida ir (arba) sąlyga (lot. 
conditio sine qua non). Vien tik tai, kad asmuo pradėjo vykdyti individualią 
veiklą, kurios pajamos gali būti apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą, tačiau 
verslo liudijimo neįsigijo, nedaro šios veiklos, kaip tokios, neteisėta per se; šios 
veiklos pajamos gali (turi) būti apmokestintos mokesčių įstatymų nustatyta 
tvarka. Taigi asmuo, kuris vykdo individualią veiklą neįsigijęs verslo liudijimo, 
kai jį tai veiklai galima įsigyti, taip pat negali būti traukiamas administracinėn 
atsakomybėn pagal ATPK 173 straipsnį.

VI.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos kelių 
transporto kodekso 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kelių transporto ūkinė 
komercinė keleivių ir krovinių vežimo už atlyginimą veikla yra licencijuojama. 
Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 2 ir 3 dalys apibrėžia, kada yra 
reikalinga licencija keleiviams ir kroviniams vežti. Kelių transporto veiklos 
licencijavimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 
m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170. Taigi atsižvelgiant į tai, kad E. Č. teikė tam 
tikras su vežimais susijusias paslaugas, galėtų būti svarstomas klausimas, ar 
E. Č. nepažeidė aukščiau paminėtų teisės normų, ar nevykdė licencijuojamos 
veiklos, neturėdamas licencijos šiai veiklai. Nustačius, kad asmuo vykdė veiklą, 
kuriai reikalinga licencija, neturėdamas licencijos, galėtų būti sprendžiama dėl 
asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 173 straipsnį.

Tačiau paminėti klausimai į šios bylos nagrinėjimo dalyką nepatenka. 
Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribas apsprendžia 
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administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluotas kaltinimas (žr., 
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. N444-340/2008). Nagrinėjamu atveju administracinio 
teisės pažeidimo protokole kaltinimas atitinkamos vežimo veiklos vykdymu, 
neturint licencijos šiai veiklai, nesuformuluotas. Protokole nėra jokių 
nuorodų į teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklos licencijavimą, 
neužsimenama apie tai, kad E. Č. vykdytai veiklai (teiktoms paslaugoms) buvo 
būtina gauti licenciją. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, administracinio 
teisės pažeidimo protokole suformuluoto kaltinimo esmę sudaro nepranešimas 
apie pradėtą vykdyti individualią veiklą, tuo pažeidžiant Taisyklių 4 ir 
6 punktus, o ne licencijuojamos vežimų veiklos vykdymas be licencijos, t. y. 
pažeidžiant atitinkamas kelių transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatas. Iš Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinės 
instancijos teismui pateiktų papildomų paaiškinimų taip pat negalima 
daryti vienareikšmės išvados, jog E. Č. buvo siekiama nubausti būtent už 
kelių transporto veiklos vykdymą neturint tam licencijos. Tad atsižvelgdama 
į aukščiau paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje nesvarsto ir 
nenagrinėja, ar vykdydamas šioje byloje nustatyto pobūdžio veiklą E. Č. 
nepadarė pažeidimo, numatyto ATPK 173 straipsnio 1 dalyje, tuo aspektu, 
kad nebuvo įgijęs licencijos keleiviams ir (arba) kroviniams vežti. Bylos 
nagrinėjimas pastaruoju aspektu išeitų už E. Č. pareikšto kaltinimo ir šios bylos 
nagrinėjimo ribų. Išplėstinė teisėjų kolegija kartu pabrėžia, kad tai neužkerta 
kelio kompetentingai institucijai, laikantis įstatyme nustatytų taisyklių, šį 
klausimą įvertinti ir, esant pagrindui, pradėti naują administracinio teisės 
pažeidimo teiseną, aiškiai suformuluojant reiškiamą kaltinimą.

VII.

ATPK 1729 straipsnio („Mokesčio mokėtojo registravimo duomenų 
pateikimo tvarkos pažeidimas“) 1 dalyje nustatyta, kad įmonių, įstaigų, 
organizacijų vadovams bei fiziniams asmenims baudą nuo penkių šimtų iki 
vieno tūkstančio litų užtraukia mokesčio mokėtojo registravimo duomenų 
nepateikimas Mokesčio mokėtojų registro tvarkytojui ar pavėluotas 
pateikimas, neteisingų duomenų pateikimas, taip pat pakeistų arba papildomų 
mokesčio mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas 
pateikimas. Jau minėta, kad nepranešimas apie individualios veiklos vykdymo 
pradžią kartu reiškia ir atitinkamų mokesčio mokėtojo registravimo 
duomenų (pvz., apie vykdomos individualios veiklos rūšį, jos vykdymo 
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pradžią (Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 24.2, 24.3 papunkčiai) 
nepateikimą Mokesčio mokėtojų registro tvarkytojui. Taigi išplėstinės teisėjų 
kolegijos nuomone, nepranešimas apie individualios veiklos vykdymą turi 
administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1729 straipsnyje, požymių. 
Todėl nustačius, kad asmuo pradėjo vykdyti individualią veiklą, tačiau teisės 
aktų nustatyta tvarka apie tai nepranešė mokesčių administratoriui, gali būti 
svarstoma dėl asmens atsakomybės pagal ATPK 1729 straipsnį.

Apeliaciniame skunde administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo 
tvirtina, kad baidarių nuoma yra kompleksinė paslauga, apimanti ir asmenų 
bei atitinkamo inventoriaus nuvežimą į pasirinkto maršruto vietą, o taip pat 
– parvežimą. Šiuo verslu jis užsiima turėdamas verslo liudijimą. Taigi tam, 
kad E. Č. veiką būtų galima kvalifikuoti pagal ATPK 1729 straipsnio 1 dalį, 
be kita ko, pirma, būtina nustatyti, kad E. Č. įsigytas verslo liudijimas šiuo 
atveju neapėmė transporto paslaugų, kitaip tariant, jo pajamos iš transporto 
paslaugų negalėjo būti apmokestinamos iš anksto sumokant fiksuoto dydžio 
pajamų mokestį, t. y. įsigyjant verslo liudijimą daiktų nuomai; ir, antra, kad ta 
jo veikla, kurios neapėmė verslo liudijimas buvo individuali ir dėl to jis turėjo 
apie ją pranešti mokesčių administratoriui.

Nagrinėdama paminėtus klausimus išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma 
primena, kad individualios veiklos pajamų apmokestinimas taikant verslo 
liudijimo įsigijimo (t. y. išankstinio ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio 
sumokėjimo) sistemą yra išimtis iš bendrosios individualios veiklos pajamų 
apmokestinimo sistemos. Baigtinis veiklų, kurioms gali būti taikoma ši sistema, 
sąrašas yra nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 
d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“. 
Todėl vadovaujantis bendrosiomis teisės normų aiškinimo taisyklėmis, pagal 
kurias išimtis nustatančios teisės normos negali būti aiškinamos plečiamai, 
darytina išvada, kad veiklos, kuriai gali būti taikoma išankstinio fiksuoto 
gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo sistema (verslo liudijimo sistema), 
sritis taip pat negali būti aiškinama plečiamai. Taigi veikla, kuriai gali būti 
taikoma verslo liudijimų sistema, paprastai gali apimti tik tokią veiklą, kuri 
konkrečiai nurodyta gyventojui išduotame verslo liudijime ir kurios vykdymo 
neriboja kiti teisės aktai (pvz., atitinkamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo 
gyventojams taisyklių“ nuostatos). Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos 
nuomone, į veiklą, kuriai gali būti taikoma verslo liudijimų sistema, taip 
pat galėtų patekti ir tokia veikla, kuri, nors ir konkrečiai nenurodyta verslo 
liudijime ir atitinkamuose teisės aktuose, tačiau yra neatsiejamai susijusi su 
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šia (verslo liudijime nurodyta) veikla, kurios atskyrimas nuo verslo liudijime 
nurodytos veiklos būtų dirbtinio pobūdžio. Priešingas aiškinimas neatitiktų 
protingo teisės normų aiškinimo principo.

Minėta, kad individualios veiklos sąvoka apibrėžiama GPMĮ 2 straipsnio 
7 dalyje. Iš pateikto apibrėžimo matyti, kad vertinant, ar gyventojo veikla 
gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos 
savarankiškumo, versliškumo, tęstinumo požymių ir tokios veiklos tikslo – 
ekonominės naudos siekimo – buvimą, o taip pat tokios veiklos priskirtinumą 
išvardintoms veiklos rūšims (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2006 m. spalio 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-916/2006).

Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nurodo, kad verslo liudijimais visais 
atvejais turi būti naudojamasi sąžiningai. Teisė neturėtų ginti asmens, kuris 
piktnaudžiauja mokesčių teisės aktais (Mokesčių administravimo įstatymo 69 
str.), t. y., pavyzdžiui, įsigyja verslo liudijimą tik siekdamas pridengti kitą, verslo 
liudijime tiesiogiai nenurodytą veiklą, pagal jos tikslą, pobūdį ir turinį realiai 
esančią pagrindine (dominuojančia) jo veikla. Be to, vykdant veiklą su verslo 
liudijimu turi būti paisoma ir kitų imperatyvių šios veiklos vykdymo sąlygų.

VIII.

Byloje neginčytinai nustatyta, kad turistų ir baidarių pervežimui E. 
Č. buvo įdarbinęs R. T. Darbo sutartis eiti vairuotojo pareigas su juo buvo 
sudaryta ir darbuotojas pradėjo dirbti 2007 m. gegužės 23 d. (b. l. 9–10). Tiek 
R. T., tiek E. Č. patvirtino, kad turistus ir baidares R. T. faktiškai pervežinėjo. 

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl 
verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“, 3 punkte nustatyta, kad 
„gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai 
asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, 
globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, 
gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo 
liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje 
individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas“. Taigi ši teisės norma 
draudžia pasitelkti veiklai, kuriai asmuo įsigyja verslo liudijimą (t. y. iš anksto 
sumoka už šios veiklos pajamas fiksuoto dydžio pajamų mokestį), vykdyti 
gyventojus, kurie nėra to gyventojo sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 
14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas). Šios teisės normos prasmė yra ta, 
kad gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, avansu sumoka pajamų mokestį 
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tik už tas pajamas, kurias jis gauna iš verslo liudijime nurodytos veiklos, kurią 
vykdo jis pats ar kartu su aukščiau paminėtais asmenimis.

R. T. nepatenka į nė vieną aukščiau paminėtą kategoriją asmenų, kurie 
galėtų vykdyti veiklą kartu su E. Č. ir už tokios veiklos pajamas pakaktų iš 
anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, t. y. įsigyti verslo liudijimą. 
Taigi pasitelkus (įdarbinus) vežimų vykdymui (transporto paslaugų teikimui) 
kitą asmenį, E. Č. įsigytas verslo liudijimas šių paslaugų (veiklos) apimti 
negalėjo, kitaip tariant, šios veiklos pajamų apmokestinimas verslo liudijimo 
įsigijimu (išankstiniu fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimu) nebuvo galimas.

Vertindama, ar minėta E. Č. veikla (transporto paslaugų teikimas) turėjo 
individualios veiklos požymių, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad, pirma, ši 
veikla buvo savarankiška, nes administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo 
ją vykdė nepriklausomai nuo kitų asmenų valios. Antra, tokia veikla nebuvo 
atsitiktinė. Egzistavo motyvas ir galimybės pervežimo paslaugas, pasitelkus 
trečiąjį asmenį, teikti tęstinį laikotarpį, nes darbo sutartis su vairuotoju buvo 
sudaryta dviejų mėnesių laikotarpiui. Dėl savo pobūdžio, vykdymo būdo, turinio 
ir nagrinėjamos situacijos išskirtinumo ši veikla nelaikytina ir mažareikšme, 
lyginant su pagrindine veikla (baidarių nuoma), todėl negali būti laikoma, kad 
pagrindinė veikla (baidarių nuoma) pervežimo veiklą visiškai absorbavo, apėmė 
ir tokiu būdu eliminavo jos kaip individualios veiklos požymius. Juolab kad savo 
interneto tinklalapyje E. Č. transporto paslaugas buvo aiškiai išskyręs, nurodęs jų 
kainą (b. l. 14, 15). Trečia, šios veiklos vykdymu, be jokios abejonės, buvo siekiama 
ekonominės naudos. Ta aplinkybė, kad už šią veiklą užmokestis nebuvo atskirai 
išskirtas ir apskaitytas, šios išvados nepakeičia. Tiesioginis (atskiras) atsiskaitymas 
už tam tikrą suteiktą konkrečią paslaugą nėra būtinas požymis sprendžiant dėl 
šios veiklos pripažinimo individualia. Užmokestis už suteiktą tam tikrą konkrečią 
paslaugą gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai, sąmoningai arba ne, įtrauktas ir į visų 
tam tikru laikotarpiu suteiktų paslaugų kainą. Savo ruožtu, teikdamas paaiškinimą 
administracinio teisės pažeidimo protokole (b. l. 3), taip pat 2007 m. birželio 2 
d. paaiškinime (b. l. 7) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo aiškiai 
nurodė, kad transportavimo kaštai buvo įtraukiami į baidarės nuomos kainą. Šio 
fakto jis neginčija ir apeliaciniame skunde. Atsižvelgiant į paminėtą, išplėstinei 
teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad vykdydamas aukščiau minėtą veiklą 
apeliantas siekė ir realiai gavo ekonominės naudos.

IX.

Apibendrindama aukščiau paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens vykdyta klientų ir kitų 
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turizmo priemonių pervežimo veikla, kurios neapėmė jam išduotas verslo 
liudijimas, turėjo individualios veiklos požymių. Tai, savo ruožtu, lemia, kad 
E. Č. veikoje yra visi ATPK 1729 straipsnio 1 dalies pažeidimo požymiai. 
Nepranešdamas apie pradėtą vykdyti individualią transporto (pervežimo) 
paslaugų veiklą, jis nepateikė teisės aktuose nustatytų mokesčio mokėtojo 
registravimo duomenų Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojui. E. Č. kaltę, kaip 
administracinio teisės pažeidimo sudėties būtinąjį požymį (ATPK 9-11 str.), be 
kita ko, patvirtina tai, kad dar 2006 m. redakcijos Verslo liudijimą įsigyjančio 
gyventojo atmintinėje buvo aiškiai nurodyta, kad jei gyventojas nori verstis 
veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų 
mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali 
veikla pagal verslo liudijimą, t. y. steigti įmonę arba registruoti individualią veiklą; 
kad gyventojas ketindamas veiklai pasitelkti į verslo liudijimą neįrašytus fizinius 
asmenis, pavyzdžiui, sudarydamas su jais darbo sutartis, turėtų pasirinkti kitą 
ūkinės veiklos formą nei veikla pagal verslo liudijimą, t. y. turėtų steigti įmonę 
ar registruoti individualią veiklą (žr. http://mic.vmi.lt/documentpublicone.
do?id=1000019687). Taigi E. Č. turėjo ir galėjo žinoti apie tuos reikalavimus, dėl 
kurių nevykdymo jis šiuo metu traukiamas administracinėn atsakomybėn.

ATPK 1729 straipsnio 1 dalis nustato švelnesnę atsakomybę nei ATPK 
173 straipsnis, pagal kurį E. Č. buvo nubaustas pirmosios instancijos teismo 
nutarimu. Be to, E. Č. buvo pranešta apie galimybę perkvalifikuoti jo veiką į 
ATPK 1729 straipsnio 1 dalį, todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra 
pagrindas perkvalifikuoti E. Č. veiką iš ATPK 173 straipsnio 1 dalies į 1729 
straipsnio 1 dalį ir skirti jam nuobaudą šios normos sankcijos ribose. Byloje 
nenustatyta nei sunkinančių, nei lengvinančių aplinkybių, todėl skirtina 
sankcijos vidurkio bauda – 750 litų.

Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 
išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimą 

pakeisti: perkvalifikuoti E. Č. veiką iš Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 173 straipsnio 1 dalies į 1729 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 750 Lt 
(septynių šimtų penkiasdešimties litų) baudą.

Nutartis neskundžiama.
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2.3. Dėl nutarimo, kuriuo paskirtas areštas, vykdymo senaties eigos 
sustabdymo, kai asmuo vengia atlikti jam skirtą areštą

ATPK 308 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nutarimo dėl administracinio 
arešto vykdymo senatis – vieneri metai. Nutarimo skirti administracinį areštą 
vykdymo ir senaties eigos pradžia yra numatyti ATPK 304 straipsnio 1 dalyje. 
Taigi įstatymo leidėjas imperatyviai reglamentavo šios rūšies administracinės 
nuobaudos vykdymo senaties terminą, nenumatydamas, kad asmeniui vengiant 
atlikti jam skirtą administracinį areštą, nutarimo vykdymo senaties termino eiga 
sustoja. Todėl šioje situacijoje teisės spragos konstatavimas ir teisės ar įstatymo 
analogijos taikymas yra negalimi. Įstatymo analogijos pagrindu taikant Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 3 dalį, pagal kurią senaties eiga 
sustoja, jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, 
būtų pabloginta patraukto administracinėn atsakomybėn asmens teisinė 
padėtis, o tokia situacija baudžiamojo pobūdžio bylose, kurioms priskirtinos 
ir administracinių teisės pažeidimų bylos, yra negalima, ji prieštarautų 
konstituciniam teisinės valstybės principui.

Administracinė byla Nr. N62-4545/2009
Procesinio sprendimo kategorija 53

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos 
pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus,

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Šiaulių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Kelių policijos biuro apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto 
apylinkės teismo 2009 m. sausio 30 d. nutarimo M. R. administracinio teisės 
pažeidimo byloje.



238

I. Administracinių teismų praktika

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuras 
2009 m. sausio 26 d. Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė teikimą, kuriuo 
prašė sustabdyti M. R. 2008 m. sausio 8 d. šio teismo nutarimu skirto 30 parų 
arešto vykdymo senaties eigą, iki bus surastas M. R. ar jis pats atvyks atlikti 
jam skirtą areštą. Nurodė, kad minėtu teismo 2008 m. sausio 8 d. nutarimu 
M. R. skirta 4 000 Lt bauda buvo pakeista į 30 parų administracinio arešto. M. 
R. buvimo vieta nežinoma, todėl 2008 m. gegužės 12 d. paskelbta jo paieška. 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir 
ATPK) 308 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutarimo dėl administracinio 
arešto senatis – vieneri metai. ATPK nenustato administracinės nuobaudos 
vykdymo senaties eigos sustabdymo, kai asmuo, kuriam ji paskirta, slapstosi, 
tačiau šiuo atveju pagal analogiją gali būti taikomos Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 3 dalies nuostatos, pagal kurias senaties eiga 
sustoja, jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę.

Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 30 d. nutarimu teikimą 
atmetė. Teismas nurodė, kad ATPK 308 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas 
administracinio arešto vykdymo senaties vienerių metų naikinamasis 
terminas, numatytas įstatymo leidėjo. Tik tais atvejais, kai terminų nėra 
nustatęs įstatymas, juos skiria teismas. Teismo paskirti terminai gali būti 
teismo pratęsti. Jokie įstatymai nenumato, kad teismas galėtų sustabdyti 
senaties eigos terminą.

II.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos 
biuras apeliaciniame skunde prašo panaikinti teismo 2009 m. sausio 30 d. 
nutarimą ir grąžinti teikimą teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad ATPK 
nenumato termino, nuo kada skaičiuojamas administracinio arešto senaties 
terminas, taip pat atvejų, kada sustabdoma senaties eiga. Šiuo atveju turi būti 
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 3 
dalies nuostatomis. Analogija su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
taikymu numatyta dėl baudų kaip administracinių nuobaudų išieškojimo 
(administracinė jurisprudencija Nr. 3(13) 2007 m.). Priešingu atveju baudos 
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išieškojimo vykdymo senaties terminas, kai asmuo vengia ją sumokėti, būtų 
ilgesnis nei administracinio arešto.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
III.

Apeliacinis skundas netenkintinas.
Administracinis areštas – išskirtinė administracinė nuobauda, kuria yra 

apribojama asmens judėjimo laisvė, tad administracinis areštas nustatomas 
ir skiriamas tik išimtiniais atvejais (ATPK 29 str. 1 d.). Dėl šių priežasčių 
įstatymo leidėjas numatė tam tikras išskirtines, lyginant su kitų rūšių 
administracinėmis nuobaudomis, administracinio arešto skyrimo, taip pat ir 
vykdymo sąlygas. Viena iš jų yra reglamentuota ATPK 308 straipsnio 2 dalyje, 
kurioje numatyta, kad nutarimo dėl administracinio arešto vykdymo senatis 
– vieneri metai. Taigi įstatymo leidėjas imperatyviai reglamentavo šios rūšies 
administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminą, nenumatydamas, 
kad asmeniui vengiant atlikti jam skirtą administracinį areštą, nutarimo 
vykdymo senaties termino eiga sustoja. Todėl šioje situacijoje teisės spragos 
konstatavimas, o tuo pačiu ir teisės ar įstatymo analogijos taikymas yra 
negalimi. Pažymėtina, kad nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo, o 
tuo pačiu ir senaties eigos pradžia yra numatyti ATPK 304 straipsnio 1 dalyje. 
Be to, šiuo atveju ne  mažiau svarbu pažymėti ir tai, kad įstatymo analogijos 
pagrindu taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 3 
dalies nuostatas, kas, pasak apelianto, turėtų būti daroma nagrinėjamu atveju, 
būtų pabloginta patraukto administracinėn atsakomybėn asmens teisinė 
padėtis, o tokia situacija baudžiamojo pobūdžio bylose, kurioms priskirtinos 
ir administracinių teisės pažeidimų bylos, yra negalima, ji prieštarautų 
konstituciniam teisinės valstybės principui.

Apelianto argumentai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
96 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymas yra pripažintas teismų praktikoje, 
atmestini. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse 
bylose Nr. N3-904/2004, N12-159/2005 bei daugelyje kitų, iš tiesų yra 
pripažinęs minėtos teisės normos taikymą įstatymo analogijos pagrindu 
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje, tačiau šiose bylose nagrinėtos 
situacijos iš esmės skyrėsi nuo esančios šioje byloje. Minėtose bylose buvo 
sprendžiamas baudos kaip administracinės nuobaudos vykdymo senaties 
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termino, kuris nėra reglamentuotas ATPK, klausimas, be to, taikant Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatas, priešingai nei nagrinėjamoje 
situacijoje, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui buvo siekiama 
garantuoti bent jau ne blogesnę teisinę padėtį, nei asmeniui, kurio atžvilgiu 
buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje.

Remiantis tuo, kas pasakyta, spręstina, kad apelianto teiginys, jog 
pirmosios instancijos teismo sprendimu galėtų būti sustabdyta nutarimo 
skirti administracinį areštą vykdymo senaties eiga, yra neteisėtas ir 
nepagrįstas. Apeliacinis skundas yra netenkinamas, o pirmosios instancijos 
teismo nutarimas paliekamas nepakeistu.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Apeliacinio skundo netenkinti.
Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 30 d. nutarimą palikti 

nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

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

3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties

3.1.1. Dėl reikalavimo įvertinti su privačiu ir šeimos gyvenimu susijusias 
aplinkybes, priimant sprendimą dėl įpareigojimo išvykti

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 125 straipsnis nustato įpareigojimo 
išvykti iš Lietuvos Respublikos pagrindus. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, 
įpareigojimas išvykti iš Lietuvos Respublikos – teisės aktų nustatyta tvarka 
priimtas sprendimas, pagal kurį užsienietis per nustatytą laiką savarankiškai 
privalo palikti Lietuvos Respublikos teritoriją. Sprendimų dėl užsieniečio 
įpareigojimo išvykti priėmimo tvarką detalizuoja Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. IV-429 patvirtintos Sprendimų 
dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per 
Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklės (2007 m. kovo 
30 d. įsakymo Nr. IV-118 redakcija; toliau – ir Taisyklės). Šių nuostatų sisteminė 
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ir lingvistinė analizė suponuoja išvadą, jog atliekamas tyrimas dėl užsieniečio 
įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos apsiriboja tik konkretaus fakto ir 
teisės aktuose nustatytų pagrindų, dėl kurių asmuo negali išvykti iš šalies (neturi 
reikiamų kelionės dokumentų (Taisyklių 2 p.), paskirta kardomoji priemonė, kuri 
apriboja jo teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos arba taikomi kiti judėjimo laisvės 
Lietuvos Respublikoje apribojimai, yra paskelbta asmens paieška (Taisyklių 3 
p.), ar yra kiti įstatymuose numatyti atvejai (Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ 124 str. 3 d.)), nustatymu. Sprendimo dėl įpareigojimo išvykti priėmimo 
metu nėra taikomas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 128 straipsnis, kuris 
nustato, kokios aplinkybės yra vertinamos priimant sprendimą išsiųsti užsienietį 
arba sustabdant sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos 
vykdymą. Sprendimas „išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos“ ir sprendimas dėl 
„įpareigojimo išvykti“ yra dvi procedūros, kurios teisės aktų leidėjo tiek Užsieniečių 
teisinės padėties įstatyme, tiek Taisyklėse yra aiškiai apibrėžtos ir atskirtos, 
taikomos esant skirtingiems pagrindams ir laikantis skirtingų jų vykdymo 
taisyklių. Sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos 
nėra vykdomas priverstinai. Jo nevykdymas yra pagrindas užsieniečio išsiuntimo 
procedūrai pradėti (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 126 str. 1 d. 1 p.), 
kurios metu, be kita ko, ir yra įvertinami šeiminiai ryšiai su Lietuvoje gyvenančiais 
asmenimis bei esami ekonominiai, socialiniai ir kiti ryšiai su Lietuvos Respublika 
(Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 128 str. 1 d. 2 ir 3 p.).

Administracinė byla Nr. A756-671/2009
Procesinio sprendimo kategorija 3.5

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. birželio 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio, 
Vaidos Urmonaitės–Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjai M. B., 
atsakovo atstovei N. L., 
vertėjai Gretai Maselskienei,
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viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios 
policijos Migracijos tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal pareiškėjos M. D. (B.) skundą atsakovui Vilniaus miesto vyriausiojo policijos 
komisariato viešosios policijos Migracijos tarnybai, trečiuoju suinteresuotu 
asmeniu byloje dalyvaujant R. Z. (R. Z.) B. dėl sprendimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėja M. D. (B.) kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą prašydama panaikinti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 
viešosios policijos Migracijos tarnybos (toliau – ir Migracijos tarnyba) 2008 
m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 10-14-SP2-25 „Dėl Izraelio pilietės M. D. (B.) 
įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos“. Pareiškėja skunde nurodė, kad 
ji gyveno Lietuvos Respublikoje nuo 1967 metų iki 1985 metų, vėliau išvyko su 
vyru gyventi į Rusiją, (duomenys neskelbtini) miestą. Iš Rusijos ji 2000 m. birželio 
20 d. išvyko į Izraelį, kur jai buvo suteikta Izraelio pilietybė. Pareiškėjos vaikai – 
dukra L. R. (D.), gimusi 1958 m. birželio 23 d., ir sūnus V. D., gimęs 1961 m. kovo 
31 d., yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje. 
Pareiškėja bevizio režimo būdu 2007 m. vasario 22 d. atvyko į Lietuvos Respubliką  
pasimatyti su vaikais. Tuo pačiu metu ji susipažino su R. Z. B., su kuriuo 2007 
m. gruodžio 27 d. susituokė. Šiuo metu pareiškėja gyvena kartu su vyru jam 
nuosavybės teise priklausančiame bute. Tačiau, neatsižvelgdama į šias aplinkybes, 
Migracijos tarnyba 2008 m. vasario 26 d. surašė pareiškėjai administracinio teisės 
pažeidimo protokolą ir skyrė jai pagal LR ATPK 206 straipsnį administracinę 
nuobaudą – įspėjimą. Migracijos tarnyba 2008 m. vasario 26 d. taip pat priėmė 
sprendimą Nr. 10-14-SP3-25, kuriuo įpareigojo pareiškėją išvykti iš Lietuvos 
Respublikos į Izraelį per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Pareiškėjos 
nuomone, šis Migracijos tarnybos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, jis 
nepagrįstai apriboja pareiškėjos teises į asmeninį ir šeiminį gyvenimą (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 22 str. 1 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 8 str.1 d.). Skundžiamas sprendimas prieštarauja 
Europos Sąjungos Tarybos 2003 m. rugsėjo 22 d. direktyvai Nr. 203/86/EB „Dėl 
teisės į šeimos susijungimą“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 128 straipsniu, priimant 
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sprendimą išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos, turi būti atsižvelgiama 
į jo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laiką, šeiminius ryšius su asmenimis, 
gyvenančiais Lietuvos Respublikoje, esamus socialinius, ekonominius ir kitus 
ryšius su Lietuvos Respublika. Pareiškėja skunde pažymėjo, kad Įstatymo 40 
straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka, ji padavė Migracijos tarnybai 
prašymą dėl laikinojo leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. Tačiau 
nepanaikinus anksčiau priimto skundžiamo sprendimo, toks leidimas negali būti 
išduotas. Pareiškėjos nuomone, šeimos susijungimo pagrindu jai turi būti suteikta 
galimybė gyventi Lietuvos Respublikoje.

Atsakovas Migracijos tarnyba prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip 
nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad Migracijos tarnybos pareigūnui patikrinus 
pareiškėjos pasą, buvo nustatyta, kad ji į Lietuvos Respubliką atvyko 2007 
m. spalio 17 d. ir nuo 2008 m. sausio 18 d. gyvena Lietuvoje neteisėtai, nes 
bendras buvimo laikas Lietuvos Respublikoje viršijo tris mėnesius. Įstatymo 11 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, 
turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje be vizos iki 3 mėnesių per 
pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką ar į 
kitą Šengeno valstybę dienos. Nagrinėjamu atveju taip pat buvo nustatyta, kad 
2007 m. gruodžio 27 d. pareiškėja sudarė santuoką su Lietuvos Respublikos 
piliečiu R. Z. B. Migracijos tarnybai nebuvo pateikta jokių medicininių pažymų, 
patvirtinančių, kad pareiškėjos sveikatos būklė yra sunki ir dėl tokios būklės 
ji negali keliauti, ar kad jai reikalinga gydytojų priežiūra Lietuvoje. Todėl, 
vadovaudamasi Įstatymo 125 straipsnio 6 punktu, Migracijos tarnyba 2008 m. 
vasario 26 d. priėmė sprendimą Nr. 10-14-SP2-25, kuriuo pareiškėja įpareigota 
išvykti iš Lietuvos Respublikos per 15 dienų. Priimant šį sprendimą nebuvo 
atsižvelgta į Įstatymo 128 straipsnyje nurodytas aplinkybes, kadangi į šias 
aplinkybes atsižvelgiama priimant sprendimą išsiųsti užsienietį. Įstatymo 2 
straipsnis aiškiai apibrėžia dvi sąvokas: 8 punktas nustato, kad išsiuntimas iš 
Lietuvos Respublikos – tai priverstinis užsieniečio išvežimas ar išvesdinimas iš 
Lietuvos Respublikos teritorijos; 9 punktas nustato, kad įpareigojimas išvykti 
iš Lietuvos Respublikos – tai teisės aktų nustatyta tvarka priimtas sprendimas, 
pagal kurį užsienietis per nustatytą laiką savarankiškai privalo palikti Lietuvos 
Respublikos teritoriją. Tačiau nagrinėjamu atveju buvo atsižvelgta į pareiškėjos 
garbingą amžių, todėl jai buvo duotas maksimalus terminas išvykti iš Lietuvos 
Respublikos – 15 dienų (Įstatymo 127 str. 1 p.). Pareiškėjos teiginys, kad ji pateikė 
Migracijos tarnybai prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, 
neatitinka tikrovės. Be to, vadovaujantis Įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 
prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsienietis turi 
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pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai 
užsienyje, o būdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – Vidaus reikalų 
ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia 
užsieniečiui teisės būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas 
užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo R. Z. B. prašė tenkinti pareiškėjos skundą 
ir panaikinti Migracijos tarnybos 2008 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 10-14-
SP2-25. Savo prašymą trečiasis suinteresuotas asmuo grindė tokiais pačiais 
argumentais, kokiais buvo grindžiamas pareiškėjos skundas.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 19 d. 
sprendimu panaikino Migracijos tarnybos 2008 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 
10-14-SP2-25 ir įpareigojo atsakovą išnagrinėti bylą iš naujo bei priimti naują 
sprendimą. Teismas sprendime nurodė, kad Migracijos tarnybos 2008 m. vasario 
26 d. sprendime Nr. 10-14-SP2-25, kaip vienintelis jo priėmimo argumentas, 
nurodyta ta aplinkybė, jog pareiškėja M. D. nuo 2008 m. sausio 18 d. Lietuvos 
Respublikoje gyvena neteisėtai, pasibaigus bevizio buvimo laikotarpiui. Tačiau 
atsakovas privalėjo įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes, pradedant nuo 
atvykimo į Lietuvos Respubliką momento. Iš užsieniečio apklausos lapo matyti, 
kad pareiškėją šiuo metu išlaiko jos sutuoktinis, kad jos sveikatos būklė yra 
sunki (b. l. 33). Byloje esantis santuokos liudijimas patvirtina, jog R. Z. B. ir M. 
D. 2007 m. gruodžio 27 d. sudarė santuoką (b. l. 20). Skundžiamas sprendimas 
nėra tinkamai pagrįstas šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatomis (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 
ir Europos Tarybos 2001 m. kovo 15 d. reglamento Nr. 539/2001 normomis). 
Atsakovas pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių visiškai nesiaiškino ir 
netyrė. Be to, atsakovo sprendimas priimtas per labai trumpą laiką (2008 m. 
vasario 19 d. buvo gauta informacija, kad M. D. Lietuvos Respublikoje gyvena 
neteisėtai, 2008 m. vasario 25 d. patikrinimo metu nustatyta, jog informacija 
pasitvirtino, o 2008 m. vasario 26 d. priimtas sprendimas įpareigoti pareiškėją 
išvykti iš Lietuvos Respublikos). Tai kelia abejonių, ar nebuvo pažeistos 
asmens teisės, numatytos Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 1 
dalyje. Teismas konstatavo, kad atsakovas skundžiamą sprendimą priėmė 
pažeisdamas pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų 
aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, skundžiamas sprendimas 
yra nemotyvuotas, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje 
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nustatytų reikalavimų ir prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl 
negali būti laikomas pagrįstu, teisėtu ir teisingu.

III.

Apeliaciniu skundu atsakovas Migracijos tarnyba prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimą. Atsakovas 
nurodo, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 
127 straipsnio 6 dalis numato, jog tvarką, reglamentuojančią sprendimų dėl 
užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per 
Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimą ir jų vykdymą, nustato Vidaus reikalų 
ministras. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. 
įsakymu Nr. IV-429 patvirtintų Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, 
išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją 
priėmimo ir vykdymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 19 punktas numato, 
kad dokumentai dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti turi būti išnagrinėti ir 
sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti turi būti priimtas ne vėliau 
kaip per 2 darbo dienas nuo fakto, kad yra Įstatymo 125 straipsnyje nustatyti 
užsieniečio įpareigojimo išvykti pagrindai, nustatymo dienos. Nagrinėjamu 
atveju informacija (pareiškimas) apie neteisėtai gyvenančią užsienietę buvo gauta 
2008 m. vasario 19 d. Ši informacija pasitvirtino 2008 m. vasario 25 d., tai yra 
po septynių dienų, per kurias pareigūnai turėjo pakankamai laiko išsiaiškinti 
visas aplinkybes dėl užsienietės teisinės padėties Lietuvos Respublikoje – kada ji 
atvyko į Lietuvos Respubliką, ar tikrai sudaryta santuoka su Lietuvos Respublikos 
piliečiu, ar kreipėsi ji dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo. 
Migracijos tarnybos 2008 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. 10-14-SP2-25 atitinka 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 
IV-429 patvirtintų Taisyklių trečią priedą, sprendime yra nurodytos teisės aktų 
nuostatos, kuriomis vadovaujantis jis priimtas, jame yra aiškiai suformuluotos 
nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta jo apskundimo tvarka. 
Pareiškėja M. D. susipažino su atsakovo turima medžiaga, pateikė papildomą 
informaciją, davė paaiškinimus, pateikė savo nuomonę, gavo sprendimą. Todėl, 
atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad skundžiamas atsakovo 
sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti 
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ir kad jis 
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Atsakovas pažymi, kad pareiškėja, 
įvykdžiusi Migracijos tarnybos sprendimą, neprarastų teisės į šeimos susijungimą 
– teisėtai sugrįžus į Lietuvos Respubliką, ji galėtų kreiptis į Migracijos tarnybą dėl 
leidimo laikinai gyventi gavimo, o vėliau – ir įforminimo.
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Atsiliepimais į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėja M. D. (B.) ir 
trečiasis suinteresuotas asmuo R. Z. B. prašo palikti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimą nepakeistą, o 
atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto 
asmens nuomone, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kilo dėl atsakovo Migracijos tarnybos 2008 m. vasario 26 

d. sprendimo Nr. 10-14-SP3-25 „Dėl Izraelio pilietės M. D. (B.) įpareigojimo 
išvykti iš Lietuvos Respublikos“ (toliau – ir Sprendimas), kuriuo pareiškėja 
buvo įpareigota išvykti iš Lietuvos Respublikos iki 2008 m. kovo 12 d. (b. l. 18) 
teisėtumo ir pagrįstumo. Sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas 
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“) 125 straipsnio 6 punktu, kuriame 
nustatyta, jog užsienietis yra įpareigojamas išvykti iš Lietuvos Respublikos, 
jeigu jis yra Lietuvos Respublikoje laikotarpį, viršijantį įstatyme nustatytą 
užsieniečiams buvimo be vizos laiką.

Minėto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad užsienietis, kuriam 
taikomas bevizis režimas, turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje 
be vizos iki 3 mėnesių per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo 
į Lietuvos Respubliką ar į kitą Šengeno valstybę dienos. Užsieniečio pareiga 
išvykti iš Lietuvos Respublikos iki pasibaigiant minėtam laikotarpiui yra 
įtvirtinta Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 124 straipsnio 2 dalyje.

Byloje ginčo dėl to, kad pareiškėja pažeidė šias įstatymines nuostatas, nėra, 
tačiau, kaip matyti iš pirmosios instancijos teismui pateikto 2008 m. kovo 27 d. 
patikslinto skundo (b. l. 4, 5), ji, be kita ko, mano, kad Sprendimas priimtas 
pažeidžiant teisės aktuose nustatytas priėmimo procedūras, nes nevertintos 
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio 1 dalyje numatytos 
aplinkybės. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkindamas pareiškėjos 
skundą, 2008 m. birželio 19 d. sprendimu panaikino skundžiamą Migracijos 
tarnybos sprendimą ir įpareigojo atsakovę išnagrinėti bylą iš naujo bei priimti 
naują sprendimą, nurodydamas, kad ji neįvertino visų bylai reikšmingų 
aplinkybių, sprendimas nebuvo tinkamai pagrįstas teisės aktų nuostatomis, 
nemotyvuotas, priimtas pažeidžiant pagrindines priėmimo procedūras, 
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neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų ir prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas 
nustato, kad skundžiamas aktas ar jo dalis turi būti panaikintas, jeigu jis yra 
neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, 
ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 
sprendimo pagrįstumą.

Sprendžiant klausimą dėl to, ar priimant skundžiamą Sprendimą nebuvo 
pažeistos pagrindinės procedūros, pirmiausia pažymėtina, jog Įstatymas „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ iš esmės nustato tik sprendimų dėl užsieniečio 
įpareigojimo išvykti priėmimo pagrindus bei sprendimus priimančias 
institucijas, o detalesnę šios procedūros tvarką paveda nustatyti Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministrui (Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ 127 str. 6 d.). Vykdydamas šį įstatymų leidėjo pavedimą, Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministras 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. IV-429 
patvirtino Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo 
ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo 
taisykles (2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. IV-118 redakcija; toliau – ir Taisyklės).

Taisyklių 2 punktas nustato, jog užsienietis įpareigojamas išvykti 
Įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 125 straipsnyje nustatytais 
pagrindais. Minėtoje įstatymo nuostatoje nustatyta, kad užsienietis yra 
įpareigojamas išvykti iš Lietuvos Respublikos, jeigu jam panaikinta viza, 
leidimas laikinai gyventi arba leidimas nuolat gyventi, jis yra Lietuvos 
Respublikoje pasibaigus vizos galiojimui, jis gyvena Lietuvos Respublikoje 
pasibaigus leidimo laikinai gyventi galiojimui, į Lietuvos Respubliką jis 
atvyko teisėtai, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje be leidimo laikinai 
gyventi ar leidimo nuolat gyventi, jeigu privalo jį turėti arba jis yra Lietuvos 
Respublikoje laikotarpį, viršijantį šio įstatymo nustatytą užsieniečiams buvimo 
be vizos laiką. Pats įpareigojimas išvykti iš Lietuvos Respublikos įstatymų 
leidėjo yra apibrėžtas kaip aktų nustatyta tvarka priimtas sprendimas, pagal 
kurį užsienietis per nustatytą laiką savarankiškai privalo palikti Lietuvos 
Respublikos teritoriją (Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 str. 9 d.). 

Iš šių nuostatų akivaizdu, kad teisės aktų leidėjas nesuteikė sprendimą 
dėl įpareigojimo išvykti priimančiai institucijai diskrecijos priimti ar nepriimti 
tokio sprendimo. Be to, Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 125 
straipsnio nuostatų analizė to paties įstatymo 124 straipsnio 1 ir 2 dalių, 
nustatančių atvejus, kada užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos Respublikos, 
kontekste leidžia teigti apie formalų pagrindų dėl užsieniečių įpareigojimo 
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išvykti nustatymą. Pastaroji aplinkybė aiškiai atsispindi Taisyklių 19 punkte, 
nustatančiame, kad dokumentai dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti turi būti 
išnagrinėti ir sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti turi būti priimtas 
ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo fakto, kad yra įstatymo „Dėl užsieniečių 
teisinės padėties“ 125 straipsnyje nustatyti užsieniečio įpareigojimo išvykti 
pagrindai, nustatymo dienos, o jeigu užsienietis sulaikytas ne ilgiau kaip 48 
valandoms – ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sulaikymo momento.

Taigi sisteminė ir lingvistinė paminėtų teisės aktų nuostatų analizė 
leidžia daryti išvadą, jog atliekamas tyrimas dėl užsieniečio įpareigojimo 
išvykti iš Lietuvos Respublikos apsiriboja tik konkretaus fakto (nagrinėjamu 
atveju – kad pareiškėja Lietuvos Respublikoje yra laikotarpį, viršijantį įstatyme 
nustatytą užsieniečiams buvimo be vizos laiką) ir teisės aktuose nustatytų 
pagrindų, dėl kurių asmuo negali išvykti iš šalies (neturi reikiamų kelionės 
dokumentų (Taisyklių 2 p.), paskirta kardomoji priemonė, kuri apriboja jo 
teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos arba taikomi kiti judėjimo laisvės Lietuvos 
Respublikoje apribojimai, yra paskelbta asmens paieška (Taisyklių 3 p.), ar yra 
kiti įstatymuose numatyti atvejai (Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 
124 str. 3 d.)), nustatymu. Tokią išvadą suponuoja ir Taisyklių II skyriuje 
nustatyta sprendimo dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti priėmimo tvarka.

Pastarosios išvados nepaneigia ir pareiškėjos argumentai, jog priimdama 
ginčijamą sprendimą atsakovas privalėjo atsižvelgti į Įstatymo „Dėl užsieniečių 
teisinės padėties“ 128 straipsnio 1 dalyje išvardintas aplinkybes. Pirmiausia 
pažymėtina, jog lingvistiniu teisės aiškinimo metodu analizuojant šią įstatymo 
nuostatą ir laikantis prielaidos, jog įstatymų leidėjas teisės akte nevartoja 
nereikalingų žodžių bei dviprasmybių, matyti, kad ji taikoma tik tais atvejais, 
kai yra priimamas sprendimas „išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos“, 
o ne sprendimas dėl „įpareigojimo išvykti“. Šios dvi procedūros teisės aktų 
leidėjų tiek Įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, tiek Taisyklėse, yra 
aiškiai apibrėžtos ir atskirtos, taikomos esant skirtingiems pagrindams ir 
laikantis skirtingų jų vykdymo taisyklių. Todėl nagrinėjamam ginčui spręsti 
pareiškėjos nurodytos nuostatos netaikytinos, nes jos reguliuoja ne sprendimo 
dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos klausimus, o 
aplinkybes, į kurias atsižvelgiama priimant sprendimą išsiųsti užsienietį iš 
Lietuvos Respublikos arba dėl kurių tokio sprendimo vykdymas sustabdomas. 
Pažymėtina, jog analogiškos pozicijos aiškinant ir taikant Įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio nuostatas, kai yra sprendžiamas 
klausimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
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teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-2132/2006; 
2008 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1933/2008).

Atitinkamai darytina išvada, kad į pareiškėjos skunduose pirmosios 
instancijos teismui nurodytas aplinkybes atsakovas privalės atsižvelgti bei jas 
įvertinti tuo atveju, jei įstatymo nustatyta tvarka bus sprendžiamas klausimas 
dėl pareiškėjos išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos. Kompetentingų institucijų 
pareiga atsižvelgti į Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio 
1 dalyje nurodytas aplinkybes, priimant sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo 
iš šalies, yra nustatyta ir Taisyklių 44.2 punkte.

Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog ji pateikė prašymą išduoti 
leidimą gyventi Lietuvoje, nepatvirtinta jokiais įrodymais. Kita vertus, ši 
aplinkybė esminės reikšmės ginčui neturi, nes teisės aktų leidėjai nenustatė 
kompetentingoms institucijoms pareigos priimant sprendimą dėl užsieniečio 
įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos atsižvelgti į šią aplinkybę. 

Nustačius faktą, jog yra bent viena Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ 125 straipsnyje numatyta aplinkybė, to paties įstatymo 127 straipsnio 
3 dalyje numatyta institucija privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais 
priimti sprendimą dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos, 
neatsižvelgiant į Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 straipsnio 1 
dalyje nurodytas aplinkybes. Pažymėtina, jog toks teisės aiškinimas nepažeidžia 
pareiškėjos nurodomų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių 
ir Europos Sąjungos teisės aktų garantuojamų teisių į asmeninį ir šeiminį 
gyvenimą, nes įpareigojimas išvykti iš šalies nėra vykdomas priverstinio 
pobūdžio priemonėmis. Sprendimo dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš 
Lietuvos Respublikos nevykdymas yra pagrindas išsiuntimo procedūrai pradėti 
(Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 126 str. 1 d. 1 p.), kurios metu, be 
kita ko, ir yra įvertinami šeiminiai ryšiai su Lietuvoje gyvenančiais asmenimis 
bei esami ekonominiai, socialiniai ir kiti ryšiai su Lietuvos Respublika 
(Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 str. 1 d. 2 ir 3 punktai).

Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas, priimdamas sprendimą dėl 
pareiškėjos įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos, laikėsi visų teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų, atliko jo kompetencijai priskiriamus ir 
privalomus veiksmus. Surinkti visi Taisyklių 21 punkte išvardinti dokumentai 
– tarnybinis pranešimas (b. l. 32), administracinio teisės pažeidimo 
protokolas (b. l. 40), nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje (b. 
l. 41), asmens tapatybės dokumento su sienos kirtimų žymomis kopijos 
(b. l. 34, 35), užsieniečio apklausos lapas (b. l. 33), pažyma apie užsieniečio 
patikrinimą (b. l. 42) bei kiti dokumentai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija 
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konstatuoja, jog nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas Sprendimas buvo 
priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų 
visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).

Skundžiamas Migracijos tarnybos sprendimas – individualus 
administracinis aktas, kuriam, be kita ko, taikomi bendrieji turinio ir formos 
reikalavimai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
(įstatymo redakcija galiojusi Sprendimo priėmimo metu; toliau – ir Viešojo 
administravimo įstatymas). Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas 
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, jame turi būti aiškiai 
suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto 
apskundimo tvarka. Šis administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio 
pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto 
vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (Viešojo 
administravimo įstatymo 8 str.). Taisyklių 25 punktas numato, jog nustatytomis 
faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais pagrįstas sprendimas dėl užsieniečio 
įpareigojimo išvykti įforminamas nustatytos formos sprendimu. Sprendimo forma 
patvirtinta minėtų Taisyklių 3 priede. Šią formą atitinka ir ginčijamas Sprendimas 
(b. l. 43), kuriame aiškiai nurodytas teisinis – Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ 126 straipsnio 6 dalis – bei faktinis pagrindas – pareiškėja nuo 2008 
m. sausio 18 d. gyvena Lietuvos Respublikoje neteisėtai, pasibaigus bevizio 
buvimo laikotarpiui – sprendimo priėmimo pagrindas. Ginčijamą sprendimą 
priėmė kompetentingas subjektas (Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 
127 str. 3 d., Taisyklių 18.1 p.), jame yra aiškiai nurodytos pareiškėjai nustatomos 
pareigos bei galimos teisinės pasekmės, sprendimo apskundimo tvarka. Tai, kad 
pareiškėja su  priimtu sprendimu dėl įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos 
buvo supažindinta ir jis jai buvo išaiškintas jai suprantama kalba (Taisyklių 27.3 
punktas), patvirtina M. B. parašas. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos 
vertinimu, skundžiamas Migracijos tarnybos sprendimas iš esmės atitinka teisės 
aktuose nustatytus turinio reikalavimus ir nesudaro pareiškėjai jokių objektyvių 
kliūčių visa apimtimi naudotis jai teisės aktų garantuojamomis teisėmis bei 
suprasti jai sukuriamas pareigas.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog 
atsakovo priimtas sprendimas atitinka teisės aktuose įtvirtintus turinio ir formos 
reikalavimus, yra teisėtas bei priimtas nepažeidžiant pagrindinių procedūrų.

Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios 
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas 
ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Dėl šios priežasties apeliacinis 
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skundas tenkintinas – skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas 
naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjos skundą atmesti. 

Taip pat paminėtina, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu 
pareiškėja teismo posėdyje pateikė B. vardu išduotą pasą, iš kurio matyti, kad 
2008 m. gruodžio 11 d. ji išvyko iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką. 
Pase taip pat pažymėta, kad į Lietuvą ji vėl atvyko 2008 m. gruodžio 12 d. 
Vertinant šios aplinkybės reikšmę nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog, 
vadovaujantis Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 127 straipsnio 1 dalimi, 
sprendimas, kuriuo užsienietis įpareigojamas išvykti iš Lietuvos Respublikos, 
privalo būti įvykdytas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo užsieniečiui 
įteikimo dienos. To paties įstatymo 126 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, 
kad užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, jeigu jis per nustatytą laiką 
neįvykdė įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos. Vadovaujantis Taisyklių 
33 punktu, administraciniam teismui apskųsto teritorinės policijos įstaigos 
sprendimo dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti vykdymas sustabdomas įstatymo 
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 139 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose 
nustatytais atvejais. Kitais atvejais teritorinės policijos įstaigos priimto sprendimo 
dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti vykdymas sustabdomas, kai atitinkamas 
administracinis teismas priima nutartį sustabdyti sprendimo dėl užsieniečio 
įpareigojimo išvykti vykdymą. 

Kadangi nagrinėjamu atveju skundžiamo sprendimo vykdymas 
nesustabdytas, nebuvo jame nustatytais terminais įvykdytas (pareiškėja į 
Baltarusijos Respubliką vienai dienai išvyko praėjus beveik 9 mėnesiams, 
panaudodama naują pasą, kuriame nėra jokios žymos apie priimtą sprendimą 
dėl jos įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos), o M. B. šiuo metu 
tebegyvena Lietuvos Respublikoje, aplinkybė, kad ji 2008 m. gruodžio 11 d. 
vienai dienai išvyko iš Lietuvos, nagrinėjamu atveju neturi įtakos pareiškėjos 
teisėms ir pareigoms bei skundžiamo Sprendimo teisėtumui. 

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 :

Patenkinti atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 
Viešosios policijos Migracijos tarnybos apeliacinį skundą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimą 
panaikinti ir priimti naują sprendimą: pareiškėjos M. D. (B.) skundą atmesti.

Sprendimas neskundžiamas.
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3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių

3.2.1. Dėl mokesčių mokėtojo veiklos, vykdytos iki 2003 m. sausio 1 d., 
vertinimo, siekiant po 2003 m. sausio 1 d. gautas pajamas pripažinti 
individualios veiklos pajamomis

Aplinkybė, jog iki 2003 m. sausio 1 d. galioję mokesčių įstatymai nenumatė 
tokio mokesčio objekto kaip individualios veiklos pajamos, reiškia tai, jog iki 
2003 m. sausio 1 d. gyventojų (fizinių asmenų) gautos pajamos negali būti 
apmokestintos taikant nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusias nuostatas, skirtas 
individualios veiklos pajamų apmokestinimui, nes tai pažeistų teisės teorijoje 
visuotinai pripažįstamą teisinio reguliavimo taisyklę lex retro non agit (teisės 
aktas neturi atgalinio veikimo galios). Tačiau tai, kad įstatymų leidėjas apibrėžė 
individualios veiklos sąvoką tik nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos 
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, nereiškia, jog gyventojai 
iki minėtos datos nevykdė individualios veiklos požymius atitinkančios 
veiklos ir negavo ar nesiekė gauti pajamų (ekonominės naudos) iš šios veiklos. 
Pastarasis įstatymas nenumato jokių išimčių tiems asmenims, kurie po šio 
įstatymo įsigaliojimo toliau verčiasi iki 2003 m. sausio 1 d. pradėta vykdyti 
savarankiška veikla, siekdami pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Įstatymų 
leidėjas nenustatė, kad apmokestinama tik individualios veiklos požymius 
atitinkanti veikla, kuri pradėta vykdyti nuo 2003 m. sausio 1 d. Tai, jog nuo 
2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ši veikla 
tapo apmokestinama specifiniu būdu, savaime nereiškia, kad nustatant, ar 
verčiamasi individualia veikla, galima atsižvelgti tik į aplinkybes, atsiradusias 
po Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo įsigaliojimo. Todėl aplinkybė, 
kad individualios veiklos sąvoka buvo apibrėžta tik nuo 2003 m. sausio 1 d. 
įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, 
nepaneigia mokesčių administratoriaus teisės vertinti iki 2003 m. sausio 1 
d. mokesčių mokėtojo vykdytą veiklą, siekiant surinkti įrodymus, faktiškai 
pagrindžiančius individualios veiklos tęstinumo požymį.
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Administracinė byla Nr. A442-66/2009
Procesinio sprendimo kategorija 9.1.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. vasario 19 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo, Artūro 
Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės 
Žalimienės, 
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjams A. B. ir N. B.,
pareiškėjų atstovui advokatui Benediktui Paulauskui,
atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjų A. B. ir N. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 18 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjų A. B. ir N. B. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių 
inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam 
asmeniui Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų 
panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. balandžio 
13 d. sprendimu Nr. (10.15)-10.1-17 nurodė A. B. sumokėti į biudžetą 9 114 
Lt pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM), 911 Lt PVM baudą, 33 757 
Lt gyventojų pajamų mokestį, 3 376 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudą, 
1 002 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokas pagrindinei pensijos daliai, 
2004 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai 
baudą, 870 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokas papildomai pensijos 
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daliai, 1 740 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų papildomai pensijos 
daliai baudą bei atleido A. B. nuo 2 709,59 Lt PVM delspinigių ir 7 761,86 
Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių. Valstybinė mokesčių inspekcija 
prie Finansų ministerijos 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 68-113 patvirtino 
Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. balandžio 13 d. 
sprendimo Nr. (10.15)-10.1-17 nurodymus A. B. sumokėti į biudžetą 8 259 
Lt gyventojų pajamų mokestį, 826 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudą, 1 
002 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokas pagrindinei pensijos daliai, 
870 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokas papildomai pensijos daliai, 
2 004 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai 
baudą, 1 740 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų papildomai pensijos 
daliai baudą bei pavedė Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 
atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą dėl nurodymų A. 
B. sumokėti į biudžetą 25 498 Lt gyventojų pajamų mokestį, 9 114 Lt PVM, 2 
550 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudą ir 911 Lt PVM baudą. Mokestinių 
ginčų komisija prie Vyriausybės 2007 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. S-177(7-
157/2007) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų 
ministerijos 2007 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. 68-113.

Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. balandžio 
13 d. sprendimu Nr. (10.15)-10.1-18 nurodė N. B. sumokėti į biudžetą 9 114 
Lt PVM, 911 Lt PVM baudą, 33 113 Lt gyventojų pajamų mokestį, 3 411 Lt 
gyventojų pajamų mokesčio baudą, 1 002 Lt valstybinio socialinio draudimo 
įmokas pagrindinei pensijos daliai, 2 004 Lt valstybinio socialinio draudimo 
įmokų pagrindinei pensijos daliai baudą, 870 Lt valstybinio socialinio 
draudimo įmokas papildomai pensijos daliai, 1 740 Lt valstybinio socialinio 
draudimo įmokų papildomai pensijos daliai baudą bei atleido N. B. nuo 
2 709,59 Lt PVM delspinigių ir 7 917,93 Lt gyventojų pajamų mokesčio 
delspinigių. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 
2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 68-114 patvirtino Utenos apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 
(10.15)-10.1-18 nurodymus N. B. sumokėti į biudžetą 8 781 Lt gyventojų 
pajamų mokestį, 878 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudą, 1 002 Lt 
valstybinio socialinio draudimo įmokas pagrindinei pensijos daliai, 870 Lt 
valstybinio socialinio draudimo įmokas papildomai pensijos daliai, 2 004 Lt 
valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai baudą, 1 
740 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų papildomai pensijos daliai 
baudą bei pavedė Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti 
pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą dėl nurodymų N. B. 
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sumokėti į biudžetą 25 332 Lt gyventojų pajamų mokestį, 9 114 Lt PVM, 2 
533 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudą ir 911 Lt PVM baudą. Mokestinių 
ginčų komisija prie Vyriausybės 2007 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. S-178(7-
157/2007) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų 
ministerijos 2007 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. 68-114.

Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
ir prašė panaikinti Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 
m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. (10.15)-10.1-17 bei 2007 m. balandžio 13 d. 
sprendimą Nr. (10.15)-10.1-18, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų 
ministerijos 2007 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. 68-113 bei 2007 m. liepos 4 d. 
sprendimą Nr. 68-114, Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2007 m. 
spalio 1 d. sprendimą Nr. S-177(7-157/2007) bei 2007 m. spalio 1 d. sprendimą 
Nr. S-178(7-157/2007).

Pareiškėjai nurodė, kad jie nekilnojamąjį turtą 2003–2004 metais 
pardavė dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių (ligos) negalėdami jo išlaikyti 
ir prižiūrėti. Mokesčių administratorius, vertindamas jų 2003–2004 metų 
veiklą, nepagrįstai analizavo jų veiklą iki 2003 m. sausio 1 d. Per 2003–2004 
metus pareiškėjai pardavė tik tą nekilnojamąjį turtą, kurį buvo įsigiję iki 2001 
metų. Pareiškėjai nurodė, kad mokesčių administratorius nepagrįstai juos 
pripažino besiverčiančiais individualia veikla. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad 
aktai, kuriuos patvirtino mokesčių administratorius, buvo priimti nesilaikant 
nustatytos tvarkos.

Atsakovas su pareiškėjų skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjai, neįregistravę prekybos 

nekilnojamuoju turtu individualios veiklos, 2003–2004 metais sudarinėjo 
nekilnojamojo turto objektų pirkimo–pardavimo sandorius ir iš šių 
sandorių gavo ekonominę naudą. Pareiškėjai per 2003–2004 metus įsigijo 6 
nekilnojamojo turto objektus ir 9 nekilnojamojo turto objektus pardavė. 
Pareiškėjai iki tikrinamojo mokestinio laikotarpio bei vėlesniais laikotarpiais 
taip pat vykdė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo veiklą. Atsakovas 
nurodė, kad piniginių lėšų panaudojimas naujiems žemės sklypams įsigyti 
paneigia pareiškėjų argumentus, kad žemės sklypus jie pardavė dėl sunkios 
ekonominės padėties ir blogos sveikatos.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 18 d. 
sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.
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Teismas nurodė, kad iš vietos mokesčių administratoriaus surinktų 
įrodymų matyti, kad pareiškėjai 2003–2004 metais vykdė nekilnojamojo 
turto pardavimo veiklą, sudarė ne vieną nekilnojamojo turto pardavimo 
sandorį. Parduotą nekilnojamąjį turtą pirkimo–pardavimo sutarčių 
pagrindu pareiškėjai įsigijo 2000–2003 metais. Įsigiję nekilnojamojo turto 
objektus – žemės sklypus – pareiškėjai juose numatytos paskirties veiklos 
nevykdė, o pakeitę žemės sklypų ribas, kai kuriuos žemės sklypus sujungę 
bei pakeitę žemės sklypų paskirtį, juos pardavė. Ši pareiškėjų veikla buvo 
savarankiška, parduotas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklausė 
patiems pareiškėjams. Nevienkartinis, nuolatinis sandorių dėl nekilnojamojo 
turto sudarymas, jų skaičius, tęstinis jų sudarymo laikotarpis sudaro 
pagrindą konstatuoti pareiškėjų veiklos tęstinumo požymį. Pareiškėjų 
veiksmai įsigijus žemės sklypus patvirtina, kad pareiškėjai nekilnojamojo 
turto objektus įsigijo ir vėliau pardavė komerciniais tikslais. Todėl vietos 
mokesčių administratorius, įvertinęs minėtų aplinkybių visumą, o taip pat 
nekilnojamojo turto pardavimo pajamų dalį visose pareiškėjų per 2003–2004 
metus gautose pajamose bei įrodymus apie iki ir po 2003 metų pareiškėjų 
vykdytą nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo veiklą, pagrįstai 
pripažino esant pareiškėjų vykdytos nekilnojamojo turto pardavimo veiklos 
versliškumo požymį ir jos tikslą – ekonominės naudos siekimą (Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d.). Pareiškėjų pateikti įrodymai nepaneigia 
mokesčių administratoriaus padarytų išvadų. Teismas nurodė, kad pareiškėjai 
iš minėtos veiklos gavo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta 
tvarka apmokestinamas individualios veiklos pajamas. Todėl mokesčių 
administratorius pagrįstai nurodė pareiškėjams į valstybės biudžetą sumokėti 
atitinkamas gyventojų pajamų mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio baudos 
sumas bei valstybinio socialinio draudimo įmokas ir su jomis susijusias sumas 
(Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d., 16 str. 2 ir 5 d. bei 34 str. 
3 d.). Teismas taip pat nurodė, kad, pagal Mokesčių administravimo įstatymo 
154 straipsnio 4 dalies 5 punktą, centrinis mokesčių administratorius turi 
teisę pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą. 
Pareiškėjai, nesutikdami su centrinio mokesčių administratoriaus 2007 
m. liepos 4 d. sprendimais, konkrečių nesutikimo motyvų dėl centrinio 
mokesčių administratoriaus nurodymų vietos mokesčių administratoriui 
atlikti pakartotinį patikrinimą nenurodė. Todėl darytina išvada, kad centrinio 
mokesčių administratoriaus sprendimų dalys dėl pavedimo vietos mokesčių 
administratoriui atlikti pakartotinį pareiškėjų mokestinį patikrinimą bei 
priimti naują sprendimą yra teisėtos ir pagrįstos.
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III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 18 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą, kuriuo jų skundą patenkinti.

Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra 
neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjai nurodo, kad teismas nepagrįstai juos 
pripažino savarankiškai besiverčiančiais nekilnojamojo turto pirkimo–
pardavimo veikla. Turtą pareiškėjai pardavė susirgę sunkia liga, t. y. 
pasikeitus gyvenimo aplinkybėms, kurios nuo jų valios nepriklausė. Žemės 
sklypus pareiškėjai buvo įsigiję, turėdami tikslą ūkininkauti. Byloje esantys 
dokumentai nepatvirtina fakto, jog pareiškėjai, įsigydami turtą ir vėliau 
jį parduodami, siekė gauti ekonominės naudos. Jokios tęstinės veiklos 
pareiškėjai šiuo atveju nevykdė. Nekilnojamojo turto pardavimas nebuvo jų 
verslas. Pareiškėjai nurodo, kad jie iš esmės nesutinka su ginčą sprendusių 
institucijų sprendimais jų veiksmus perkant – parduodant nekilnojamąjį 
turtą kvalifikuoti kaip individualią veiklą. Argumentų dėl pavedimo vietos 
mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą pareiškėjai 
nepateikė, nes toks argumentų pateikimas būtų suprantamas kaip sutikimas 
su atliktų veiksmų laikymu individualia veikla. Pareiškėjai taip pat nurodo, 
kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl jų argumento, jog aktai, 
kuriuos patvirtino mokesčių administratorius, surašyti nesilaikant įstatymų 
nustatytos tvarkos.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą 
atmesti.

Atsakovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju surinkti įrodymai 
patvirtina, jog pareiškėjai vykdė individualią nekilnojamojo turto pirkimo–
pardavimo veiklą, nes nuo 2001 metų iki patikrinimo datos nuolat pirkdavo 
ir parduodavo šį turtą. Pareiškėjų parduotas turtas ir iš pardavimų gautos 
pajamos nebuvo naudojamos pareiškėjų asmeninių poreikių tenkinimui. 
Pareiškėjai, sudarydami nekilnojamo turto pardavimo sandorius, 
savarankiškai sprendė su šia veikla susijusius klausimus, t. y. veiklą vykdė 
savarankiškai. Nuo pat 2001 metų pareiškėjai įsigydavo nekilnojamąjį turtą, 
jį parduodavo, o gautas lėšas nukreipdavo naujų turto objektų įsigijimui. 
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai kai kuriuos nekilnojamojo turto objektus 
pardavė pigiau nei įsigijo, tačiau tai šio ginčo esmei įtakos neturi. Pripažįstant 
veiklą apmokestinama individualia veikla, nėra svarbu, ar ši veikla pelninga 
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ar nepelninga. Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju nesiekiama apmokestinti 
pareiškėjų analogiškos veiklos, vykdytos iki 2003 m. sausio 1 d., pajamų, nes 
mokesčių teisės aktai tokios prievolės minėtų pajamų gavimo laikotarpiu 
nenustatė. Tačiau nepaisant to, kad pareiškėjų 2001 – 2002 metais vykdyti 
nekilnojamojo turto pirkimo– pardavimo sandoriai negali būti priskirti 
individualiai veiklai, jie turi įtakos sprendžiant, ar po 2003 m. sausio 1 d. 
pareiškėjų vykdyta veikla priskirtina individualiai veiklai tęstinumo aspektu.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas ginčas dėl apeliantų A. B. ir N. 
B. veiksmų, susijusių su nekilnojamojo turto objektų pirkimu ir pardavimu, 
pripažinimo individualia veikla bei pajamų, gautų 2003–2004 metais už 
parduotą nekilnojamąjį turtą, priskyrimo individualios veiklos pajamoms. 
Apeliantų teigimu, jie nevykdė individualios veiklos Lietuvos Respublikos 
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies prasme, nes jų 
veikloje nebuvo visų individualios veiklos požymių.

Individualios veiklos apibrėžimas yra pateikiamas Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, nustatančioje, jog individuali veikla 
– savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia pajamų ar kitokios 
ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: 1) savarankiška bet kokio pobūdžio 
komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo 
liudijimą; 2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio 
savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 
3) savarankiška sporto veikla; 4) savarankiška atlikėjo veikla.

2006 m. birželio 6 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A5-902/2006 
išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 
aiškindama minėtoje įstatymo nuostatoje pateikiamą individualios veiklos 
sąvoką, pažymėjo, kad vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama 
kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos savarankiškumo, versliškumo, 
tęstinumo požymių ir tokios veiklos tikslo – ekonominės naudos siekimo – 
buvimą, o taip pat tokios veiklos priskirtinumą išvardytoms veiklos rūšims 
(nagrinėjamu atveju – savarankiškai bet kokio pobūdžio komercinei arba 
gamybinei veiklai (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. 1 p.)).
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V.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo prasme savarankiška veikla 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikytina tokia veikla, 
kurią vykdydamas asmuo veikia savo valia ir nuožiūra, nepriklausomai 
nuo kitų asmenų, ir iš kurios tiesiogiai gauna pajamas (2006 m. spalio 20 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-
916/2006). Savarankiškai veikdamas fizinis asmuo pats sprendžia su savo 
veikla susijusius klausimus, pats investuoja (savo nuosavomis ar skolintomis 
lėšomis (turtu)), dengia su veiklos vykdymu susijusias išlaidas, paskirsto ir 
naudoja gautas pajamas (2007 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A8-693/2007). 

Byloje nėra ginčo dėl to, kad apeliantai, sudarydami nekilnojamojo 
turto objektų pirkimo–pardavimo sutartis, veikė savo vardu ir savo sąskaita, 
nebuvo darbo ar kitų teisinių (faktinių) pavaldumo ryšių su sutarties šalimis 
bei kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, jog apeliantai neveikė savo 
valia ir nuožiūra. Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų veikla, susijusi su nekilnojamojo 
turto objektų pardavimu 2003–2004 metais, laikytina savarankiška veikla 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo prasme.

VI.

Tam, kad atitinkamą veiklą galima būtų pripažinti individualia, 
turi būti nustatytas ir šios veiklos tęstinumas. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tokios veiklos 
vykdymo aplinkybės kaip nevienkartinis, nuolatinis sandorių sudarymas, jų 
skaičius, tęstinis jų sudarymo laikotarpis (pasikartojimas) sudaro pagrindą 
konstatuoti tokios veiklos tęstinumo požymį (2006 m. spalio 20 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A14-916/2006; 2006 m. 
birželio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A5-902/2006 ).

A. B. ir N. B. savo apeliaciniame skunde neigdami veiklos tęstinumo 
požymį nurodo, jog, atlikdamas jų veiklos mokestinį patikrinimą už 2003–
2004 metus, mokesčių administratorius nepagrįstai analizavo ir vertino 
iki 2003 m. sausio 1 d. vykdytus nekilnojamojo turto objektų pirkimo ir 
pardavimo sandorius, nes individualios veiklos sąvoka pirmą kartą buvo 
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apibrėžta tik nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, aplinkybė, jog iki 2003 m. sausio 1 d. galioję mokesčių įstatymai 
nenumatė tokio mokesčio objekto kaip individualios veiklos pajamos reiškia 
tai, jog iki 2003 m. sausio 1 d. gyventojų (fizinių asmenų) gautos pajamos 
negali būti apmokestintos taikant nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusias 
nuostatas, skirtas individualios veiklos pajamų apmokestinimui, nes tai 
pažeistų teisės teorijoje visuotinai pripažįstamą teisinio reguliavimo taisyklę 
lex retro non agit (teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios). Tačiau tai, 
kad įstatymų leidėjas apibrėžė individualios veiklos sąvoką tik nuo 2003 m. 
sausio 1 d. įsigaliojusiame Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, nereiškia, 
jog gyventojai iki minėtos datos nevykdė individualios veiklos požymius 
atitinkančios veiklos ir negavo ar nesiekė gauti pajamų (ekonominės naudos) 
iš šios veiklos.

Gyventojų pajamų mokesčio objektas yra gyventojo pajamos (Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo 5 str. 1 d.), įskaitant individualios veiklos pajamas 
(Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 14 d., 10 str. 1 d.). Taigi įstatymų 
leidėjas, pasinaudodamas jam Lietuvos Respublikos Konstitucijoje suteikta 
teise, nuo 2003 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčiu apmokestino 
individualios veiklos pajamas, o gyventojo savarankišką veiklą, kuria 
verčiantis siekiama pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį 
laikotarpį, pripažino individualia. Pabrėžtina, kad Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymas nenumato jokių išimčių tiems asmenims, kurie po šio 
įstatymo įsigaliojimo toliau verčiasi iki 2003 m. sausio 1 d. pradėta vykdyti 
savarankiška veikla, siekdami pajamų ar kitokios ekonominės naudos. 
Įstatymų leidėjas nenustatė, kad apmokestinama tik individualios veiklos 
požymius atitinkanti veikla, kuri pradėta vykdyti nuo 2003 m. sausio 1 d. Tai, 
jog nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu 
ši veikla tapo apmokestinama specifiniu būdu, savaime nereiškia, kad 
nustatant, ar verčiamasi individualia veikla, galima atsižvelgti tik į aplinkybes, 
atsiradusias po Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo įsigaliojimo. 

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog aplinkybė, kad individualios veiklos 
sąvoka buvo apibrėžta tik nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatyme, nepaneigia mokesčių administratoriaus teisės 
vertinti iki 2003 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojo vykdytą veiklą, siekiant 
surinkti įrodymus, faktiškai pagrindžiančius individualios veiklos tęstinumo 
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požymį. Pastebėtina, jog ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinės teisėjų kolegijos išvada iš esmės atitinka Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką (pvz. 2006 m. birželio 16 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-902/2006; 2006 m. spalio 
20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-
916/2006; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-
380/2007; 2007 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-693/2007; 
2007 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-1068/2007).

Kadangi nagrinėjamu atveju apeliantų iki 2003 m. sausio 1 d. pardavus 
nekilnojamojo turto objektus gautos pajamos nebuvo apmokestintos 
taikant Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, o mokesčių administratorius 
iki minėtos datos A. B. ir N. B. vykdytus nekilnojamojo turto įsigijimo ir 
pardavimo sandorius vertino tik kaip įrodymus, faktiškai pagrindžiančius 
individualios veiklos tęstinumo požymį, apeliantų argumentai šioje dalyje 
atmestini kaip nepagrįsti.

Apeliantai 2001 metais įsigijo 12 nekilnojamojo turto objektų ir 1 
pardavė; 2002 metais įsigijo 3 ir 27 nekilnojamojo turto objektus pardavė; 
2003–2004 metais įsigijo 6 nekilnojamojo turto objektus ir 9 pardavė, o 2005 
metais 1 objektą pardavė ir įsigijo 4 (A. B. mokestinė byla, I tomas, b. l. 32, 
33). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, būtent toks nevienkartinis ir pasikartojantis nekilnojamojo turto 
objektų pardavimo (pirkimo) sandorių sudarymas per tęstinį laikotarpį 
nesudaro prielaidų teigti, jog minėti sandoriai su nekilnojamojo turto 
objektais buvo atsitiktiniai, ir leidžia pagrįstai konstatuoti tęstinumo požymio 
buvimą nagrinėjamoje A. B. ir N. B. veikloje.

VII.

Kaip jau buvo minėta, tam, kad atitinkamą gyventojo veiklą būtų 
galima priskirti individualiai veiklai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 
straipsnio 7 dalies prasme, taip pat būtina nustatyti, ar apeliantai, vykdydami 
nagrinėjamą veiklą, turėjo tikslą – gauti pajamų ar siekti kitokios ekonominės 
naudos – bei šios veiklos versliškumo (komerciškumo) požymį.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 
straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto 
nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, 
pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto 
išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo 
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kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip 
materialios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi 
– vidiniu įsitikinimu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas net ir 
subjektyvaus pobūdžio aplinkybes, nagrinėjamu atveju – apeliantų veiksmų 
(veiklos) tikslus – paprastai gali nustatyti tik iš objektyvių įrodymų, nustatytų 
objektyvių aplinkybių visumos.

Apeliantai nurodo, kad 2000 m. birželio 2 d. pirkimo–pardavimo 
sutartimi (A. B. mokestinė byla, II tomas, b. l. 44) žemės sklypą, esantį Bališkių 
kaime Vilniuje, įsigijo ruošdamiesi jame ūkininkauti, tačiau vėliau šių tikslų 
atsisakė dėl pablogėjusios sveikatos. Vertindama šiuos apeliantų teiginius, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
pirmiausia pažymi, jog apeliantai nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų 
patvirtinti, kad minėtas žemės sklypas buvo įsigytas būtent ūkininkavimo 
tikslais (duomenų apie tai, kad apeliantai būtų siekę įregistruoti ūkininko 
ūkį, būtų įsigiję ūkininkavimui reikalingų priemonių ar vykdę kokią nors su 
ūkininkavimu susijusią veiklą, nėra).

Kita vertus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės 
teisėjų kolegijos nuomone, veiklą, susijusią su nekilnojamojo turto objektų 
pardavimu galima pradėti vykdyti ir su tokiu turtu, kurį įsigyjant asmuo 
dar neturėjo konkretaus tikslo jo naudoti būtent šio pobūdžio komercinėje 
veikloje, t. y. prekyboje žemės sklypais ar jų dalimis. Atsižvelgdamas į 
besikeičiančią ekonominę situaciją, asmenines ar kitas aplinkybes, sprendimą 
dėl tokios individualios veiklos su šiuo turtu vykdymo asmuo gali priimti ir 
vėliau, praėjus net ir keleriems metams po nekilnojamojo turto įsigijimo. Taigi 
individualios veiklos tęstinumui ir versliškumui konstatuoti gali pakakti ir 
kelių analogiškų sandorių sudarymo per tam tikrą laikotarpį, nepriklausomai 
nuo to, kokiai konkrečiai veiklai vykdyti atitinkamas turtas buvo įgytas (2008 
m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1613/08).

Nustatant, ar atitinkamais sandoriais buvo siekiama pajamų ar (ir) 
kitokios ekonominės naudos, nagrinėjamos bylos kontekste pirmiausia 
atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2002 m. lapkričio 29 d. pirkimo– pardavimo 
sutartimi (A. B. mokestinės bylos II tomas, b. l. 46–48) iš A. E. už 4 000 Lt 
apeliantai įsigijo 3,06 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypus, esančius toje 
pačioje vietovėje, kaip ir 2000 metais įsigytas žemės sklypas, t. y. Bališkių 
kaime Vilniaus miesto savivaldybėje. Vertinant šį sandorį pažymėtina, jog 
jis buvo sudarytas po to, kai A. E. ir A. B. 2002 m. lapkričio 20 d. prašymu 
kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką dėl minėtų žemės sklypų padalinimo 
ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Šį jų prašymą 
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Vilniaus apskrities viršininkas 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 5858-01 
„Dėl žemės sklypų Bališkių kaime padalinimo ir pagrindinės tikslinės žemės 
naudojimo paskirties pakeitimo“ patenkino, iš minėtų žemės ūkio paskirties 
sklypų suformuojant 22 kitos paskirties (gyvenamojo žemės naudojimo būdo, 
sodybinio užstatymo pobūdžio) sklypus, 4 kitos paskirties (infrastruktūrai, 
inžineriniams įrenginiams statyti) sklypus ir vieną miškų ūkio paskirties 
sklypą (A. B. mokestinės bylos II tomas, b. l. 49–60). Vėliau apeliantai dalį 
naujai suformuotų žemės sklypų pardavė. Visos šios aplinkybės, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
patvirtina, jog A. B. ir N. B., įsigydami minėtą 3,06 ha žemės sklypą, o 2000 
m. birželio 2 d. įsigytą sklypą padalindami ir pakeisdami pagrindinę tikslinę 
žemės naudojimo paskirtį, siekė gauti pajamų (ekonominės naudos) iš 
vėlesnio šių žemės sklypų pardavimo, t. y. gauti naudos ateityje, o ne tenkinti 
asmeninius poreikius. Pažymėtina ir tai, kad aplinkybės, jog tam tikras vėliau 
parduotas turtas buvo įgytas prieš kelerius metus iki jo pardavimo, savaime 
nepaneigia versliškumo požymio. Pajamų ar kitos ekonominės naudos 
nebūtinai turi būti siekiama per trumpą laikotarpį, o asmens apsisprendimą 
tam tikrą laiką neparduoti anksčiau įsigyto turto gali lemti ekonominė 
situacija rinkoje (pvz., nekilnojamojo turto kainos rinkoje, paklausos 
nebuvimas ir pan.) ar kitos aplinkybės (pvz., rengiami teritorijų planavimo 
dokumentai dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo, 
turėsiantys įtakos nekilnojamojo turto vertei ateityje ir pan.).

Pareiškėjai 2002 m. lapkričio 29 d. pirkimo–pardavimo sutartimi už 4 
000 Lt įsigijo 29,8 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Dėdeliškių 
kaime, Trakų rajono savivaldybėje, kurį 2003 m. vasario 28 d. pirkimo–
pardavimo sutartimi pardavė fiziniams asmenims už 10 000 Lt, o 2003 m. 
liepos 25 d. pirkimo– pardavimo sutartimi pareiškėjai už 43 000 Lt įsigijo 
0,96 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Žemaitkiemio kaime, 
Kauno rajono savivaldybėje, kurį 2004 m. rugsėjo 20 d. pirkimo–pardavimo 
sutartimi už tokią pat pinigų sumą perleido kitiems fiziniams asmenims. 
Vertinant šiuos sandorius taip pat darytina išvada, kad šie žemės sklypai buvo 
įsigyti ne asmeniniams poreikiams tenkinti, bet siekiant ekonominės naudos 
pardavus juos ateityje, nes apeliantai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, 
pagrindžiančių, jog minėti sandoriai sudaryti tenkinant asmeninius poreikius.

Kaip matyti iš pirkimo–pardavimo sutarčių turinio, pareiškėjai žemės 
sklypą, esantį Žemaitkiemio kaime, Kauno rajone, pardavė už įsigijimo kainą. 
Tačiau aiškinant Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje 
apibrėžtą individualios veiklos sąvoką, darytina išvada, jog įstatymų leidėjas 
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ją sieja su gyventojo siekiu gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos, 
neatsižvelgiant į tai, ar atitinkama veikla yra pelninga ar nepelninga. Tačiau 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, 
kad į gautų pajamų (naudos) dydį gali būti atsižvelgiama, kaip į papildomą 
kriterijų, siekiant nustatyti tikruosius gyventojo tikslus, o būtent – tikslą gauti 
pajamų ar kitos ekonominės naudos. Sprendžiant, ar atitinkamais veiksmais 
(sandoriais) gyventojas siekia gauti pajamų ar kitos ekonominės naudos, gali 
būti atsižvelgiama ir į tokias aplinkybės, kaip su naudos gavimu susijusios 
sąnaudos, kokią gyventojo pajamų dalį sudaro pajamos iš tokios veiklos ir 
panašiai. Pažymėtina, jog mokestinių patikrinimų metu nustatyta, ko neneigia 
ir apeliantai, kad pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo sandorių sudarė 
pagrindinę dalį visų A. B. ir N. B. 2003–2004 metais gautų pajamų.

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus bei įvertinusi byloje surinktus 
įrodymus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytos 
objektyvios aplinkybės sudaro pagrindą daryti vienareikšmę išvadą, jog 
nagrinėjama apeliantų veikla atitiko individualią veiklą, nurodytą Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002 m. 
liepos 2 d. įstatymo Nr. IX-1007 redakcija) 17 straipsnio 1 dalies 21 punkte 
buvo nustatyta, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne 
individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 
pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, 
teisiškai įregistruotą Lietuvoje, arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, 
jeigu jie įsigyti anksčiau negu prieš trejus metus iki šio turto pardavimo 
ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Pripažinus, jog apeliantų 2003–2004 
metais gautos pajamos iš nekilnojamojo turto objektų pardavimo yra 
laikytinos individualios veiklos pajamomis, apeliantų teiginiai, jog mokesčių 
administratorius tam tikriems sandoriams ir iš jų gautoms pajamoms turėjo 
taikyti minėtą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatą, atmestini kaip 
nepagrįsti.

VIII.

Valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 68-
113 „Dėl A. B. (duomenys neskelbtini) 2007-04-26 pareiškimo, 2007-05-23 
papildymo pareiškimui ir 2007-06-07 rašto“ ir 2004 m. liepos 4 d. sprendimu 
Nr. 68-114 „Dėl N. B. (duomenys neskelbtini) 2007-04-26 pareiškimo, 
2007-05-23 papildymo pareiškimui ir 2007-06-07 rašto“ pripažino, kad 
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sandoriai, susiję su 0,5484 ha žemės sklypo Nr. I/45152, esančio Bališkių 
kaime, Vilniaus mieste, pirkimu ir pardavimu, yra atsitiktiniai ir pavedė 
vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą 
dėl dalies apeliantams apskaičiuotų mokesčių. Likusioje dalyje centrinis 
mokesčių administratorius vietos mokesčių administratoriaus sprendimus dėl 
patikrinimo aktų patvirtinimo paliko nepakeistus (b. l. 25–50).

Vietos mokesčių administratoriaus sprendimai dėl patikrinimo 
aktų tvirtinimo, centrinio mokesčių administratoriaus nebuvo iš 
dalies patvirtinti dėl klaidingo aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam 
mokesčio apskaičiavimui, ištyrimo. Dėl šios priežasties centrinis mokesčių 
administratorius pavedė vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį 
patikrinimą. Tokia centrinio mokesčių administratoriaus teisė yra nustatyta 
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 
4 dalies 5 punkte. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, centrinio mokesčių administratoriaus sprendime 
nurodytos ištirti aplinkybės yra svarbios nustatant apeliantams taikytinos 
mokestinės prievolės dydį. Pavesdamas atlikti pakartotinį patikrinimą, 
centrinis mokesčių administratorius įstatymo reikalavimų nepažeidė. 
Aplinkybių, leidžiančių abejoti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimo pavesti vietos 
mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują 
sprendimą pagrįstumu ir teisėtumu, nenurodo ir apeliantai. Nenustatyta ir 
aplinkybių, jog A. B. ir N. B. buvo nepagrįstai nurodyta sumokėti gyventojų 
pajamų mokestį ir šio mokesčio baudas bei valstybinio socialinio draudimo 
įmokas bei šių įmokų baudas, ar kad šių mokestinių prievolių dydžiai būtų 
buvę apskaičiuoti neteisingai.

Taip pat atmestini A. B. ir N. B. apeliacinio skundo argumentai, jog 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pirmosios instancijos teismo sprendimas 
yra naikintinas, nes jame nepasisakyta dėl šiam teismui pateiktame skunde 
nurodyto argumento, kad aktai, kuriuos patvirtino mokesčių administratorius, 
surašyti nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 23 ir 52 straipsniais, teisė suformuluoti skundo dalyką ir 
pagrindą priklauso pareiškėjui. Suformuluojant skundo dalyką ir pagrindą 
yra nustatomos bylos nagrinėjimo ribos. Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punktas aiškiai nustato pareiškėjo pareigą 
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skunde (prašyme) nurodyti aplinkybes, kuriomis yra grindžiamas atitinkamas 
reikalavimas. Tačiau nei pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde (b. 
l. 3–6), nei apeliaciniame skunde (b. l. 128–130), A. B. ir N. B. šios aplinkybės 
nedetalizuoja, nenurodo, kodėl mokesčių administratoriaus patvirtinti 
aktai pažeidžia nustatytą jų priėmimo tvarką. Esant šioms aplinkybėms 
konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė nagrinėti 
minėtus pareiškėjų argumentus, todėl pagrindo naikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 18 d. sprendimą nėra.

Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė mokesčius ir mokesčių 
administravimą reglamentuojančias teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą 
sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti A. B. ir N. B. apeliacinį skundą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Pareiškėjų A. B. ir N. B. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 18 d. 

sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.3. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių

3.3.1. Dėl reikalavimo pretendentams į valstybės tarnybą mokėti ne 
mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas

Jei valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme, patvirtintame po Lietuvos 
Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, yra numatytas reikalavimas mokėti 
ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas, pretendentams į šias 
valstybės tarnautojo pareigas be lietuvių kalbos ir dar vienos oficialios Europos 
Sąjungos kalbos, nekeliamas reikalavimas mokėti ir trečią oficialią Europos 
Sąjungos kalbą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, lietuvių kalba taip pat yra 
oficiali Europos Sąjungos kalba.

Administracinė byla Nr. A39-209/2009
Procesinio sprendimo kategorija 16.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. vasario 12 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gudyno 
(pranešėjas) ir Artūro Drigoto,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui R. J. J.,
pareiškėjo atstovui advokatui M. K.,
atsakovo atstovams J. Š. ir N. S.,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei I. P.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo R. J. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal pareiškėjo R. J. J. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti 
asmenys – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos, A. K.–G., J. K.).
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė :
I.

Pareiškėjas R. J. J. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti konkurso į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
(toliau – ir VVKT) viršininko pareigas, įvykusio 2007 m. gegužės 25 d., 
protokolinį sprendimą konkurso laimėtoja pripažinti A. K.–G. Pareiškėjas skunde 
paaiškino, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2007 m. 
gegužės 3 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 34(1) paskelbė 
apie konkursą į VVKT viršininko pareigas (skelbimo Nr. 4163). Konkursas įvyko 
2007 m. gegužės 25 d. Konkurse dalyvavo trys pretendentai. Konkurso komisija 
laimėtoja pripažino A. K.–G. Tačiau, pareiškėjo nuomone, A. K.–G. neatitinka šių 
specialiųjų reikalavimų, nustatytų pretendentams skelbime apie konkursą: mokėti 
ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas; mokėti rengti ir vertinti 
farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus; išmanyti ir mokėti 
taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones įstaigai valdyti, 
veiklai planuoti, darbui organizuoti ir kontroliuoti. A. K.–G. niekada nedirbo 
valstybės institucijoje ar tarptautinėje įmonėje. Todėl galima manyti, kad jai 
darbo veikloje nebuvo reikalinga užsienio kalba, nėra žinomi specialūs profesiniai 
terminai, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų terminologija. Konkurso laimėtoja 
turi tik vaistinės vedėjos patirtį, todėl ji negali turėti praktinės patirties, rengiant 
ir vertinant teisės aktų projektus. Ji negali disponuoti ir pakankamo lygio 
teorinėmis žiniomis šioje srityje, nes į farmacininko profesinį kvalifikacinį laipsnį 
teikiančių aukštųjų mokyklų studijų programas nėra įtraukiami dalykai, kurių 
studijų metu būtų mokoma rengti ir vertinti teisės aktų projektus. Konkurso 
laimėtoja vadovavo vaistinėms, kurios yra nedidelės ir nepriklauso vaistinių 
tinklams, todėl yra objektyvus pagrindas manyti, kad ji neišmano ir nemoka 
taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemonių įstaigai valdyti, 
veiklai planuoti, darbui organizuoti ir kontroliuoti. Vadovaujantis Valstybės 
tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, pokalbio metu patikrinamas kitų kalbų, 
privalomų tokioms funkcijoms atlikti, mokėjimas. Nagrinėjamu atveju pokalbio 
su pretendentais metu komisija pretendentų paprašė tik prisistatyti, tačiau 
prisistatymo metu negali būti adekvačiai įvertintos darbinės užsienio kalbos 
žinios, asmens gebėjimas vartoti specialiuosius profesinius terminus. Valstybės 
tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad pokalbio metu 
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patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnybos pareigybės aprašyme 
nustatytas funkcijas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
liepos 1 d. įsakymu Nr. 331 patvirtinto VVKT viršininko pareigybės aprašymo 18 
punkte nurodyta, kokius teisės aktus ruošiant turi dalyvauti VVKT viršininkas. 
Todėl VVKT viršininkas turi turėti patirties teisės aktų rengimo ir vertinimo 
srityje, tačiau šie įgūdžiai pokalbio metu nebuvo vertinami.

Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašė 
atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad teisės aktai nenustato 
jokių konkrečių pretendentams užduotinų klausimų bei detalios tikrinimo 
tvarkos ir nereglamentuoja, kokia apimtimi turi būti tikrinami pretendentų 
užsienio kalbos mokėjimo įgūdžiai. Dviejų oficialių Europos Sąjungos 
kalbų mokėjimas tėra vienas iš daugelio reikalavimų, kuriuos turėjo atitikti 
pretendentai. Todėl, įvertinus ribotą konkurso komisijos darbo laiką ir poreikį 
patikrinti, ar pretendentai atitinka visus keliamus reikalavimams, darytina 
išvada, kad užsienio kalbos patikrinimo apimtis bei lygis konkurso metu buvo 
pakankami. Reikalavimas mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus nėra 
tolygus reikalavimui turėti teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo patirties. 
Atsakovas nurodė, kad įstatymų, reglamentuojančių teisės aktų rengimą, 
nuostatų žinojimas tikrinamas rašytinės egzamino dalies metu. Be to, tiesioginė 
VVKT viršininko funkcija nėra teisės aktų projektų rengimas. Todėl konkurso 
komisija egzamino žodžiu dalies metu papildomai netikrino pretendentų 
praktinio mokėjimo rengti ir vertinti farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų projektus. Atsakovas taip pat nurodė, kad naudojimasis šiuolaikinėmis 
informacinėmis, ryšio bei telekomunikacijų technologijomis vadovaujant įmonei, 
įstaigai, organizacijai yra neišvengiamas bei būtinas. Atsižvelgiant į A. K.–G. 
darbo patirtį bei specifiką, pagrindo abejoti konkurso laimėtojos kompetencija 
šioje srityje nėra. Konkurso organizavimo bei vykdymo metu buvo laikytasi visų 
teisės aktų reikalavimų. Šią aplinkybę patvirtina ir konkurse stebėtojo teisėmis 
dalyvavusios Valstybės tarnybos departamento Organizavimo ir kontrolės 
skyriaus atstovės 2007 m. gegužės 28 d. išvada Nr. 27L-63, kurioje konstatuota, 
kad konkurso metu Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo 
tvarkos aprašo nuostatų pažeidimų nenustatyta. Atsakovo nuomone, pareiškėjo 
skundas pagrįstas tik subjektyvaus pobūdžio vertinimais bei prielaidomis.

Tretieji suinteresuoti asmenys VVKT ir A. K.–G. prašė pareiškėjo skundą 
atmesti. Paaiškino, kad teisės aktai nereglamentuoja, kokia apimtimi turi būti 
tikrinamos pretendento užsienio kalbos žinios. Atsižvelgiant į tai, kad užsienio 
kalbų mokėjimas yra tik vienas iš daugelio kitų reikalavimų, komisija negali ir 
neprivalo labai nuodugniai tikrinti užsienio kalbos mokėjimo. Praktinių teisės 
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aktų rengimo įgūdžių egzamino žodžiu metu patikrinti yra neįmanoma, todėl 
tikrinamos tik teorinės pretendentų žinios. Be to, šios žinios buvo patikrintos 
egzamino raštu metu. Komisija negali nuodugniai ištirti pretendentų visų 
turimų įgūdžių ir žinių, reikalingų kiekvienai pareigybės aprašyme nurodytai 
funkcijai vykdyti, nes komisijos darbo laikas yra apribotas – vadovaujantis 
Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto Konkursų į 
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 34 punktu, konkursas 
pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną. Komisijos nariai egzamino metu 
atrenka tik esminius, jų manymu, klausimus ir tikrina pretendentų tinkamumą 
atlikti pagrindinės pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. Pareiškėjo skundas 
grindžiamas subjektyvaus pobūdžio vertinimais. Pareiškėjas nepateikė jokių 
įrodymų, kad konkurso laimėtoja neatitinka specialiųjų reikalavimų.

Tretčiasis suinteresuotas asmuo J. K. sutiko su pareiškėjo skunde 
nurodytais teiginiais ir prašė pareiškėjo skundą tenkinti.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 27 d. sprendimu 
atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurodė, jog 
byloje nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministras 2007 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. V-366 sudarė pretendentų į įstaigos vadovo – VVKT viršininko 
– pareigas konkurso komisiją ir nustatė, kad konkursas įvyks 2007 m. gegužės 
25 d.: egzaminas raštu (testas) – 9.00 val., egzaminas žodžiu (pokalbis) – 11.30 
val. (t. I, b. l. 54). Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorius 2007 m. 
gegužės 15 d. potvarkiu Nr. P-12 pavedė darbo grupei parengti 50 egzamino 
raštu klausimų (t. I, b. l. 55). Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 
27D-828 informavo Sveikatos apsaugos ministeriją, kad Valstybės tarnybos 
departamento Organizavimo ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė 
dalyvaus komisijos darbe stebėtojo teisėmis (t. I, b. l. 58). Iš 2007 m. gegužės 
25 d. pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolo Nr. 13-13 
matyti, kad pareigybės, į kurią buvo organizuojamas priėmimas, pretendentai 
yra R. J. J. , J. K. , A. K.–G.; pretendentams suteikto šifro Nr.: R. J. J. – 1ABC63, J. 
K. – 1ABC23, A. K.–G. – 1ABC14 (t. I, b.l. 61–62). Egzamino žodžiu vertinimo 
suvestinė lentelė patvirtina, kad R. J. J. surinko 6,3 balus, J. K. – 5,9 balus, A. 
K.–G. – 7,4 balus. Egzamino raštu vertinimo lentelė patvirtina, kad R. J. J. 
įvertintas 8 balais, J. K. – 7,5 balais, A. K.–G. – 8,5 balais. Pretendentų egzamino 
žodžiu ir raštu vertinimo balais suvestinė lentelė patvirtina, kad R. J. J. konkurse 
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užėmė 2 vietą, J. K. – 3 vietą, A. K.–G. – 1 vietą (t. I, b. l. 62–63). Valstybės 
tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Organizavimo ir 
kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė 2007 m. gegužės 28 d. išvadoje Nr. 
27L-63 konstatavo, kad konkurso metu Konkursų į valstybės tarnautojo 
pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų pažeidimų nenustatyta (t. I, b. 
l. 60). Valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, 
konkurso būdu priimamas į įstaigos vadovo pareigas, egzaminuojamas raštu 
(testas) ir žodžiu (pokalbis). Egzaminas laikomas valstybine lietuvių kalba. 
Pokalbio metu patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo 
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat – kitų kalbų, privalomų 
tokioms funkcijoms atlikti, mokėjimą. Pareiškėjo argumentai, kad konkurso 
laimėtoja A. K.–G. neatitiko specialiųjų reikalavimų, yra subjektyvaus pobūdžio 
ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas 
organizavimo tvarkos apraše, galiojusiame konkurso rengimo ir vykdymo 
metu, nebuvo numatyta, kad egzamino žodžiu metu komisijos narių klausimai 
ir pretendentų atsakymai turi būti fiksuojami darant garso įrašus arba kitokiu 
būdu. Pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių, leidžiančių suabejoti komisijos 
narių ar bent vieno iš jų objektyvumu. Byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių 
nagrinėjamu atveju abejoti komisijos narių objektyvumu arba įtarti juos tam 
tikru suinteresuotumu, vertinant konkurse dalyvavusius pretendentus. Vien 
pareiškėjo subjektyvi nuomonė, kad konkurso laimėtojos žinios ir sugebėjimai 
nebuvo įvertinti tinkamai, nėra pagrindas naikinti konkurso rezultatus.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas R. J. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą 
– panaikinti konkurso į VVKT viršininko pareigas, įvykusio 2007 m. gegužės 
25 d., protokolinį sprendimą konkurso laimėtoja pripažinti A. K.–G. Pareiškėjo 
nuomone, teismas, nurodydamas, jog pareiškėjas privalėjo įrodyti, kad konkurso 
laimėtoja neatitiko specialiųjų konkurso reikalavimų, netinkamai paskirstė 
įrodinėjimo pareigą. Pareiškėjo nuomone, atsakovas privalėjo pateikti įrodymus, 
kad jis atliko visus privalomus veiksmus, siekdamas užtikrinti, kad asmenys, 
pretenduojantys tapti valstybės tarnautojais, būtų atrenkami griežtai laikantis 
įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir kitų 
principų. Konstitucinė valstybės tarnybos paskirtis, ypatingi uždaviniai, keliami 
valstybės tarnybai, lemia tai, kad piliečiui, stojančiam į valstybės tarnybą, turi būti 
keliami tam tikri bendrieji reikalavimai – stojimo į valstybės tarnybą bendrosios 
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sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negalės tapti valstybės tarnautoju. Šiuos 
reikalavimus nustato Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalis (vienas 
iš jų yra lietuvių kalbos mokėjimas). Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 
5 dalis nustato, kad be to, t. y. be bendrųjų reikalavimų, į valstybės tarnautojo 
pareigas priimami asmenys turi atitikti specialius reikalavi mus, nustatytus 
pareigybės aprašyme. Todėl, nustačius dviejų oficialių Europos Sąjungos kalbų 
mokėjimą kaip specialųjį reikalavimą kandidatams, lietuvių kalbos mokėjimas 
negali būti laikomas vienos iš specialiuoju reikalavimu nustatytų kalbų 
mokėjimu. Nagrinėjamu atveju atsakovas, pažeisdamas Konkursų į valstybės 
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 14 punktą, neužtikrino, kad 
įrodymai, ar kandidatai atitinka specialiuosius reikalavimus, būtų patikrinti 
priimant dokumentus. Atsakovas pokalbio metu netikrino pretendentų gebėjimų 
atlikti valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo 14–33 punktuose nustatytas 
funkcijas. Iš pokalbio metu pateiktų penkių klausimų tik vienas buvo susijęs su 
VVKT veikla, o du net nebuvo susiję su sveikatos apsauga. Pokalbio metu anglų 
kalbos mokėjimas buvo tikrinamas netinkamai, tokiu lygiu, kuris neužtikrina 
pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimo. Be to, netikrino kitos (ne 
anglų) Europos Sąjungos oficialios kalbos mokėjimo. Pareiškėjo nuomone, 
tokiu būdu atsakovas pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 
dalies ir Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 
50 punktą. Pareiškėjas nurodo, kad konkurso nugalėtoja neatitinka specialiųjų 
reikalavimų (mokėti ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas; 
gebėti taikyti informacinių technologijų ir komunikavimo priemones įstaigai 
valdyti, veiklai planuoti, darbui organizuoti, bei kontroliuoti; mokėti rengti ir 
vertinti teisės aktus), kadangi šių darbų ji niekada nesimokė teoriškai ir su jais 
nebuvo susidūrusi praktikoje. Atsakovas nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, 
kad konkursą laimėjusi A. K.–G. sugeba atlikti aukščiau nurodytas užduotis. Šių 
gebėjimų atsakovas niekaip netikrino ir konkurso metu (išskyrus prisistatymą 
dviem sakiniais viena kal ba). Tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Pareiškėjo 
nuomone, nagrinėjamu atveju teismas nukrypo nuo formuojamos teismų 
praktikos tokio pobūdžio bylose (Administracinė byla Nr. I-3841-10/06).

Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo palikti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo 
apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas grindžia iš esmės tais 
pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti jo atsiliepime į pareiškėjo skundą, 
paduotą pirmosios instancijos teismui. 

Atsiliepimais į pareiškėjo apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys 
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VVKT ir A. K.–G. prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 
m. kovo 27 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Savo 
prašymą tretieji suinteresuoti asmenys grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, 
kurie buvo nurodyti jų atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios 
instancijos teismui. Papildomai pažymi, kad rungimosi principas procese 
reiškia, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip 
savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi 
aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 23 straipsniu, pareiškėjas privalo įrodyti tas aplinkybes, 
kuriomis jis grindžia savo skundą. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjas privalėjo 
įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė skundą, o ne tikėtis, jog pareigą pagrįsti jo 
skundo argumentus teismas perkels kitiems proceso dalyviams.

Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo 
J. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 
27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. J. 
K. sutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais.

 
Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :
IV.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalyje nustatyta, 
kad įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai. Prireikus teismas 
gali pasiūlyti minėtiems asmenims pateikti papildomų įrodymų arba šių 
asmenų prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, 
pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų. 

Pareiškėjas savo skunde teismui išdėstė savo argumentus dėl konkurso 
vertinimo rezultatų, tačiau savo argumentams pagrįsti įrodymų nepateikė. 
Teismas išreikalavo pareiškėjo prašytus išreikalauti dokumentus, taip pat 
priėmė atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus. Visi gauti įrodymai teismo 
posėdyje buvo ištirti ir teismo įvertinti. Pareiškėjas neprašė išreikalauti 
papildomų įrodymų ir nenurodė, kad yra kitų įrodymų, pagrindžiančių 
pareiškėjo skundo argumentus. Todėl pareiškėjo argumentas apeliaciniame 
skunde, kad teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, yra nepagrįstas. 

Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto 
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 14 
punkte nustatyta, kad personalo administravimo tarnyba, gavusi dokumentus, 
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juos patikrina ir pretendento anketoje pažymi, ar pretendentas atitinka 
Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies bendruosius reikalavimus ir 
specialiuosius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis. 

Pretendento anketoje nėra reikalavimo dokumentais patvirtinti užsienio 
kalbos mokėjimą. Valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, 
kad kitų kalbų, privalomų funkcijoms atlikti, mokėjimas tikrinamas pretendentą 
egzaminuojant, pokalbio metu. Todėl nepagrįstas pareiškėjo argumentas 
apeliaciniame skunde, kad pretendentų užsienio kalbų mokėjimas turėjo būti 
patikrintas dokumentų priėmimo metu. Europos Sąjungos kalbų mokėjimas 
buvo tikrinamas pretendentus egzaminuojant pokalbio metu ir toks tikrinimas 
neprieštarauja įstatymo reikalavimams. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
viršininko pareigybės aprašymo 10 punkte, kuris buvo pakeistas Sveikatos 
apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-956, numatytas 
reikalavimas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko pareigybei užimti 
– mokėti ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas. Šis pakeitimas 
Apraše padarytas po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą, lietuvių kalba yra oficiali Europos Sąjungos kalba. Todėl 
pareiškėjo argumentas, kad be lietuvių kalbos ir dar vienos oficialios Europos 
Sąjungos kalbos, pretendentas turi mokėti ir trečią oficialią Europos Sąjungos 
kalbą, prieštarauja paminėto pareigybės aprašymo 10 punkto nuostatoms.

Egzamino metu buvo tikrinamas ne tik pretendentų kalbų mokėjimas, 
bet ir kiti jų gebėjimai, reikalingi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
viršininko pareigoms užimti. Egzaminų komisijos darbą stebėjo ir Valstybės 
tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovė. Konkurso 
organizavimo tvarkos pažeidimų nebuvo konstatuota. Vykusio konkurso 
metu nebuvo reikalavimo daryti egzamino žodžiu garso įrašą.

Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 28 d. nutarime Nr. 24/07 pabrėžė, 
kad teismas, sprendžiantis bylą dėl asmens nepriėmimo į atitinkamas pareigas 
valstybės tarnyboje, veikia ne kaip kokia nors „apeliacinė egzaminų komisija“, 
o kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo pažeista egzamino 
(konkurso) tvarka ir asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą. 

Išnagrinėjęs ir įvertinęs visas reikšmės bylai turinčias aplinkybes 
teismas priėjo prie teisingos išvados, kad konkurso laimėtojos gebėjimai buvo 
įvertinti tinkamai. Konkurso tvarka ir pareiškėjo konstitucinė teisė nebuvo 
pažeista. Todėl pareiškėjo skundas atmestas pagrįstai. Pareiškėjo teiginys, kad 
egzamino metu nebuvo laikomasi Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas 
organizavimo tvarkos aprašo 50 punkto reikalavimų, nepagrįstas įrodymais.

Dėl aukščiau paminėto, pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas. 
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Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

n u t a r i a :

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 27 d. 
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo R. J. J. apeliacinį skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.

3.3.2. Dėl tarnybos santykius reguliuojančių teisės normų taikymo, kai 
vidaus tarnybos pareigūnas nušalinamas nuo pareigų ikiteisminio tyrimo 
pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimu pritaikyti procesinę prievartos 
priemonę

Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalys (2003 m. balandžio 29 d. 
įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) yra taikomos tik tuo atveju, kai pareigūnas 
nuo pareigų nušalinamas atliekant tarnybinį patikrinimą, t. y. Vidaus tarnybos 
statuto 28 straipsnio 2 dalies pagrindu, esant į pareigas pareigūną priėmusio 
(ar jo įgalioto) asmens įsakymui ir jo iniciatyvai. Jei vidaus reikalų sistemos 
pareigūnas nušalinamas nuo pareigų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro 
ar teismo sprendimu pritaikyti procesinę prievartos priemonę – nušalinimą nuo 
pareigų, ginčui dėl negauto darbo užmokesčio, delspinigių bei tarnybos stažo 
išspręsti taikomos ne minėtos Vidaus tarnybos statuto, bet Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 5 dalies ir (ar) atitinkamai Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl 
valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei 
įstatymo nuostatos.

Administracinė byla Nr. A525-64/2009
Procesinio sprendimo kategorija 16.8

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 13 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
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susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos 
Alimienės (kolegijos pirmininkė), Artūro Drigoto, Stasio Gagio ir Ričardo 
Piličiausko,
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjui S. R.,
atsakovo atstovui Giedriui Krilavičiui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo S. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2007 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo S. R. prašymą atsakovui Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus 
rinktinei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas S. R. prašymu (b. l. 2–5) kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus 
rinktinę (toliau – ir Vilniaus rinktinė) išmokėti darbo užmokestį ir 
delspinigius už šią sumą, apskaičiuotus Vyriausybės nustatyta tvarka 
už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, tai yra nuo 2002 m. vasario 8 d. iki 
2006 m. kovo 16 d., bei įpareigoti atsakovą įskaityti į vidaus tarnybos stažą 
nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, tai yra nuo 2002 m. vasario 8 d. iki 2006 
m. kovo 16 d.

Pareiškėjas nurodė, kad 2001 m. gruodžio 6 d. Šalčininkų rajono 
apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 05-
1-485-01, kurioje jis buvo įtariamas dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos 
Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – ir BK) (BK 312 str. 3 d., o 
nuo 2003 m. gegužės 1 d. – BK 199 str. 1 d.). 2002 m. sausio 7 d. pareiškėjui 
pareikštas kaltinimas, kurio pagrindu 2002 m. sausio 11 d. priimtas Šalčininkų 
rajono apylinkės prokuratūros (toliau – ir Šalčininkų prokuratūra) prokuroro 
nutarimas (toliau – ir Nutarimas) nušalinti pareiškėją nuo pareigų iki, kaip 
kaltinamojo, atidavimo teismui klausimo išsprendimo. 2002 m. sausio 11 d. 
minėtas Nutarimas sankcionuotas Šalčininkų prokuratūros vyriausiosios 
prokurorės. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarime nebuvo nurodytas nušalinimo 
laikotarpis, o Šalčininkų prokuratūros prokuroras nepriėmė galutinio 
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sprendimo ikiteisminio tyrimo byloje, pareiškėjas 2005 m. lapkričio 16 d. 
kreipėsi su skundu į Šalčininkų rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo 
teisėją, tačiau skundas nepatenkintas, nurodant, kad pareiškėjas turi kreiptis į 
Vilniaus apygardos prokuratūrą. 2006 m. vasario 15 d. kreipusis su skundu į 
Vilniaus apygardos prokuratūrą, 2006 m. kovo 16 d. Šalčininkų prokuratūra 
laikinąjį nušalinimą nuo pareigų panaikino. Pareiškėjas 2006 m. kovo 23 d. 
kreipėsi į Vilniaus rinktinės vadą su prašymu grąžinti jį į pareigas, išmokėti 
darbo užmokestį už nušalinimo laikotarpį bei delspinigius už šią sumą. 2006 
m. kovo 23 d. Vilniaus rinktinės vadas pasirašė įsakymą Nr. TE-107, kuriuo 
nuo 2006 m. kovo 24 d. grąžino pareiškėją į pareigas. 2006 m. balandžio 6 
d. raštu Nr. (21/20)-12-1149 Vilniaus rinktinė informavo pareiškėją, kad 
darbo užmokesčio už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį išmokėti negali 
motyvuodama tuo, jog pareiškėjas galimai patyrė žalą ne dėl Vilniaus rinktinės 
galimai neteisėtų veiksmų. Pareiškėjas nurodė, kad 2006 m. gegužės mėnesį 
su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau teismas 
priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjo skundą motyvuodamas tuo, 
kad reikalavimai Vilniaus rinktinei dėl darbo užmokesčio ir delspinigių bei 
reikalavimai teismui pareikšti dar nesibaigus ikiteisminiam baudžiamosios 
bylos tyrimui. Pareiškėjas pažymėjo, kad 2007 m. kovo mėnesį gavo Šalčininkų 
apylinkės prokuratūros 2006 m. gruodžio 29 d. raštą Nr. 01-4750, kuriuo 
pranešta, kad baudžiamojoje byloje Nr. 05-1-485-01 pareiškėjo atžvilgiu 
ikiteisminis tyrimas nutrauktas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso (toliau – ir BPK) 212 str. 2 p.). 2007 m. gegužės 22 d. pareiškėjui 
pakartotinai kreipusis į Vilniaus rinktinės vadą dėl darbo užmokesčio 
ir delspinigių išmokėjimo, Vilniaus rinktinė 2007 m. birželio 14 d. raštu 
informavo, kad pareiškėjo prašymo patenkinti negali, kadangi pareiškėjas 
galimai patyrė žalą ne dėl Vilniaus rinktinės galimų neteisėtų veiksmų, taip pat 
atsisakė nušalinimo nuo pareigų laikotarpį įskaityti į vidaus tarnybos stažą. 
Pareiškėjas pažymi, kad toks atsakovo atsisakymas yra neteisėtas, remiantis 
jo nušalinimo nuo pareigų metu galiojusių teisės aktų (Vyriausybės 1991 
m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304 patvirtinto Tarnybos Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje statuto 87 p.) ir šiuo metu galiojančių teisės aktų 
(Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statutas) 28 str. 5–6 
d., Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 str. 4 d.) nuostatomis. 
Pareiškėjas teigė, kad nušalinimas nuo pareigų laikytinas neteisėtu, nes 
Nutarimas panaikintas ne Šalčininkų prokuratūros iniciatyva, o pareiškėjui 
kreipusis į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Pabrėžė, kad jo kaltė įstatymo 
nustatyta tvarka nėra įrodyta ir pripažinta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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Atsakovas atsiliepimu į prašymą (b. l. 10–11) prašė skundą atmesti kaip 
nepagrįstą.

Atsakovas nurodė, kad visi ikiteisminio tyrimo organų priimti 
sprendimai Vilniaus rinktinės vadui buvo privalomi vykdyti. Pabrėžė, jog 
Vilniaus rinktinės vadas 2002 m. vasario 8 d. išleido įsakymą Nr. 48 TE, kadangi 
prokuroro Nutarimas buvo privalomas. Pažymėjo, kad pareiškėjas nušalintas 
tarnybinio patikrinimo laikotarpiu ne darbdavio valia, o tardymo organų 
iniciatyva. Atsakovas nurodė, jog šiuo metu galiojančiame Vidaus tarnybos 
statute nušalinimui BPK nustatyta tvarka taikytini tik Statuto 28 straipsnio 3 
ir 4 dalių reikalavimai. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktiką (byla Nr. A2–847/2006), teigė, kad Statuto 28 straipsnio 5 dalis, 
nustatanti darbo užmokesčio už nušalinimo laiką išmokėjimą, taikytina tik 
tais atvejais, kai nušalinama vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, iniciatyva. 
Padarė išvadą, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas buvo nušalintas 
ne darbdavio iniciatyva, jam negali būti taikomi Tarnybos Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punktas ir Statuto 28 straipsnio 5 dalis ir 
darbo užmokestis už prašomą nušalinimo laikotarpį negali būti išmokėtas.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 18 d. 
sprendimu (b. l. 47–50) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

Teismas, atsižvelgdamas į Statuto 28 straipsnio 3 ir 4 dalis bei į tai, 
kad pareiškėjas nušalintas tardymo organų iniciatyva BPK 173 straipsnio 
pagrindu, nurodė, kad nušalinimui BPK tvarka taikytini tik Statuto 28 
straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimai. Padarė išvadą, kad Statuto 28 straipsnio 
5 dalis taikytina tik tais atvejais, kai nušalinama vadovo, turinčio teisę 
skirti į pareigas iniciatyva, kai nušalinama tarnybinio patikrinimo laikui. 
Pažymėjo, kad pareiškėjo atžvilgiu negalėjo būti taikomos ir Tarnybos 
vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punkto nuostatos. Vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 5 dalimi, 
konstatavo, kad nušalindamas pareiškėją nuo pareigų atsakovas tik vykdė 
įstatyme numatytus įpareigojimus. Pabrėžė, jog nagrinėjamu atveju atsakovo 
atsakomybė atsirastų tik tuo atveju, jeigu jis, žinodamas apie nušalinimo 
laiko pasibaigimą, negrąžintų pareiškėjo į tarnybą, tačiau pabrėžė, kad, 
remiantis bylos aplinkybėmis, atsakovas laiku sugrąžino pareiškėją į 
pareigas. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 
m. balandžio 7 d. nutartimi (byla Nr. A2–847/2006), dar kartą konstatavo, 
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kad nušalinimui nuo pareigų BPK nustatyta tvarka taikytini tik Statuto 
28 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimai ir negali būti taikomi nei Tarnybos 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punktas, nei Statuto 
28 straipsnio 5 dalis.

III.

Pareiškėjas S. R. apeliaciniu skundu (b. l. 54–56) prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 18 d. sprendimą ir 
jo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad pareiškėjo atžvilgiu netaikytini 
Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punktas 
ir Statuto 28 straipsnio 5 dalis. Nurodo, kad nušalinimo nuo pareigų metu 
tarnybos santykius reglamentavo Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų sistemoje statutas, kuriame nebuvo specialios normos dėl pareigūno 
nušalinimo nuo pareigų, kai jam pareikštas kaltinimas baudžiamojoje byloje. 
Remdamasis minėto statuto 87 straipsnio 2 dalimi ir Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2006 m. spalio 9 d. sprendimu, daro išvadą, kad 
pareiga išmokėti vidutinį darbo užmokestį siejama su nepagrįstu nušalinimu 
nuo pareigų. Teigia, kad tokia pati išvada seka tiek iš Tarnybos Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punkto, tiek ir iš Statuto 28 
straipsnio.

2. Nepagrįsta teismo išvada, kad pareiškėjas savo pažeistas teises gali 
ginti remdamasis Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 5 dalimi. 

3. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 
m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 patvirtintos Tarnybinių patikrinimų 
atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos (toliau – 
ir Tvarka) 10 punktu ir tuo, kad atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, 
jog pareiškėjo atžvilgiu tarnybinis patikrinimas atliktas nebuvo, daro išvadą, 
kad atsakovas privalėjo, siekdamas atsisakyti išmokėti pareiškėjui priklausantį 
darbo užmokestį, dėl jo veiklos atlikti tarnybinį patikrinimą tam, kad 
nustatytų, ar pareiškėjo veiksmuose yra kaltė. Nurodo, kad jam ne tik išlieka 
teisinė galimybė gauti priklausantį darbo užmokestį už nušalinimo laikotarpį, 
bet ir, remiantis Statuto 28 straipsnio 6 dalimi, reikalauti, kad būtų įskaitytas į 
vidaus tarnybos stažą nušalinimo nuo pareigų laikotarpis. 

Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 63–64) prašo 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 18 d. sprendimą 
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. 
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Atsiliepime atsakovas nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos 
teismo išvadomis. Kartu pažymėjo, kad nesutinka su atsakovo argumentu, 
jog, atsižvelgiant į Tvarkos 10 punktą, atsakovas privalėjo dėl jo veiklos 
atlikti tarnybinį patikrinimą. Atsakovas, remdamasis Statuto 6 straipsniu, 
26 straipsnio 7 ir 10 dalimis, Tvarkos 1, 4.2 ir 10 punktais, pabrėžia, jog 
tarnybinis patikrinimas gali būti atliekamas ir tarnybinė nuobauda skiriama 
tik už tarnybinį nusižengimą, o ne už nusikalstamą veiką. 

IV.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 11 d. 
nutartimi (b. l. 72–73) atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės ir nutarė 
išreikalauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šalčininkų 
rajono skyriaus duomenis apie pareiškėjo nuo 2002 m. vasario 8 d. iki 2006 
m. kovo 16 d. turėtus darbo santykius bei su darbo santykiais susijusias gautas 
pajamas.

2008 m. liepos 28 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 
buvo gautas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šalčininkų 
skyriaus raštas Nr. (6.17)R1-3356 (b. l. 75–77), kuriame pateikta informacija 
apie pareiškėjo valstybinio socialinio draudimo laikotarpius.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
V.

Šioje administracinėje byloje ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo 
pareiškėjui išmokėti darbo užmokestį už laikotarpį, kurį jis buvo galbūt 
nepagrįstai nušalintas nuo pareigų, taip pat delspinigius už šią sumą, 
apskaičiuotus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, bei šį 
laikotarpį įskaityti į S. R. vidaus tarnybos stažą. Atsakovas atsisakymą 
patenkinti minėtą pareiškėjo prašymą motyvuoja aplinkybe, jog pastarasis 
nuo pareigų buvo nušalintas ne atsakovo iniciatyva, bet ikiteisminį tyrimą 
pareiškėjui iškeltoje baudžiamojoje byloje atlikusio prokuroro nutarimu.

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjui 2001 m. gruodžio 6 d. 
buvo iškelta baudžiamoji byla. Šios bylos ikiteisminio tyrimo metu Šalčininkų 
rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, vadovaudamasis tuo metu 
galiojusio Baudžiamojo proceso kodekso 173 straipsniu, 2002 m. sausio 11 
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d. nutarimu nušalino pareiškėją nuo pareigų ir išsiuntė šį nutarimą vykdyti 
atsakovui (b. l. 17–18). Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės vadas, vykdydamas 
minėtą Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūros nutarimą, 2002 m. vasario 
8 d. įsakymu Nr. 48TE „Dėl tarnybos eigos“ nušalino pareiškėją nuo pareigų 
iki jo, kaip kaltinamojo, atidavimo teismui klausimo išsprendimo (b. l. 16). 
Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūra 2006 m. kovo 16 d. nutarimu 
panaikino procesinę prievartos priemonę – nušalinimą nuo pareigų (b. l. 
15). Atsakovui gavus šią informaciją, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės vado 2006 
m. kovo 23 d. įsakymu Nr. TE-107 S. R. buvo grąžintas į tarnybą (b. l. 14).

Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, jog S. R. laikinai nuo pareigų 
buvo nušalintas ne atsakovo iniciatyva, bet vykdant ikiteisminį tyrimą 
atlikusio prokuroro nutarimą, todėl siekiant išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, 
būtina išsiaiškinti, ar atsakovas privalo išmokėti vidutinį tarnybinį atlyginimą 
ir priklausančius delspinigius, kai vidaus tarnybos pareigūnas nuo pareigų 
nušalinamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

VI.

Pareiškėjo nušalinimo nuo pareigų metu, 2002 m. vasario 8 d., tarnybos 
vidaus reikalų sistemos institucijose santykius, be kita ko, reglamentavo 
Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304 
(toliau – ir Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas). 
Šio Statuto 87 punkto pirma pastraipa nustatė, kad tarnybinio patikrinimo 
metu pareigūnai gali būti nušalinti nuo pareigų, sustabdant jiems darbo 
užmokesčio mokėjimą. Šio punkto antroje pastraipoje nurodoma, kad 
pareigūnams, nepagrįstai nušalintiems nuo pareigų, už laiką, kurį jie buvo 
nušalinti, išmokamas vidutinis darbo užmokestis. 

Šių nuostatų lingvistinė analizė leidžia pagrįstai teigti, kad ji numatė 
galimybę nušalinti pareigūną ir tokio nušalinimo teisines pasekmes tik 
tarnybinio patikrinimo metu, t. y. darbdavio iniciatyva, tuo tarpu nušalinimas 
ikiteisminio tyrimo (kvotos, tardymo) įstaigų pareigūnų, prokuroro, teismo 
ar kitų valstybės institucijų nurodymu šiame teisės akte nebuvo aptartas. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, būtent tai sąlygoja, kad, skirtingai nei teigia apeliantas, Tarnybos 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punkto antra 
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pastraipa turi būti aiškinama šio Statuto reguliuojamų teisinių santykių 
kontekste ir neatsiejamai nuo 87 punkto pirmos pastraipos. Atsižvelgiant į tai, 
konstatuotina, kad minėto Statuto 87 punkte įtvirtintos nuostatos taikomos 
tik tais atvejais, kai pareigūnas nuo tarnybos nušalinamas atliekant jo veiklos 
tarnybinį patikrinimą, t. y. darbdavio iniciatyva, ir netaikytinos pareigūną 
nušalinus Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Iš esmės analogiškas teisinis reglamentavimas buvo įtvirtintas ir 
Drausminių nuobaudų skyrimo vidaus reikalų sistemos statutiniams 
pareigūnams bei tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkoje, patvirtintoje 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu 
Nr. 263. Šios Tvarkos 20 punkte taip pat buvo nustatyta, kad, jeigu tarnybinio 
patikrinimo metu tikrinamas pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, 
kartu išsprendžiamas klausimas dėl jo grąžinimo į pareigas, o nenustačius 
jo veikoje tarnybinio nusižengimo sudėties – apmokėjimo už nepagrįstą 
nušalinimą klausimas. Tačiau šiame poįstatyminiame teisės akte nebuvo jokių 
nuostatų, reglamentuojančių tarnybos teisinius santykius pareigūną nušalinus 
Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Tarnybos apmokėjimo, kai pareigūnas nušalinamas Baudžiamojo 
proceso kodekso nustatyta tvarka, klausimas nebuvo aptartas nei Lietuvos 
Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatyme, nei kituose 
pareiškėjo nušalinimo nuo pareigų metu galiojusiuose tarnybos vidaus 
reikalų sistemos institucijose teisinius santykius reglamentavusiuose teisės 
aktuose. Šiuo atžvilgiu atkreiptinas dėmesys į minėtą Lietuvos Respublikos 
valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymą (2000 m. spalio 10 d. įstatymo 
Nr. VIII-1996 redakcija), kurio 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos pareigūnas – Lietuvos Respublikos pilietis, priimtas 
statutiniu valstybės tarnautoju į Tarnybą ir turintis viešojo administravimo 
įgaliojimus nepavaldiems asmenims. S. R. nušalinimo nuo pareigų metu 
galiojusio Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2001 m. 
balandžio 12 d. įstatymo Nr. IX-247 redakcija) 4 straipsnio 2 dalyje buvo 
įtvirtinta, kad šio įstatymo straipsniai statutiniams valstybės tarnautojams 
taikomi tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja atskiri įstatymai ar statutai.

Minėto Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalis, be kita ko, 
nustatė, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą vykdančiai įstaigai 
priėjus prie išvados, kad valstybės tarnautojui skirti tarnybinę nuobaudą 
nėra pagrindo, jis asmens, priėmusio sprendimą dėl nušalinimo, sprendimu 
grąžinamas į eitas pareigas ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų jam išmokamas 
gautos minimalios mėnesinės algos ir darbo užmokesčio skirtumas, kurio 
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jis negavo dėl nušalinimo nuo pareigų, taip pat delspinigiai už šį skirtumą, 
apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka. Tačiau ir iš šios nuostatos yra 
aiškiai matyti, jog ji yra taikytina tik tais atvejais, kai valstybės tarnautojas yra 
nušalinamas darbdavio iniciatyva tarnybinio patikrinimo metu.

Esant išdėstytoms aplinkybėms, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Valstybės tarnybos įstatymo 
5 straipsnį, kuris, vadovaujantis to paties įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 
statutiniams valstybės tarnautojams yra taikomas be išlygų. Šio straipsnio 2 
dalyje nustatyta, jog darbo įstatymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys 
darbo santykius ir socialines garantijas, viešojo administravimo valstybės 
tarnautojams galioja tiek, kiek jų tarnybos santykių ir socialinių garantijų 
nereglamentuoja šis įstatymas, kiti jų statusą reglamentuojantys įstatymai 
(statutai). Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
pareiškėjo nušalinimo metu tarnybos (darbo) apmokėjimo teisinius santykius, 
pareigūną nušalinus Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, 
reglamentavo Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo (2001 m. birželio 
12 d. įstatymo Nr. IX-373 redakcija) (toliau – ir Darbo sutarties įstatymas) 25 
straipsnio 2 dalis, nustačiusi, kad nušalinti darbuotoją nuo darbo (pareigų) ir 
sustabdyti jam darbo užmokesčio mokėjimą galima ir kitais įstatymų numatytais 
atvejais. Taigi pagrindas pareiškėjui nemokėti darbo užmokesčio nušalinimo 
nuo pareigų laikotarpiu buvo įtvirtintas būtent šioje įstatyminėje nuostatoje.

Darbo sutarties įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog 
darbuotojas, nesutikdamas su atleidimu iš darbo, nušalinimu nuo darbo 
ar perkėlimu į kitą darbą, per vieną mėnesį nuo dokumento, patvirtinančio 
atleidimą, nušalinimą ar perkėlimą, gavimo turi teisę kreiptis į teismą. 
Jeigu darbuotojas atleistas iš darbo, perkeltas į kitą darbą arba nušalintas 
nuo darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, tai 
teismas grąžina jį į pirmesnįjį darbą. Teismas, grąžindamas neteisėtai atleistą, 
perkeltą ar nušalintą darbuotoją į pirmesnįjį darbą, išieško atlyginimą už visą 
priverstinės pravaikštos laiką arba atlyginimo skirtumą, kai darbuotojas dirbo 
mažiau apmokamą darbą (Darbo sutarties įstatymo 42 str. 2 d.).

Nagrinėjamu atveju pareigūnas nuo pareigų nušalintas prokuroro 
nutarimu atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, todėl būtina 
išsiaiškinti, ar Darbo sutarties įstatymo 42 straipsnio nuostatos taikytinos 
ir tais atvejais, kai asmuo nušalinamas nuo pareigų Baudžiamojo proceso 
kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

Nušalinimas nuo pareigų ikiteisminio tyrimo (tardymo, kvotos) 
metu yra procesinė prievartos priemonė, kuri buvo numatyta tuo metu 
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galiojusio Baudžiamojo proceso kodekso 173 straipsnyje. Šio straipsnio 1 ir 
2 dalyse buvo nustatyta, kad tardytojas, patraukęs kaltinamuoju valstybės 
pareigūną ar tarnautoją, privalo išspręsti klausimą, ar reikia kaltinamąjį iki 
atidavimo teismui klausimo išsprendimo nušalinti nuo pareigų. Esant reikalui 
kaltinamąjį nušalinti nuo pareigų, tardytojas priima motyvuotą nutarimą, 
kurį turi sankcionuoti prokuroras arba jo pavaduotojas, o šis nutarimas 
pasiunčiamas kaltinamojo darbovietei vykdyti. Iš esmės analogiškos nuostatos 
yra įtvirtintos ir šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Baudžiamojo 
proceso kodekso 157 straipsnio 1 dalyje.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad procesinės prievartos priemonės – nušalinimo nuo pareigų 
baudžiamojo proceso metu – paskirtis yra neleisti atitinkamam valstybės 
pareigūnui likti tarnyboje (darbe), jeigu nenušalintas nuo pareigų jis turėtų 
galimybę trukdyti baudžiamosios bylos tyrimui ar net daryti nusikaltimus. 
Šio nušalinimo atveju darbdavys negali atsisakyti ir privalo vykdyti 
prokuroro (tardytojo) nutarimą. Kadangi nušalinimas nuo pareigų gali būti 
panaikinamas tik prokuroro (tardytojo) nutarimu, nušalinimo trukmė ir 
nušalinimo pasekmės pareigūno tarnybos santykiams nepriklauso nuo 
darbdavio valios. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai konstatuoti, kad siekiant 
pripažinti asmens nušalinimą nuo pareigų Baudžiamojo proceso kodekso 
nustatyta tvarka neteisėtu ir (ar) nutraukti šios procesinės prievartos 
priemonės taikymą, turi būti ginčijamas ne darbdavio, bet tardytojo 
(nagrinėjamu atveju – prokuroro) sprendimas (nutarimas).

Kvotėjo, tardytojo ar prokuroro veiksmų ir sprendimų apskundimo 
tvarka buvo nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
(2001 m. rugsėjo 11 d. įstatymo Nr. IX-500 redakcija) 242–2441 straipsniuose, 
kuriuose įtvirtintos nuostatos laikytinos specialiosiomis Darbo sutarties 
įstatymo 42 straipsnio nuostatų atžvilgiu. Todėl, esant išdėstytoms 
aplinkybėms, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad Darbo sutarties įstatymo 42 straipsnio 1 ir 2 dalys 
atvejams, kai asmuo nuo pareigų (darbo) nušalinamas Baudžiamojo proceso 
kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais, netaikomos.

VII.

Pareiškėjo grąžinimo į vidaus tarnybą metu, t. y. 2006 m. kovo 23 
d., galiojusio Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. 
Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. 



285

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

IX-1538 (įstatymo redakcija galiojusi iki 2007 m. gegužės 29 d.), (toliau – 
ir Vidaus tarnybos statutas) 28 straipsnio 5 dalis nustatė, jog tarnybinio 
patikrinimo metu nustačius, kad pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, 
kad nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio 
teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais atvejais, kai 
nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinei 
nuobaudai paskirti yra pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas 
ir per 5 darbo dienas nuo tada, kai vėl pradėjo eiti pareigas, jam išmokamas 
darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat 
delspinigiai už šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 
lingvistiniu teisės aiškinimo būdu analizuodama šią Vidaus tarnybos statuto 
nuostatą, daro išvadą, jog pareigūnui darbo užmokestis ir delspinigiai už 
nušalinimo laikotarpį šios nuostatos pagrindu, be kita ko, turi būti mokami 
kai tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, 1) kad pareigūnas nepadarė 
tarnybinio nusižengimo, arba (ir), 2) kad nėra įstatymo nustatyta tvarka 
pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos 
padarymo, t. y. šių aplinkybių nebuvimas turi būti konstatuotas pareigūno 
atžvilgiu pradėto tarnybinio patikrinimo metu.

Šiuo požiūriu atkreiptinas dėmesys į Vidaus tarnybos statuto 26 
straipsnio 6 dalį, kurioje buvo nustatyta, jog tarnybinis patikrinimas 
atliekamas esant duomenų apie pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, 
bei to paties straipsnio 7 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog jei paaiškėja, kad 
tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės 
pažeidimo požymių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra sustabdoma 
ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama tirti kompetentingai 
institucijai. Jeigu atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, bylos dėl 
administracinio teisės pažeidimo teiseną arba asmuo nėra patraukiamas 
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn ir procesas yra pasibaigęs, 
tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra tęsiama ir tarnybinė nuobauda 
turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šių sąlygų atsiradimo, 
jei po ikiteisminį tyrimą atlikti ar administracinę bylą tirti kompetentingos 
institucijos sprendimo priėmimo nepraėjo daugiau kaip vieneri metai. Jei šis 
terminas praėjo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra nutraukiama. 

Sistemiškai analizuodama šias įstatymo nuostatas, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
jog Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalis, ta apimtimi, kuria numato 
darbo užmokesčio ir delspinigių už nušalinimo nuo tarnybos laikotarpį 
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išmokėjimą, kai pareigūnas nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu 
dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, 
yra taikytina tik tuo atveju, kai į pareigas skiriančio asmens (darbdavio) 
iniciatyva ir sprendimu (įsakymu) pareigūnas, pradėjus jo veiklos tarnybinį 
patikrinimą, yra nušalinamas nuo pareigų ir, nustačius galimo nusikalstamos 
veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymius, tarnybinis patikrinimas 
sustabdomas, o jo medžiaga perduodama kompetentingoms institucijoms. 
Taigi, laikantis prielaidos, jog įstatymų leidėjas teisės akte nevartoja 
nereikalingų žodžių bei dviprasmybių, darytina išvada, kad Vidaus tarnybos 
statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalys yra taikomos tik tuo atveju, kai pareigūnas 
nuo pareigų nušalinamas atliekant tarnybinį patikrinimą, t. y. Vidaus tarnybos 
statuto 28 straipsnio 2 dalies pagrindu, esant į pareigas pareigūną priėmusio 
(ar jo įgalioto) asmens įsakymui ir jo iniciatyvai.

Baudžiamojo proceso kodekso tvarka nušalinto vidaus tarnybos 
pareigūno tarnybos apmokėjimo santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos 
statuto 28 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta, kad jei pareigūnas nušalinamas 
nuo pareigų, taip pat tais atvejais, kai nušalinamas Baudžiamojo proceso 
kodekso nustatyta tvarka, nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu pareigūnui 
darbo užmokestis nemokamas ir jam netaikomi šio Statuto 24 straipsnio 3 
punkte nustatyti apribojimai. Tačiau jokios kitos Vidaus tarnybos statuto 
nuostatos nereglamentuoja darbdavio veiksmų gavus ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų (prokuroro, teismo) sprendimą (nutarimą, nutartį) dėl nušalinimo 
nuo pareigų bei darbo užmokesčio grąžinimo už laikotarpį, kurį pareigūnas 
buvo nušalintas nuo pareigų Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Atsižvelgdama į išdėstytą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareigūno nušalinimo nuo pareigų 
Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais atveju, Vidaus 
tarnybos statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalyse, Darbo sutarties įstatymo 42 
straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje 
statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. 
nutarimu Nr. 304, 87 punkte įtvirtintos nuostatos netaikytinos.

VIII.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 
(2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) 4 straipsnio 2 dalimi, 
statutiniams valstybės tarnautojams, šio įstatymo nuostatos taikomos 
tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai. Kadangi atsiskaitymas už 
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laikotarpį, kurį pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų Baudžiamojo 
proceso kodekso nustatyta tvarka, Vidaus tarnybos statute ir kituose tarnybą 
reglamentuojančiuose įstatymuose nebuvo ir nėra aptartas, šių santykių 
atžvilgiu taikytina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2005 
m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) 34 straipsnio 5 dalis, kurioje 
nustatyta, kad valstybės tarnautojas, kuris jį į pareigas priėmusio asmens arba 
pareigūnų reikalavimu buvo nušalintas nuo pareigų nepagrįstai, turi teisę 
reikalauti, kad jam būtų įstatymų nustatyta tvarka atlyginta žala. Iš esmės 
analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
123 straipsnio 5 dalyje, nustatančioje, kad tuo atveju, jeigu darbuotojas 
darbdavio arba tam įgaliotų organų pareigūnų reikalavimu buvo nušalintas 
nuo darbo (pareigų) nepagrįstai, jis turi teisę reikalauti, kad įstatymų 
nustatyta tvarka jam būtų atlyginta žala. Taigi asmuo, kuriam žala atsirado 
dėl neteisėtos procesinės prievartos priemonės – nušalinimo nuo pareigų – 
pritaikymo, turi teisę į žalos atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.272 straipsnis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, 
neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto 
sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto 
administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, valstybė atlygina visiškai, 
nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo 
kaltės. Žalos, padarytos neteisėtais ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros 
ir teismo veiksmais, atlyginimą reglamentuoja ir specialus įstatymas – Lietuvos 
Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų 
atlyginimo įstatymas, kurio 1 straipsnyje yra aiškiai nurodyta, jog šis įstatymas 
taip pat nustato ir žalos, atsiradusios dėl neteisėto procesinių prievartos 
priemonių pritaikymo, atlyginimo ne teismo tvarka tvarką.

Esant šioms aplinkybėms bei atsižvelgdama į tai, kad procesinių prievartos 
priemonių taikymas nėra darbo (tarnybos) teisinių santykių dalis, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
esant ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimui pritaikyti 
procesinę prievartos priemonę – nušalinimą nuo pareigų, ginčui dėl negauto 
darbo užmokesčio, delspinigių bei tarnybos stažo išspręsti taikomos ne Vidaus 
tarnybos statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalių (ar Tarnybos Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punkto), bet Valstybės tarnybos įstatymo 34 
straipsnio 5 dalies ir (ar) atitinkamai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
bei Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų 
veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo nuostatos.
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IX.

Apeliaciniame skunde S. R. taip pat nurodo, kad atsakovas nesilaikė 
Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir 
panaikinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. IV-308, (toliau – ir Tvarka) 10 
punkto reikalavimų, pagal kuriuos, siekdamas atsisakyti išmokėti pareiškėjui 
priklausantį darbo užmokestį, privalėjo jo atžvilgiu atlikti tarnybinį 
patikrinimą tam, kad nustatytų, ar pareiškėjo veiksmuose yra kaltė. 

Šiuo atžvilgiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pareiškėjo nurodomo tarnybinio 
patikrinimo tikslas – ne spręsti klausimą dėl pareigūnui priklausančio darbo 
užmokesčio bei delspinigių už nušalinimo laikotarpį išmokėjimo, bet įvertinti 
ar pareigūnas savo veiksmais (neveikimu) padarė tarnybinį nusižengimą bei 
ar yra pagrindas tarnybinei (drausminei) nuobaudai skirti (Vidaus tarnybos 
statuto 26 str. 6 d.). Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalis aiškiai nustato, 
kad negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jei nuo nusižengimo padarymo 
dienos praėjo vieneri metai. Analogiška nuostata buvo numatyta ir Tarnybos 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 64 punkte. Atsižvelgiant 
į tai, kad S. R. veiksmus, dėl kurių jam buvo iškelta baudžiamoji byla atliko 
2001 m. gruodžio 6 d., konstatuotina, jog pareiškėjo tarnybinis patikrinimas 
(drausminės nuobaudos skyrimo procedūra) negali būti atliekamas.

Kita vertus, net ir pripažinus, jog nagrinėjamu atveju atsakovas, 
gavęs informaciją apie pareiškėjo galbūt padarytas nusikalstamas veikas, 
turėjo pagrindą įtarti S. R. padarius tarnybinį nusižengimą bei pradėti 
tarnybinį patikrinimą dėl drausminės (tarnybinės) nuobaudos skyrimo, 
ši aplinkybė nagrinėjamu atveju neturėtų įtakos sprendžiant klausimą dėl 
darbo užmokesčio ir delspinigių už laikotarpį, kurį pareiškėjas buvo galbūt 
nepagrįstai nušalintas nuo pareigų, išmokėjimo bei šio laikotarpį įskaitymo 
į S. R. vidaus tarnybos stažą, nes, kaip jau buvo minėta, Vidaus tarnybos 
statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalies (Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų sistemoje statuto 87 punkto) nuostatos taikytinos tik tais atvejais, kai 
sprendimas nušalinti nuo pareigų tarnybinio patikrinimo metu yra priimamas 
asmens, turinčio teisę skirti drausminę (tarnybinę) nuobaudą iniciatyva.

Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės 
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normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pagrindo tenkinti S. R. 
apeliacinį skundą nėra.

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija taip pat 
pažymi, jog ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui siekti žalos atlyginimo 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir (ar) Lietuvos Respublikos žalos, 
atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų atlyginimo įstatyme bei 
kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Pareiškėjo S. R. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2007 m. spalio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

3.3.3. Dėl tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog nėra 
tiesioginio priežastinio ryšio tarp patirto sužalojimo (susirgimo sunkia 
liga) ir vidaus reikalų sistemos pareigūno tarnybinių pareigų atlikimo 
(tarnybos), teisinio statuso

Tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog priežastinio ryšio 
tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos) nėra, 
patvirtinimas užkerta kelią bet kokioms tolimesnėms administracinėms 
procedūroms, būtinoms pareigūno teisei į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 
3 dalyje numatytą kompensaciją realizuoti. Be to, paminėto priežastinio ryšio 
buvimas yra ne tik sąlyga tolimesnių administracinių procedūrų vykdymui, bet 
ir esminis reikalavimas teisei į minėtą kompensaciją atsirasti. Vadovaujantis 
Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5 dalimi, šio esminio elemento buvimas ar 
nebuvimas nustatomas tik tarnybinio patikrinimo metu ir nurodomas jo išvadoje, 
o tolimesniuose administracinės procedūros etapuose nebenustatinėjamas. 
Nors tarnybinio patikrinimo pagrindinis tikslas – nustatyti priežastinį ryšį tarp 
pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir tarnybos arba tarp kursanto mirties 
ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar įvadinio mokymo, tačiau juo kartu yra 
atsakoma į klausimą, ar teisės aktų nustatyta tvarka pareigūnui išmokėtina 
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kompensacija. Todėl tvirtindamas tarnybinio patikrinimo išvadą, kaip vientisą 
aktą, įstaigos vadovas iš esmės priima sprendimą, t. y. išreiškia savo valią dėl 
paminėto priežastinio ryšio buvimo ar nebuvimo bei neigiamos išvados atveju 
– kompensacijos pareigūnui nemokėjimo. Kadangi teisės aktai nenumato 
pareigos viešojo administravimo subjektams priimti paskesnį (papildomą) 
sprendimą (administracinį aktą) dėl kompensacijos nemokėjimo, minėta išvada 
dėl priežastinio ryšio nebuvimo laikytina teisines pasekmes sukeliančiu, t. y. 
paneigiančiu pareigūno teisę į kompensaciją, administraciniu aktu, kuris gali 
būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka ir nagrinėjamas administracinių 
teismų pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme 
įtvirtintas taisykles.

Administracinė byla Nr. A143-67/2009
Procesinio sprendimo kategorija 16.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. kovo 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, 
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), 
Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio, Stasio Gudyno ir Romano 
Klišausko, 
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjui V. S.,
pareiškėjo atstovui K. L.,
atsakovo atstovei Vilijai Plotnikovienei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo V. S. skundą atsakovams Valstybės sienos apsaugos 
tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Visagino pasieniečių mokyklai dėl kompensacijos priteisimo ir 
įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas V. S. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 13–17), 
kurį patikslino (b. l. 2–8, 67–74), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovą Valstybės sienos apsaugos tarnybą 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba) atlikti naują tarnybinį patikrinimą dėl jo patirto 
sužalojimo ir nustatyti, kad jam priklauso Vidaus tarnybos statuto (toliau – 
ir Statutas) 40 straipsnyje įtvirtinta kompensacija už sveikatos sutrikdymą; 2) 
priteisti iš atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Statuto 40 straipsnio 
3 dalyje nustatyto dydžio kompensaciją už sveikatos sutrikdymą; 3) įpareigoti 
atsakovą Valstybės sienos apsaugos tarnybą pervesti priteistą sumą atsakovui 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Visagino pasieniečių mokyklai (toliau – ir Visagino pasieniečių 
mokykla); 4) įpareigoti atsakovą Visagino pasieniečių mokyklą išmokėti jam 
Statuto 40 straipsnio 3 dalyje nustatyto dydžio kompensaciją už sveikatos 
sutrikdymą; 5) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškėjas nurodė, kad yra vidaus tarnybos pareigūnas, dirba Visagino 
pasieniečių mokyklos viršininku. Pažymėjo, jog Visagino pasieniečių 
mokyklos viršininko 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 5-298 buvo patvirtinti 
tinklinio varžybų nuostatai ir tinklinio varžybų sąmata bei pavesta Fizinio 
ir kovinio rengimo skyriui 2004 m. spalio 12–14 d. organizuoti ir pravesti 
Visagino pasieniečių mokyklos darbuotojų, pareigūnų ir kursantų tinklinio 
varžybas. Tuo pačiu įsakymu į Visagino pasieniečių mokyklos dėstytojų 
ir darbuotojų komandos 2004 m. spalio 12 d. paraišką buvo įtrauktas ir jis. 
Žaidžiant tinklinį, varžybų antro seto metu, apie 17 val. 30 min., jis pašoko 
aukštyn, norėdamas blokuoti kamuolį, ir pajuto aštrų skausmą dešinės 
kojos Achilo sausgyslės srityje. Suteikus pirmąją pagalbą, buvo nuvežtas 
į Visagino ligoninės priėmimo skyrių, kur gydytojas diagnozavo Achilo 
sausgyslės plyšimą ir konstatavo, kad būtina operacija, kuri buvo atlikta 2004 
m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus 
ligoninėje. Pareiškėjas nurodė, kad dėl šio įvykio Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba atliko tarnybinį patikrinimą ir 2004 m. gruodžio 16 d. patvirtino 
tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 27-113 „Dėl Visagino pasieniečių 
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mokyklos viršininko V. S. patirtos traumos“, kurioje buvo konstatuota, jog 
aplinkybės, kuriomis jis buvo sužalotas, neturi specifinės pareigūno veiklos, 
vykdant tiesiogines tarnybines pareigas, požymių, todėl teisė į kompensaciją 
Statuto 40 straipsnio pagrindu  neatsiranda. Pareiškėjas, remdamasis 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 1 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. A15-740/2006 ir 2005 m. birželio 14 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. A11-735/2005, pabrėžė, kad jis sužalojimą patyrė 
ne dėl savo laisvo apsisprendimo elgtis tam tikru būdu, o dėl to, jog  turėjo 
taip elgtis vykdydamas vadovybės nurodymus. Paminėtu Visagino pasieniečių 
mokyklos viršininko 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 5-298 jis buvo įtrauktas 
į Visagino pasieniečių mokyklos tinklinio varžybų dėstytojų ir darbuotojų 
komandos 2004 m. spalio 12 d. paraišką, taigi – vykdė įsakymą. Šiuo atveju 
jis negalėjo savarankiškai pasirinkti veiksmų ir nedalyvauti organizuotame 
renginyje (sporto varžybose), todėl jo veiksmus nulėmė būtent šis įsakymas. 
Pareiškėjas nurodė, kad Statuto (redakcija iki 2006 m. lapkričio 1 d.) 40 
straipsnio 3 dalyje buvo įtvirtinta nuostata, jog pareigūnui, kuris sužalotas 
ar susirgo sunkia liga eidamas tarnybines pareigas arba dėl tarnybos, 
išmokama nuo vienų iki penkerių metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) jo darbo 
užmokesčių dydžio kompensacija. Pareiškėjo nuomone, jam sužalojimas 
buvo padarytas būtent dėl tarnybos, todėl turėtų būti išmokėta Statuto 40 
straipsnio 3 dalyje nustatyta piniginė kompensacija. Pareiškėjas pažymėjo, 
kad tarnybinio patikrinimo išvada nėra individualus teisės aktas, kuris gali 
būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 
nustatyta tvarka, todėl nėra pagrindo skųsti šios išvados (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A1-638/2005, 2006 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A15-740/2006, 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A5-764/2006, 2006 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A10-871/2006, 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A4-2115/2006). Tačiau atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnyba yra 
įpareigotinas iš naujo atlikti tarnybinį patikrinimą ir tinkamai nustatyti bei 
įvertinti visas faktines aplinkybes.

Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 
20–22) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodė, kad 2004 m. gruodžio 16 d. 
tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 27-113 nustatė, jog nėra priežastinio ryšio 
tarp pareiškėjo patirtos traumos ir tarnybinių pareigų atlikimo. Pareiškėjas 
šios tarnybinio patikrinimo išvados neapskundė (Lietuvos vyriausiojo 
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administracinio teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A15-2197/2006, 2007 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A11-454/2007). Atsižvelgiant į tai, nėra teisinio pagrindo pareiškėjui 
išmokėti piniginės kompensacijos.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 21 d. 
sprendimu (b. l. 81–83) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas nurodė, kad pareiškėjas siekia gauti Statuto 40 straipsnio 3 
dalyje (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) numatytą 
kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo. Nagrinėjamo ginčo esmė – priežastinio 
ryšio tarp pareiškėjo 2004 m. spalio 12 d. patirto sužalojimo ir jo tarnybinių 
pareigų atlikimo ar jo tarnybos nustatymas. Teismas pažymėjo, jog Statuto 
40 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tai, ar pareigūno mirtis, ar sveikatos 
sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar jo tarnyba, o kursanto 
– su profesiniu ar įvadiniu mokymu, nustatoma Vidaus reikalų ministro 
nustatyta tvarka. Vykdydamas šias nuostatas, Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministras 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-138 patvirtino 
Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos 
sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus 
reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, 
taisykles (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 10.6 punkte įtvirtinta, jog tarnybinio 
patikrinimo išvadoje vienu iš punktų turi būti nurodyta, ar tarp pareigūno 
sveikatos sutrikdymo ir tarnybos yra nustatytas priežastinis ryšys, ar teisės aktų 
nustatyta tvarka išmokėtina kompensacija. Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
2004 m. gruodžio 16 d. tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 27-113 nustatė, kad 
priežastinio ryšio tarp pareiškėjo patirtos traumos ir tarnybinių pareigų atlikimo 
nėra. Taisyklių 11 punkte nustatyta, kad tarnybinio patikrinimo išvada teikiama 
tvirtinti įstaigos vadovui, kai ją pasirašo visi tarnybinį patikrinimą atliekantys 
asmenys; tarnybinio patikrinimo išvada kartu su visa tarnybinio patikrinimo 
medžiaga saugoma teisės aktų nustatyta tvarka, o pareigūno, kursanto tarnybos 
byloje saugoma tarnybinio patikrinimo išvados kopija. Teismas pabrėžė, jog 
nei šiame, nei kituose Taisyklių punktuose nėra nustatytas administracinio 
sprendimo dėl atlikto tarnybinio patikrinimo priėmimas. Tačiau neigiamos 
išvados priėmimas iš esmės užkerta galimybę kompensacijos siekiančiam 
pareigūnui teisinėmis priemonėmis ginti savo tariamai pažeistą teisę į tokią 
kompensaciją. Todėl, nesant kitokio šio klausimo teisinio reguliavimo, laikytina, 
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kad įstaigos vadovo tarnybinio patikrinimo išvados patvirtinimas ABTĮ taikymo 
požiūriu prilyginamas individualiam teisės aktui, t. y. ABTĮ nustatyta tvarka 
skundžiamam teisės aktui. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2004 m. gruodžio 
16 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 27-113 neskundė. Atsižvelgiant į tai, 
pareiškėjo reikalavimas priteisti jam piniginę kompensaciją dėl jo patirto 
sveikatos sutrikdymo, nenuginčijus įstaigos vadovo patvirtintos tarnybinio 
patikrinimo išvados, kurioje konstatuotas priežastinio ryšio tarp tarnybos ir 
kilusio sveikatos sutrikimo nebuvimas, negali būti tenkinamas. Nėra pagrindo 
patenkinti ir pareiškėjo prašymo įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti tarnybinį 
patikrinimą dėl pareiškėjo patirto sužalojimo, įpareigojant atsakovą nustatyti, 
kad pareiškėjui priklauso kompensacija. Jokių naujų aplinkybių ar kitokio 
pobūdžio argumentų, dėl kurių turėtų būti atliekamas tarnybinis patikrinimas 
iš naujo, pareiškėjas teismui nepateikė. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas tokio 
prašymo atsakovui nepateikė, tokį reikalavimą pareiškėjas pateikė tik teismui 
posėdžio metu. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad patenkinti 
pareiškėjo skundą nėra teisinio pagrindo.

III.

Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 88–91) prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimą ir 
priimti naują sprendimą – patenkinti skundą, taip pat priteisti iš atsakovų 
bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškėjas nurodo, kad tarnybinio patikrinimo išvados prilyginimas 
individualiam teisės aktui, kuris gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka, 
iškraipo teisinius santykius, todėl yra nepagrįstas (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A15-740/2006, 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A5-764/2006, 2006 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A10-871/2006, 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-
2115/2006, Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 8 d., 8 str., Taisyklės, Statuto 
40 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu 
Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų 
mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų (toliau – 
ir Sąlygos) 23, 25 p.).

Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnyba atsiliepimu į apeliacinį 
skundą (b. l. 95–96) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. 
sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.
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Valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodo, kad pareiškėjui teigiamos 
tarnybinio patikrinimo išvados patvirtinimas iš esmės sąlygoja tolesnius 
veiksmus nustatant sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį, o neigiamos išvados 
patvirtinimas iš esmės užkerta kelią kompensacijos siekiančiam pareigūnui ginti 
savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Nesant kitokio teisinio reguliavimo 
laikytina, jog tokiais atvejais įstaigos vadovo tarnybinio patikrinimo 
išvados patvirtinimas ABTĮ taikymo požiūriu teisine prasme prilyginamas 
individualiam teisės aktui, t. y. ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamam teisės aktui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės į Vidaus tarnybos 

statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo 
įstatymo (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija), 40 
straipsnio 3 dalyje numatytą kompensaciją už sužalojimus, patirtus tarnybos 
metu. Šioje nuostatoje buvo įtvirtinta, jog „pareigūnui, kuris buvo sužalotas 
arba susirgo sunkia liga eidamas tarnybines pareigas arba dėl tarnybos, 
išmokama nuo vienų iki penkerių metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) jo darbo 
užmokesčių dydžio kompensacija“.

Lingvistiniu teisės aiškinimo metodu analizuojant minėtą Vidaus 
tarnybos statuto nuostatą, yra aišku, jog kompensacijos išmokamos tik 
tokiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams, kurie buvo sužaloti ar susirgo 
eidami tarnybines pareigas ar dėl tarnybos. Tai yra imperatyvus įstatymų 
leidėjo nustatytas reikalavimas, todėl, tik pripažinus nurodytą aplinkybę, 
pareigūnas įgyja teisę į minėtą kompensaciją.

Ar pareigūno mirtis arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su 
tarnybinių pareigų atlikimu ar jo tarnyba, o kursanto – su profesiniu ar 
įvadiniu mokymu, nustatoma Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka 
(Vidaus tarnybos statuto 40 str. 5 d.). Šį įstatymo leidėjo pavedimą Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministras įvykdė 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu 
Nr. 1V-138, patvirtindamas Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno 
mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo 
tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto – su profesiniu 
ar įvadiniu mokymu, taisykles. 
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Taisyklių 3 punktas nustato, kad pareigūno mirtis ar sveikatos 
sutrikdymas yra susijęs su tarnyba, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu 
mokymu, kai tarp jo mirties ar jo sveikatos sutrikdymo ir tarnybos arba 
profesinio ar įvadinio mokymo yra nustatytas priežastinis ryšys. Šiam 
ryšiui nustatyti yra atliekamas tarnybinis patikrinimas (Taisyklių 4 p.), o jo 
metu nustatytos įvykio priežastys, sąlygos, pareigūno neatsargumo laipsnis, 
priežastinio ryšio buvimas (nebuvimas) bei kitos faktinės aplinkybės 
nurodomos tarnybinio patikrinimo išvadoje (Taisyklių 10 p.), kurioje pasirašo 
patikrinimą atlikę asmenys bei kurią tvirtina įstaigos vadovas (Taisyklių 11 p.).

Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamu 
sprendimu iš esmės atsisakė patenkinti pareiškėjo prašymą priteisti minėtą 
kompensaciją motyvuodamas tuo, kad nebuvo skundžiama tarnybinio 
patikrinimo išvada, kuri, pirmosios instancijos teismo nuomone, yra 
prilyginama individualiam administraciniam aktui. Su šiuo teismo teiginiu 
nesutinkantis apeliantas nurodo, jog tarnybinio patikrinimo išvada jokių 
teisių ir pareigų jam nesukūrė, todėl nelaikytina administraciniu aktu ar 
veiksmu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
prasme. Apelianto teigimu, tarnybinis patikrinimas atliekamas tik kaip 
procedūrinis veiksmas, kuriuo siekiama nustatyti sprendimui priimti 
reikšmingas aplinkybes, o išvadoje pateikiami tik siūlymai, kurie laikytini 
rekomendacijomis įstaigos vadovui priimant galutinį sprendimą.

Esant šioms aplinkybėms, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju būtina nustatyti 
minėtos tarnybinio patikrinimo išvados teisinį statusą ir reikšmę sprendžiant 
klausimą dėl pareigūno teisės į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje 
numatytą kompensaciją.

V.

Kaip jau minėta, viena iš būtinų sąlygų teisei į Vidaus tarnybos statuto 
40 straipsnio 3 dalyje numatytą kompensaciją atsirasti buvo aplinkybės, 
jog pareigūnas buvo sužalotas ar susirgo sunkia liga dėl tarnybinių pareigų 
atlikimo ar tarnybos, konstatavimas. Pastebėtina, kad analogiškas reikalavimas 
iš esmės yra įtvirtintas ir šiuo metu galiojančioje Vidaus tarnybos statuto 
minėtos nuostatos redakcijoje, kurioje nustatyta, jog kompensacija išmokama 
pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta 
atliekant tarnybines pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su 
padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, 
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arba kai jo sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su 
jo tarnybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs 
su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, 
arba kai jo sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno 
statuso.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, šių nuostatų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad 
kompensacijos išmokėjimas yra sąlygojamas tiesioginio priežastinio ryšio 
tarp patirto sužalojimo (susirgimo sunkia liga) ir tarnybinių pareigų atlikimo 
(tarnybos) buvimo. Būtent šiam priežastiniam ryšiui bei įvykio aplinkybėms 
nustatyti ir yra pradedamas tarnybinis patikrinimas (Vidaus tarnybos statuto 
40 str. 5 d., Taisyklių 4 p.), o jį atlikus surašoma tarnybinio patikrinimo 
išvada, kurioje, be kita ko, nurodoma, ar tarp pareigūno mirties ar sveikatos 
sutrikdymo ir tarnybos yra nustatytas priežastinis ryšys, ar teisės aktų 
nustatyta tvarka išmokėtina kompensacija (Taisyklių 10.6 p.).

Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalimi, 
pareigūnams išmokamų kompensacijų dydis tiesiogiai priklauso nuo 
invalidumo (netekto darbingumo) ar sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio. 
Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį nustato Centrinės medicininės 
ekspertizės komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
(Vidaus tarnybos statuto 40 str. 8 d.). Ši tvarka nustatyta Vidaus tarnybos 
sistemos pareigūno ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto 
sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1130 
(toliau – ir Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklės), 
kurių 4 punkte, be kita ko, nustatyta, kad pareigūnas siunčiamas į Centrinę 
medicinos ekspertizės komisiją, kai Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka 
nustatoma, jog pareigūno sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių 
pareigų atlikimu ar tarnyba. Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį Centrinė 
medicinos ekspertizės komisija nustato vadovaudamasi įvykio tarnyboje 
tyrimo dokumentais, analizuodama medicininius dokumentus, atlikdama 
fizinės ir psichikos sveikatos būklės medicininį, psichologinį tyrimą, o 
prireikus – pagal kitus dokumentus. Įvykio tarnyboje tyrimo ir kitus 
dokumentus Centrinei medicinos ekspertizės komisijai pateikia pareigūną 
ar kursantą siunčianti įstaiga (Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio 
nustatymo taisyklių 7, 8 p.). Iš esmės analogiškos nuostatos yra nustatytos 
ir Asmens sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio 
nustatymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-87, reglamentuojančioje asmens 
sužeidimo (suluošinimo) jam vykdant profesinę veiklą reglamentuojančiuose 
teisės aktuose nustatytas pareigas sunkumo laipsnio ir, jei sužeidimas 
(suluošinimas) sukelia invalidumą, invalidumo grupės nustatymą. Šios 
instrukcijos 7 punktas nustato, jog sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnis 
nustatomas remiantis dokumentais, patvirtinančiais, kad sužeidimas 
(suluošinimas) susijęs su tarnyba, medicininiais dokumentais, prireikus – ir 
kitų dokumentų pagrindu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, paminėtos nuostatos leidžia konstatuoti, jog, išskyrus Taisyklių 
12 punkte numatytą išimtį, susijusią su galimu pareigūno užkrėtimu sunkia 
liga, į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją pareigūnas yra siunčiamas tik 
pripažinus, kad pareigūno sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų 
atlikimu ar tarnyba, t. y. nustačius priežastinį ryšį. Be to, sisteminė Vidaus 
tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalies analizė leidžia daryti išvadą, jog, nesant 
atitinkamos medicininės ekspertizės komisijos išvados, pareigūnų teisė į 
kompensaciją negali būti realizuota. Todėl vidaus reikalų sistemos įstaigos 
vadovo patvirtinta tarnybinio patikrinimo išvada, kuria konstatuojama, 
jog nėra priežastinio ryšio tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybinių pareigų 
atlikimo (tarnybos), užkerta kelią bet kokioms tolimesnėms procedūroms, 
būtinoms priimti galutinį sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo ir jos 
dydžio.

Šios išvados nepaneigia ir pareiškėjo nurodomos Asmenų draudimo 
valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus 
ryšium su tarnyba sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 (2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo 
Nr. 2088 redakcija), kurios taikomos tiek, kiek neprieštarauja Vidaus 
tarnybos statutui. Sąlygų 3 punkto 2 pastraipoje nustatyta, jog žūties ar 
sveikatos sutrikimo priežastinį ryšį su tiesioginių pareigų vykdymu nustato 
institucijos, kurioje apdraustasis tarnauja (tarnavo) arba eina (ėjo) pareigas, 
vadovo nustatyta tvarka sudaryta tarnybinio tyrimo komisija. Sąlygų 20 
punktas, be kita ko, nustato, kad ryšium su tarnyba sužeistam pareigūnui 
kompensacija mokama vadovaujantis atitinkamai pagal nustatytą veiklos 
sritį Centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada arba Valstybinės 
medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos išvada ir pateiktu įvykio aktu, surašytu darbovietėje (tarnybos, 
mokymo, stažuotės, praktikos vietoje), o prireikus vadovaujamasi ir tardymo 
(ikiteisminio tyrimo) išvada arba teismo sprendimu. Kompensacija turi 
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būti išmokėta arba raštu atsisakyta ją mokėti per 10 darbo dienų nuo visų 
nurodytų dokumentų gavimo (Sąlygų 21 p.).

Šias teisės nuostatas analizuojant sisteminiu teisės aiškinimo metodu, 
matyti, jog įstaigos vadovo pareiga priimti Sąlygų 21 punkte numatytą 
sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo pareigūno sveikatos sutrikdymo 
atveju atsiranda tik gavus visus reikalingus dokumentus – tarnybinio 
patikrinimo, medicinos ekspertizės komisijos išvadas, tarnybinio įvykio aktą 
bei, jei yra būtinybė, ikiteisminio tyrimo išvadą ar teismo sprendimą. Nesant 
nurodytų dokumentų, sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo (nemokėjimo) 
priimantis asmuo ne tik neprivalo, bet ir negali sprendimo priimti, nes tik 
minėtuose dokumentuose yra pateikiama informacija, leidžianti pripažinti 
ar paneigti pareigūno teisę į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje 
numatytą kompensaciją bei nustatyti jos dydį. Sprendimas mokėti (nemokėti) 
kompensaciją priimamas privalomai atsižvelgus į tarnybinio patikrinimo 
išvadą ir atitinkamos medicinos ekspertizės komisijos išvadą.

Tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog priežastinio 
ryšio tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos) 
nėra, patvirtinimas užkerta kelią bet kokioms tolimesnėms administracinėms 
procedūroms, būtinoms pareigūno teisei į Vidaus tarnybos statuto 40 
straipsnio 3 dalies kompensaciją realizuoti. Be to, paminėto priežastinio 
ryšio buvimas yra ne tik sąlyga tolimesnių administracinių procedūrų 
vykdymui, bet ir esminis reikalavimas teisei į minėtą kompensaciją atsirasti. 
Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5 dalimi ir Taisyklių 
nuostatomis, šio esminio elemento buvimas ar nebuvimas nustatomas tik 
tarnybinio patikrinimo metu ir nurodomas jo išvadoje, o tolimesniuose 
administracinės procedūros etapuose nebenustatinėjamas. Kartu pabrėžtina, 
jog nors tarnybinio patikrinimo pagrindinis tikslas – nustatyti priežastinį 
ryšį tarp pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir tarnybos, arba tarp 
kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar įvadinio mokymo 
(Taisyklių 4 p.), tačiau jis (patikrinimas) kartu padeda atsakyti į klausimą, ar 
teisės aktų nustatyta tvarka pareigūnui išmokėtina kompensacija (Taisyklių 
10.6 p.). Todėl, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, tvirtindamas tarnybinio patikrinimo išvadą kaip 
vientisą aktą (Taisyklių 11 p.), įstaigos vadovas iš esmės priima sprendimą, t. 
y. išreiškia savo valią dėl paminėto priežastinio ryšio buvimo ar nebuvimo bei 
– neigiamos išvados atveju – kompensacijos pareigūnui nemokėjimo.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis 
individualų teisės aktą apibrėžia kaip vienkartį teisės taikymo aktą, skirtą 
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konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. 
Administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo 
subjekto priimtas teisės aktas (ABTĮ 2 str. 15 d.). Iš esmės analogiški 
administracinio akto ir individualaus teisės taikymo akto apibrėžimai 
yra pateikiami ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
2 straipsnio 9 ir 10 dalyse. 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 rezultatas 
konkretaus subjekto atžvilgiu, turintis įtaką šio subjekto teisėms ir pareigoms.

Kaip jau minėta, neigiamos tarnybinio patikrinimo išvados 
patvirtinimas užkerta kelią pareigūno teisės į kompensaciją dėl sveikatos 
sutrikdymo realizavimui, todėl, atsižvelgiant į tai, jog teisės aktai nenumato 
pareigos viešojo administravimo subjektams priimti paskesnį (papildomą) 
sprendimą (administracinį aktą) dėl kompensacijos nemokėjimo, ši išvada, 
išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, laikytina teisines pasekmes sukeliančiu, 
t. y. paneigiančiu pareigūno teisę į kompensaciją, administraciniu aktu, 
kuris gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka ir nagrinėjamas 
administracinių teismų pagal Administracinių bylų teisenos įstatyme 
įtvirtintas taisykles.

Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
nutartimis administracinėse bylose Nr. A15-740/2006, Nr. A5-764/2006, Nr. 
A10-871/2006 ir Nr. A4-2115/2006, kuriose pateikiamas kitoks tarnybinio 
patikrinimo išvados teisinis statusas. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali būti vystoma, kai tai yra 
neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai motyvuojant 
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). 
Tinkamai motyvuota teismų praktikos raida, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka 
teisinės valstybės imperatyvą. Pastebėtina ir tai, kad šioje išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartyje pateikiamas teisės aiškinimas atitinka Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo poziciją, išdėstytą administracinėse bylose Nr. A143-
1721/2006, Nr. A663-2197/2006, Nr. A143-333/2007, Nr. A143-454/2007, Nr. AS502-
351/2007, Nr. A556-770/2008.

VI.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, 
kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto 
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, 



301

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

kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi 
vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, 
ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo administravimo 
subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims 
sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų 
saugomus interesus).

Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 7 dalis nustato, kad ginčai dėl 
atsisakymo mokėti kompensaciją nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. 
Socialinės apsaugos priemonių sistema, taikoma vidaus tarnybos pareigūnams, 
prie kurių priskiriamos ir kompensacijos, mokamos pareigūnams, sužeistiems 
einant tarnybines pareigas arba, jeigu tai susiję su tarnyba, yra viešosios 
teisės reguliavimo sritis. Tarnybinio tyrimo komisijos atitinkamos išvados 
dėl įvykusio įvykio pripažinimo nesusijusiu su tarnyba ginčijimas yra susijęs 
su tarnyba ir kyla iš administracinių teisinių santykių. Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jei specialus įstatymas 
nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas 
per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto 
ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Kadangi nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantys 
įstatymai nenumato kitų neigiamos tarnybinio patikrinimo išvados – vidaus 
administravimo procese pareigūno atžvilgiu priimto individualaus teisės 
akto – apskundimo terminų, konstatuotina, jog išvada yra skundžiama 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytais 
terminais, t. y. per vieną mėnesį nuo jos įteikimo pareigūnui dienos.

Šios išvados nepaneigia ir Sąlygų 23 punktas, kuriame nustatyta, 
jog reikalavimams, kylantiems iš asmenų draudimo valstybės lėšomis 
ir kompensacijų mokėjimo jiems žuvus ar sužalojus, taikomi Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatyti ieškininės senaties terminai. Ši 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostata, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, taikytina 
tik tais atvejais, kai kyla ginčas dėl paskirtos kompensacijos mokėjimo, jos 
neišmokant ar išmokant ne paskirto dydžio kompensaciją, o ne tais atvejais, 
kai yra priimtas neigiamas viešojo administravimo subjekto sprendimas, 
sukeliantis atitinkamas teisines pasekmes pareigūnui, siekiančiam gauti 
kompensaciją. Priešingai aiškinant šią nuostatą nebūtų užtikrinamas šių 
administracinių aktų pagrindu susiformuojančių teisinių santykių stabilumas 
bei šių teisinių santykių dalyvių teisinis tikrumas.
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VII.

Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas atsisakė 
patenkinti pareiškėjo prašymą priteisti kompensaciją, be kita ko, 
motyvuodamas, jog pastarasis neskundė 2004 m. gruodžio 16 d. tarnybinio 
patikrinimo išvados.

Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 
išvada, jog nenuginčijus patvirtintos neigiamos tarnybinio patikrinimo 
išvados, reikalavimas dėl kompensacijos išmokėjimo negali būti tenkinamas. 
Kartu pastebėtina ir tai, jog teismui pripažinus, kad tarp patirto sveikatos 
sutrikdymo ir tarnybinių pareigų atlikimo ar tarnybos priežastinis 
ryšys yra ir kompensacija mokėtina, t. y. nuginčijus neigiamą tarnybinio 
patikrinimo išvadą, nesant atitinkamos medicininės ekspertizės komisijos 
sprendimo, teismas negalėtų įpareigoti institucijos (įstaigos) vadovo išmokėti 
kompensaciją, bet galėtų įpareigoti jį priimti sprendimą dėl siuntimo 
į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją siekiant nustatyti sveikatos 
sutrikdymo sunkumo laipsnį (Vidaus tarnybos statuto 40 str. 8 d., Sveikatos 
sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklių 4 p.). Esant šioms 
aplinkybėms konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.

Kita vertus, net ir pripažinus, kad pareiškėjas savo reikalavimais iš esmės 
ginčija tarnybinio patikrinimo išvadą, tektų pripažinti, jog jis į teismą kreipėsi 
praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus skundo padavimo terminus ir neprašė jų atnaujinti – pareiškėjas 
su tarnybinio patikrinimo išvada susipažino 2004 m. gruodžio 28 d. (b. l. 52), 
o su skundu į pirmosios instancijos teismą kreipėsi tik 2007 m. spalio 10 d. (b. 
l. 18).

Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija atkreipia dėmesį, kad terminas kreiptis į administracinį teismą gali 
būti atnaujintas, jei jis yra praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 34 str.). 
Paminėta, kad įstaigos vadovo patvirtinta tarnybinio patikrinimo išvada, 
priimama Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5 dalies ir Taisyklių 10–11 
punktų pagrindu, yra asmeniui teisinius padarinius sukeliantis administracinis 
aktas, kuris gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. Bendruosius reikalavimus administraciniam aktui nustato 
Viešojo administravimo įstatymas. 2004 m. gruodžio 16 d. tarnybinio 
patikrinimo dėl Visagino pasieniečių mokyklos viršininko V. S. patirtos 
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traumos išvados surašymo metu galiojusios Viešojo administravimo įstatymo 
redakcijos 8 straipsnio 2 dalis nustatė, kad „sprendime turi būti aiškiai 
suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta 
sprendimo apskundimo tvarka.“ Reikalavimas sprendime nurodyti jo 
apskundimo tvarką skirtas tam, kad asmenys, kurių teises galbūt pažeidžia 
administracinis sprendimas, galėtų realizuoti savo teisę šį sprendimą apskųsti. 
Nesant nurodytos apskundimo tvarkos, asmens teisė apskųsti administracinį 
aktą yra apsunkinama. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktika, tai kad skundžiamame sprendime nenurodyta ir neišaiškinta 
jo apskundimo galimybė, nenurodyti įstatymo numatyti apskundimo 
terminai, atsižvelgiant į kitas bylos aplinkybes, gali būti vertinama kaip 
svarbi priežastis, pateisinanti skundo padavimo termino praleidimą (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gegužės 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS5–266/2004; 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS5-358/2007). Pareiškėjui net ir praleidus skundo 
padavimo terminą, nėra užkirstas kelias pasinaudoti teise į teisminę gynybą, 
ginčijant 2004 m. gruodžio 16 d. išvadą ir prašant pirmosios instancijos 
administracinį teismą atnaujinti terminą šiam administraciniam aktui 
apskųsti.

Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė su Vidaus tarnybos 
statuto 40 straipsnio 3 dalyje numatytos kompensacijos mokėjimu susijusius 
teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, priėmė teisėtą ir 
pagrįstą sprendimą, todėl pagrindo patenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą 
nėra.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a :

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. 
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo V. S. apeliacinį skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.
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3.4. Kitos ginčo administracinės bylos

3.4.1. Dėl interneto tinklaraščių autorių statuso

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 22 straipsnio 2 dalis numato, jog 
viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais gali būti tik Lietuvos Respublikoje 
įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienio juridinių 
asmenų ar kitų organizacijų filialai, išskyrus informacinės visuomenės informavimo 
priemonių valdytojus. Minėto straipsnio 7 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai 
viešosios informacijos rengėjas ir dalyvis yra tas pats fizinis asmuo, jis atsako už savo 
viešosios informavimo priemonės turinį. Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 2 
straipsnio 17 dalyje numatyta, jog informacinės visuomenės informavimo priemonės 
valdytojas – tai asmuo, faktiškai valdantis informacinės visuomenės informavimo 
priemonę, kurioje rengiama ir (ar) skleidžiama viešoji informacija, arba rengiantis ir 
(ar) skleidžiantis tokios priemonės turinį. Taigi Visuomenės informavimo įstatymas 
nenustato, kad viešosios informacijos rengėjas visais atvejais turi būti tik juridinis 
asmuo. Viešosios informacijos rengėjai – informacinės visuomenės informavimo 
priemonių valdytojai, gali būti ir fiziniai asmenys. Atsižvelgus į paminėtą, taip pat 
įvertinus konkrečių fizinių asmenų – interneto tinklaraščių autorių, veiklos pobūdį ir 
jų vykdomas viešosios informacijos teikimo visuomenei funkcijas, darytina išvada, 
kad jie gali būti pripažįstami sui generis informacinės visuomenės informavimo 
priemonių valdytojais, taigi ir viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, o 
jų interneto tinklaraščiai – informacinės visuomenės informavimo priemonėmis 
Visuomenės informavimo įstatymo prasme.

Įvertinus interneto tinklaraščių autorių veiklos specifiką, taip pat konstatuotina, jog 
šie asmenys tam tikrais atvejais ir atsižvelgus į jų vykdomų visuomenės informavimo 
funkcijų pobūdį gali būti prilyginti žurnalistams. Visuomenės informavimo įstatymą 
reikia aiškinti plačiai, apimant ne tik tradicines, bet ir šiuolaikines, nors tiesiogiai ir 
nereglamentuotas elektroninių visuomenės informavimo priemonių formas, dėmesį 
kreipiant ne į formaliuosius tokių informavimo priemonių organizavimo požymius, 
o į jų realiai vykdomas funkcijas. Priešingas įstatymo aiškinimas prieštarautų tiek 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje 
įtvirtintam saviraiškos laisvės principui, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
25 straipsniui, kuris aiškiai numato, jog žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, 
gauti ir skleisti informaciją, o tokia jo laisvė negali būti ribojama kitaip, kaip tik 
įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam 
gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai, tiek ir esminiams visuomenės 
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informavimo, pliuralizmo ir visuomenės informavimo priemonių sąžiningos 
konkurencijos principams, numatytiems Visuomenės informavimo įstatyme.

Visuomenės informavimo įstatymas tiesiogiai nereguliuoja, tačiau ir nedraudžia 
tokių atvejų, kuomet žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas yra tas 
pats asmuo. Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 72 dalies sąvoka 
„Žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą 
viešosios informacijos rengėjui pagal sutartį su juo <...>“ turi būti aiškinama 
protingai, atsižvelgiant į bendruosius sutarčių sudarymo principus. Sutartis 
yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas (Civilinio kodekso 6.154 str. 1 d.). 
Fizinis asmuo pats su savimi sudaryti sutarties negali. Tačiau tai nereiškia, kad 
turi būti suvaržoma fizinio asmens, kuris tuo pačiu yra ir viešosios informacijos 
rengėjas, teisė verstis žurnalisto veikla. Visuomenės informavimo įstatymo 2 
straipsnio 72 dalis turi būti aiškinama taip, kad tais atvejais, kai visuomenės 
informacijos rengėjas ir asmuo, profesionaliai renkantis, rengiantis ir teikiantis 
medžiagą viešosios informacijos rengėjui yra tas pats fizinis asmuo, norint šį 
asmenį pripažinti žurnalistu sutarties tarp jo ir visuomenės informacijos rengėjo 
sudarymas nėra būtinas, nes tokios sutarties sudarymas yra ir neįmanomas. 
Tokiu atveju sprendžiant, ar asmuo atitinka žurnalisto požymius, pakanka 
nustatyti, ar fizinis asmuo profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą, kurią 
pats panaudoja veikdamas kaip viešosios informacijos rengėjas.

Administracinė byla Nr. A444-70/2009
Procesinio sprendimo kategorija 38

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. balandžio 20 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus 
(kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant pareiškėjui L. U.,
atsakovo atstovui R. V., 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo L. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 



306

I. Administracinių teismų praktika

administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo L. U. skundą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai 
dėl įpareigojimo akredituoti ir išduoti nuolatinį leidimą įeiti į Seimo rūmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

L. U. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) su skundu kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą prašydamas įpareigoti Lietuvos Respublikos 
Seimo Ryšių su visuomene skyrių jį akredituoti ir išduoti nuolatinį leidimą 
įeiti į Seimo rūmus.

Pareiškėjas skunde nurodė, jog elektroniniu paštu ir faksu Lietuvos 
Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyriui pateikė užpildytą akreditavimo 
anketą. 2007 m. kovo 6 d. elektroniniu paštu iš Seimo Ryšių su visuomene 
skyriaus gavo atsakymą, kad yra tikslinama informacija, reikalinga sprendimo 
dėl akreditavimo priėmimui. 2007 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
švietimo, mokslo ir kultūros komiteto darbo grupės posėdyje nutarta, jog 
žurnalisto ir akreditavimo institutai turi būti aiškinami sistemiškai, todėl 
akreditacija turi būti suteikiama tik asmenims, atitinkantiems žurnalisto 
sampratą. Pareiškėjas 2007 m. kovo 26 d. Seimo Ryšių su visuomene skyriui 
faksu išsiuntė UAB „Interactive Marketing Partners Baltic“ 2007 m. kovo 26 d. 
raštą „Dėl prašymo akredituoti“. 2007 m. kovo 27 d. pareiškėjas iš Seimo Ryšių 
su visuomene skyriaus gavo atsakymą, kuriame buvo prašoma pateikti sutartį, 
sudarytą su UAB „Interactive Marketing Partners Baltic“ arba žurnalistų 
profesinės organizacijos pažymėjimą.

Pareiškėjas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad per du mėnesius nuo 
prašymo (anketos) pateikimo dienos jam nebuvo išduotas nuolatinis leidimas 
įeiti į Seimo rūmus, darytina išvada, kad atsakovas vilkina jo kompetencijai 
priskirtų veiksmų atlikimą.

L. U. skunde nurodė, jog akreditavimo turinys – tai ilgalaikiai 
informacijos šaltinio ir informacijos naudotojo santykiai. Pareiškėjas 
rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl saviraiškos laisvės, 
garantuojamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijoje (toliau – ir EŽTK, Konvencija). Pareiškėjas pažymėjo, jog 
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 
72 dalyje apibrėžta žurnalisto samprata palieka neaiškumų, ar įstatymas 
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saviraiškos laisvę visa apimtimi garantuoja tik pagal darbo sutartį su viešosios 
informacijos rengėju dirbantiems fiziniams asmenims (t. y. žurnalistams). 
Toks aiškinimas, pareiškėjo nuomone, būtų tiesioginis saviraiškos laisvės 
ribojimas bei pažeistų pamatinę teisę į darbą.

Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog itin svarbi UAB „Interactive Marketing 
Partners Baltic“, valdančios interneto svetainę www.blogas.lt, pozicija ir 
minėtos uždarosios akcinės bendrovės direktoriaus M. K. patvirtinimas, jog 
2005 m. balandžio 26 d. L. U., sutikęs su pasiūlytomis „Blogas.lt“ taisyklėmis, 
registravo savo blogą www.blogas.lt/liutauras, kuriame iki šio rašto pasirašymo 
datos reguliariai publikuoja visuomenės informavimui svarbius raštus. 
Pareiškėjo nuomone, tai, kad abi šalys (UAB „Interactive Marketing Partners 
Baltic“ ir L. U.) patvirtina sutarties sudarymą, yra pakankamas pagrindas 
teigti, jog bendrovei pateikus pasiūlymą, o fiziniam asmeniui jį priėmus, buvo 
sudarytą sutartis, atitinkanti Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 
72 dalyje įvardintą reikalavimą. Pareiškėjas taip pat rėmėsi 2007 m. kovo 28 
d. Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu Nr. SPR-9, kuriuo viešosios 
informacijos rengėjų teisinis statusas buvo pripažintas ir blogų autoriams.

L. U. teismo posėdyje pirmosios instancijos teisme palaikė skunde 
išdėstytus reikalavimus ir prašė jį tenkinti. Pareiškėjas pažymėjo, kad sutartys 
gali būti sudaromos ne tik raštu. Blogas.lt sistema visiškai atitinka atsakovo 
keliamus reikalavimus, kad jis būtų akredituotas Seime, blogas.lt yra viena 
iš interneto svetainių rūšių, ir jiems yra taikoma atsakomybė, techninę bazę 
kontroliuoja UAB „Interactive Marketing Partners Baltic“. Pareiškėjas taip 
pat nurodė, kad jis nėra minėtos bendrovės narys ir yra padavęs prašymą 
žurnalistų sąjungai, tačiau pažymėjimo dar neturi (b. l. 52–53).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – ir atsakovas) 
atsiliepime į skundą su pareiškėjo argumentais nesutiko ir prašė jį atmesti 
kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepimą į skundą grindė šiais argumentais:

1. Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų sisteminė analizė leidžia 
daryti išvadą, kad viešosios informacijos rengėjo statuso suteikimui neužtenka 
fakto, kad asmuo turi galimybę kažkokiu būdu viešai skleisti savo rengtą 
informaciją. Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta daug reikalavimų 
viešosios informacijos rengėjui (jis turi būti įsteigtas kaip juridinis asmuo), kurio 
viena iš veiklos sričių būtų viešosios informacijos paslaugos, jis turi turėti vidaus 
darbo taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, turėti paskirtą asmenį, atsakingą 
už rengiamos viešosios informacijos turinį ir pan., o tai įgalina kompetentingas 
valstybės bei savivaldos institucijas prižiūrėti viešosios informacijos rengėjų 
veiklą bei taikyti teisės aktų nustatytą atsakomybę už Visuomenės informavimo 
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įstatyme ir kituose įstatymuose įtvirtintų rengiamos ir teikiamos skleisti 
informacijos turinio reikalavimų ar rengimo tvarkos pažeidimus.

2. „Blogo“ (interneto tinklaraščio) sąvokos ar jo statuso joks Lietuvos 
Respublikos teisės aktas nereglamentuoja. „Blogas“ suprantamas kaip pačių 
vartotojų kuriamas ir tvarkomas interneto tinklalapis, pildomas chronologine 
tvarka. „Blogai“ yra neseniai atsiradęs viešas asmeninės nuomonės, mąstymo ar 
minčių skleidimo šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis būdas. Tačiau 
„blogerių“ rengiami ir šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba interneto 
tinklo vartotojams skleidžiami pamąstymai, nuomonės ar samprotavimai 
negali būti tapatinami su oficialiai įsisteigusių ir licencijas turinčių visuomenės 
informacijos rengėjų ir skleidėjų rengiama bei platinama viešąja informacija, kaip 
tai apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Visų pirma, skiriasi ir pačios 
informacijos rengimo ir skleidimo tvarkos reglamentavimas (t. y. „bloguose“ 
skleidžiamos nuomonės ir samprotavimų turiniui, jų rengimo ir skleidimo 
tvarkai Visuomenės informavimo įstatymas paprasčiausiai netaikomas). Antra, 
skiriasi ir patys informacijos rengėjai („blogų“ autoriai yra patys interneto 
tinklo vartotojai, dažnai anonimai, tuo tarpu viešosios informacijos rengėjai yra 
oficialiai įsteigti juridiniai asmenys). Trečia, „blogų“ reglamentavimo nebuvimas 
sąlygoja ir faktišką atsakomybės nebuvimą už talpinamos informacijos turinį 
(išskyrus atvejus, kada vykdoma Baudžiamajame kodekse numatyta veika).

3. „Blogo“ kaip interneto tinklalapio sukūrimas (ką gali padaryti bet 
kuris interneto tinklo vartotojas) bei savo pamąstymų, nuomonių ar minčių 
skleidimas jame negali būti prilyginamas viešosios informacijos rengėjui, 
todėl pareiškėjo reikalavimas akredituoti jį Lietuvos Respublikos Seime 
nesuderinamas su Visuomenės informavimo įstatymo 12 straipsnio nuostata. Be 
to, šiame straipsnyje numatyta, jog akreditavimas atliekamas šalių susitarimu, 
taigi nėra jokio absoliutaus įpareigojimo institucijoms akredituoti žurnalistus, 
netgi ir esant viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo kreipimuisi.

4. L. U. nepateikė dokumentų, patvirtinančių jo priklausymą žurnalistų 
profesinei sąjungai ir dokumentų, liudijančių apie egzistuojančius sutartinius 
santykius su viešosios informacijos rengėju. Pareiškėjas kaip dokumentą, 
liudijantį apie sutartinių santykių su viešosios informacijos rengėju buvimą, 
įvardija UAB„Interactive Marketing Partners Baltic“ direktoriaus 2007 m. kovo 
26 d. raštą „Dėl prašymo akredituoti“, kuriame patvirtinama, kad pareiškėjas 
yra „sutikęs su pasiūlytomis „blogas.lt taisyklėmis“, tačiau tai prieštarauja 
paties pareiškėjo skunde išdėstytiems argumentams dėl rašytinės sandorių 
formos, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73 straipsnio 2 
dalis numato reikalavimą, jog būtų galima identifikuoti parašą. Pareiškėjo 
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pateiktuose dėl akreditacijos Lietuvos Respublikos Seime dokumentuose šis 
reikalavimas nėra tenkinamas. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pagal 
pareiškėjo pateiktus dokumentus nebuvo pagrindo  suteikti jam akreditaciją 
Lietuvos Respublikos Seime.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčą reglamentuoja 
Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos (2006 m. liepos 11 d. įstatymo 
Nr. X-752 redakcija) bei Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Lietuvos 
Respublikos Seime taisyklės, patvirtintos 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 1026 (toliau – ir Taisyklės). 
Teismas atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, jog nėra specialaus norminio 
teisės akto, reglamentuojančio „blogerių“ veiklą, jų veiklos reglamentavimui 
taikytinos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

Teismas, remdamasis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 
72 dalyje pateiktu žurnalisto apibrėžimu, nurodė, kad žurnalistas yra 
fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios 
informacijos rengėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės 
organizacijos narys. Visuomenės informavimo įstatymo 12 straipsnyje 
reglamentuota žurnalistų akreditavimo tvarka, o minėto straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas turi teisę 
akredituoti savo žurnalistus prie valstybės institucijų, politinių partijų, 
politinių organizacijų ir asociacijų, taip pat kitų institucijų šalių susitarimu.

Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Visuomenės informavimo 
įstatymą ir Taisykles, padarė išvadą, kad Lietuvos Respublikos Seimo Ryšių 
su visuomene skyrius turi diskrecijos teisę akredituoti žurnalistus pagal 
Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, kurio 2 straipsnio 72 dalyje 
apibrėžta žurnalisto sąvoka. Teismas kritiškai įvertino pareiškėjo teiginį, kad 
jo pateiktas UAB „Interactive Marketing Partner Baltic“ direktoriaus 2007 
m. kovo 26 d. raštas „Dėl prašymo akredituoti“, kuriame patvirtinama, kad 
pareiškėjas yra „sutikęs su pasiūlytomis „blogas.lt taisyklėmis“, laikytinas 
sutartimi su viešosios informacijos rengėju. Teismas sutiko su atsakovo 
vertinimu, kad šis prašymas nelaikytinas sutartimi, nes neatitinka esminių 
sąlygų, reglamentuojančių sandorių sudarymą. Šiuo prašymu pažymima, kad 
L. U. susipažinęs su blogas.lt taisyklėmis, tačiau civilinėje teisėje sutartimi 
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laikytina sutarties šalių valios išraiška, kuria siekiama sukurti civilinius 
teisinius santykius. Pateiktas prašymas, kurį L. U. vadina sutartimi su 
UAB „Inetarctive Marketing Partner Baltic“, teismo nuomone, neatitinka 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.73 straipsnyje 
nustatytų rašytinei sandorių formai keliamų reikalavimų. Teismas atmetė 
pareiškėjo teiginius, jog jis su viešosios informacijos rengėju sandorį sudarė 
konkliudentiniais veiksmais, kaip prieštaraujančius byloje pateiktiems 
įrodymams, nes pareiškėjas atsakovui pateikė 2007 m. kovo 26 d. raštą „Dėl 
prašymo akredituoti“, juo grįsdamas savo sutartinius santykius su UAB 
„Interactive Marketing Partner Baltic“.

Teismo posėdžio metu pareiškėjas pripažino, kad jis yra pateikęs 
prašymą žurnalistų profesinei organizacijai, tačiau tokio pažymėjimo šiuo 
metu neturi. Kitų dokumentų, patvirtinančių priklausymą žurnalistų profesinei 
sąjungai ar sutarties su viešosios informacijos rengėju, pareiškėjas nepateikė. 
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad L. U. neatitinka Visuomenės 
informavimo įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje nustatytos žurnalisto sąvokos.

Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos 
Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyrius turi teisę akredituoti 
žurnalistus šalių susitarimu, tačiau nėra imperatyvaus įpareigojimo 
akredituoti žurnalistus, net jei jie atitiktų Visuomenės informavimo įstatymo 
nuostatas. Teismas konstatavo, kad akredituoti žurnalistą ar ne, yra Lietuvos 
Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyriaus diskrecijos teisė.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad pareiškėjas 
savo skundą grindžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 10 straipsnio nuostatomis bei Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudencija. Teismas atkreipė dėmesį, kad Konvencijos 10 straipsnyje 
įtvirtinta nuomonės bei pasisakymų laisvė, nustatyta, jog ši teisė apima laisvę 
turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų 
netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. Nors Konvencijos 10 straipsnis 
laikomas vienu iš svarbiausių demokratinės visuomenės pagrindų, nuomonės 
reiškimo laisvė pagal šį straipsnį nėra absoliuti. Valstybė Konvencijos dalyvė, 
turi teisę apriboti šią laisvę, tačiau gali tai daryti tik laikydamasi Konvencijos 
10 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. Jei valstybė, apribodama nuomonės 
reiškimo laisvę, nesilaiko minėto straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų ir 
reikalavimų, tokie valstybės veiksmai gali būti kvalifikuojami kaip Konvencijos 
pažeidimas. Teisėtų apribojimų atvejai turi būti numatyti įstatyme ir galimi 
tik tada, kai jie yra būtini demokratinėje visuomenėje (Autronic AG prieš 
Šveicariją byla, Prager ir Oberschlick byla).
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III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą, patenkinti apeliacinį skundą bei įpareigoti Lietuvos Respublikos 
Seimo Ryšių su visuomene skyrių akredituoti apeliantą ir išduoti nuolatinį 
leidimą įeiti į Lietuvos Respublikos Seimą. Apeliacinis skundas grindžiamas 
tokiais argumentais:

1. Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, jog 
„Lietuvos Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyrius turi diskrecijos teisę 
akredituoti žurnalistus pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas“. Ši 
išvada, apelianto nuomone, yra teisinga, tačiau ją būtina suvokti demokratijos 
ir teisinės valstybės principų kontekste, t. y. įvertinti valstybės įstaigų ir 
institucijų bazinę paskirtį – tarnauti piliečiams. Tuo pagrindu minima 
diskrecijos teisė turi būti naudojama ne atskirų institucinių interesų apsaugai 
(pavyzdžiui, sumažinti darbo apkrovą, ribojant dalies asmenų akreditavimą), 
tačiau aiškiai išreikštų teisėtų institucijos interesų apsaugai. Byloje Lietuvos 
Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyrius nepateikė argumentų, kurie 
pagrįstų teisėtus Lietuvos Respublikos Seimo interesus pasinaudoti diskrecijos 
teise ir mažinti akredituojamų žurnalistų skaičių.

2. Teismas netinkamai aiškino sutarties sampratą, todėl padarė neteisingą 
išvadą, jog tarp pareiškėjo, L. U. ir UAB „Interactive Marketing Partner Baltic“ 
nebuvo sukurti civiliniai teisiniai santykiai. Pagal Civilinio kodekso 6.154 
straipsnį sutartis yra „susitarimas sukurti <...> civilinius teisinius santykius, 
kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti 
tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų), o pastarieji įgyja 
reikalavimo teisę“. Abipusių įsipareigojimų ir reikalavimo teisių pavyzdžiai 
iš „blogas.lt“ taisyklių galėtų būti: i. 2. Registracijos BLOGas.lt metu asmuo 
sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais 
<...>; ii. 13. BLOGas.lt svetainėje lankytojams suteikiama galimybė skelbti bet 
kokio turinio tekstus bei publikuoti grafinę informaciją“. Apelianto nuomone, 
tai, kad atitinkamos teisės ir pareigos buvo prisiimtos dar 2005 m. balandžio 
26 d. bei jomis buvo naudojamasi, patvirtina UAB „Interactive Marketing 
Partner Baltic“ 2007 m. kovo 26 d. raštas „Dėl prašymo akredituoti“. Teismas 
suklydo, aiškindamas Civilinio kodekso 1.73 straipsnį, nes minėto straipsnio 
2 punktas nurodo, jog „<...> Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių 
pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais 
telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir 
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galima identifikuoti parašą“. Apelianto nuomone, minėtas 2007 m. kovo 26 d. 
raštas patvirtina, jog 2005 m. balandžio 26 d. teksto apsauga buvo užtikrinta 
ir parašas identifikuotas. Apeliantas pažymi, kad Visuomenės informavimo 
įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje nurodyta sąlyga „pagal sutartį“ nenurodo 
konkrečios sutarties formos, todėl, remiantis Civilinio kodekso 1.71 straipsnio 
2 punktu („2. Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, 
laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį 
(konkliudentiniai veiksmai)“ sutartis turi būti laikoma sudaryta.

3. Teismas įvertino, jog apeliantas kol kas neturi pažymėjimo, 
patvirtinančio formalų priklausymą žurnalistų profesinei organizacijai, tačiau 
nepagrįstai neatsižvelgė į apelianto argumentus, jog jis nuo 2004 m. reguliariai 
įvairius tekstus, komentarus, apžvalgas skelbia interneto portaluose www.
omni.lt (dabar – www.balsas.lt), www.delfi.lt, www.elektronika.lt, www.alfa.lt, 
www.vz.lt, savaitraščiuose „Atgimimas“, „Laikas“, žurnale „Verslo klasė“.

4. Teismas, remdamasis klaidinga išvada, jog sutartinių santykių tarp 
apelianto ir UAB „Interactive Marketing Partner Baltic“ nebuvo, padarė 
klaidingą išvadą, kad apeliantas neatitinka Visuomenės informavimo įstatymo 
2 straipsnio 72 punkte nustatytos žurnalisto sąvokos. Net ir tuo atveju, jeigu 
apeliacinis teismas palaikytų tokią pirmosios instancijos teismo poziciją 
dėl faktinių aplinkybių traktavimo, apelianto nuomone, lieka neginčijamas 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintos 
saviraiškos laisvės aiškinimo, kurį plėtoja Europos Žmogaus Teisių Teismas savo 
praktikoje, prioritetas prieš Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 
įstatymo nuostatas. Šiuo atveju Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika 
palaiko poziciją, jog žurnalisto ir jam tenkančių teisių bei pareigų skyrimo 
klausimai turi būti nagrinėjami pagal realią asmens vykdomą veiklą (t. y. 
visuomenės informavimą), o ne formalius nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

5. Pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė, kad atsakovas 
nevilkino akreditavimo klausimo išsprendimo. Vilkinimą patvirtina tai, jog 
Lietuvos Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyrius tik pateikdavo kitų 
subjektų nuomones, o konkretaus sprendimo dėl apelianto akreditavimo 
nepriimdavo.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas, atsižvelgdamas į Europos 
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, teisingai nurodė, jog saviraiškos 
laisvės apribojimai galimi tik tada, kai jie numatyti įstatyme ir kai jie 
būtini demokratinėje visuomenėje. Būtinumo kriterijus niekaip neatitinka 
Visuomenės informavimo įstatyme numatytos sąlygos, jog žurnalistas turi 
dirbti „pagal sutartį“. Atsakovo delsimas priimti sprendimą taip pat nėra 
pagrįstas būtinumo kriterijumi.
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Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti 
ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. 
rugsėjo 20 d. sprendimą. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą atkreipia 
dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
struktūrinius pokyčius, Seimo valdybos 2007 m. spalio 24 sprendimu Nr. 
1881 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“ patvirtintas naujas 
Viešosios informacijos rengėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašas, o buvusio Seimo kanceliarijos Seimo 
Ryšių su visuomene skyriaus funkcijas šiuo metu vykdo Seimo kanceliarijos 
Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Ginčo santykius reglamentuoja Visuomenės informavimo įstatymo 
nuostatos (2006 m. liepos 11 d. Nr. X-752, V.Ž, 2006-07-27, Nr.: 82, 3254) 
(toliau – ir VIĮ) bei Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Lietuvos 
Respublikos Seime taisyklės, patvirtintos 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 1026 (toliau – ir Akreditavimo 
taisyklės).

VIĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad viešosios informacijos rengėjas 
ir (ar) skleidėjas turi teisę akredituoti savo žurnalistus prie valstybės institucijų, 
politinių partijų, politinių organizacijų ir asociacijų, taip pat kitų institucijų šalių 
susitarimu. Minėtos Akreditavimo taisyklės detalizavo akreditavimo tvarką 
Lietuvos Respublikos Seime. Šių taisyklių 1 punkte numatyta, kad Seimo ryšių 
su visuomene skyrius akredituoja viešosios informacijos rengėjų (redakcijų, 
valstybės institucijų, ūkio subjektų) ryšių su visuomene atstovus, žurnalistus 
pagal Visuomenės informavimo įstatymą. 5 punkte teigiama, kad Seime gali 
būti akredituotas Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka veikiančios 
mokslo ir tyrimo institucijos darbuotojas, jei šios institucijos vadovas 
pasirašo Seimo ryšių su visuomene skyriuje nustatytos formos akreditavimo 
anketą–prašymą. 6 punkte nustatyta, jog žurnalistas, atstovaujantis viešosios 
informacijos rengėjui ir turintis tikslą nuolat teikti informaciją iš parlamento 
savo atstovaujamai institucijai, gali būti akredituotas 5 punkte nurodyta tvarka; 
7 punkte – akreditavimo anketoje–prašyme turi būti nurodyta akredituoti 
prašančios institucijos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, 
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akredituoti prašomo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, darbo 
vieta, adresas, telefono, elektroninio pašto ir fakso numeriai, darbo pobūdis 
ir atvykimo į Seimo rūmus tikslas. 8 punkte – numatyta, kad atsižvelgiant į 7 
punkte pateiktus duomenis, akredituojamam asmeniui išduodamas nuolatinis 
leidimas įeiti į Seimo rūmus. Remiantis šiomis Akreditavimo taisyklėmis, 
darytina išvada, jog Lietuvos Respublikos Seime akreditacija gali būti 
suteikiama viešosios informacijos rengėjui atstovaujančiam ir turinčiam tikslą 
nuolat teikti informaciją iš Seimo savo atstovaujamai institucijai žurnalistui.

Siekiant išsiaiškinti, kas yra viešosios informacijos rengėjas ir 
žurnalistas, ir kaip turi būti kvalifikuojami interneto tinklaraščių autoriai jų 
akreditacijos prie valdžios institucijų tikslais, reikia sistemiškai remtis VIĮ 2 
straipsnyje pateikiamomis sąvokomis. VIĮ 2 straipsnio 62 dalyje nustatyta, 
kad viešosios informacijos rengėjas yra transliuotojas, leidykla, kino, garso 
ar vaizdo studija, informacijos, reklamos agentūra, redakcija, informacinės 
visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, rengiantis 
ar pateikiantis skleisti viešąją informaciją. To paties straipsnio 17 dalyje 
numatyta, jog informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas 
– tai asmuo, faktiškai valdantis informacinės visuomenės informavimo 
priemonę, kurioje rengiama ir (ar) skleidžiama viešoji informacija, arba 
rengiantis ir (ar) skleidžiantis tokios priemonės turinį. VIĮ 2 straipsnio 16 
dalis nustato, kad informacinės visuomenės informavimo priemonės yra 
visuomenės informavimo priemonės, kuriomis skleidžiant viešąją informaciją 
teikiamos informacinės visuomenės paslaugos. Pagal aptariamo straipsnio 18 
dalį informacinės visuomenės paslaugomis laikytinos paprastai už atlyginimą 
elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės 
visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos. Galiausiai 
pagal to paties straipsnio 72 dalį žurnalistu laikomas fizinis asmuo, kuris 
profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui 
pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys.

Šiame kontekste pirmiausiai pažymėtina, jog VIĮ nenustato, kad 
viešosios informacijos rengėjas visais atvejais turi būti tik juridinis asmuo. 
Tai aiškiai patvirtina VIĮ 22 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, jog viešosios 
informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais gali būti tik Lietuvos Respublikoje 
įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienio juridinių 
asmenų ar kitų organizacijų filialai, išskyrus informacinės visuomenės 
informavimo priemonių valdytojus. Be to, minėto straipsnio 7 dalyje 
numatyta, jog tuo atveju, kai viešosios informacijos rengėjas ir dalyvis yra tas 
pats fizinis asmuo, jis atsako už savo viešosios informavimo priemonės turinį. 
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Taigi darytina išvada, jog viešosios informacijos rengėjai – informacinės 
visuomenės informavimo priemonių valdytojai, gali būti ir fiziniai asmenys. 

Konstatavus, jog viešosios informacijos rengėjais, kurie yra informacinės 
visuomenės informavimo priemonių valdytojai, gali būti ir fiziniai asmenys, 
iš minėtų VIĮ nuostatų taip pat išplaukia, jog atsižvelgiant į konkrečių 
fizinių asmenų – interneto tinklaraščių (toliau – ir dienoraščių) autorių 
veiklos pobūdį ir jų vykdomas viešosios informacijos teikimo visuomenei 
funkcijas, jie gali būti pripažįstami sui generis informacinės visuomenės 
informavimo priemonių valdytojais, taigi ir viešosios informacijos rengėjais 
ir (ar) skleidėjais, o jų interneto tinklaraščiai – informacinės visuomenės 
informavimo priemonėmis VIĮ prasme.

Šiuo atveju pirmiausiai reikia konkrečiai įvertinti formaliuosius VIĮ 
reikalavimus, taikomos viešosios informacijos rengėjų atžvilgiu, ir patikrinti, 
ar pareiškėjas nagrinėjamoje byloje juos atitinka. Pažymėtina, jog pareiškėjo 
L. U. valdomas interneto tinklaraštis www.blogas.lt/liutauras (vėliau pakeistas į 
www.liutauras.lt) gali būti prilygintas informacinės visuomenės priemonei, nes 
pareiškėjas joje rengia ir skleidžia viešąją informaciją VIĮ prasme ir taip teikia 
sui generis informacinės visuomenės informavimo paslaugas. Nagrinėjamos 
bylos kontekste konstatuotina, jog prieigos prie minėto interneto tinklaraščio 
paslauga buvo viešai prieinama visiems ja pasinaudoti norintiems asmenims 
per atvirus viešojo naudojimo elektroninius tinklus. Be to, neatlygintinas 
prieigos prie pareiškėjo interneto tinklaraščio pobūdis neužkerta kelio šią 
prieigą traktuoti kaip informacinės visuomenės paslaugą, kadangi VIĮ 2 
straipsnio 18 dalyje aiškiai numatyta, jog tokios paslaugos tik paprastai, t. y. ne 
visada, yra atlygintino pobūdžio. Galiausiai prisijungdamas prie šio interneto 
tinklaraščio informacinės visuomenės paslaugos gavėjas išreiškė savo valią gauti 
jame talpinamą informaciją. Interneto tinklalapiai kaip tam tikra informacinės 
visuomenės informavimo priemonių forma pripažįstami ir VIĮ (28 straipsnio 6 
dalies 5 punkte – tiesiogiai, 50 straipsnio 5 dalyje – netiesiogiai).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi 
interneto tinklaraščių autorių veiklos specifiką, taip pat konstatuoja, jog 
šie asmenys tam tikrais atvejais ir atsižvelgus į jų vykdomų visuomenės 
informavimo funkcijų pobūdį gali būti prilyginti žurnalistams. Tokią išvadą, 
be kita ko, patvirtina ir 2000 m. kovo 8 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto 
rekomendacija Nr. R (2000)7 dėl žurnalistų teisės neatskleisti savo informacijos 
šaltinio. Šioje rekomendacijoje numatyta, jog saviraiškos ir informacijos laisvė 
laikytina vienu iš esminių demokratinės visuomenės ir jos tolesnio vystymosi 
pagrindų. Laisvas ir netrukdomas žurnalistinės veiklos plėtojimas yra sudėtinė 
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saviraiškos laisvės ir visuomenės teisės būti informuotai apie reikšmingus 
visuomenės gyvenimo įvykius dalis. Be to, remiantis šia rekomendacija, 
atspindinčia Europos Tarybos Ministrų komiteto, t. y. ir Europos Tarybos 
valstybių narių nuomonę, žurnalistu laikomas bet koks fizinis ar juridinis asmuo, 
kuris reguliariai arba profesiniais pagrindais renka informaciją ir ją skleidžia 
visuomenei per bet kokio tipo masines informavimo priemones. Iš šio apibrėžimo 
aiškiai matyti, jog žurnalisto sąvoka turi būti aiškinama plačiai. Toje pačioje 
rekomendacijoje taip pat įtvirtinta, jog informacija laikytinas bet koks faktų, 
nuomonės ar idėjos pareiškimas tekstine, garsine ar vaizdine forma.

Paminėtina ir tai, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2008 m. 
gruodžio 16 d. prejudiciniame sprendime byloje Nr. C-73/07 pažymėjo, kad 
veikla, susijusi su pagal nacionalinės teisės aktus viešais pripažįstamuose 
dokumentuose esančiais duomenimis, gali būti vertinama kaip „žurnalistikos 
veikla“, jei ja visuomenei siekiama skleisti informaciją, nuomones ar idėjas 
bet kokiu perdavimo būdu. Šia veikla gali užsiimti ne tik visuomenės 
informavimo įmonės ir ja gali būti siekiama pelno (žr. 2008 m. gruodžio 16 
d. sprendimo Satakunnan, dar nepaskelbto rinkinyje, C-73/07, 61 punktą). 
Nors šis Teisingumo Teismo išaiškinimas priimtas visiškai kitokių faktinių ir 
teisinių aplinkybių kontekste nei nagrinėjamoje byloje, jis atspindi tendenciją 
žurnalistika pripažinti bet kurią veiklą, kuria siekiama skleisti informaciją, 
nuomones ar idėjas, nepriklausomai nuo jų perdavimo būdo.

Be to, remiantis Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekano 
doc. dr. A. V. 2008 m. rugsėjo 29 d. išvada, pabrėžtina, jog interneto dienoraštis 
(tinklaraštis) gali būti vertinamas kaip vienas iš publicistikos žanrų, atspindinčių 
autoriaus nuomonę. Taigi šia prasme kai kurie interneto tinklaraščių autoriai 
gali būti prilyginti žurnalistams – komentatoriams, inter alia pateikiantiems 
savo požiūrį, komentarus, įžvalgas ar analitinius pamąstymus apie visuomenei 
reikšmingus politinio, ekonominio ar kultūrinio gyvenimo įvykius.

Taigi vien tai, jog interneto tinklaraščio autoriaus veikla ar teisinis 
statusas formaliai ir eksplicitiškai nėra reglamentuojami VIĮ, dar nesudaro 
pagrindo teigti, kad tokie asmenys yra apskritai eliminuojami iš teisinio 
reguliavimo sferos, arba kad jie pagal savo vykdomas funkcijas negali būti 
prilyginti žurnalistams – komentatoriams, o taip pat – kad jų atžvilgiu tam 
tikra apimtimi negali galioti VIĮ nuostatos, numatančios žurnalistų teises 
bei pareigas. VIĮ reikia aiškinti plačiai, apimant ne tik tradicines, bet ir 
šiuolaikines, nors tiesiogiai ir nereglamentuotas elektroninių visuomenės 
informavimo priemonių formas, dėmesį kreipiant ne į formaliuosius tokių 
informavimo priemonių organizavimo požymius, o į jų realiai vykdomas 
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funkcijas. Priešingas įstatymo aiškinimas prieštarautų tiek Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje įtvirtintam 
saviraiškos laisvės principui, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 
straipsniui, kuris aiškiai numato, jog žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, 
gauti ir skleisti informaciją, o tokia jo laisvė negali būti ribojama kitaip, kaip 
tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, 
privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai, tiek ir 
esminiams visuomenės informavimo, pliuralizmo ir visuomenės informavimo 
priemonių sąžiningos konkurencijos principams, numatytiems VIĮ.

Minėta, kad remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 
įstatymo 2 straipsnio 72 dalimi žurnalistu laikomas fizinis asmuo, kuris 
profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui 
pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys. 
Ši žurnalisto sąvoka turi būti aiškinama atsižvelgiant į aukščiau minėtus 
aiškinimo kriterijus, siekiant suteikti šiai sąvokai platų turinį.

Šiame sprendime jau konstatuota, kad viešosios informacijos rengėju gali 
būti tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo. Visuomenės informavimo įstatymo 
22 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kiekvienas viešosios informacijos rengėjas 
ar jo dalyvis turi paskirti asmenį (vyriausiąjį redaktorių, redaktorių, laidos 
vedėją), kuris atsako už visuomenės informavimo priemonės turinį. Kai viešosios 
informacijos rengėjas ir dalyvis yra tas pats fizinis asmuo, jis atsako už savo 
viešosios informavimo priemonės turinį. Šiame sprendime jau pateiktas teisės 
aiškinimas, kodėl interneto tinklaraštis prilygintinas informacinės visuomenės 
priemonei. Remiantis šiuo aiškinimu, fizinis asmuo, faktiškai valdydamas 
informavimo priemonę – interneto tinklaraštį (VIĮ 2 str. 17 d.), gali būti 
pripažįstamas ir viešosios informacijos rengėju. VIĮ tiesiogiai nereglamentuoja, 
tačiau ir nedraudžia tokių atvejų, kuomet žurnalistas ir viešosios informacijos 
rengėjas yra tas pats asmuo. Padarius priešingą išvadą, t. y., kad tas pats asmuo 
tuo pačiu metu negali būti ir viešosios informacijos rengėju, ir žurnalistu, būtų 
suvaržyta konstitucinė teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą (Konstitucijos 
48 str. 1 d.), o argumentų, kodėl tokie ribojimai būtų pateisinami, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija neįžvelgia. Konstatavus, kad tas pats 
fizinis asmuo gali būti tiek viešosios informacijos rengėju, tiek žurnalistu, VIĮ 
2 straipsnio 72 dalies sąvoka „Žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai 
renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui pagal sutartį 
su juo <...>“ turi būti aiškinama protingai, atsižvelgiant į bendruosius sutarčių 
sudarymo principus. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas 
(Civilinio kodekso 6.154 str. 1 d.). Fizinis asmuo pats su savimi sudaryti sutarties 
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negali. Tačiau tai nereiškia, kad turi būti suvaržoma fizinio asmens, kuris tuo 
pačiu yra ir viešosios informacijos rengėjas, teisė verstis žurnalisto veikla. Dėl 
šios priežasties Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad VIĮ 2 straipsnio 72 dalis turi būti aiškinama taip, kad tais atvejais, kai 
visuomenės informacijos rengėjas ir asmuo, profesionaliai renkantis, rengiantis ir 
teikiantis medžiagą viešosios informacijos rengėjui yra tas pats fizinis asmuo, norint 
šį asmenį pripažinti žurnalistu sutarties tarp jo ir visuomenės informacijos rengėjo 
sudarymas nėra būtinas, nes tokios sutarties sudarymas yra ir neįmanomas. Tokiu 
atveju sprendžiant, ar asmuo atitinka žurnalisto požymius, pakanka nustatyti, ar 
fizinis asmuo profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą, kurią pats panaudoja 
veikdamas kaip viešosios informacijos rengėjas.

Taigi, atsižvelgiant į pateiktus teisinius argumentus, reikia konstatuoti, jog 
interneto tinklaraščių autoriai gali būti prilyginti žurnalistams ir akreditacijos 
prie valstybės institucijų tikslais, tačiau jie turi, be kita ko, įrodyti akreditaciją 
suteikiančiai institucijai, jog jų vykdomos funkcijos iš esmės prilygintinos prie 
tos institucijos akredituojamų žurnalistų vykdomoms funkcijoms, laikytis, kiek 
įmanoma atsižvelgiant į specifinį jų statusą, viešosios informacijos rengėjams – 
fiziniams asmenims bei žurnalistams – numatytų pareigų, o taip pat atitikti kitus 
akredituojančių institucijų numatytus reikalavimus (profesionalumo, tikslo nuolat 
ir sistemingai rengti ir skelbti viešąją informaciją apie akredituojančios institucijos 
veiklą, institucijos vidaus tvarkos ir kt.). Akreditaciją teikianti institucija turi 
kiekvienu konkrečiu atveju atskirai įvertinti akreditacijos prašančio interneto 
tinklaraščio autoriaus veiklos pobūdį ir jo vykdomas funkcijas. 

Pareiškėjas savo skunde formuluoja reikalavimą įpareigoti Lietuvos 
Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyrių jį akredituoti ir išduoti 
nuolatinį leidimą įeiti į Seimo rūmus. Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarija vykdė tam tikrą susirašinėjimą su L. U., tačiau 
jokio formalaus sprendimo dėl jo akreditavimo ar neakreditavimo nepriėmė. 
Paskutinis raštas, kurį L. U. gavo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, 
buvo Seimo kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjos 
pasirašytas 2007 m. kovo 27 d. raštas Nr. S-2007-3040, kuriuo pareiškėjui 
persiųstas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto raštas. Pastarajame 
rašte pateikiamas kai kurių VIĮ nuostatų aiškinimas. Nors iš šio susirašinėjimo 
matyti tam tikra neigiama pozicija dėl pareiškėjo akreditavimo, tačiau nei 
Seimo kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pasirašytame 
2007 m. kovo 27 d. rašte Nr. S-2007-3040, nei Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto rašte nėra pateiktas aiškus atsakymas pareiškėjui dėl jo 
prašymo akredituoti jį kaip žurnalistą prie Lietuvos Respublikos Seimo.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šiame sprendime jau 
yra pažymėjusi, kad fizinis asmuo, kuris kartu yra ir viešosios informacijos 
rengėjas, valdantis interneto tinklaraštį (,,blogą“), gali būti pripažįstamas 
žurnalistu, jei jis profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą, kurią pats 
panaudoja veikdamas kaip viešosios informacijos rengėjas. Konstatavus, jog 
tam tikrais atvejais interneto tinklaraščio autoriai – viešosios informacijos 
rengėjai, gali būti prilyginti žurnalistams akreditacijos tikslais, atsakovui tenka 
pareiga įvertinti, ar minėtas sąlygas tenkina ir pareiškėjas L. U. Taigi atsakovui 
būtina ištirti, ar L. U. veikla atitinka šiuos požymius, t. y. ar jis profesionaliai 
renka, rengia ir teikia medžiagą, kurią pats panaudoja veikdamas kaip 
viešosios informacijos rengėjas. Tam atsakovui būtina įvertinti pareiškėjo 
vykdomos veiklos turinį ir pobūdį. Atsakovas pareiškėjo vykdomos veiklos iš 
esmės nevertino ir sprendimo dėl jo akreditacijos nepriėmė.

Kartu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nesutinka nei 
su atsakovo, nei su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad akredituoti 
žurnalistą ar ne, yra Lietuvos Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyriaus 
diskrecijos teisė. Nors remiantis VIĮ 12 straipsnio 1 dalimi žurnalistai iš tiesų 
akredituojami šalių susitarimu, tačiau Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
yra valstybės institucija, kuri saistoma, be kita ko, bendraisiais teisės 
principais (draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą) ir gero 
administravimo principais (objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo 
valdžia). Absoliučios diskrecijos neturi nė vienas valstybės valdžios subjektas. 
Kiekvienas valdžios institucijos sprendimas turi būti tinkamai motyvuojamas, 
grindžiamas nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. Šie 
teisiniai imperatyvai saisto ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo L. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo patenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. 
sprendimą panaikinti. 

Įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją išnagrinėti 
pareiškėjo L. U. prašymą dėl akreditacijos ir priimti dėl jo sprendimą. 

Sprendimas neskundžiamas.
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3.4.2. Dėl tabako gaminių vartotojams skirtos informacijos pripažinimo 
tabako gaminių reklama

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme vartojama tabako gaminių 
reklamos sąvoka negali būti suprantama tik kaip veiksmai, skirti naujiems 
vartotojams pritraukti, o apima ir tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti jau 
esamų tabako vartotojų priklausomybę. Nepriklausomai nuo to, ar informacija, 
skatinanti vartoti konkretų tabako gaminį, skleidžiama tik apibrėžtai asmenų 
grupei (tabako vartotojams) ar visai visuomenei, jai turi būti taikomi įstatyme 
nustatyti draudimai, jei tokia informacija atitinka tabako reklamos sąvoką.

Administracinė byla Nr. A756-80/2009
Procesinio sprendimo kategorija 20

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. sausio 15 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno ir Vaidos 
Urmonaitės (pranešėja), 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovei Laurai Petrauskaitei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo UAB „Philip Morris Lietuva“ apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 3 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą 
atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai dėl nutarimo 
panaikinimo.
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės tabako 
ir alkoholio kontrolės tarnybos (toliau – ir VTAKT) 2007 m. lapkričio 30 d. 
nutarimą Nr. 3K07/301, kuriuo buvo pritaikytos ekonominės sankcijos už 
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimą ir paskirta 
7 500 Lt bauda. Nurodė, kad tabako gaminių reklama pripažinta cigarečių 
„Marlboro“ (sidabrinės) pakelio viduje įdėtas lapelis su šia informacija: 
„Dėkojame Jums, kad renkatės Marlboro. Marlboro cigaretės, kuriomis 
Jūs mėgausitės, yra gaiviai malonios. Rūpestingai atrinkti tabako lapai 
suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį. Dabar naujame pakelyje, 
atspindinčiame kokybę ir įsipareigojimus Jums – pateikti tik tai, kas 
geriausia“.  Pareiškėjo nuomone, nurodyta informacija neatitinka reklamos 
požymių, įtvirtintų Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, Europos 
konvencijoje dėl televizijos be sienų (1989 m.). Lapelyje pateikta informacija 
nebuvo vieša, ji buvo skirta apibrėžtai asmenų grupei – asmenims, 
nusipirkusiems gaminį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat 
yra nurodęs, kad informacinis lapelis nelaikytinas reklama (2003 m. spalio 2 d. 
sprendimas byloje Nr. A4-832/2003, 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje 
Nr. A8-1821/2005). Tiek Tabako kontrolės įstatymas, tiek Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl mažmeninės 
prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių 
pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Tabako gaminių pardavimo 
taisyklės (toliau – ir Taisyklės) draudžia nurodytą informaciją pateikti 
lankstinukuose, skrajutėse ir kitose reklamos priemonėse, skirtose vartotojams 
išsinešti. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad to 
paties straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu 
su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, 
skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams 
išsinešti, be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako 
gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Išvardytos draudžiamos 
reklamos priemonės (lankstinukai, skrajutės ir kitokios reklamos priemonės, 
skirtos vartotojams išsinešti) turėtų būti aiškinamos kaip savarankiškos 
reklamos priemonės, atskirtos nuo gaminio, kurias bet kuris vartotojas gali 
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išsinešti. Informacinis lapelis, esantis cigarečių pakelio viduje, nelaikytinas 
tokia reklamos priemone, nes yra neatsiejama produkto dalis, pasiekiama tik 
pažeidus pakuotę, t. y. išpakavus produktą. Tai reiškia, kad šis informacinis 
lapelis neatitinka viešumo, keliamo reklamos priemonėms, požymio, nes jis 
pasiekiamas tik asmeniui, nusipirkusiam produktą. Lankstinukų, skrajučių 
tikslas yra skatinti įsigyti ir vartoti produktą, o informacinio lapelio – 
informuoti konkretų vartotoją, apsisprendusį vartoti produktą, apie gaminio 
savybes.

Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba pareiškėjo 
skundą prašė atmesti. Nurodė, kad, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo 
tikslus, patį įstatymo turinį, atskleidžiantį vienareikšmišką tabako gaminių 
reklamos ir skatinimo draudimą, Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnyje 
įtvirtintus valstybės tabako kontrolės politikos principus, to paties įstatymo 
2 straipsnio 7 dalyje pateiktą tabako gaminių reklamos apibrėžimą, 
lankstinukas, kurio vienoje pusėje pavaizduotas cigarečių „Marlboro“ 
(sidabrinės) pakelio fragmentas ir užrašas, pripažintinas tabako gaminių 
reklama. Jame pateikiama informacija atlieka svarbiausią reklamos paskirtį 
– formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos 
vartoti. Dėkingumas vartotojams, deklaruojamas rūpestis gaminių kokybe ir 
atsakomybė prieš vartotojus padeda tabako gaminių gamintojui sužadinti ir 
išlaikyti visuomenės poreikius. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 
7 dalį, asmens veika atitinka tabako gaminių reklamos sudėtį dviem atvejais: 
kai informacija apie tabako gaminius skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius 
arba kai informacija apie tabako gaminius skatina tik vartoti tabako gaminius. 
Nagrinėjamu atveju lankstinuke pateikta informacija skatina „Marlboro“ 
cigarečių pirkėjus vartoti šio prekių ženklo tabako gaminius. Tabako gaminių 
reklama negali būti suprantama tik kaip veiksmai, skirti naujiems vartotojams 
pritraukti. Tabako kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos 
sąvoka apima ir tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų 
priklausomybę. Ir tuo atveju, jei informacija skleidžiama tik apibrėžtai asmenų 
grupei, tačiau atitinka reklamos sąvoką (bet kokia forma ir bet kokiomis 
priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar 
netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius), jai taikomi visi 
nustatyti draudimai. Aptariamame lankstinuke tris kartus nurodytas tabako 
gaminių pavadinimas „Marlboro“ ir pateikta grafinė informacija – grafinis 
prekių ženklas cigarečių pakelis „Marlboro“. Reklaminis lankstinukas, įdėtas 
į „Marlboro“ cigarečių pakelį, akivaizdžiai yra skirtas vartotojui išsinešti ir 
todėl patenka į draudžiamų reklamos priemonių sąrašą. Pateikdamas tabako 
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gaminių pavadinimą ir prekių ženklą lankstinuke, skirtame vartotojams 
išsinešti, pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalį. 
Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepagrįstai remiasi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimu administracinėje byloje 
Nr. A4-832/2003, nes skiriasi bylų faktinės aplinkybės.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 3 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Teismas nustatė, kad lankstinukas, įdėtas į cigarečių pakelį, yra 
reklamos priemonė. Jame kalbama apie konkretaus prekių ženklo „Marlboro“ 
cigaretes, jos pristatomos kaip „gaiviai malonios“, joms „atrinkti tabako 
lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį“. Tokia rašytinė 
informacija atlieka svarbiausią reklamos paskirtį – formuoja palankų 
gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos vartoti. Dėkingumas 
vartotojams, deklaruojamas rūpestis gaminių kokybe ir atsakomybė prieš 
vartotojus padeda tabako gaminių gamintojui sužadinti ir išlaikyti vartotojų 
poreikius. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, veika atitinka 
„tabako gaminių reklamos“ sudėtį dviem atvejais: kai informacija apie tabako 
gaminius skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius arba kai informacija apie 
tabako gaminius skatina tik vartoti tabako gaminius. Nagrinėjamu atveju 
lankstinuke pateikta informacija skatina „Marlboro“ cigarečių pirkėjus vartoti 
šio prekės ženklo tabako gaminius. Tabako gaminių reklama negali būti 
suprantama tik kaip veiksmai, skirti naujiems vartotojams pritraukti. Tabako 
kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos sąvoka taip pat apima 
tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų priklausomybę, 
kaip ir yra šiuo atveju. Teismo nuomone, tai taip pat vieša reklama, nes 
išplatinama apibrėžtam asmenų kiekiui. Tai, kad šis informacinis lapelis yra 
prieinamas tik asmenims, nusipirkusiems prekę, nereiškia, kad jie negali būti 
traktuojami kaip reklamos gavėjai ar asmenys, kuriems adresuojama reklama. 
Todėl ir tuo atveju, kai informacija skleidžiama tik apibrėžtai asmenų grupei, 
ji atitinka reklamos sąvoką (bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis 
skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai 
skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius) ir jai taikomi visi nustatyti 
draudimai.

Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad informacinis lapelis (b. l. 
45) neatitinka viešumo, keliamo reklamos priemonėms, požymio. Iš tabako 
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gaminių reklamos sąvokos, kuri apibrėžta Tabako kontrolės įstatymo 2 
straipsnio 7 dalyje, matyti, jog viešumo požymis šiuo atveju nėra būtinas. 
Lankstinukas su jau minėtu tekstu įdėtas į cigarečių pakelį – forma ir 
priemonė informacijai paskleisti bei skatinti vartoti tabako gaminius ir 
atitinka tabako gaminių reklamos sąvoką. 

Teismas padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai pripažino, jog pareiškėjas 
pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalis ir už tai pritaikė 
ekonomines sankcijas.

Teismas pažymėjo, kad prejudicinės galios pareiškėjo nurodyta 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 2 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A4-832/ 2003 neturi, kadangi abiejose bylose 
yra skirtingas faktinis pagrindas ir ne ta pati įstatymo norma, kuri apibrėžė 
tabako reklamos sąvoką.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo sprendimą ir Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės 
tarnybos 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 3K07/301. Apeliacinis skundas 
grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios 
instancijos teismui. Papildomai pažymima, kad:

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priešingai nei teigiama 
skundžiamame sprendime, 2003 m. spalio 2 d. sprendimu administracinėje 
byloje Nr. A4-832/2003 yra pripažinęs, kad skleidžiamos informacijos 
viešumas yra būtinas tabako gaminių reklamos elementas. Minimu procesiniu 
sprendimu pirmosios instancijos teismas nesirėmė nepagrįstai – nei bylų 
faktinis pagrindas, nei reklamos sąvokos apibūdinimo atitinkamuose teisės 
aktuose skirtumai nėra tiek reikšmingi, kad Vyriausiojo administracinio 
teismo sprendimu nebūtų galima remtis.

2. Jei įstatymas leidžia ant prekių ir prekybos vietose skelbti prekės 
ženklą (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 3 d. 1 p.), tai turi būti leidžiama 
tą prekės ženklą naudoti ir pakelio viduje, juo labiau, kad padėkos lapelis, 
kuriame prekės ženklas vaizduojamas, nėra skirtas išsinešti atskirai nuo 
tabako gaminio.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio 
kontrolė tarnyba prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti 
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
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Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Atsakovas 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 3K07/301, kurį ginčija 

pareiškėjas, UAB „Philip Morris Lietuva“ ekonominę sankciją pritaikė už 
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimus.

Skundžiamo nutarimo priėmimo metu galiojusio Tabako kontrolės 
įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad Lietuvos Respublikoje 
tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, 
taip pat paslėpta reklama draudžiama. Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje 
nustatyta, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama 
pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais; ji negali būti pateikiama 
lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis 
vartotojams išsinešti. 

Tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis 
priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar 
netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Įstatymo 2 str. 
7 d.). Tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas – informavimo ir 
įtikinėjimo veiksmai, įskaitant specialius renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas 
ir panašiai, skatinantys apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius 
(Įstatymo 2 str. 10 d.). 

Nei Tabako kontrolės įstatyme, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintose Tabako gaminių 
pardavimo taisyklėse skleidimo sąvoka nepateikta. Dabartinės lietuvių kalbos 
kompiuteriniame žodyne žodis „skleisti“ aiškinamas kaip platinimas, t. y. 
darymas, kad plistų, apimtų daugelį. Taigi įstatymų leidėjas minėtose teisės 
normose įtvirtina draudimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis 
platinti (daryti, kad plistų) informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar 
netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tokio teisės 
normose įtvirtinto draudimo tikslas – konkretaus asmens, grupės asmenų 
ir visos visuomenės sveikata, kaip viena svarbiausių visuomenės vertybių. 
Akivaizdu, kad lankstinukas, įdėtas į cigarečių „Marlboro“ pakelį (b. l. 45), 
kuriame šios cigaretės pristatomos kaip „gaiviai malonios“, kuriomis galima 
„mėgautis“, kurioms „rūpestingai atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, 
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bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį“ ir kuriame rašoma apie įsipareigojimą 
„pateikti tik tai, kas geriausia“, atitinka tabako gaminių reklamos sąvoką, 
nes tokia informacija būtent ir formuojamas teigiamas šių tabako gaminių 
įvaizdis, įtikinėjama apie geriausią jų kokybę, taigi – skatinama juos vartoti. 
Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo išvada, 
kad tabako gaminių reklama negali būti suprantama tik kaip veiksmai, 
skirti naujiems vartotojams pritraukti, o apima ir tokius veiksmus, kuriais 
siekiama išlaikyti jau esamų tabako vartotojų priklausomybę. Lankstinuke 
išreiškiamas dėkingumas, deklaruojamas rūpestis gaminio kokybe 
netiesiogiai skatina vartotoją įsigyti ir vartoti būtent „Marlboro“ cigaretes. 
Nepriklausomai nuo to, ar informacija, skatinanti vartoti konkretų tabako 
gaminį, skleidžiama tik apibrėžtai asmenų grupei (tabako vartotojams), ar 
visai visuomenei, jai turi būti taikomi įstatyme nustatyti draudimai, jei tokia 
informacija atitinka tabako reklamos sąvoką. Tik Tabako kontrolės įstatymo 
17 straipsnio 2 dalyje yra nurodyti atvejai, kada reklamos draudimas 
netaikomas, tačiau nagrinėjamoje byloje tokių atvejų nenustatyta, todėl 
tabako gaminių reklamos draudimo netaikymo analizė šioje nutartyje 
daroma nebus.

Apeliantas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
nesirėmė 2003 m. spalio 2 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime 
(administracinėje byloje Nr. A4-832/2003) išdėstytu tabako gaminių reklamos 
aiškinimu, kur pripažinta, kad skleidžiamos informacijos viešumas yra 
būtinas tabako gaminių reklamos elementas. Šis argumentas atmestinas kaip 
nepagrįstas.

Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje taip pat nurodyta, kad teismai, 
priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo 
pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš 
esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi 
būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės 
panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama 
ar objektyviai būtina.

Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime taip pat pabrėžė, 
kad „teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni 
teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas 
taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai 
panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir 
kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas 
precedentas“.
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Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, anksčiau minėtoje 
administracinėje byloje buvo nagrinėjamos ne tapačios ir iš esmės nepanašios 
faktinės bylos aplinkybės, be to, joje kilusiam ginčui spręsti buvo taikomos 
ne tos pačios teisės normos, kurios galiojo šioje byloje susiklosčiusių teisinių 
santykių metu, taigi ir jų aiškinimas šiai bylai negali būti besąlygiškai 
taikomas.

Pagal Dabartinės lietuvių kalbos kompiuterinį žodyną žodis „skelbti“, 
kuris buvo naudojamas Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintame 
tabako gaminių reklamos apibrėžime, taikytame administracinėje byloje Nr. 
A4-832/2003 kilusiam ginčui dėl pareiškėjo veikos priskyrimo tabako gaminių 
reklamai ar tabako gaminių rėmimui spręsti, reiškia „viešai garsinti, skleisti 
žinias“. Taigi, gramatinis žodžių „skelbti“ ir „skleisti“ aiškinimas nėra tapatus. 
Kita vertus, žodis „viešai“ Dabartiniame lietuvių kalbos kompiuteriniame 
žodyne aiškinamas kaip „atviras, neslaptas“. Cigarečių pakelyje „Marlboro“ 
patalpintame lankstinuke surašyta informacija, įtikinėjanti apie aukštą 
šio tabako gaminio kokybę ir skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti šį tabako 
gaminį, platinama tam tikram asmenų ratui (tabako gaminius vartojančiai 
visuomenės daliai), yra ne slapta, o atvira, taigi – vieša reklama.

Tad pirmosios instancijos teismas 2003 m. spalio 2 d. Vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimu, kaip precedentu, nagrinėjamoje byloje 
nesirėmė pagrįstai.

Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su 
išdėstytais tabako gaminiais; ji negali būti pateikiama lankstinukuose, 
skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams 
išsinešti.

Pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalį (2005 m. lapkričio 
15 d. įstatymo Nr. X-390 redakcija) prekybos tabako gaminiais vietose 
ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią 
informaciją: 1) gamintojo, prekybos įmonės pavadinimą ir buveinės adresą, 
prekių ženklą; 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3) žodžius 
„Prekiaujame“ arba „Parduodame“; 4) dervų, nikotino, anglies monoksido 
kiekį cigaretėse; 5) tabako gaminių kainas.

Apelianto nuomone, jei įstatymas leidžia ant pakelių ir prekybos vietose 
skelbti prekės ženklą, tai turi būti leidžiama tą prekės ženklą naudoti ir pakelio 
viduje, juolab kad padėkos lapelis, kuriame prekės ženklas vaizduojamas, nėra 
skirtas išsinešti atskirai nuo tabako gaminio. Šį apeliacinio skundo argumentą 
teisėjų kolegija taip pat atmeta.
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Pirma, cigarečių pakelyje „Marlboro“ patalpintas lankstinukas (b. l. 
45) nėra tik padėkos lapelis, kaip teigia apeliantas. Šiame lankstinuke, kaip 
jau buvo aptarta, yra reklamuojamas konkretus tabako gaminys, skatinant 
jo įsigijimą ir (ar) vartojimą. Antra, Įstatymas draudžia Tabako kontrolės 
įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, taigi ir prekių 
ženklą, tabako gaminių pavadinimus, pateikti lankstinukuose, skrajutėse ir 
kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti. Tuo tarpu 
aptariamame lankstinuke tokia informacija yra (tabako gaminio pavadinimas, 
grafinis prekių ženklas). Trečia, kaip teisingai nurodė atsakovas, šis reklaminis 
lankstinukas akivaizdžiai yra skirtas vartotojui išsinešti. Aplinkybė, kad šis 
lankstinukas nėra skirtas išsinešti atskirai nuo tabako gaminio, esminės 
reikšmės ginčui neturi, nes tokios sąlygos atsakomybei įstatymų leidėjas 
nekelia.

Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo 
sprendimas paliekamas nepakeistas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 3 d. sprendimą 
palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB „Philip Morris Lietuva“ apeliacinį skundą 
atmesti.

Nutartis neskundžiama. 
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3.5. Administracinių bylų teisena

3.5.1. Dėl kitoje administracinėje byloje atliktos ekspertizės akto 
pripažinimo įrodymu nagrinėjamoje byloje

Teisminiame administracinių bylų procese gali būti vertinami kaip įrodymai ir 
rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio, t. y. gaunami 
atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialiąsias žinias. Bet jeigu toks tyrimas 
buvo atliktas ne pagal teismo nutartį, priimtą nagrinėjamoje administracinėje 
byloje, tai, nepaisant to, kad toks rašytinis aktas yra tiriamojo – mokslinio 
pobūdžio, jame pateikta išvada negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 62 straipsnio prasme, o toks dokumentas 
gali atitikti rašytinį įrodymą Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 2 
dalies prasme, nes jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai.

Administracinė byla Nr. A442-1304/2009
Procesinio sprendimo kategorija 16.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. sausio 29 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės 
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjui Z. G.,
pareiškėjo atstovui advokatui Deividui Poškai,
atsakovo Lietuvos kariuomenės atstovui Renaldui Bujokui,
atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo 
komisijos atstovui Sauliui Pikturnai,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Vyteniui Černiui,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo Z. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. sprendimo administracinėje 
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byloje pagal pareiškėjo Z. G. skundą atsakovams Lietuvos kariuomenei, Krašto 
apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo komisijai, dalyvaujant trečiajam 
suinteresuotam asmeniui Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybai, dėl 
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :
I.

Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo komisija 2007 m. 
spalio 22 d. sprendimu Nr. 15 nusprendė pareiškėjo sveikatos sutrikimą – 
kardiomiopatiją vertinti kaip nesusijusį su jo tiesioginių pareigų vykdymu.

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą ir prašė panaikinti Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo 
komisijos 2007 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 15 bei įpareigoti šią komisiją 
priimti sprendimą, jog pareiškėjui nustatytas pirmosios grupės invalidumas 
yra susijęs su tiesioginių pareigų vykdymu. 

Pareiškėjas nurodė, kad Tarnybinio tyrimo komisija (toliau – ir TTK) iš 
esmės neištyrė jo ligos – pūlingo tonzilito išsivystymo priežasčių bei to, ar ši 
liga sąlygojo miokarditą, kuris išsivystė į kardiomiopatiją. TTK į savo posėdžius 
nekvietė specialistų bei pareiškėjo, nesikreipė dėl tyrimui svarbių aplinkybių 
nustatymo į Karinės medicinos ekspertizės komisiją (toliau – ir KMEK), 
nevertino ankstesnių KMEK išvadų, tyrimą atliko paviršutiniškai, nesigilindama 
į esminius medicininius atlikto tyrimo aspektus. Pareiškėjas nurodė, kad, pagal 
Krašto apsaugos ministro 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.957 patvirtintų 
Tarnybinio tyrimo komisijos nuostatų 25 punktą, TTK turėjo gauti KMEK 
išvadą, tačiau TTK nesikreipė į KMEK dėl pareiškėjo atvejo išsamaus ištyrimo. 

Atsakovas Lietuvos kariuomenė su pareiškėjo skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad TTK, pasinaudodama jai teisės aktų 

suteiktomis teisėmis, surinko visus galimus įrodymus: gavo KMEK išvadą, 
posėdžio metu apklausė gydytoją J. G., taip pat gavo informaciją iš Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos, analizavo anksčiau nagrinėtoje kitoje su 
pareiškėju susijusioje Vilniaus apygardos administracinio teismo byloje 
esančias teismo ekspertizės išvadas ir kitus dokumentus. Atlikusi tyrimą, TTK 
pagrįstai nustatė, jog patalpos, kuriose dirbo pareiškėjas, buvo pakankamai 
šildomos bei  ūminis tonzilitas, kuriuo sirgo pareiškėjas, buvo nekomplikuotas 
ir negalėjo sukelti sunkių padarinių. Atsakovas nurodė, kad turintys 
medicininį išsilavinimą asmenys gali, įvertinę medicininius dokumentus, 
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pateikti kompetentingas išvadas. Nagrinėjamu atveju į TTK posėdį pakviesta 
gydytoja J. G. bei KMEK pateikė kompetentingas išvadas.

Atsakovas Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo komisija su 
pareiškėjo skundu nesutiko.

Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju tyrimas buvo atliktas išsamiai. 
Buvo pateiktos dvi teismo medicinos ekspertizės išvados ir dvi KMEK išvados, 
buvo apklausta gydytoja J. M. Visi medicinos specialistai nenustatė pareiškėjo 
kardiomiopatijos ryšio su ankstesnėmis pareiškėjo ligomis ir jo tarnyba. Be to, 
šiuo atveju net nėra patvirtinta, jog pirmasis pareiškėjo peršalimas, kuris, jo 
manymu, sukėlė kitas ligas, įvyko būtent jo tarnybos metu. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 21 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos 
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 67 straipsnio 3 dalimi, Krašto apsaugos 
ministro 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 957 patvirtintų Tarnybinio tyrimo 
komisijos nuostatų 7.1, 10, 25 punktais, Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. 
nutarimu Nr. 1125 patvirtintų Karinės medicinos ekspertizės nuostatų 8.7 
punktu, šiuo atveju svarbu išsiaiškinti, ar TTK visapusiškai ištyrė ginčo atvejį, ar 
išanalizavo visą tyrimo metu surinktą medžiagą, ar, priimdama sprendimą, turėjo 
KMEK išvadą, ar turėjo pagrindą konstatuoti priežastinį ryšį tarp tiesioginių 
pareigų vykdymo ir diagnozuotos ligos. Teismas nurodė, kad pareiškėjas 
teigė, jog po to, kai jis 2003 metais buvo atleistas iš užimamų pareigų, sukakus 
įstatymo nustatytam išleidimo į atsargą amžiui, jis staiga sunegalavo ir buvo 
paguldytas į ligoninę. Jo nuomone, jo širdies liga – kardiomiopatija yra susijusi 
su karo tarnyba ir jo tiesioginių pareigų vykdymu. Pagrindinis ir lemiamas 
veiksnys širdies ligai atsirasti, pareiškėjo teigimu, buvo prieš trejus metus (2000 
m. balandžio 18-26 d.) jo persirgtas tonzilitas (peršalimo liga). Anot pareiškėjo, 
tonzilitas komplikavosi į miokarditą, kuris ir sukėlė kardiomiopatiją; jo sirgimas 
2000 m. balandžio 18–28 d. pūlingu tonzilitu buvo sąlygotas netinkamų tarnybos 
sąlygų, t. y. budėjimo metu jis sušalo. Teismas nurodė, kad byloje esančiose 
KMEK, teismo medicininės ekspertizės išvadose, kurios grindžiamos ligų, 
diagnozuotų pareiškėjui, išsivystymo priežasčių tyrimu, konstatuota, jog tokių 
ligų išsivystymas nesiejamas su profesine karo tarnyba bei pareiškėjo tiesioginių 
pareigų vykdymu. Tokias išvadas paneigiančių įrodymų byloje nėra. Teismas 
nurodė, kad TTK ištirti dokumentai patvirtina, jog pastatas, kuriame pareiškėjas 
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atliko tarnybines pareigas, buvo patenkinamos būklės, žiemą buvo centralizuotai 
šildomas, šildymas buvo išjungtas 2000 m. balandžio 3 d. 2000 m. balandžio 18 
d. dienos temperatūra buvo 21 laipsnis šilumos, o nakties – 8,8 laipsniai šilumos. 
Pareiškėjas dėl blogų tarnybos sąlygų niekada į vadovybę nesikreipė, pretenzijų 
nereiškė. Liudytojai A. M. ir G. K. pareiškėjo, sergančio tarnyboje, 2000 metais 
nematė. Todėl TTK pagrįstai konstatavo, jog bendra pastato būklė negalėjo 
automatiškai turėti įtakos pareiškėjo susirgimui. Teismas nurodė, kad pareiškėjas, 
tarnybos metu pildydamas medicininės apžiūros aktus, atitinkamose skiltyse 
nenurodė, kad sirgo peršalimo ligomis. 2001 metais pildydamas medicininės 
apžiūros aktą, jis neigė aukštą kraujospūdį, skausmus širdies plote ir tik 2003 
metais, po išleidimo į atsargą nurodė minėtus susirgimus. Teismas nurodė, kad 
byloje ginčijamas atsakovo sprendimas yra pagrįstas kompetentingų medikų 
išvadomis, kitais reikšmingais dokumentais. Sprendimo turinys suformuluotas 
visiškai aiškiai, jame nurodyti esminiai priimto sprendimo motyvai, sprendimo 
teisinis pagrindas.

III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą patenkinti.

Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra 
neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjas nurodo, kad TTK netinkamai ištyrė jo 
susirgimų priežastingumą. Šiuo atveju pareiškėjo susirgimas yra susijęs su 
širdies veikla, todėl buvo būtina tyrimo metu pasitelkti gydytoją kardiologą. 
Toks specialistas nei TTK posėdyje, nei KMEK sudėtyje nedalyvavo, todėl 
kompetentingų specialistų išvadų šiuo klausimu nebuvo. Gydytoja J. G. taip 
pat nėra kardiologė, o be to, kyla abejonių ir dėl jos nešališkumo, nes ji atlieka 
tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Pareiškėjas nurodo, kad TTK privalo aktyviai 
tirti kario susirgimų aplinkybes ir neapsiriboti vien tik pritarimu KMEK 
išvadoms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 19 
d. nutartis byloje Nr. A-5-228/2004; 2007 m. kovo 5 d. sprendimas byloje 
Nr. A-14-14/2007). Tačiau šiuo atveju buvo atlikta tik medicininių dokumentų 
analizė, o pareiškėjo sveikata buvo netirta bei nesiaiškintos faktinės aplinkybės, 
kenksmingi tarnybos veiksniai. Be to, medicininių dokumentų analizė buvo 
atlikta šališkai, neobjektyviai. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju 
2007 m. spalio 8 d. KMEK išvada buvo įforminta, ją vienasmeniškai pasirašius 
tik KMEK pirmininkei. Tokia išvada tėra tik asmeninė KMEK pirmininkės 
nuomonė, o ne medicininė gydytojų specialistų išvada. Bylos nagrinėjimo metu 



333

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

nebuvo patvirtinta, jog KMEK realiai vykdė pareiškėjo ligos tyrimą, o gydytojai 
specialistai dalyvavo tokiame tyrime. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju 
nebuvo visapusiškai išaiškintos pareiškėjo tarnybos sąlygos ir nebuvo įvertinti 
duomenys, patvirtinantys pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Byloje yra įrodymai, 
patvirtinantys, jog pastatas, kuriame pareiškėjas atliko tarnybą, buvo avarinės 
būklės, nepakankamai šildomas, langai, durys ir stogas buvo kiauri, todėl 
nebuvo tinkamos patalpų oro temperatūros. Pareiškėjas susirgo būtent tarnybos 
metu ir jau 2000 m. balandžio 18 d. budėjimo metu jis kreipėsi į gydytojus. 
Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo įvertintas miokardito ligos 
latentiškumo faktorius, kuris iš esmės ir lėmė pavėluotą pareiškėjo miokardito 
diagnozę bei ligos komplikacijas. Pareiškėjas nurodo, kad byloje esantys išrašai iš 
medicininių dokumentų, ekspertizės aktas Nr. EKG 13(154)/06(01), profesoriaus 
A. K. atsakymai į klausimus patvirtina, jog dėl pareiškėjo peršalimo 2000 m. 
balandžio 18 d. išsivystė tolesnės jo ligos. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad TTK 
tyrimą nagrinėjamu atveju atliko šališkai ir nesiekė visapusiškai išsiaiškinti 
reikšmingų aplinkybių. Atsakovai tiesiog neigia pareiškėjo ligų priežastinį ryšį, 
tačiau konkrečiai savo teiginių nepagrindžia.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo prašo 
apeliacinį skundą atmesti.

Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas neteisingai 
interpretuoja Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr.1125 patvirtintus 
Karinės medicinos ekspertizės nuostatus ir painioja skirtingas sąvokas: 
„ekspertinė išvada“ ir „medicininė išvada“. Ekspertinė išvada yra priimama 
Karinės medicinos ekspertizės nuostatų nustatytais atvejais ir turi nustatytą 
procedūrą. Tuo tarpu medicininė išvada yra formuluojama tik išimtiniais 
atvejais, kada yra gaunamas paklausimas iš TTK, ir ji yra suprantama kaip 
specialių medicininių žinių pateikimas. Medicininės išvados (Karinės medicinos 
ekspertizės nuostatų 8.7 p.) pateikimo procedūra nėra reglamentuota, ši išvada 
yra priimama, vertinant TTK pateiktus medicininius dokumentus bei remiantis 
medicinine literatūra. Priimant medicininę išvadą, pasisako visi KMEK nariai, 
tačiau pats dokumentas yra pasirašomas KMEK pirmininko. Pareiškėjo 
atveju KMEK vertino visus TTK pateiktus medicininius dokumentus ir teisės 
aktų reikalavimų nepažeidė. KMEK nebuvo gauta jokių rašytinių įrodymų, 
patvirtinančių, kad pareiškėjo liga – kardiomiopatija faktiškai išsivystė 
dėl miokardito, sąlygoto 2000 m. balandžio 18 d. diagnozuoto folikulinio 
tonzilito. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad vertinti medicininiuose 
dokumentuose pateiktą informaciją gali ne vien siauros specializacijos gydytojas 
kardiologas, bet ir gydytojas terapeutas, kuris yra vidaus ligų gydytojas ir turi 
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pakankamai žinių bei yra kompetentingas vertinti medicininius dokumentus, 
susijusius su tokio pobūdžio ligomis kaip pareiškėjo liga.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos kariuomenė prašo 
apeliacinį skundą atmesti.

Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai 
ištyrė bylos aplinkybes ir priėmė pagrįstą sprendimą. Atsakovas nurodo, kad, 
skirtingai nei nurodo pareiškėjas, nei vienoje iš teismo medicinos ekspertizės 
išvadų nėra nurodyta, jog pareiškėjo liga – pūlingas tonzilitas – faktiškai 
sąlygojo miokarditą, dėl kurio galėjo išsivystyti kardiomiopatija. Ekspertai savo 
išvadose teigė, kad teorinė galimybė tokiai ligų grandinei susidaryti egzistuoja, 
bet nepatvirtino, kad šiuo atveju taip ir buvo. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas 
nepagrįstai teigia, jog dėl jo ligų priežastingumo nustatymo KMEK turėjo atlikti 
medicininę ekspertizę. Karinė medicininė ekspertizė – tai sudėtinga procedūra, 
kurios metu individualiai tikrinama karių arba asmenų, pretenduojančių tapti 
kariais, šauktinių sveikata, siekiant nustatyti jų tinkamumą karo tarnybai. 
Taikyti šią procedūrą pagal analogiją pareiškėjo atveju nebuvo jokio pagrindo. 
Pareiškėjo atveju turėjo būti pateikta KMEK nuomonė dėl jo sveikatos, kuri yra 
tik vienas iš įrodymų, TTK priimant sprendimą. Atsakovas nurodo, kad vien tik 
bloga pastatų, kuriuose pareiškėjas atliko tarnybines pareigas, būklė nebūtinai 
gali sukelti tokią ligą, kuria susirgo pareiškėjas. Kadangi byloje nėra duomenų, 
jog pareiškėjas pūlingu tonzilitu susirgo būtent tarnyboje, nėra medicininių 
duomenų, patvirtinančių miokardito išsivystymą po persirgto pūlingo tonzilito, 
todėl negalima daryti išvados, kad vėlesnė liga išsivystė dėl priežasčių, susijusių 
su tarnyba. Atsakovas nurodo, kad šioje byloje galėtų būti nuspręsta, jog TTK 
priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą tik tuomet, kai būtų pateikti aiškūs ir 
neginčijami įrodymai, jog pareiškėjo liga – kardiomiopatija iš tikrųjų išsivystė 
dėl persirgto miokardito, sukelto pūlingo tonzilito, kuriuo pareiškėjas susirgo 
dėl tarnybos. Tačiau nagrinėjamu atveju tokių įrodymų nėra.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Pareiškėjas skundžia Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo 

komisijos 2007 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 15, kuriuo nuspręsta, kad jo 
sveikatos sutrikimas – kardiomiopatija nesusijęs su tiesioginių pareigų 
vykdymu (t. 1, b.l. 12–13). 
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Pareiškėjas savo reikalavimą grindžia tuo, kad jis, vykdydamas 
tarnybines pareigas, susirgo pūlingu tonzilitu, kuris sąlygojo miokarditą, ir dėl 
to jis susirgo kardiomiopatija. 

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 67 
straipsnio 3 dalis nustato, kad kario sveikatos sutrikimo sunkumo laipsnį 
nustato Lietuvos kariuomenės karinė medicinos ekspertizės komisija, o kario 
žūties ar sveikatos sutrikimo priežastinį ryšį su tarnybinių pareigų vykdymu ar 
tarnyba nustato Krašto apsaugos ministro sudaryta tarnybinio tyrimo komisija.

Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį ginčą, privalėjo 
patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo komisijos 
sprendimas, kuriuo nuspręsta, kad nėra priežastinio ryšio tarp pareiškėjo 
sveikatos sutrikimo ir tarnybinių pareigų vykdymo, yra teisėtas ir pagrįstas. 

Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą pareiškėjo skundą 
atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, jog pareiškėjo susirgimas pūlingu tonzilitu 
nesusijęs su netinkamomis tarnybos sąlygomis (bloga tarnybos patalpų būkle), 
kad pareiškėjo liga – kardiomiopatija nesusijusi su tarnybinių pareigų vykdymu.

Tam, kad nustatyti susirgimo pūlingu tonzilitu priežastis bei nustatyti, 
ar pareiškėjo liga – kardiomiopatija galėjo išsivystyti dėl persirgtos ligos – 
pūlingo tonzilito, sąlygojusio miokarditą, yra reikalingos specialios mokslo 
žinios. Pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas savo išvadas, jog pareiškėjo 
susirgimas nėra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu, rėmėsi kitoje 
administracinėje byloje atliktų ekspertizių išvadomis (Administracinės bylos 
Nr. I-280-19/06 t. 2, b.l. 7-15, 46-56).

Eksperto išvada yra vienas iš įrodymų, numatytų Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 57 straipsnyje. Ekspertizė atliekama Administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu administracinėje byloje kyla klausimų, 
reikalaujančių specialių mokslo, meno, technikos ar amato srities žinių, teismas 
skiria ekspertą arba paveda daryti ekspertizę atitinkamai ekspertizės įstaigai, 
suformuluodamas ekspertams klausimus. Eksperto išvada kaip įrodymas 
administracinių bylų procese yra tik iškeltoje administracinėje byloje teismo 
nutartimi paskirtos ekspertizės metu gauta išvada, kurią pateikia ekspertas, 
pritaikęs specialias žinias. Todėl pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas 
sprendimą eksperto išvadomis, kurios buvo pateiktos kitoje administracinėje 
byloje atliktų ekspertizių aktuose, netinkamai taikė procesines teisės normas.

Teisminiame administracinių bylų procese gali būti vertinami kaip 
įrodymai ir rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio 
pobūdžio, t. y. gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius 
specialiąsias žinias. Bet jeigu toks tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo 
nutartį, priimtą nagrinėjamoje administracinėje byloje, tai, nepaisant to, kad 
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toks rašytinis aktas yra tiriamojo–mokslinio pobūdžio, jame pateikta išvada 
negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 62 straipsnio prasme. Toks dokumentas gali atitikti kitą įrodinėjimo 
priemonės, numatytos procesiniame įstatyme, rūšį – rašytinį įrodymą, kadangi 
jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 2 dalis). Todėl administracinėje byloje 
Nr. I-280-19/06 atliktų ekspertizių aktus pirmosios instancijos teismas turėjo 
vertinti ne kaip eksperto išvadas, o kaip rašytinius įrodymus.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis nustato, kad, 
nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti 
tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, 
objektyviai jas ištirti. Ši procesinė teisės norma įpareigoja administracinį 
teismą, sprendžiant ginčą, remtis ne tik šalių pateiktais įrodymais, tačiau ir 
savo iniciatyva rinkti įrodymus, kad būtų nustatytos visos bylai svarbios 
aplinkybės ir jos būtų visapusiškai ir objektyviai ištirtos. Tačiau pirmosios 
instancijos teismas, nagrinėdamas šią administracinę bylą, visapusiškai ir 
objektyviai neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių su skundžiamo 
individualaus administracinio akto pagrįstumu ir teisėtumu.

Kadangi dėl minėtų procesinės teisės normų netinkamo pritaikymo 
buvo neteisingai išspręsta byla, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas 
naikinamas, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš 
naujo.

Nagrinėjant bylą iš naujo, spręstinas klausimas dėl teismo ekspertizės 
skyrimo. 

Nors pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad jis priimtas 
2007 m. vasario 21 d., tačiau kaip matyti iš teismo posėdžio protokolo jis 
buvo priimtas ir paskelbtas 2008 m. vasario 21 d.. Todėl ši klaida laikytina 
rašymo apsirikimu, pripažįstant, kad teismo sprendimas buvo priimtas 2008 
m. vasario 21 d. 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 
1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo Z. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. 

sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui nagrinėti iš naujo.

Nutartis neskundžiama.
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3.5.2. Dėl skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus konsultacijos 
mokesčių įstatymų taikymo klausimais nagrinėjimo administraciniuose 
teismuose ribų

Mokesčių administratoriaus pateikta konsultacija konkrečiam mokesčių 
mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais nėra 
individualus ar norminis teisės aktas. Teisminio nagrinėjimo dalyku negali būti 
tokios konsultacijos turinys, t. y. negali būti sprendžiamas klausimas, ar mokesčių 
administratoriaus nuomonė dėl atitinkamų teisės aktų taikymo, kuri (nuomonė) 
mokesčių mokėtojui nėra privaloma, pateikta konsultacijoje, atitinka aukštesnės 
galios teisės aktų turinį ar ne. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką gali sudaryti 
tik aplinkybių, ar nebuvo pažeista pareiškėjo teisė nustatyta tvarka ir būdu gauti 
konsultaciją iš mokesčių administratoriaus dėl mokamų ar numatomų mokėti 
mokesčių mokėjimo, nustatymas.

Administracinė byla Nr. A438-657/2009
Procesinio sprendimo kategorija 9.10

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2009 m. birželio 1 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko 
(pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Jovitai Stagniūnaitei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės 
bendrovės „Litana ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2008 m. liepos 10 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litana ir Ko“ skundą 
atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities 
valstybinei mokesčių inspekcijai dėl rašto panaikinimo.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas padavė teismui skundą, prašydamas pripažinti Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – 
ir VMI prie FM) 2008 m. sausio 17 d. atsakymą Nr. (18.11-31-1)-R-588 dėl 
pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, užskaitymo neatitinkančiu 
teisės aktų reikalavimų bei neteisėtu ir jį panaikinti.

Paaiškino, kad 2007 m. lapkričio 6 d. pareiškėjas kreipėsi su prašymu 
dėl teisės aktų, reguliuojančių pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, 
atskaitymus, išaiškinimo į Klaipėdos apskrities VMI. 2007 m. lapkričio 14 
d. gavo atsakymą Nr. (15.4)-D2-13387 iš Klaipėdos apskrities VMI, kuris 
neišsamus ir nepagrįstas. Pareiškėjas pabrėžė, jog įmonė, vykdydama savo 
komercinę veiklą, susidūrė su problemomis dėl Rusijoje sumokėto pelno 
mokesčio užskaitymo, o pagal gautą atsakymą bendrovė privalėtų mokestį 
mokėti du kartus. Anot pareiškėjo, jis 2007 m. gruodžio 7 d. kreipėsi į VMI 
prie FM dėl pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, užskaitymo, 
2008 m. sausio 21 d. gavo skundžiamą atsakymą. Atsakyme teigiama, kad 
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys įtvirtina galimybę įskaityti 
užsienio valstybėje sumokėtą mokestį, tačiau konkrečias taisykles, kokiu būdu 
mokestis gali būti įskaitomas, nustato nacionaliniai teisės aktai, tokie principai 
nustatyti Pelno mokesčio įstatymo 55 straipsnyje. Pareiškėjo manymu, būtent 
toks įmonės pelno apmokestinimas prieštarauja Konstitucijai, Europos 
Bendrijos steigimo sutarčiai bei tarptautinių dvigubo apmokestinimo sutarčių 
sudarymo principams, tikslams ir uždaviniams. 

Pareiškėjas akcentavo, jog nesutinka su mokesčių administratorių 
išaiškinimais. Paaiškino, kaip supranta Pelno mokesčio įstatymo 55 straipsnį, 
ir teigė, kad turėjo teisę atskaityti įmonės filialo Kaliningrade sumokėtą 
pelno mokestį netaikant jokių apribojimų, numatytų Pelno mokesčio 
įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje. Pareiškėjo manymu, jo pozicija šiuo klausimu 
atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtą 
Pavyzdinę konvenciją dėl pajamų ir kapitalo apmokestinimo. Be to, pareiškėjo 
nuomone, būtina atsižvelgti į Tarybos Direktyvos „Dėl bendrosios mokesčių 
sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms 
bendrovėms“ (90/435/EEB) pritaikymą tokiam atvejui. Pareiškėjo teigimu, 
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toks pelno apmokestinimo mechanizmas prieštarauja tarptautinių dvigubo 
apmokestinimo sutarčių esmei. Tai numato ir Mokesčių administravimo 
įstatymo 5 straipsnis. Skunde pareiškėjas taip pat rėmėsi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutarties dėl pajamų ir kapitalo 
dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo nuostatomis, 
teigė, kad Pelno mokesčio įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta 
diskriminacinė nuostata, kuri prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1, 
3 ir 4 dalims. Be to, skunde pareiškėjas vadovavosi Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 9 d., 2003 m. kovo 17 d. ir 2004 m. 
sausio 26 d. nutarimais. 

Kartu pareiškėjas paaiškino, jog skundžiamas VMI prie FM 2008 
m. sausio 17 d. raštas neatitinka tokio pobūdžio dokumentams keliamų 
reikalavimų. Atsakyme nepasisakyta dėl paklausimo esmės, apsiribota tik 
teisės aktų citavimu. Tokiais veiksmais, pareiškėjo nuomone, atsakovas 
pažeidė Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje 
mokesčių inspekcijoje taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2007 m. 
spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66, 41 punktą.

Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

Atsiliepime paaiškino, kad, vadovaujantis Konsultacijų ir atsakymų 
į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, 
patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66, 
konsultacija yra Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų individualaus pobūdžio žodinis ar rašytinis paaiškinimas 
konkrečiam paklausėjui jo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ar 
kitų mokestinių procedūrų, mokesčių teisės nuostatų paaiškinimo klausimais. 
Paaiškinimai, konsultacijos ar nuomonės nesukelia mokesčių mokėtojui teisinių 
pasekmių. Individualaus administracinio akto sąvoka pateikiama Viešojo 
administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje. Atsakovas rėmėsi Viešojo 
administravimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi, Mokesčių administravimo 
įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, 37 straipsnio 2 dalimi ir paaiškino, kad 
skundžiami raštai nevertintini kaip individualūs administraciniai sprendimai, 
nes tai yra tik mokesčių administratoriaus nuomonė, kuri nėra privaloma nei 
mokesčių administratoriui, nei pareiškėjui, nesukuria pareiškėjui jokių teisinių 
padarinių. Dėl to tokiam paaiškinimui netaikytini ir Viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnio reikalavimai, tokie raštai negali būti skundžiami teismui 
kaip individualūs administraciniai aktai.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 10 d. 
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

Teismas nustatė, kad pareiškėjas skundžia VMI prie FM 2008 m. sausio 
17 d. raštą Nr. (18.11-31-1)-R-588, kuriuo pareiškėjui suteikiama konsultacija 
dėl mokesčius reglamentuojančio įstatymo taikymo. Kartu teismas nurodė, 
jog iš Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies, 12 straipsnio, 
25 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 36 straipsnio 1, 2 ir 12 punkto nuostatų 
seka, kad įstatymu nustatyta tik mokesčių administratorių pareiga teikti 
konsultacijas mokesčių klausimais, bet nenustatyta, koks turi būti šios 
konsultacijos turinys. Todėl, teismo nuomone, darytina išvada, kad Mokesčių 
administravimo įstatymo 36 straipsnio 12 punktas leidžia ginti mokesčių 
mokėtojui tik jo pažeistą teisę gauti konsultaciją, t. y. pareiškėjas galėtų ginčyti 
teisme tik mokesčių administratorių neveikimą tuo atveju, jeigu nebūtų 
tenkinami pareiškėjo prašymai paaiškinti atitinkamo mokesčio mokėjimo 
tvarką ir sąlygas. Šiuo atveju, kaip nurodė teismas, netgi nėra pasekmių, kurias 
numato Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 
kai neteisinga konsultacija sukelia tam tikras pasekmes.

Kartu teismas pripažino, jog pareiškėjas nepagrįstai aiškina, kad 
pateiktąja konsultacija yra pažeistos VMI prie FM viršininko 2007 m. spalio 
9 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus 
teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės (toliau – ir Taisyklės). 
Atsižvelgiant į konsultacijos sąvokos išaiškinimą Taisyklių 3 punkte, mokesčių 
administratorius neprivalėjo dalyvauti pareiškėjo prašyme keliamoje teorinėje 
diskusijoje dvigubo apmokestinimo išvengimo klausimais. Teismo manymu, 
atsakovas konkrečiai paaiškino, kaip šiuo individualiu atveju turi būti taikomas 
Pelno mokesčio įstatymas bei LR Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės 
sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų 
išvengimo, o dėl šių teisės aktų taikymo išaiškinimo pareiškėjas ir kreipėsi į 
Valstybinę mokesčių inspekciją. Dėl nustatyto teisinio reglamentavimo teismas 
nevertino pareiškėjo argumentų, susijusių su pateiktos jam konsultacijos turiniu 
(taip pat ir atsakovo atsiliepimo argumentų šiuo klausimu). Teismas konstatavo, 
kad Mokesčių administravimo įstatyme reglamentuojama pareiškėjo teisė 
gauti konsultaciją buvo įgyvendinta tinkamai, pareiškėjas gavo pilną ir išsamią 
konsultaciją prašomu klausimu, vadovaujantis šia konsultacija atitinkamą 
mokestį sumokėjo, todėl nėra pagrindo naikinti pareiškėjo skundžiamą VMI 
prie FM 2008 m. sausio 17 d. raštą. 
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III.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos 
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Apeliacinį 
skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei 
argumentais, papildomai nurodo šiuos argumentus:

1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog „nei 
pareiškėjas, nei atsakovas neginčijo to fakto, kad mokesčiai, dėl kurių 
mokėjimo ir buvo prašoma suteikti konsultaciją, yra sumokėti, ir dėl to ginčo 
nėra“. Pareiškėjo teigimu, mokestį, dėl kurio apskaičiavimo ir sumokėjimo 
ir kilo ginčas, už 2006 m. jis sumokėjo, tačiau vėliau kreipėsi į atitinkamą 
Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių, siekdamas išsiaiškinti, ar turi 
teisę susigrąžinti mokesčio permoką. Ginčas tarp šalių ir kilo būtent dėl to, 
kad pareiškėjas nesutiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio 
skyriaus ir pačios VMI prie FM pateiktu išaiškinimu apie tai, kaip turi 
būti apskaičiuojamas Lietuvos vieneto mokėtinas pelno mokestis, kai 
Lietuvos vieneto per mokestinį laikotarpį gautos arba uždirbtos pajamos 
apmokestinamos ir Lietuvoje, ir toje užsienio valstybėje, kurioje tos pajamos 
gaunamos arba uždirbamos. Pareiškėjo manymu, jis turėjo teisę atskaityti 
įmonės filialo Kaliningrade sumokėtą pelno mokestį netaikant apribojimų, 
numatytų Pelno mokesčio įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje, o atsakovui ir 
trečiajam asmeniui su tokia pozicija nesutikus buvo priverstas kreiptis į 
teismą.

2. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo 
motyvuojamojoje dalyje išsakytu argumentu, jog „iš teisės aktų nuostatų seka, 
kad įstatymu nustatyta tik mokesčių administratorių pareiga teikti konsultacijas 
mokesčių klausimais, bet nenustatyta, koks turi būti šios konsultacijos turinys“. 
Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, pareiškėjo manymu, yra iš esmės 
neteisinga. Bet kokie valstybinės mokesčių inspekcijos teikiami rašytiniai 
paaiškinimai ir/ar konsultacijos turi atitikti teisės norminių aktų nustatytą 
formą. Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio mėn. 9 d. įsakymu 
Nr. VA-66, aiškiai nustato, kokius reikalavimus turi atitikti bet kokia Valstybinės 
mokesčių inspekcijos pateikiama rašytinė konsultacija. Minėto poįstatyminio 
teisės norminio akto 41 punktas nustato, kad „rengiamos rašytinės konsultacijos 
pradžioje trumpai išdėstoma paklausimo esmė (nagrinėjamas klausimas), o 
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paskui pateikiama išsami konsultacija. Rašytinė konsultacija turi būti aiški ir 
suprantama, neapsiriboti vien teisės aktų nuorodomis, joje turi būti nurodyta, 
kur paklausėjui kreiptis, kokius dokumentus ar informaciją pateikti, jei suteikta 
konsultacija jo netenkina“, tačiau VMI prie FM 2008 m. sausio 17 d. atsakymas 
Nr. (18.11-3l-l)-R-588 dėl Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, 
užskaitymo, dėl kurio turinio tarp šalių ir kilo ginčas, yra neišsamus, neaiškus, 
nepagrįstas ir aukščiau išvardintų reikalavimų neatitinka.

3. Pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą kad „MAĮ 
36 str. 12 punktas leidžia ginti mokesčių mokėtojui tik pažeistą teisę 
gauti konsultaciją, t. y. pareiškėjas galėtų ginčyti teisme tik mokesčių 
administratorių neveikimą tuo atveju, jeigu nebūtų tenkinami pareiškėjo 
prašymai paaiškinti atitinkamo mokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas“. 
Pareiškėjas pažymi, kad Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnis 
išvardina nebaigtinį sąrašą mokesčių mokėtojo teisių, viena kurių – apskųsti 
bet kokį mokesčių administratoriaus veiksmą. Įstatymas nenustato, kad tam 
tikri veiksmai, pvz., pateiktos konsultacijos, negali būti skundžiamos. Be to, 
Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje yra išvardintas 
alternatyvus mokesčių mokėtojo teisių sąrašas, t. y. mokesčių mokėtojas turi 
teisę laisvai ir bet kuriuo momentu bet kurią iš jų įgyvendinti. Analogišką 
nuostatą įtvirtina ir Mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnis – 
„mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus 
(jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą“. Todėl nėra pagrindo teigti, jog 
pareiškėjas neturėjo teisės apskųsti teismui atsakovo ir trečiojo suinteresuoto 
asmens pateikto išaiškinimo mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais.

4. Ketvirta, pareiškėjo manymu, nepagrįstas ir nesusijęs su bylos 
nagrinėjimo dalyku yra pirmosios instancijos teismo išsakytas motyvas, jog 
„šiuo atveju netgi nėra pasekmių, kurias numato MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 4 
punktas, kai neteisinga konsultacija suteikia tam tikras pasekmes“. Pareiškėjas 
akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje 
dalyje paminėtas Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnis nustato 
tik pagrindus, kuriems esant mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo 
baudos, gresiančios už mokesčių įstatymų pažeidimus. Tačiau šiuo atveju 
baudos mokėjimas pareiškėjui negresia, nes mokestį jis sumokėjo laiku ir tik 
po to pradėjo aiškintis, ar jis turi teisę susigrąžinti mokesčio permoką bei su 
atitinkamu paklausimu kreipėsi į Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių 
inspekciją o vėliau ir į Valstybinę mokesčių inspekciją. Tačiau institucijų 
pateikti atsakymai neatitiko net minimalių tokio pobūdžio dokumentams 
keliamų reikalavimų ir pareiškėjo netenkino.
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Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti, atsiliepimą 
grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Byloje kilęs ginčas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 17 d. atsakymo Nr. (18.11-
31-1)-R-588 į pareiškėjo 2007 m. gruodžio 7 d. prašymą išaiškinti teisės aktų 
nuostatas, reguliuojančias pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, 
užskaitymą. Pareiškėjas, į teismą kreipėsi nesutikdamas su pateiktu jam 
išaiškinimu dėl minėtų teisės aktų nuostatų taikymo, prašydamas šį 
išaiškinimą panaikinti. Nurodo, kad šio išaiškinimo turinys (pateikta teisės 
aktų aiškinimo versija) neatitinka teisės aktuose, reguliuojančiuose šiuos 
klausimus, nustatytų elgesio taisyklių.

Pareiškėjo teisė gauti iš mokesčių administratoriaus konsultaciją 
mokesčių mokėjimo klausimais yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos mokesčių 
administravimo įstatymo 36 straipsnio 2 punkte.

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 
straipsnio 4 dalį, „Konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais – mokesčių 
administratoriaus individualaus pobūdžio paaiškinimas, skirtas konkrečiam 
mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo 
klausimais.“

To paties įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad 
„Mokesčių mokėtojas neprivalo vadovautis jam pateikta konsultacija 
mokesčių mokėjimo klausimais.“

Šis teisinis reguliavimas lemia, kad mokesčių administratoriaus pateikta 
konsultacija konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) 
mokesčių mokėjimo klausimais, nėra individualus ar norminis teisės aktas, 
kaip jis yra suprantamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 2 straipsnio 13 ir 14 dalyse, nes konsultacijoje nėra suformuluota 
ar sankcionuota visuotinai privaloma elgesio taisyklė, nustatanti atitinkamo 
visuomeninio santykio dalyviams teises bei pareigas ir garantuojama to 
santykio dalyvių abipuse nauda ir valstybės prievarta. Teisine prasme, 
mokesčių administratoriaus pateikta konsultacija konkrečiam mokesčių 
mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais, 
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gali būti vertinama tik kaip mokesčių administratoriaus neoficiali nuomonė 
dėl atitinkamų teisės aktų taikymo, kuri (nuomonė) mokesčių mokėtojui nėra 
privaloma.

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
86, 87 straipsnius, teismas dėl atitinkamų teisės aktų taikymo pasisako 
nagrinėdamas ginčus dėl individualių ir norminių viešojo administravimo 
subjekto priimtų teisės aktų teisėtumo, taip pat – ir mokestinių ginčų 
nagrinėjimo atvejais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 15 str. 1 d. 1, 4 p., šio įstatymo šešioliktasis skirsnis).

Minėta, kad byloje ginčijama konsultacija nėra nei individualus, nei 
norminis teisės aktas. Byloje taip pat nėra sprendžiamas ir mokestinis ginčas. 

Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad teisminio nagrinėjimo dalyku 
negali būti ginčijamos konsultacijos turinys, t. y. negali būti sprendžiamas 
klausimas, ar mokesčių administratoriaus neoficiali nuomonė dėl atitinkamų 
teisės aktų taikymo, kuri (nuomonė) mokesčių mokėtojui nėra privaloma, 
pateikta ginčijamoje konsultacijoje, atitinka aukštesnės galios teisės aktų 
turinį, ar ne. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudaro tik nustatymas 
aplinkybių, ar nebuvo pažeista pareiškėjo teisė nustatyta tvarka ir būdu gauti 
konsultaciją iš mokesčių administratoriaus dėl mokamų ar numatomų mokėti 
mokesčių mokėjimo. 

Byloje duomenų, kad būtų pažeista ši pareiškėjo teisė nenustatyta, tokių 
aplinkybių iš esmės nenurodo ir pats pareiškėjas. 

Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad tenkinti apeliacinį skundą 
jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 10 d. 
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės 
„Litana ir Ko“ apeliacinį skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.
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II. Administracinė doktrina

Elena Masnevaitė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėja,  

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė

1. Dalies rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimas:  
Lietuvos atvejis lyginamajame kontekste

Lietuvoje pastaruoju metu vis aktyviau diskutuojama dėl politinių 
partijų finansavimo svertų sutelkimo valstybės rankose. Pasiūlymų yra 
įvairių, tačiau visų jų autoriai iš esmės sutaria dėl vieno dalyko: taip būtų 
užkirstas kelias korupcijos apraiškoms šioje srityje. Politinių kampanijų 
finansavimo modelis, kuris šiuo metu yra taikomas Lietuvoje, paminėtu 
aspektu yra ypatingai kritikuojamas. Tačiau mažai kas atkreipia dėmesį 
į tai, jog valstybė ir čia gali daryti nemenką finansinę įtaką dalies rinkimų 
kampanijos išlaidų kompensavimo forma. Nors šis institutas yra ganėtinai 
naujas Lietuvos teisinėje sistemoje, tai visiškai nereiškia, jog jis neefektyvus, 
žinoma, jei iš tikrųjų jis būtų realizuojamas. Todėl, prieš priimant atitinkamus 
sprendimus dėl valstybinio politinių partijų finansavimo Lietuvoje apimties 
pakeitimo, yra tikslinga iš pradžių išsiaiškinti dabar esančiojo turinį: galbūt 
radikalios šiandien egzistuojančio valstybinio politinių partijų finansavimo 
modelio korekcijos nėra reikalingos, nes pakaktų  tik jo „kosmetinio 
remonto“.

1. Užsienio valstybių patirtis

Informacijos apie rinkimuose dalyvaujančius politines partijas ir/
ar kandidatus perdavimas1, kas iš principo sudaro rinkimų kampanijų 
esmę, kainuoja. Tai lėmė, kad daugelyje Vakarų Europos valstybių įstatymai, 
numatantys galimybę kompensuoti politinių partijų patirtas rinkimų 

1 Reklama, inter alia politinė reklama, yra informacijos rūšis. Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimą (Žin., 1997, Nr. 15-314) ir 2005 m. rugsėjo 29 
d. nutarimą (Žin., 2005, Nr. 117-4239).
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kampanijų išlaidas, buvo priimti dar 7-ajame XX a. dešimtmetyje2. Šiaurės 
Amerikos politinių partijų valstybinio finansavimo pagrindu laikytinas 1971 
m. Federalinis rinkimų kampanijų įstatymas3, kuris yra labai novatoriškas 
tuo požiūriu, jog oficialiam kandidatui į Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau 
– JAV) prezidentus pasirinkus valstybinį jo rinkimų kampanijos finansavimą, 
jis netenka teisės tam reikalingų lėšų gauti iš privačių šaltinių. Toks teisinis 
reguliavimas, anot A. Ławniczak, yra ne tik paprastas, bet ir logiškas: 
kandidatas, tiksliau, jį iškėlusi politinė partija arba pasirenka tradicinį 
nevalstybinį rinkimų kampanijos finansavimo būdą ir taip išvengia griežtos 
valstybinės patirtų išlaidų kontrolės, arba valstybinį finansavimą ir atitinkamą 
jo kontrolę4. Iš principo abu variantai yra rizikingi, tik skirtingai: pirmuoju 
atveju gali atsitikti taip, jog svarios paramos iš privačių šaltinių taip ir nebus 
sulaukta, antruoju – jog patirtos rinkimų kampanijos išlaidos neatitiks 
valstybės politikos jų atžvilgiu. Kitose valstybėse, inter alia Lietuvoje, tokia 
alternatyva nėra nustatyta.

Sąlygos, suteikiančios politinėms partijoms teisę gauti šios, t. y. dalies 
rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimo, formos tiesioginį valstybinį 
finansavimą skirtingose valstybėse skiriasi. Paprastai, kaip ir valstybės 
biudžeto dotacijos skyrimo atveju, yra reikalaujama, kad politinės partijos 
rinkimuose surinktų atitinkamą skaičių galiojančių rinkėjų balsų (dažniausiai 
pasireiškia tuo, jog yra nustatomas tam tikras rinkimų „barjeras“, tačiau jis 
yra žemesnis už tą, kurį peržengus, gaunami mandatai) arba gautų atitinkamą 

2 Pavyzdžiui, Olandijoje – 1964 m., Danijoje – 1967 m., Vokietijoje – 1967 m. ir 1969 m. Žr.: Bložė, M. 
Politinių partijų finansavimas Vakarų Europos šalyse // Politologija, 1999, Nr. 4(16), p. 25-26.

3 Federal Election Campaign Act (1971). 2 U.S.C. 14, § 431-456. Prieiga per internetą: <http://www.
law.cornell.edu/uscode/html/uscode02/usc_sup_01_2_10_14.html> (2009 m. balandžio 6 d.). Šis 
įstatymas numatė valstybinę finansinę paramą asmenims, kandidatavusiems į JAV prezidentus ir 
visuotiniuose rinkimuose surinkusiems ne mažiau kaip 25 proc. visų rinkėjų balsų. Pažymėtina, 
jog visiems kandidatams, kurie atitiko minėtą sąlygą, teikiamos valstybinės paramos kvota buvo 
vienoda. Į atskiras valstybės biudžeto dotacijas galėjo pretenduoti ir asmenys, kurių kandidatūrą 
į minėtas pareigas iškėlė politinės partijos. Tam tikrą paramą galėjo gauti ir politinės partijos, 
surinkusios ne mažiau kaip 5 proc. rinkėjų balsų visos valstybės mastu. Be pirmiau nurodytos 
valstybinės finansinės paramos, taip pat buvo numatytas dalinis kandidatų, dalyvavusių rinkikų 
rinkimuose, dotavimas: asmuo, bent 20 valstijų surinkęs ne mažiau kaip po 5 000 JAV dolerių, kai 
vienkartinė įmoka negalėjo viršyti 250 JAV dolerių, įgydavo teisę gauti tokio pobūdžio kompensaciją 
iš valstybės biudžeto, o jos dydis buvo lygus kandidato surinktų lėšų sumai. Tokios sumos limitas 
buvo nustatytas tik 1984 m. ir sudarė 10,1 mln. JAV dolerių. Taigi maksimali suma, kuria galėjo 
disponuoti kandidatas, buvo 20,2 mln. JAV dolerių. Taip pat žr. Ławniczak A. Finansowanie partii 
politycznych. Warszawa, 2001, P. 125. Apskritai priešrinkiminių procedūrų (siaurąja prasme) 
valstybinis finansavimas yra originalus amerikietiškas institutas, susiformavęs dėl to, jog JAV 
įstatymų leidėjas rinkikų rinkimus traktuoja ne kaip vidinį politinių partijų reikalą, o kaip integralią 
visuotinių rinkimų dalį. 

4 Ławniczak A. Finansowanie partii politycznych. Warszawa, 2001, p. 126.
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skaičių mandatų atitinkamoje atstovaujamojoje institucijoje (priklauso nuo to, 
ar įstatymų leidėjas tokios teisės atsiradimą sieja tik su parlamento rinkimais). 
Pavyzdžiui, kaimyninėje Lenkijoje5 yra nustatytas antrasis reikalavimas. 
Šiame kontekste būtina paminėti, jog kai kuriose valstybėse patirtos rinkimų 
kampanijų išlaidos yra kompensuojamos ne tik politinėms partijoms, bet ir 
nepriklausomiems kandidatams, kaip kad yra, pavyzdžiui, pirmiau minėtoje 
Lenkijoje6. Tai laikytina pažangiu teisiniu reguliavimu, kadangi skatina 
nepriklausomų kandidatų aktyvumą rinkimuose.

Lyginamuoju aspektu galima kalbėti apie įvairios apimties patirtų 
rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimą valstybės sąskaita. Pavyzdžiui, 
Liuksemburge šios formos valstybinė finansinė parama politinėms partijoms 
apsiriboja tuo, jog yra kompensuojami propagandinės medžiagos siuntimo 
kaštai7. Ispanijoje valstybė prisiima pareigą kompensuoti ne tik pašto išlaidas, 
bet ir išlaidas, susijusias su rinkimine propaganda. Ispanijos Karalystės 1985 
m. birželio 19 d. organinio įstatymo „Dėl bendrųjų rinkimų organizavimo 
taisyklių“8 157 straipsnis numato, jog politinės partijos iš valstybės biudžeto 
gali gauti lėšų, naudotinų tokiems tikslams kaip rinkėjų sąrašų rengimas, 
patalpų, reikalingų rinkimų štabų įsikūrimui, nuoma, atlyginimų personalui, 
laikinai įdarbintam rinkimų laikotarpiu, mokėjimas, politinių partijų vadovų, 
funkcionierių ir kandidatų transporto paslaugų apmokėjimas. Ganėtinai 
neįprasta yra tai, jog minėtas įstatymas garantuoja palūkanų, skaičiuojamų 
nuo rinkimų kampanijos reikmėms paimtų kreditų, grąžinimą. 

Kitose valstybėse paprastai nėra apibrėžiama, kokie konkrečiai rinkimų 
kampanijų kaštai yra kompensuojami, tik nurodoma kompensuotina 
suma. Skirtingose valstybėse praktika šiuo klausimu varijuoja. Vienur 
yra kompensuojama tik dalis šių išlaidų, paprastai nurodant procentinę 
tokio dydžio išraišką arba vieno mandato vertę (pavyzdžiui, Lenkijoje yra 

5 Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato rinkimų įstatymo 128 straipsnyje numatyta, jog teisę gauti 
patirtų rinkimų kampanijos išlaidų kompensaciją turi tos politinės partijos, kurios savarankiškai 
arba koalicijoje su kitomis partijoms dalyvavo parlamento rinkimuose ir iškovojo bent vieną 
deputato ar senatoriaus mandatą. Žr.: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. 2001/46/499 (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais). Prieiga per internetą: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2
0071901360> (2009 m. balandžio 6 d.).

6 Pagal Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato rinkimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, tokią teisę turi ir 
rinkėjų rinkimų komitetai, kurie remia pasirinktus kandidatus. Taigi Lenkijos atveju tokio teisinio 
reguliavimo įtvirtinimas ne tik skatina nepriklausomų kandidatų, bet ir vietinės bendruomenės 
rinkiminį aktyvumą.

7 Ławniczak A. Finansowanie partii politycznych. Warszawa, 2001, p. 133.
8 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Prieiga per internetą: <http://

noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html> (2009 m. balandžio 6 d.). 
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mokama kompensacija už kiekvieną politinės partijos ar koalicijos iškovotą 
parlamentaro mandatą, kurio vertė nustatoma taip: bendra rinkimų komitetų 
pateiktose rinkimų kampanijos finansinėse ataskaitose nurodyta išlaidų 
suma yra dalijama iš 5609). Kitur grąžinama ne didesnė suma negu kad tam 
įgaliotos institucijos sprendimu patvirtintas maksimalus rinkimų kampanijos 
išlaidų limitas. Dar kitur suma negali viršyti rinkimų kampanijos finansinėje 
ataskaitoje nurodytos sumos. Tačiau yra ir tam tikrų išimčių. Pavyzdžiui, 
Prancūzijoje kartais susiklosto tokia situacija, kai politinėms partijoms yra 
grąžinama daugiau pinigų nei kad jos išleido keliamo kandidato rinkimų 
kampanijai10. Nepaisant Prancūzijos pavyzdžio, visais likusiais atvejais yra 
ganėtinai akivaizdu, jog pernelyg išlaidauti rinkimų kampanijos metu nėra 
prasmės: iš esmės to ir siekia didžioji dalis valstybių, nustatydamos atitinkamą 
teisinį reguliavimą.

Patirtų išlaidų, susijusių su rinkimų kampanija, kompensavimas skirtingose 
valstybėse vėlgi vykdomas skirtinga tvarka. Vienur jis turi ad hoc pobūdį, t. y. 
yra susietas su rinkimų laikotarpiu, kitur – tokios lėšos skiriamos nuolat. Taip 
pat negalima kalbėti ir apie vieningą praktiką, jog tokia valstybės finansinė 
parama politinių partijų biudžetus pasiekia tik pasibaigus rinkimams. Pavyzdžiui, 
Ispanijoje tokios išlaidos yra kompensuojamos dviem etapais: prieš ir po rinkimų. 
Pirmajame etape yra išmokama 30 proc. kvotos, gautos per paskutiniuosius 
rinkimus, antrajame – likusi suma11. Panaši sistema taikoma ir Prancūzijoje. Arba 
Serbijoje: pagal čia nustatytą teisinį reguliavimą (Serbijos Respublikos politinių 
partijų finansavimo įstatymo12 10 str. 1 d.), dalis lėšų (20 proc.), skiriamų 
rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimui, yra lygiomis dalimis paskirstoma 
politinėms partijoms, iškėlusioms kandidatų ar kandidatų sąrašų, per 10 dienų 
nuo kandidatų sąrašo užregistravimo arba kandidatų sąrašo patvirtinimo, o likusi 
dalis (80 proc.) per 10 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo paskirstoma toms 
politinėms partijoms, kurios gavo mandatų, proporcingai jų skaičiui13.

9 Pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalį, 96 straipsnio 1 dalį ir 97 straipsnio 
1 dalį, Lenkijos Respublikos parlamentą sudaro Seimas ir Senatas, iš kurių pirmąjį sudaro 460 
deputatų, antrąjį – 100 senatorių, taigi iš viso 560 parlamentarų. Žr.: Lenkijos Respublikos Konstitucija 
(1997 m. balandžio 2 d.)  // Užsienio šalių konstitucijos (sud. Jarašiūnas E., Mesonis G.). Vilnius, 
2004, p. 212-267.

10 Ławniczak A. Finansowanie partii politycznych. Warszawa, 2001, p. 133. Tai yra todėl, jog politinėms 
partijoms nėra nustatyta pareiga grąžinti susidarusią permoką.

11 Puente Egido J. Parteienfinanzierung in Spanien // Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich 
(red. Tsatsos Th.). Baden-Baden, 1992, p. 442.

12 Law on Financing of Political Parties (originalus tekstas skelbtas Official Gazette of the Republic 
of Serbia Nr. 72/2003 ir Nr. 75/2003). Prieiga per internetą: <http://www.osce.org/documents/
fry/2003/07/535_en.pdf> (2009 m. balandžio 30 d.).

13  Ibidem.
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Nagrinėjamos formos tiesioginis valstybinis politinių partijų 
finansavimas paprastai grindžiamas tuo, jog rinkimų organizavimas – tai 
valstybės užduotis, tačiau ji gali būti realizuojama tik bendradarbiaujant su 
politinėmis partijomis. Taip, pavyzdžiui, konstatavo Vokietijos Federalinis 
Konstitucinis Teismas 1966 m. liepos 19 d. sprendime14, kuris Vokietijos 
politinių partijų finansavimo istorijoje yra reikšmingas dar ir dėl kitos 
priežasties: jame buvo laikomasi pozicijos, jog Vokietijos Federacinės 
Respublikos Pagrindinis Įstatymas15 neleidžia valstybei finansuoti politinių 
partijų visa apimtimi, t. y. jis apriboja valstybinį politinių partijų finansavimą 
tik patirtų rinkimų kampanijos išlaidų grąžinimu16. Panašios pozicijos 
laikomasi ir konstitucinės teisės doktrinoje. Pavyzdžiui, tam pritardamas A. 
Ławniczak nurodo, jog valstybė turi pasirūpinti, kad pilietis galėtų padaryti 
sąmoningą pasirinkimą tarp tarpusavyje konkuruojančių politinių partijų 
jam pristatytų programų, taigi dėl to ji turi materialiai prisidėti ne tik prie 
kasdieninės politinių partijų veiklos palaikymo, bet ir garantuoti minimalią 
finansinę galimybę pristatyti save prieš rinkimus17. Vis dėlto manytina, jog 
tokios valstybinio politinių partijų finansavimo formos įvedimą lėmė daug 
paprastesnė priežastis, t. y. valstybės siekis išplėsti savo kontrolę politinėms 
partijoms, kadangi kaip kitaip reiktų paaiškinti tų valstybių, kuriose 
valstybinis politinių partijų finansavimas neegzistuoja jokia forma, poziciją? 
Tuo, jog jose nėra rengiami jokie rinkimai?

Kalbant apie šią tiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo 
formą, t. y. dalies išlaidų rinkimų kampanijai kompensavimą, būtina pažymėti, 
jog skirtingai nei  politinių partijų finansavimo valstybės biudžeto dotacijų 
būdu, šis finansavimas neužtikrina pakankamo materialinio pagrindo, 
idant būtų išlaikytas politinių partijų kasdieninių funkcijų įgyvendinimo 
stabilumas, kadangi tais atvejais, kai tiesioginis valstybinis finansavimas 
apsiriboja visišku ar – dažniausiai – daliniu išlaidų politinei kampanijai 
kompensavimu, pasiekiama tik tiek, jog politinių partijų iždas po kiekvienų 
rinkimų (referendumo) visiškai neištuštėja18.

14 BVerfGE 20, 56.
15 Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas (1949 m. gegužės 23 d.) // Užsienio šalių 

konstitucijos (sud. Jarašiūnas E., Mesonis G.). Vilnius, 2004, p. 39-102.
16 Ši Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo pozicija, nepaisant 1967 m. priimtame Politinių 

partijų įstatyme (Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) vom 24. Juli 1967. BGBl. I S. 
773) Vokietijos įstatymų leidėjo įteisintos galimybės tokia forma finansuoti politines partijas, pakito 
tik 1992 m. Žr.: BverfGE 85, 264.

17 Ławniczak A. Finansowanie partii politycznych. Warszawa, 2001, p. 124.
18 Jaques R. Report on the Financing of Political Parties. Prieiga per internetą: <http://www.venice.

coe.int/docs/2000/CDL-PP(2000)001rev2-e.asp> (2007 m. rugpjūčio 13 d.).
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Nepaisant to, kai kurių valstybių įstatymų leidėjas tiesioginį valstybinį 
politinių partijų finansavimą apriboja tik šia forma. Pavyzdžiui, Kanadoje taip 
buvo anksčiau: jos Rinkimų įstatymo 241 straipsnis numatė, jog federaliniai 
kandidatai, rinkimų apygardoje surinkę bent 15 proc. galiojančių rinkėjų 
balsų, įgydavo teisę į patirtų rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimą iki 
50 proc.19 Kaip nurodoma Global Integrity organizacijos 2007 m. ataskaitoje 
apie Ukrainą20, šiuo metu taip yra ir šioje šalyje.

Ukrainos Respublikos politinių partijų įstatyme21 apskritai nėra jokių 
šį klausimą reguliuojančių nuostatų, nebent negatyvia forma suformuluotas 
15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, draudžiantis finansuoti politines partijas 
valstybinėms ir savivaldos institucijoms, išskyrus įstatymuose numatytus 
atvejus. Rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimo galimybė yra numatyta 
rinkimų įstatymuose, pavyzdžiui, Ukrainos Respublikos įstatyme „Dėl tautos 
atstovų rinkimų Ukrainoje“22. Šio įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodoma, 
kad iš valstybės biudžeto yra kompensuojamos tokios rinkimų kampanijos 
išlaidos: informacinių plakatų apie politinių partijų daugiamandatėje ir 
vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltus kandidatus spausdinimas, politinių 
partijų ir kandidatų, iškeltų vienmandatėse rinkimų apygardose, rinkiminių 
programų spausdinimas laikraščiuose, radijo ir televizijos eterio suteikimas.

Tai nėra klasikinis politinių partijų patirtų rinkimų kampanijos išlaidų 
kompensavimo modelis. Tą suponuoja keletas aspektų. Pirma, politinės 
partijos tiesiogiai negauna pinigų: iš valstybės biudžeto jie yra pervedami 
į Centrinės rinkimų komisijos (Центральна виборча комісія), kuri juos 
administruoja pagal pirmiau nurodytas sritis, sąskaitą (Įstatymo „Dėl tautos 
atstovų rinkimų Ukrainoje“ 33 str. 4 d.). Antra, politinės partijos neturi 
teisės pasirinkti, kurioms rinkimų kampanijos sritims finansuoti gali būti 
naudojamos minėtos piniginės lėšos. Ir galiausiai Įstatyme „Dėl tautos 
atstovų rinkimų Ukrainoje“ išvardintos sritys paprastai yra finansuojamos iš 

19 Garlicki L. Zimbabwe: finansowanie partii politycznych (orzeczenie Sądu Najwyższego Zimbabwe 
z 5 września 1997 r.) // Przegląd Sejmowy, 1997, Nr, 6(23), P. 124. Dabartinė Kanados rinkimų 
įstatymo redakcija (435.01 straipsnio 1 dalis) numato tokią tiesioginio valstybinio politinių partijų 
finansavimo formą kaip valstybės biuždeto dotacija. Žr.: Canada Elections Act (2000, c. 9). Prieiga 
per internetą: <http://laws.justice.gc.ca/en/result> (2009 m. balandžio 5 d.).

20 Global Integrity organizacijos 2007 m. ataskaita apie Ukrainą. Prieiga per internetą: <http://report.
globalintegrity.org/Ukraine/2007> (2009 m. balandžio 9 d.).

21 Law on Political Parties of Ukraine (oficialus tekstas skelbtas Відомості Верховної Ради (ВВР), 
2001, № 23, ст. 118). Prieiga per internetą: <http://zakon.nau.ua/eng/doc/?code=2365-14> (2009 m. 
balandžio 7 d.).

22 Law of Ukraine „On Elections of People‘s Deputies of Ukraine“ (oficialus tekstas skelbtas Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 27-28, ст. 366). Prieiga per internetą: <http://www.washlaw.
edu/forint/europe/ukraine.html> (2009 m. balandžio 7 d.).
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valstybės biudžeto ir kitose šalyse, tačiau tai yra traktuojama ne kaip dalies 
išlaidų rinkimų kampanijai kompensavimas, o kaip netiesioginis valstybinis 
politinių partijų finansavimas. Taigi apie tiesioginį valstybinį politinių partijų 
finansavimą Ukrainoje kalbėti nėra pagrindo.

Nors iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, jog taikant tokią politinių 
partijų finansavimo formą, yra griežtai atskiriamos politinių partijų 
kasdieninei veiklai ir rinkimų kampanijai skiriamos lėšos, faktiškai taip 
nėra. Dėl labai paprastos priežasties: neįmanoma atskirti politinių partijų 
rinkiminės veiklos nuo kitų jų veikimo formų. Tą iliustruoja ir atvirkštinis 
atvejis, t. y. kai valstybės biudžeto dotacija yra naudojama rinkimų kampanijų 
išlaidoms padengti23.

2. Teisinis reguliavimas ir praktika Lietuvoje

Lietuvos atvejis, sprendžiant dėl dalies rinkimų kampanijos išlaidų 
kompensavimo, yra ypatingas tuo, jog nors PPPKFFKĮ 15 straipsnio 1 dalis 
numato, kad politinės partijos turi teisę į dalies išlaidų politinei kampanijai24 
kompensavimą, faktiškai ji nėra įgyvendinama, taigi iš principo yra 
deklaratyvi.

23 Galima teigti, jog būtent taip yra Lietuvoje, nors expressis verbis Lietuvos Respublikos politinių partijų 
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme (toliau – PPPKFFKĮ) tai nėra 
numatyta. Šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 1 punkte yra nurodoma, jog vienas politinės partijos 
politinės kampanijos finansavimo šaltinių yra jos nuosavos lėšos, gautos iš jos finansavimo šaltinių 
ir naudojamos jos, jos iškeltų kandidatų sąrašų bei jos iškeltų kandidatų politinėms kampanijoms 
finansuoti, o pagal to paties straipsnio 3 dalies 2 punktą, vienu iš nuolatinių politinių partijų 
finansavimo šaltinių yra valstybės biudžeto dotacija. Taigi darytina išvada, jog politinės partijos turi 
teisę joms paskirtos valstybės biudžeto dotacijos lėšas naudoti savo ir savo iškeltų kandidatų bei 
kandidatų sąrašų politinėms kampanijoms finansuoti. Pavyzdžiui, Naujoji sąjunga (socialliberalai) 
2007 m. nurodė 0,6 mln. Lt valstybės biudžeto dotacijos skyrusi rinkimų kampanijai, 2008 m. 1,2 
mln. Lt valstybės biudžeto dotacijos politinei kampanijai skyrusi nurodė politinė partija „Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai”. Žr. šių politinių partijų atitinkamų metų finansinės veiklos 
deklaracijas. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/lt/veikla/veiklos-kryptys/politiniu-partiju-
finansavimo-kontrole/> (2009 m. rugpjūčio 10 d.). Vis dėlto kai kurios valstybės tokios praktikos 
netoleruoja. Pavyzdžiui, Airijos įstatymuose toks draudimas nustatytas eksplicitiškai. Žr.: dėl draudimo 
rinkimų kampanijos tikslams naudoti valstybės biudžeto dotaciją – Airijos Respublikos rinkimų 
įstatymo (Electoral Act (1997, No. 25). Prieiga per internetą: <http://www.constituency-commission.
ie/docs%5Cact1997.pdf> (2009 m. birželio 16 d.)) 18 skyriaus 2 straipsnį, dėl draudimo rinkimų 
kampanijos ir pan. tikslams naudoti lėšas, skiriamas į parlamentą patekusios politinės partijos lyderiui 
(Lietuvoje tokios lėšos suprantamos kaip netiesioginis valstybinis finansavimas), – Airijos Respublikos 
parlamento (ministrų ir parlamento tarnybos) (pakeitimo) įstatymo (Oireachtas (Ministerial 
and Parliamentary Offices) (Amendment) Act (2001, No. 30). Prieiga per internetą: <http://www.
irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0030/index.html> (2009 m. birželio 22 d.)) 1 skyriaus 5 straipsnį.

24 Lietuvoje kaip sąvokos „rinkimų kampanija“ sinonimas yra vartojama sąvoka „politinė kampanija“.
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Nors minėta PPPKFFKĮ nuostata įsigaliojo 2004 m. rugsėjo 10 
d. (PPPKFFKĮ 34 str. 1 d.), iki šiol Lietuvos Respublikos Vyriausioji 
rinkimų komisija (toliau – VRK) yra priėmusi tik 4 sprendimus, 
susijusius su politinės kampanijos dalies išlaidų kompensavimu: 2005 m. 
gegužės 18 d. sprendimą Nr. 24 „Dėl 2004 m. Seimo rinkimų politinės 
kampanijos dalies išlaidų kompensavimo“25, 2005 m. rugpjūčio 24 d. 
sprendimą Nr. 44 „Dėl 2004 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos 
dalies išlaidų kompensavimo“26, 2007 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 326 
„Dėl 2007 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalies 
išlaidų kompensavimo“27 ir 2008 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. 3 „Dėl 
2007 m. spalio 7 d. rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą Dzūkijos 
vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 69 politinės kampanijos išlaidų 
kompensavimo“28.

Nepaisant to, kad minėtuose sprendimuose buvo konstatuota, kurios 
politinės partijos ir į kokio dydžio dalies politinės kampanijos išlaidų 
kompensaciją turėjo teisę, tik 2005 m. priimti sprendimai sukėlė materialinę 
išraišką turinčias pasekmes. Pirminės redakcijos Lietuvos Respublikos 
2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatyme29 viena eilute buvo nustatyti bendri 3 mln. Lt dydžio 
asignavimai politinėms partijoms. Sprendžiant iš VRK 2005 m. balandžio 15 
d. sprendimo Nr. 20 „Dėl valstybės biudžeto dotacijos politinėms partijoms 
už rinkėjų balsus, paduotus rinkimuose, įvykusiuose iki 2005 m. sausio 1 
d.“30, ši suma buvo traktuojama kaip metinė valstybės biudžeto dotacijos 
politinėms partijoms suma. 2005 m. birželio 30 d. minėtas įstatymas buvo 
pakeistas ir papildytas31, dėl to bendri asignavimai politinėms partijoms 
buvo padidinti iki 4,6 mln. Lt. Klausimą, kokia dalis šių asignavimų gali 
būti skirta politinės kampanijos išlaidų kompensavimui, išsprendė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 nutarimas Nr. 775 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 64 „Dėl 2005 
metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų 
paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“32, kuriame bendri asignavimai 

25 Žin., 2005, Nr. 41-378.
26 Žin., 2005, Nr. 67-666.
27 Žin., 2007, Nr. 86-1206.
28 Žin., 2008, Nr. 6-61.
29 Žin., 2004, Nr. 171-6303. 
30 Žin., 2005, Nr. 34-321.
31 Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Žin., 2005, Nr. 84-3112.
32 Žin., 2005, Nr. 87-3271.
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politinėms partijoms buvo padalinti į dvi dalis: asignavimus politinėms 
partijoms (3 mln. Lt) ir asignavimus daliai išlaidų politinei kampanijai 
kompensuoti (1,6 mln. Lt).

2007 m. ir 2008 m. VRK priimti sprendimai konkrečių padarinių 
nesukėlė – jokia juose nurodytų kampanijų išlaidų dalis tiesiogiai nebuvo 
kompensuota, dėl ko Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT)33.

Pareiškėjas argumentavo, jog:
1) yra dvi valstybės biudžeto lėšų (asignavimų) politinėms partijoms 

skyrimo formos, t. y. valstybės biudžeto dotacija ir dalies politinės kampanijos 
išlaidų kompensavimas;

2) Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme 
politinėms partijoms numatyta 20 mln. Lt asignavimų suma yra skirta 
abiems minėtoms politinių partijų finansavimo iš valstybės biudžeto 
formoms realizuoti;

3) pusmetiniai valstybės biudžeto dotacijos dydžiai privalo 
būti vienodi, todėl VRK 2008 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. 17, 
kuriame buvo konstatuota, jog pirmojo pusmečio valstybės biudžeto 
dotacijos politinėms partijoms dydis yra 10 mln. Lt, suponavo, kad 
politinės kampanijos išlaidų dalis nebus kompensuojama, nors tokia 
teisė atitinkamoms politinėms partijoms buvo pripažinta pirmiau 
minėtais VRK sprendimais Nr. 326 (2007 m. spalio 30 d.) ir Nr. 
3 (2008 m. sausio 18 d.), o tai pažeidžia minėtų politinių partijų 
teisėtus lūkesčius, kilusius iš PPPKFFKĮ 15 straipsnyje įtvirtinto  
teisinio reguliavimo, bei politinių partijų lygiateisiškumo principą, kadangi 
šioje situacijoje yra privilegijuojamos tos politinės partijos, kurios turi teisę 

33 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pareiškė tokius reikalavimus:
1) panaikinti VRK 2008 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. 17 „Dėl valstybės biudžeto dotacijos 

politinėms partijoms dydžio nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 29-447) 3 punkto nuostatą „pirmojo 
pusmečio dotacija yra 10 mln. Lt“, 4 ir 5 punktus;

2) panaikinti VRK 2008 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. 42 „Dėl valstybės biudžeto dotacijos 
politinėms partijoms dydžio nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 55-799) 3 punkto nuostatą „antrojo 
pusmečio dotacija yra 10 mln. Lt”, 4 ir 5 punktus;

3) įpareigoti VRK per vieną savaitę nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą, 
kuriuo būtų nustatyta PPPKFFKĮ 15 straipsnyje nurodytam dalies išlaidų politinei kampanijai 
kompensavimui skiriama Lietuvos Respublikos 2008 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (Žin., 2007, Nr.132-5356) politinėms 
partijoms numatytų 20 mln. Lt dydžio asignavimų dalis bei ši dalis įstatymo nustatyta tvarka 
būtų paskirstyta teisę į dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimą turinčioms politinėms 
partijoms.
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gauti valstybės biudžeto dotaciją, ir diskriminuojamos tos, kurios turi teisę 
gauti dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimą34.

VAAT 2008 m. spalio 30 d. sprendimu35 Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pagrindiniai to motyvai buvo du: 
1) PPPKFFKĮ 13 straipsnyje nustatyta valstybės biudžeto dotacijos dydžio 
apskaičiavimo, paskirstymo, mokėjimo ir naudojimo tvarka iš esmės skiriasi 
nuo šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytos dalies politinės kampanijos išlaidų 
kompensacijos dydžio apskaičiavimo, paskirstymo, mokėjimo ir naudojimo 
tvarkos; 2) dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimui skirta suma, 
pagal PPPKFFKĮ 15 straipsnio 2 dalį, turi būti expressis verbis nustatyta 
valstybės biudžete, kas 2008 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nebuvo padaryta.

Dėmesio vertas yra antrasis argumentas. PPPKFFKĮ 15 straipsnio 
2 dalyje inter alia įtvirtinta, jog Lietuvos Respublikos valstybės biudžete 
nustatoma asignavimų suma, skirta kompensuoti daliai politinės kampanijos 
išlaidų. Lyginant ją su to paties įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, inter alia 
numatančia, jog Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vadovaudamasi 
šio įstatymo nuostatomis, kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numato 
asignavimus politinėms partijoms, galima daryti dvejopas prielaidas: 1) 
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatyme privalo būti nurodyta bendra politinėms partijoms skiriamų 
asignavimų suma ir 2) minėtame įstatyme atskirose eilutėse turi būti 
nurodomi asignavimai, skiriami politinių partijų valstybės biudžeto dotacijai 
ir dalies rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimui.

34 Valstybės biudžeto dotacija 2008 m. buvo paskirta 8 politinėms partijoms: Darbo partijai, Tėvynės 
sąjungai (konservatoriams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, krikščioniškiesiems demokratams), 
Lietuvos socialdemokratų partijai, Liberalų ir centro sąjungai, partijai „Tvarka ir teisingumas“ 
(liberalams demokratams), Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai (buvusiai Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungai), Naujajai sąjungai (socialliberalams), Lietuvos lenkų rinkimų akcijai 
(žr.: VRK 2008 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 17 ir 2008 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. 42), o 
į dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimą 2007 m. ir 2008 m. pretendavo 18 politinių 
partijų: Darbo partija, Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga, Liberalų ir centro sąjunga, 
Lietuvos centro partija, Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Lietuvos 
liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos rusų 
sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, Naujoji sąjunga 
(socialliberalai), partija „Jaunoji Lietuva“, partija „Tvarka ir teisingumas“ (liberalai demokratai), 
Pilietinės demokratijos partija, politinė partija „Rusų aljansas“, Tėvynės sąjunga (konservatoriai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ir Liberalų demokratų partija (žr.: VRK 
2007 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 326 ir 2008 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. 3).

35 VAAT 2008 m. spalio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3353-426/2008.
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Finansų ministerija laikosi pirmosios pozicijos36 ir teigia, jog VRK 
kompetencijai priklauso nuspręsti, kuri dalis iš valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme politinėms 
partijoms numatytos bendros asignavimų sumos turi būti naudojama dalies 
politinės kampanijos išlaidų kompensavimui.

Manytina, kad tokia pozicija yra nepagrįsta. Lietuvos Respublikos 
vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo37 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte 
nurodyta, jog vienas iš VRK uždavinių – įstatymų nustatyta tvarka ir 
formomis kontroliuoti politinių partijų ir politinių organizacijų, politinių 
kampanijų finansavimą. Ši nuostata yra blanketinio pobūdžio. PPPKFFKĮ 
13 straipsnio 5 dalyje inter alia įtvirtinta, jog politinės partijos valstybės 
biudžeto dotacijos dydį šiame straipsnyje nustatyta tvarka nustato VRK, 
o pagal to paties įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, valstybės biudžete nustatyta 
kompensavimo suma paskirstoma politinėms partijoms, turinčioms teisę į 
politinės kampanijos išlaidų dalies kompensaciją, proporcingai jų politinės 
kampanijos išlaidoms. Taigi iš sisteminės teisės aktų nuostatų analizės 
akivaizdu, jog VRK nėra suteikta kompetencija pačiai nustatyti, kokia 
lėšų dalis gali būti skiriama nagrinėjamai kompensacijai, ji gali priimti tik 
tuos sprendimus, kuriais remiantis tarp konkrečių politinių partijų būtų 
paskirstoma atitinkamame įstatyme nurodyta suma. Vadinasi, priimdama 
sprendimą dėl bendros paskirstytinos sumos dydžio, ji veiktų ultra vires.

Be to, būtina pažymėti, jog iš pirmiau pacituotų PPPKFFKĮ nuostatų taip 
pat akivaizdu, jog dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimo suma 
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatyme turi būti numatyta atskiroje eilutėje. Sąlyginai kompromisiniu šios 
situacijos sprendimu būtų galima laikyti 2005 m. atvejį, kai minėtame įstatyme 
buvo nustatyta bendra politinėms partijoms skiriama asignavimų suma, o jos 
panaudojimas buvo detalizuotas Vyriausybės nutarime dėl valstybės biudžeto 
patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas.

Vis dėlto būtina pabrėžti, jog toks sprendimas nėra konstituciškai 
pagrįstas. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos38 131 straipsnio 1 dalį, 
valstybės biudžetą iki naujųjų biudžetinių metų pradžios įstatymu tvirtina 
Lietuvos Respublikos Seimas, o Vyriausybė, pagal Konstitucijos 94 straipsnio 
4 punktą, yra įgaliota jį vykdyti. Konstitucinis Teismas 2002 m. sausio 14 d. 

36 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. ((2.34-02)-5K-0734676)-
6K-0713417 „Dėl dalies išlaidų politinei kampanijai kompensavimo“ ir 2008 m. vasario 28 d. raštas 
Nr. ((2.34-02)-5K-0805090)-6K-0802263.

37 Žin., 2002, Nr. 68-2774.
38 Žin., 1992, Nr. 33-1014 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).
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nutarime39 yra konstatavęs, jog konstitucinė biudžeto proceso samprata 
suponuoja tai, kad visi valstybės biudžeto pajamų šaltiniai, planuojamos 
pajamos, išlaidos, kurioms valstybės biudžeto lėšos skiriamos, tų lėšų dydis, 
subjektai, kuriems skiriami valstybės biudžeto asignavimai, privalo būti 
nurodyti valstybės biudžeto įstatyme. Pagal Konstitucinio Teismo 1999 
m. birželio 3 d. nutarimą40, Vyriausybė patvirtintą valstybės biudžetą turi 
vykdyti pagal tą paskirtį ir tomis apimtimis, kurios nustatomos biudžeto 
įstatyme, ji neturi teisės pakeisti biudžeto įstatyme nustatytų asignavimų 
sumų ir jų valdytojų. Taigi čia reikia remtis pirmuoju aptariamo VAAT 
sprendimo argumentu ir pažymėti, jog Vyriausybei teisė nuspręsti, kokio 
dydžio bendrų valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms dalis 
gali būti naudojama dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimui, 
nėra suteikta. Pasikartojant – tokia teisė juo labiau nesuteikiama VRK, nes ji 
apskritai nedalyvauja valstybės biudžeto sudarymo, svarstymo ir tvirtinimo 
procedūroje.

Lietuvos politinės partijos, siekiančios gauti dalies politinės kampanijos 
išlaidų kompensaciją, turi atitikti tokias sąlygas: 1) pateikti pradines ir 
galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas; 2) atitinkamose 
rinkimų apygardose surinkti ne mažiau kaip po 3 proc. rinkimuose 
dalyvavusių rinkėjų balsų; 3) nepadaryti šiurkščių PPPKFFKĮ pažeidimų; 4) 
neturėti su politine kampanija susijusių skolos įsipareigojimų (PPPKFFKĮ 
15 str. 2 d.). Minėtas sąlygas atitinkančioms politinėms partijoms gali būti 
kompensuojama iki 25 proc. patirtų politinės kampanijos išlaidų.

Konkreti data, iki kurios turi būti priimtas VRK sprendimas dėl dalies 
politinės kampanijos išlaidų kompensavimo, PPPKFFKĮ nėra nustatyta, tačiau 
galima daryti atitinkamas prielaidas remiantis šio įstatymo 15 straipsnio 2 
dalies nuostata, jog pasibaigus politinei kampanijai, VRK, patikrinusi politinių 
kampanijų finansavimo ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės 
mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) išvadas ir politinių kampanijų 
finansavimo ataskaitas bei kitą informaciją, per 15 dienų nuo šių ataskaitų ir 
kitos informacijos gavimo dienos, nustato, kurios politinės partijos turi teisę į 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensaciją.

Pagal PPPKFFKĮ 2 straipsnio 15 dalį ir 4 straipsnio 4 dalį, politinė 
kampanija pasibaigia praėjus 45 dienoms nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) 
galutinių rezultatų paskelbimo dienos. Nors PPPKFFKĮ 15 straipsnio 2 dalis 
nedetalizuoja, kurias politinės kampanijos finansavimo ataskaitas – pradines 

39 Žin., 2002, Nr. 5-186.
40 Žin., 1999, Nr. 50-1624.
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ar galutines41 – tikrina VRK, reikia manyti, jog nustatyto termino požiūriu 
yra turimos omenyje galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, 
antra vertus, sprendžiant iš minėtoje nuostatoje vartojamos sąvokos „politinių 
kampanijų finansavimo ataskaitos“, VRK, prieš priimdama sprendimą dėl 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimo konkrečioms politinėms 
partijoms, turi patikrinti tiek pradines, tiek ir galutines politinės kampanijos 
finansavimo ataskaitas, idant būtų eliminuota šiurkštaus PPPKFFKĮ 
pažeidimo galimybė. PPPKFFKĮ 23 straipsnis ir 26 straipsnio 2 dalis numato, 
jog galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos VRK turi būti 
pateikiamos ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo. 
VMI galutines politinių kampanijų finansavimo ataskaitas privalo patikrinti 
ne vėliau kaip iki politinės kampanijos pabaigos, tačiau suderinus su VRK, 
šis terminas gali būti pratęstas dar 30 dienų (PPPKFFKĮ 27 str. 1 d.). Sudėjus 
pirmiau nurodytus laikotarpius, išeina, jog VRK sprendimas dėl konkrečių 
politinių partijų teisės į dalies politinės kampanijos išlaidų kompensaciją 
konstatavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo rinkimų 
rezultato paskelbimo (arba 45 dienas nuo politinės kampanijos pabaigos).

Tiesa, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog iš PPPKFFKĮ nuostatų nėra 
visiškai aišku, koks yra šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje vartojamos sąvokos 
„kita informacija“ turinys bei kokie yra tos kitos informacijos pateikimo VRK 
terminai. Manytina, jog čia kalbama apie informaciją, nurodytą PPPKFFKĮ 
21 straipsnyje, reglamentuojančiame politinių partijų ir politinių kampanijų 
dalyvių įsiskolinimus ir jų padengimą. Pagal šį straipsnį, kiekviena politinė 
partija ar savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo įvykdyti politinės 
kampanijos laikotarpiu atsiradusias ar su politine kampanija susijusius42 skolos 
įsipareigojimus rinkimų agitacijos paslaugų teikėjams ne vėliau kaip per 6 
mėnesius nuo politinės kampanijos pabaigos. Tokiu atveju galutinis terminas, 
per kurį VRK turi priimti sprendimą, nustatantį, kurios politinės partijos 
turi teisę į dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimą, nusikeltų iki 
6 mėnesių ir 15 dienų nuo politinės kampanijos pabaigos (faktiškai tai būtų 
maždaug 8 mėnesiai nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos).

Tačiau pirmiau padaryta išvada nebūtinai yra teisinga. PPPKFFKĮ 
15 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog politinė partija įgyja teisę gauti dalies 

41 Pagal PPPKFFKĮ 26 straipsnio 1 dalį, pradinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 
pateikiamos VRK likus ne mažiau kaip 10 dienų iki balsavimo dienos, o galutinės – ne vėliau kaip 
per 25 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo (PPPKFFKĮ 26 str. 2 d.).

42 PPPKFFKĮ 2 straipsnio 13 dalyje yra nustatyta, jog politinės kampanijos išlaidomis laikomos 
ir išlaidos, skirtos rinkimų politinės kampanijos laikotarpiui, nepaisant sandorio, kurį vykdant 
padaryta išlaidų, sudarymo dienos. 
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politinės kampanijos išlaidų kompensaciją, be kita ko, kai neturi su politine 
kampanija susijusių skolos įsipareigojimų. Taigi joje nėra užsimenama apie 
tai, kokiu momentu tai turi būti konstatuota. Antra vertus, atsižvelgiant 
į tai, jog politinė partija, pagal PPPKFFKĮ 21 straipsnį, turi teisę ir pareigą 
per 6 mėnesius nuo politinės kampanijos pabaigos likviduoti su politine 
kampanija susijusius skolos įsipareigojimus, laikytinasi pozicijos, jog VRK, 
prieš priimdama atitinkamą sprendimą dėl dalies politinės kampanijos išlaidų 
kompensacijos paskirstymo konkrečioms politinėms partijoms, turi išlaukti 
šį laikotarpį43, kadangi, priešingu atveju, būtų pažeista politinių partijų 
įstatyme nustatyta teisė, o kartu – ir iš minėtos jo nuostatos kylantis teisėtas 
jų lūkestis44.

Taigi nagrinėjamu aspektu PPPKFFKĮ 15 straipsnio 2 dalies nuostata 
nėra suformuluota nepriekaištingai, todėl siūlytina galutinį VRK sprendimo 
dėl politinių partijų, kurioms priklauso dalies politinės kampanijos išlaidų 
kompensacija, priėmimo terminą expressis verbis apibrėžti PPPKFFKĮ45.

Politinių partijų teisės gauti dalies politinės kampanijos išlaidų 
kompensaciją susiejimas su politinės kampanijos skolos įsipareigojimų 
likvidavimu yra ganėtinai keistas, kadangi jos tikslas – ne lėšų, reikalingų 
kasdieniniam politinių partijų darbui, suteikimas, o būtent išlaidų, patirtų 
politinės kampanijos metu, kompensavimas. Antra vertus, tokį teisinį 
reguliavimą, matyt, reikia laikyti saugikliu, užtikrinančiu, kad politinės 

43 Praktikoje yra pasitaikęs atvejis, kai šio termino, nors ir nežymiai, nebuvo laikytasi. 2004 m. Seimo 
rinkimų data buvo 2004 m. spalio 10 d. (Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. rugpjūčio16 d. dekretas 
Nr. 37 „Dėl eilinių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“. Žin., 2004, Nr. 128-4594). Galutiniai šių rinkimų 
rezultatai (Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 59-176093 (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais) straipsnio 2 dalis) „Valstybės žiniose“ buvo paskelbti 2004 m. lapkričio 2 d. 
(VRK 2004 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 406 „Dėl 2004 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimų pakartotinio balsavimo rezultatų ir Seimo narių, išrinktų daugiamandatėje rinkimų apygardoje“. 
Žin., 2004, Nr. 159-5845). Taigi aptariamas terminas turėjo baigtis 2005 m. birželio 18 d. (skaičiuojant 
nuo lapkričio 2 d. (nagrinėjamu atveju politinė kampanija baigėsi 2004 m. gruodžio 17 d.)). VRK 2005 
m. rugpjūčio 3 d. sprendime Nr. 37 „Dėl Justino Burbos prašymo kompensuoti dalį 2004 m. Seimo 
rinkimų politinės kampanijos išlaidų” (Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=260201&p_query=&p_tr2=> (2009 m. birželio 16 d.)) laikėsi kitokios pozicijos: anot 
jos, aptariamas terminas baigėsi 2005 m. gegužės 9 d. Dėl šios priežasties buvo konstatuota, jog J. Burba, 
skolos įsipareigojimus įvykdęs 2005 m. gegužės 25 d., pažeidė PPPKFFKĮ reikalavimus, dėl ko jį iškėlusi 
politinė partija negali pretenduoti į dalies politinės kampanijos išlaidų kompensaciją.

44 Žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą (Žin., 2004, Nr. 181-6708), kuriame 
buvo konstatuota, jog asmenį,  kuris  paklūsta teisei, laikosi įstatymų reikalavimų, saugo ir gina 
Konstitucija.

45 Kaip kad, pavyzdžiui, yra Lenkijoje: čia rinkimų kampanijos išlaidų kompensacija turi būti perduota 
atitinkamiems subjektams ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo rinkimų į parlamentą dienos. Žr.: 
Juchniewicz J. Finansowanie kampanii wyborczych do parlamentu i kampanii prezydenckich // 
Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim (red. Chmaj M.). Toruń, 2008, p. 74.
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partijos neprisiims daugiau finansinių įsipareigojimų nei kad yra pajėgios 
įvykdyti. Šiuo atveju gali kilti natūralus klausimas, ar skolos įsipareigojimų 
likvidavimas apima ir PPPKFFKĮ 7 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatytą 
politinių partijų politinių kampanijų finansavimo šaltinio, t. y. banko paskolų 
grąžinimą. Sprendžiant iš PPPKFFKĮ 15 straipsnio 2 dalies nuostatos 
formuluotės „nėra likę su politine kampanija susijusių skolos įsipareigojimų“, 
reikia manyti, jog politinės partijos, siekdamos, kad joms būtų kompensuota 
dalis politinės kampanijos išlaidų, turi pareigą atsiskaityti ne tik su įvairiais 
paslaugų teikėjais, bet ir su bankais.

Sąlyga, jog atitinkamose rinkimų apygardose reikia surinkti ne mažiau 
kaip po 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, taip pat kelia tam 
tikrų keblumų. Pirmiausia nėra aišku, ar čia rinkimai reiškia tik Seimo ir 
savivaldybių tarybų rinkimus (kaip kad yra valstybės biudžeto dotacijos 
skyrimo politinėms partijoms atveju), ar ir kitus rinkimus. PPPKFFKĮ 
2 straipsnio 8 dalyje apibrėžiama politinės kampanijos sąvoka: politinė 
kampanija – tai šiame įstatyme nustatytu laikotarpiu politinės kampanijos 
dalyvių, rinkėjų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų veikla, susijusi su Seimo, 
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimais, rinkimais į Europos Parlamentą, 
savivaldybių tarybų rinkimais ar referendumu, skirta rinkimų (referendumo) 
agitacijai, politinei reklamai ir jos finansavimui. Taigi reikėtų daryti išvadą, jog 
šios formos tiesioginis valstybinis politinių partijų finansavimas yra siejamas 
su visais Lietuvos Respublikoje vykstančiais rinkimais, nors precedentas yra 
buvęs tik dėl Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų.

Kaip jau buvo minėta, Lietuvoje dalis politinės kampanijos išlaidų yra 
kompensuojama tik politinėms partijoms. Tokia įstatymų leidėjo pozicija 
reikalauja platesnio paaiškinimo. Pagal PPPKFFKĮ, siekiant dalyvauti 
rinkimuose, yra būtina užsiregistruoti politinės kampanijos dalyviu, kuris 
pagal teisę gauti aukas ir prisiimti politinės kampanijos išlaidas gali būti 
savarankišku ir atstovaujamuoju (3 str. 1 d.). Pirmuoju atveju politinės 
kampanijos dalyvis veikia savo vardu ir interesais, t. y. priima ir įtraukia į 
apskaitą aukas, įgyja prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai (PPPKFFKĮ 2 
str. 22 d.), antruoju – tik politinės partijos vardu ir interesais, t. y. politinės 
kampanijos dalyvio naudai politinė partija priima ir įtraukia į apskaitą 
aukas, įgyja prievoles ir apmoka politinės kampanijos išlaidas (PPPKFFKĮ 
2 str. 1 d.). Politinės partijos savarankiškais politinės kampanijos dalyviais 
yra registruojamos visais atvejais (PPPKFFKĮ 3 str. 2 d. 1 p. ir 5 str. 1 d.), tuo 
tarpu politinės partijos iškeltas kandidatas Seimo vienmandatėje rinkimų 
apygardoje ir kandidatų sąrašas savivaldybių tarybų rinkimuose, kai yra juos 
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iškėlusios politinės partijos teikimas (prašymas), gali būti registruojami kaip 
savarankiški politinės kampanijos dalyviai, kas dalies politinės kampanijos 
išlaidų kompensavimo prasme turėtų reikšti, jog balsai, gauti už tokį 
kandidatą ar kandidatų sąrašą, pagal pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą, 
neturėtų būti skaičiuojami kaip už atitinkamą politinę partiją atiduoti balsai. 
Vis dėlto praktikoje yra kitaip. Tokią išvadą galima padaryti iš VRK 2007 m. 
spalio 30 d. sprendimo Nr. 326 1 priedo „2007 m. savivaldybių tarybų rinkimų 
politinės kampanijos dalyvių sąrašas“ pirmosios pastabos, jog politinė partija 
turi teisę į dalies išlaidų kompensavimą pagal gautus balsus, kai vienas iš 
jos keltų kandidatų sąrašų (atstovaujamasis ar savarankiškas dalyvis) turi 
tokią teisę. Atsižvelgiant į tai, jog savarankiški politinės kampanijos dalyviai 
yra finansiškai nepriklausomi nuo politinių partijų, ypač tuo aspektu, jog jų 
patiriamos politinės kampanijos išlaidos nėra dengiamos iš politinės partijos 
biudžeto46, taip neturėtų būti, nes tokiu atveju praranda prasmę politinės 
kampanijos dalyvių skirstymas į savarankiškus ir atstovaujamuosius.

Pažymėtina, jog dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimo 
atveju 3 proc. rinkimų „barjeras“, skirtingai negu nustatant politinių partijų 
teisę gauti valstybės biudžeto dotaciją, neturi visuotinio pobūdžio, t. y. jis 
skaičiuojamas ne visos valstybės, o konkrečios rinkimų apygardos mastu. 
Kitose valstybėse, pavyzdžiui, Ispanijoje, Norvegijoje, Vengrijoje dalies 
ar visų politinės kampanijos išlaidų kompensavimas priklauso tik toms 
politinėms partijoms, kurios iškėlė atitinkamą skaičių kandidatų rinkimuose 
arba dalyvavo atitinkamame skaičiuje rinkimų apygardų47. Lietuvoje tokio 
reikalavimo nėra. Teisinis reguliavimas, kai tėra nustatytas reikalavimas 
aktyviai dalyvauti rinkimuose, nepriklausomai nuo juose pasiekiamų 
rezultatų, gali suponuoti piktnaudžiavimą tokia teise, nors jis kokybiškai ir 
pagerina politinių partijų lygiateisiškumo principo realizavimą. Tokiame 
kontekste Lietuvos įstatymų leidėjo pasirinkta pozicija vertintina teigiamai, 
nes iš principo abiem pirmiau aptartais aspektais yra subalansuota, t. y. 
piktnaudžiavimo galimybės yra minimizuojamos, o kokybinis politinių 
partijų lygiateisiškumo principo realizavimas vis tiek išlaiko pakankamą lygį.

46 Čia reikėtų paminėti išlygą, jog, pagal PPPKFFKĮ 12 straipsnio 2 dalį, politinės partijos turi teisę 
aukoti tik kandidatų ar kandidatų sąrašų politinėms kampanijoms.

47 Chronowsky N. Finansowanie partii politycznych w Republice Węgierskiej // Prawne aspekty 
funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wchodniej. Festiwal 
dialogu czterech kultur Łódź 2003 (red. Domańska A., Skotnicki K.). Łódź, 2003, P. 244; Ławniczak 
A. Finansowanie partii politycznych. Warszawa, 2001, P. 134; Автономов A. Государсвенное 
финансирование политических партий: Россия в контексте мирового опыта // Правовой 
стасус политических партий в европейских странах (ред. Вашкевич A.). Минск, 2003, p. 9-10.
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Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas pirmiau minėtame 1966 
m. liepos 19 d. sprendime laikėsi pozicijos, jog išlaidų, susijusių su rinkimais, 
grąžinimas tik toms politinėms partijoms, kurios peržengė patekimui į 
Bundestagą būtiną 5 proc. rinkimų „barjerą“, prieštarautų politinių partijų 
lygybės principui. Taip pat šiame sprendime nurodoma, jog minėto principo 
pažeidimu laikytinas ir toks atvejis, kai rinkimų išlaidų kompensavimas būtų 
prieinamas tik parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms. Antra vertus, 
minėtame sprendime buvo pabrėžta, jog kažkoks pereinamasis „slenkstis“ turi 
būti, kadangi, priešingu atveju, kyla grėsmė, jog politinės partijos dalyvaus 
rinkimuose turėdamos vienintelį tikslą – iškovoti galimybę naudotis viešojo 
finansavimo šaltiniais. Šio sprendimo sekmuo buvo 1967 m. priimtas Politinių 
partijų įstatymas, pripažįstantis teisę į patirtų rinkimų išlaidų kompensavimą 
toms politinėms partijoms, kurios parlamentiniuose rinkimuose perkopė 2,5 
proc. rinkimų „barjerą“, be to, kiekvienas balsas, gautas viršijant minėtą ribą, 
buvo įvertintas kaip 2,5 Vokietijos markių ekvivalentas. Reikia pažymėti, jog 
Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 1968 m. gruodžio 3 d. sprendime48 
pozicija šiuo klausimu tapo liberalesnė: buvo pripažinta, jog 2,5 proc. rinkimų 
„barjeras“ vis dar yra pernelyg aukštas. Šiame sprendime buvo prieita prie 
išvados, jog atsižvelgiant į tai, kad vienintelis politinės partijos palikimo už 
patirtų rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimo sistemos kriterijus yra siekis 
iš dalyvavimo rinkimuose eliminuoti nerimtus jų dalyvius, 0,5 proc. rinkimų 
„barjeras“ yra pakankamas, kad politinė partija šioje sistemoje galėtų dalyvauti.

Jeigu nustatomas pernelyg aukštas rinkimų „barjeras“, idant būtų įgyta teisė 
į dalies patirtų rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimą, t. y. faktiškai tokia 
valstybine finansine parama gali naudotis tik viena arba, pavyzdžiui, dvi politinės 
partijos, galima kalbėti ir apie nepagrįstą įsitikinimų reiškimo laisvės ribojimą49, 
o tuo pačiu ir apie visuomenės teisės būti informuota pažeidimą. Tokią poziciją 
išsakė ir Albertos apeliacinis teismas 1995 m. kovo 10 d. sprendime Reform 
Party of Canada et al. v. Canada. Minėtame sprendime buvo konstatuota, jog 
tvirtinimas, kad politinės pažiūros yra skirtingos vertės, priklausomai nuo to, ar 
jų šaltinis yra politinės partijos, turinčios galimybę formuoti valdžią, užtikrintai 
kertasi su įsitikinimų reiškimo laisve. Anot šio teismo, neturi reikšmės, jog tai 
bus, pavyzdžiui, marginalinė politinė partija, kuri nėra pajėgi laimėti rinkimų ir 
kartu formuoti valstybės politikos, nes tokioje situacijoje esminis momentas – tai 

48 BverfGE 24, 300.
49 Konstitucinis Teismas dar 1997 m. vasario 13 d. nutarime (Žin., 1997, Nr. 15-314) yra konstatavęs, 

jog laisvas ir visuotinis keitimasis informacija, nevaržomas jos skleidimas yra ypač svarbus 
demokratinių procesų veiksnys, užtikrinantis ne tik individualios nuomonės, subjektyvių 
įsitikinimų, bet ir grupinių pažiūrų įskaitant ir politines, bei visos tautos valios formavimą, dėl ko 
būtent informacijos laisvė yra pamatinis pliuralistinės demokratijos elementas.
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jų dedikacijos rinkėjams turinys, kadangi laisvoje ir demokratinėje visuomenėje 
privalo būti ginama politinės partijos teisė savo ideologiją skleisti kitiems ir tuo 
pačiu turi būti užtikrinama viešosios nuomonės teisė su ja susipažinti50.

Žiūrint plačiau, tokia situacija netgi gali suponuoti opozicijos nunykimą, 
taigi yra itin svarbu, jog visuomenę, inter alia rinkėjus, pasiektų informacija ir iš 
nuo valdžios nepriklausančių šaltinių, idant jie galėtų racionaliai įvertinti, kaip 
norėtų būti valdomi ir kokios politinės programos sutampa su jų interesais. 
Tą patvirtina ir Lordų rūmų 1973 m. liepos 25 d. sprendime Attorney General 
v. Times Newspapers Ltd. išsakytos mintys, jog žmonės nėra pajėgūs daryti 
atitinkamą įtaką su jais susijusiems sprendimams, jeigu jie negauna reikiamos 
informacijos apie faktus ir argumentus, reikalingus tokių sprendimų priėmimui51.

Nepaisant to, jog Lietuvos įstatymų leidėjo teisėkūra išlaiko pirmiau 
aprašytų situacijų testą, ji yra diskutuotina kitu aspektu: nustatant 3 proc. 
rinkimų „barjero“ sąlygą, nedaroma jokio skirtumo tarp politinių partijų 
ir jų koalicijų52. Kitose valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje ši sąlyga yra 
diferencijuojama atsižvelgiant į subjektą, t. y. politinėms partijoms nustatytas 
vienas „barjeras“, o jų koalicijoms kitas – dvigubai aukštesnis: atitinkamai 3 
proc. ir 6 proc.53 Lietuvoje pasirinktas teisinis reguliavimas atrodo nelogiškas 
ir įvertinus atitinkamas Lietuvos rinkimų įstatymų nuostatas, kuriose rinkimų 
„barjerai“ yra diferencijuoti: Seimo rinkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje 
įtvirtinta, jog tokie „barjerai“ yra atitinkamai 5 proc. ir 7 proc., o pagal 
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo54 83 straipsnio 2 
dalį, – 4 proc. ir 6 proc. Taigi kyla reali lygybės tarp politinių partijų ir jų 
koalicijų principo pažeidimo grėsmė.

Galiausiai trūksta aiškumo, kas yra pripažįstama Lietuvos politinių 
partijų politinės kampanijos išlaidomis PPPKFFKĮ 15 straipsnio 2 dalies 
nuostatos, jog valstybės biudžete nustatyta kompensavimo suma paskirstoma 
politinėms partijoms, turinčioms teisę į politinės kampanijos išlaidų dalies 

50 Pagal: Garlicki L. Zimbabwe: finansowanie partii politycznych (orzeczenie Sądu Najwyższego 
Zimbabwe z 5 września 1997 r.) // Przegląd Sejmowy, 1997, Nr, 6(23), p. 130-131.

51 Pagal: Garlicki L. Zimbabwe: finansowanie partii politycznych (orzeczenie Sądu Najwyższego 
Zimbabwe z 5 września 1997 r.) // Przegląd Sejmowy, 1997, Nr, 6(23), P. 131. Įdomu yra tai, jog ši 
byla galiausiai pateko į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Žr.: Judgement of 26 April 1979 in Case on 
the Sunday Times v. the United Kingdom (Application no. 6538/74) ir Judgement of 6 Nowember 1980 
in Case on the Sunday Times v. the United Kingdom (Application no. 6538/74). Prieiga per internetą: 
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=21626811&skin=hudoc-en&action=request> 
(2009 m. balandžio 5 d.).

52 Šis teiginys yra aktualus tiek valstybės biudžeto dotacijos skyrimo, tiek ir dalies politinės kampanijos 
išlaidų kompensavimo atvejais.

53 Ławniczak A. Swoboda działalności partii politycznych // Prawa i wolności obywatelskie w 
Konstytucji RP (red. Banaszak B., Preisner A.). Warszawa, 2002, p. 621.

54 Žin., 2006, Nr. 143-5445.
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kompensaciją, proporcingai jų politinės kampanijos išlaidoms, prasme. Iš 
pirmo žvilgsnio čia sunku įžvelgti problemą. Vis dėlto teigtina, jog ši nuostata 
yra pernelyg lakoniška, nes joje nėra užsimenama apie tai, ar tokiomis 
politinės partijos išlaidomis laikytinos ir jos iškeltų, bet savarankiškais 
politinės kampanijos dalyviais įregistruotų subjektų politinės kampanijos 
metu patirtos išlaidos. Pagal PPPKFFKĮ 2 straipsnio 22 dalyje pateikiamą 
savarankiško politinės kampanijos dalyvio apibrėžimą atrodytų, jog atsakymas 
yra neigiamas, tačiau praktikoje yra kitaip.

Kaip galima spręsti iš pirmiau minėtų VRK nagrinėjamu klausimu 
priimtų sprendimų, politinių partijų politinės kampanijos išlaidomis yra 
pripažįstamos visų jų politinės kampanijos dalyvių, kurie rinkimų apygardos 
mastu surinko ne mažiau kaip 3 proc. rinkėjų balsų, taigi – ir savarankiškų 
politinės kampanijos dalyvių – išlaidos. Tokia išvada turi ne tik teorinę, bet 
ir materialinę–finansinę dimensiją, nes nuo to priklauso politinei partijai 
skirtinos dalies politinės kampanijos išlaidų kompensacijos dydis: priskyrus 
savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos metu patirtas 
išlaidas bendrosioms politinės partijos politinės kampanijos išlaidoms, jis 
atitinkamai padidėja. Čia galima kelti kitą klausimą: ar pagrįstai?

Viena vertus, tokią situaciją galima pateisinti tuo, jog Lietuvoje teisę į 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimą, aplenkiant konkrečius 
kandidatus, turi tik politinės partijos. Tačiau, iš kitos pusės, tai dar labiau 
sustiprina nepriklausomų kandidatų diskriminaciją, kadangi jiems jų 
patirtos politinės kampanijos išlaidos nėra kompensuojamos nei tiesiogine, 
nei netiesiogine (per politinę partiją) forma. Be to, vėlgi galima kalbėti 
apie tikslingumą politinės kampanijos dalyvius skirstyti į savarankiškus ir 
atstovaujamuosius, kadangi praktikoje šis atskyrimas ne visada (pavyzdžiui, 
nagrinėjamu atveju) išlaikomas.

Nepaisant pirmiau aptartų probleminių aspektų, Lietuvoje pasirinktas 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimo modelis yra ganėtinai 
subalansuotas. Žinoma, tai daugiau teorinė išvada, nes, kaip jau buvo minėta, 
ši tiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo forma praktikoje buvo 
įgyvendinta tik 2005 m. Taigi Lietuvos atveju galima kalbėti ne apie pasirinkto 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensavimo modelio tinkamumą, o 
jo įgyvendinimo galimybes. Tokia situacija neabejotinai nusipelno kritikos: 
tai, jog nėra vieningos nuomonės dėl to, kas yra įgaliotas nustatyti bendrą 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensacijos sumą, paskirstytiną 
tarp konkrečių politinių partijų, nelaikytina pakankamu pasiteisinimu, jog 
dalies politinės kampanijos išlaidų kompensacija pastaruoju metu Lietuvos 
politinėms partijoms apskritai nėra skiriama.
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2. Teisėjų nepriklausomumo principas Lenkijoje1

1. Teisėjų nepriklausomumo principo Lenkijoje samprata ir garantijos

Daugelio valstybių konstitucijos, taip pat – ir doktrinos atstovai, 
ypatingai pabrėžia teisėjų nepriklausomumo reikšmingumą demokratinėje 
valstybėje. Teisėjų nepriklausomumas yra suprantamas kaip bet kokio išorinio 
įsikišimo arba spaudimo darymo teisėjui, idant šis vienaip ar kitaip išspręstų 
bylą, draudimas. Tai užtikrina teisėjo neutralumą, o tuo pačiu – garantuoja ir 
objektyvų teismo procesą.

Taip suprantamas teisėjų nepriklausomumas yra susijęs su daugelio 
konstitucinių ir įstatyminių garantijų egzistavimu. Jas galima atitinkamai 
sugrupuoti:

1) Organizacinio pobūdžio garantijos:
a) organizacinis teismų atskyrimas nuo kitų valdžios institucijų;
b) atskirų teismų jurisdikcijos apibrėžimas įstatymu;
c) valstybinių lėšų, reikalingų tinkamam teismų funkcijų realizavimui 

užtikrinti, skyrimas.
2) Funkcinio pobūdžio garantijos:
a) draudimas kitoms valdžios institucijoms kištis į teismų sprendimų 

priėmimo procesą (išimtimi galima laikyti prezidentui suteiktą malonės teisę);
b) draudimas priimti įstatymus, veikiančius atgaline data;
c) suteikimas teismui išimtinės teisės spręsti, ar atitinkamos bylos 

nagrinėjimas priklauso jo kompetencijai.
3) Procesinio pobūdžio garantijos:
a) teismo proceso viešumas;
b) teisėjų pasitarimo slaptumas;
c) sprendimų priėmimo kolegialumas;
d) įrodymų vertinimo laisvė;
e) teisėjo nušalinimo, nagrinėjant konkrečią bylą, institutas.

1 Iš lenkų kalbos vertė E. Masnevaitė.
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4) Su teisėjo statusu susijusios garantijos:
a) reikalavimų, kuriuos turi atitikti kandidatas į konkretaus teismo 

ar tribunolo teisėjus, nustatymas įstatymu: iš vienos pusės, tai užtikrina 
atitinkamą profesinę kvalifikaciją, o iš kitos pusės – kiekvienam, kuris atitinka 
įstatymo nustatytas sąlygas eiti tokias pareigas, laisvę jų siekti;

b) visus teisėjus Nacionalinės teismų tarybos siūlymu skiria Lenkijos 
Respublikos Prezidentas: tai reiškia ne tik tai, jog teismai, priimdami 
sprendimus, veikia valstybės vardu, bet ir tai, jog valstybė, o konkrečiai – 
viena iš aukščiausių jos institucijų – paskiria teisėjus;

c) teisėjų skyrimas neapibrėžtam laikui, užtikrinantis jiems profesinį 
stabilumą;

d) teisėjų nepašalinamumas iš jų einamų pareigų, reiškiantis, jog teisėjai 
vykdo savo profesines funkcijas nuo paskyrimo į pareigas iki išėjimo į pensiją. 
Teisėjo funkcijų atlikimo stabilumas yra būtina jo nepriklausomumo garantija. 
Tai, kad teisėjai negali būti pašalinami iš užimamų pareigų, išlaisvina juos nuo 
nepageidaujamos priklausomybės nuo juos skiriančios ar kitos valstybinės 
institucijos arba bet kokio kito subjekto. Šią garantiją užtikrina tai, kad 
teisėjo pašalinimo iš jo užimamų pareigų ir tarnybinių santykių nutrūkimo 
pagrindas yra išimtinai įstatymiškai (atitinkamas Konstitucijos nuostatas 
detalizuojantys įstatymai, kurie reglamentuoja bendrosios kompetencijos 
ir administracinių teismų sistemą) suformuluotos prielaidos. Tai reiškia, jog 
teisėjas gali būti atleistas iš užimamų pareigų arba prieš jo valią perkeltas į 
kitas pareigas tik įstatyme apibrėžtais atvejais ir jame nustatyta tvarka 
(pavyzdžiui, Bendrosios kompetencijos teismų sistemos įstatymo (toliau 
– BKTSĮ) 75 str.); teisėjo išėjimas į pensiją galimas tik sulaukus įstatyme 
nustatyto amžiaus arba dėl ligos ar darbingumo netekimo, neleidžiančių 
jam tinkamai eiti savo pareigas, ir tik įstatymo nustatyta tvarka, taip pat tais 
atvejais, kai yra keičiama teismų sistema ar srities teismų veiklos teritorijos 
ribos. Be to, teisėjo tarnybiniai santykiai nutrūksta ir esant šiems įstatymiškai 
apibrėžtiems pagrindams: įsiteisėjus teismo sprendimui dėl teisėjo pašalinimo 
iš užimamų pareigų bei įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo paskiriama 
viešųjų teisių atėmimo arba draudimo eiti teisėjo pareigas bausmė, kurios 
juridinė pasekmė – teisėjo tarnybos praradimas. Ar šie pagrindai egzistuoja, 
turi spręsti teismai, o ne institucijos, atstovaujančios kitoms valstybės 
valdžioms, ypatingai – vykdomajai. Dėl pirmojo pagrindo esmingai yra 
pasisakęs Konstitucinis Tribunolas: „Teisėjo teisingumo vykdymo funkcijos 
suspendavimas konstitucinių teisėjų nepriklausomumo bei valdžių padalijimo 
principų kontekste yra galimas tik tais atvejais, kai tolesnis pareigų vykdymas 
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yra negalimas nuolatiniais pagrindais, arba taip susiklosto jo asmeniniai 
ar profesiniai santykiai, jog gali pakirsti tolesnį pasitikėjimą teisėjo 
nešališkumu“2. Teisėjas netenka teisės eiti savo pareigų ir tuo atveju, jeigu jis 
netenka Lenkijos Respublikos pilietybės;

e) teisėjų imunitetas, reiškiantis, jog teisėjas negali būti sulaikytas ar 
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn be atitinkamo drausmės teismo 
sutikimo. Tai nėra susiję su teisėjo sulaikymu in flagranti, tačiau tik tuo atveju, 
jeigu toks sulaikymas yra būtinas tinkamai teismo proceso eigai užtikrinti. 
Iki bus priimtas sprendimas, leidžiantis patraukti teisėją baudžiamojon 
atsakomybėn, jo atžvilgiu yra leidžiama atlikti tik neatidėliotinus veiksmus. 
Apie teisėjo sulaikymą nedelsiant turi būti informuojamas atitinkamo 
(pagal sulaikymo vietą) apeliacinio teismo pirmininkas. Jis gali pareikalauti 
nedelsiant paleisti sulaikytąjį teisėją. Apie teisėjo sulaikymo faktą apeliacinio 
teismo pirmininkas negaišdamas informuoja Nacionalinę teismų tarybą 
ir Teisingumo ministrą. Pasiūlymas leisti patraukti teisėją baudžiamojon 
atsakomybėn, jeigu jį pateikė ne prokuroras, turi būti parengtas ir pasirašytas 
advokato arba juriskonsulto. Sprendimas, leidžiantis patraukti teisėją 
baudžiamojon atsakomybėn, gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu kyla 
pakankamai pagrįstas įtarimas, jog jis įvykdė nusikalstamą veiką.

Teisėjų imunitetas neapima administracinės atsakomybės.
Konstitucija neapibrėžia, ar teisėjų imunitetas yra susijęs ir su 

veiksmais ar neveikimu vykdant pareigas, su teisėjo jurisdikcine veikla. Taigi 
reikia pripažinti, jog teisėjų imunitetas yra plačios apimties ir jis apima bet 
kokius veiksmus ar neveikimą, nepriklausomai nuo to, kada ir kokiomis 
aplinkybėmis jie buvo įvykdyti. 

Su teisėjų imunitetu yra susijęs teisėjų drausminės atsakomybės institutas. 
Teisėjas drausmine tvarka atsako ir už tai, kaip jis elgėsi prieš pradėdamas 
eiti teisėjo pareigas, jeigu jis neįvykdė tuometinei savo valstybinei tarnybai 
keliamos pareigos arba paaiškėjo, kad jis nėra tinkamas eiti teisėjo pareigų dėl 
nusižengimų, tarnybinių nusikaltimų, be kita ko, dėl akivaizdaus ir šiurkštaus 
teisės pažeidimo bei atitinkamos tarnybos vardo pažeminimo. Drausmės 
teismai yra: pirmosios instancijos – apeliaciniai teismai, antrosios instancijos – 
Aukščiausiasis Teismas. Drausmės teismo sudėtis nustatoma traukiant burtus, 
kuriuose dalyvauja visi atitinkamo teismo teisėjai, tačiau su išlyga, jog į sudėtį 
įeis bent vienas teisėjas, kuris nuolat nagrinėja baudžiamąsias bylas. Drausminės 
nuobaudos yra tokios: pastaba, papeikimas, pašalinimas iš užimamų pareigų, 
perkėlimas į kitą tarnybos vietą, atleidimas iš teisėjo pareigų.

2 Orzeczenie TK z dn. 9.11.1993, sygn. K 11/93 (OTK 1993, cz. II, poz. 37, Warszawa 1994, s. 360).
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Teisėjų imunitetas neapima civilinių teisių. Vis dėlto reikia pažymėti, jog 
kai kuriose Europos valstybėse teisėjams nustatyto imuniteto forma apima 
ir civilinę atsakomybę, be to, Jungtinių Tautų Organizacija siūlo pripažinti 
teisėjams imunitetą ir civilinės atsakomybės srityje, t. y. dėl finansinių 
nuostolių, atsiradusių vykdant teisėjų funkcijas, tačiau tuo pačiu metu tai 
neturėtų riboti teisės gauti žalos atlyginimą iš valstybės3;

f) teisėjo pareigų nesuderinamumas su naryste politinėje partijoje, 
profesinėje sąjungoje bei kita viešąja veikla, kuri nėra suderinama su teismų ir 
teisėjų nepriklausomumo principais, apie ką bus kalbama toliau;

g) teisėjui nustatytas draudimas dirbti kitą darbą, išskyrus didaktinį, 
mokslinį–didaktinį ar mokslinį darbą, tačiau su išlyga, jog tokio darbo laikas 
neviršija viso nustatyto tokias pareigas einančių asmenų darbo laiko; teisėjui 
nustatytas draudimas imtis kitokios veiklos ar uždarbiavimo būdo, kurie jam 
trukdytų vykdyti pareigas arba galėtų susilpninti pasitikėjimą jo nešališkumu 
ar reputacija, taip pat teisėjui nustatytas draudimas vykdyti ūkinę veiklą, 
priklausyti valdyboms, stebėtojų taryboms ir pan. organams, kurie nurodyti 
BKTSĮ 86 straipsnyje;

h) teisėjų materialinė nepriklausomybė – teisėjams turi būti 
užtikrinamas atlyginimas, atitinkantis jų einamų pareigų vertę bei vykdomų 
funkcijų apimtį.

Darbo sąlygų klausimas yra susijęs su įvairiais esminiais faktoriais, 
ypač – teisėjui talkinančių darbuotojų (pavyzdžiui, jo asistentų) kadrine 
sudėtimi bei teismų techniniu aprūpinimu. Tai priklauso nuo valstybės 
biudžeto pajėgumų. Konstitucija šioje srityje nenustato jokių standartų. Dėl to 
sprendžia įstatymų leidėjas.

Teisėjų atlyginimų klausimas – atlyginimo, atitinkančio jų einamų 
pareigų vertę bei vykdomų funkcijų apimtį, užtikrinimas – turi būti 
traktuojamas kaip turintis įtaką teisėjų nepriklausomumui: tiek jų išlaisvinimo 
nuo materialinio pobūdžio spaudimo iš legislatyvinės ar vykdomosios 
valdžių pusės aspektu, tiek ir apsaugos nuo korupcinių pagundų aspektu. 
Konstitucija nenustato konkrečių taisyklių, reikalingų apibrėžti, pavyzdžiui, 
santykiui tarp teisėjų atlyginimų ir jų išlaikymo sąnaudų. Todėl tokioje 
situacijoje nieko keisto, jog Konstitucinis Tribunolas vengė vienareikšmiškai 
pasisakyti dėl įstatymų leidėjo pareigos mokėti teisėjams nustatyto dydžio 
atlyginimą. Jis pažymėjo, jog „negali nurodyti <...> – tiksliai ar apytiksliai – 
teisėjų atlyginimo tarifo. <...> kadangi nėra pozityvusis įstatymų leidėjas. 

3 Por. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 228-229.
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<...> Bendrasis ekonomikos augimas ir visuomenės turtėjimo lygio augimas 
neabejotinai daro ilgalaikę įtaką teisėjų atlyginimų „atitikčiai“, tačiau iš 
konstitucinės normos reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti šioje srityje 
kokią nors betarpišką priklausomybę nekyla.“4 Vis dėlto Konstitucinis 
Tribunolas yra įgaliotas tirti, ar įstatymų leidėjas neperžengė Konstitucijoje 
jam nustatytų reguliavimo laisvės ribų. Taigi Konstitucinis Tribunolas, 
nagrinėdamas šį klausimą, turi atkreipti dėmesį į tokius objektyvius rodiklius5: 
vidutinio atlyginimo dydį bei teisėjų atlyginimus apskritai, taip pat ir atskirų 
kategorijų teisėjų atlyginimus.

Galiojančiuose įstatymuose, susijusiuose su teismų sistema ir 
plėtojančiuose konstitucines nuostatas, yra objektyvizuotų teisėjų atlyginimų 
apskaičiavimo principų, pagal kuriuos teisėjų atlyginimus sudaro daugkartinė 
bazinė kvota, kasmet nustatoma biudžeto įstatyme.

2. Konstitucinė teisėjų nepriklausomumo principo Lenkijoje samprata

Konstitucija įtvirtina teisėjų nepriklausomumo principą ir sieja 
jį su teisėjo pareigų ėjimu. Taip pat jis gali būti išplėstas ir taikomas visai 
nepriklausomų teisėjų, vykdančių teisingumą, sudėčiai, jeigu sprendimas 
turi būti priimamas kolegialiai (teismų nepriklausomumas). Demokratinėje 
valstybėje šis principas sudaro pagrindą nepriklausomų teismų būčiai ir – kaip 
pastebėjo Konstitucinis Tribunolas – yra „asmens teisių ir laisvių garantija“6. 
Nepriklausomumo principas reiškia teisėjo savarankišką įstatymų aiškinimą 
bei faktų ir įrodymų vertinimą priimant sprendimus. Nepriklausomumas 
charakterizuoja teisingumą vykdančio teisėjo nepriklausomumą kitų asmenų, 
nepriklausomai nuo to, kam jie atstovauja, bei visų kitų valstybinių institucijų 
atžvilgiu, o taip pat implikuoja pajėgumą suprasti jų argumentus. Taigi teisėjų 
nepriklausomumas yra suprantamas kaip bet kokios išorinės intervencijos 
arba spaudimo teisėjui, idant jis vienaip ar kitaip išspręstų bylą, darymo 
draudimas. Tai užtikrina teisėjo neutralumą, iš kurio atitinkamai išplaukia 
objektyvus teismo procesas. Teisėjo priimamų sprendimų pagrindas turi būti 
išimtinai Konstitucija ir įstatymai.

„Nepriklausomumo principo koreliatas iš teisėjo pusės yra jo pareiga 
būti nešališkam“, kuri „kartais veikia plačiau nei kad nepriklausomumo 

4 Wyrok z dn. 4.10.2000, sygn. P 8/00 (OTK ZU 2000, Nr 6, poz. 189).
5 Por. L. Garlicki, omówienie art. 178 w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Warszawa 1999, wyd. ciągłe.
6 Orzeczenie TK z dn. 9.11.1993 r., sygn. K 11/93 (OTK 1993, cz. II, poz. 37, Warszawa 1994, s. 359).
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apsaugos apimtis. Kiek šis principas yra susijęs su išorės subjektų įtaka, 
tiek pareiga būti nešališkam įpareigoja teisėją pasipriešinti vertinimams, 
kylantiems iš jo patirties, stereotipų ir išankstinių įsitikinimų“7. Teisėjo 
nešališkumas – kaip tai apibrėžė Konstitucinis Tribunolas8 – turi vidinį 
(subjektyvųjį) ir išorinį (objektyvųjį) aspektus. Pirmasis reiškia, jog teisėjas 
turi turėti subjektyvų įsitikinimą dėl savo nešališkumo, antrasis reiškia tai, jog, 
vertinant teismo sprendimą išorės subjektų akimis, nekiltų pagrįstų abejonių 
dėl teisėjo nešališkumo. Be kita ko, Konstitucinis Tribunolas, išskirdamas šiuos 
du aspektus, rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika9.

Reziumuodamas Konstitucinio Tribunolo požiūrį nešališkumo 
klausimu, J. Oniszczuk teigia: „Nešališko teisėjo pozicija vis dėlto turi būti 
iškelta aikštėn ir ne tik besitęsiančiose bylose, be to, tokiu būdu, jog būtų 
suformuotas nešališko teismo įvaizdis visuomenės sąmonėje. <...> Šališkumas 
– tai teisėjo psichikos būklė, anot Konstitucinio Tribunolo, galinti mažiau 
ar daugiau išryškėti. Štai kodėl nešališkumo grėsmes galima objektyvizuoti 
tik ribota apimtimi. Šališkumo priežastys, galima sakyti, yra diferencijuotos, 
tačiau yra tai, kas iki galo nesileidžia suformuluojama, kaip kad kiekvieno 
žmogaus prigimtis veikia jį skirtingose situacijose mažiau ar daugiau 
sąmoningu būdu. Vis dėlto kalbama apie tai, ar egzistuoja faktinės situacijos, 
su kuriomis, labai tikėtina, galima susieti grėsmes nešališkumui <...>. Taigi 
šališkumas gali būti sukeltas galia daryti spaudimą, asmeninių ryšių su viena 
iš šalių ar jos atstovu egzistavimu arba atsiradimo galimybe <...>. Šie veiksniai 
gali suponuoti, jog teisėjas asmeninę nepriklausomybę praras tokia apimtimi, 
jog tai turės įtakos jo santykiams su šalimis, o taip pat ir išoriniam priimto 
sprendimo vaizdiniui“10.

Teisės moksle, panašiai kaip ir Konstitucinio Tribunolo 
jurisprudencijoje, dėmesys taip pat yra kreipiamas į vidinius, asmeninius 
charakterio bruožus, lemiančius nepriklausomumą ir nešališkumą. Teisingai 
pastebėjo R. Tokarczyk: „Teisėjo nepriklausomumas, kaip etikos vertybė, 
turbūt aukščiausiu laipsniu atspindi jo asmenybės polinkius, susijusius su 
atsakingu teisėjo pareigų ėjimu. Priklausomas teisėjas tampa vyraujančio 
politinio režimo funkcionieriumi. Kartais nepriklausomas elgesys reikalauja 
būti nenuolaidžiam ir atkakliam, ryžtingam ir drąsiam dar taikytinos teisės 
7 Ibidem s. 359.
8 Wyrok TK z dn. 27.01.1999, sygn. K 1/98 (OTK ZU 1999, Nr 1, poz. 3).
9 Por. Orzecznictwo Strasburskie. Zbiór orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990-1997, 

wstęp, tłumaczenie i opracowanie T. Jasudowicz, we współpracy ze Studencką Grupą Działania 
Homo Domini, t. I, Toruń 1998, s. 320-353.

10 J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
Zakamycze 2000, s. 371.
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vertinimo etape“11. Taigi teisėjas neprivalo sutikti su kiekviena teisės norma 
vien todėl, jog ji buvo priimta, o turi ją įvertinti sau priimtinų vertybių, 
teisingumo standartų, etikos ir moralės principų ir pan. aspektu. Be to, 
siekiant išlaikyti nešališkumą didelę reikšmę, kaip pastebėjo A. Gomułowicz, 
turi „teisėjo emocijų psichologinis nesaugumas“. Jis teisingai argumentuoja, 
jog nors „emocijos yra natūralus žmogiškojo gyvenimo elementas <...>, ir 
teisėjas turi polinkį į tai“, tuo atveju, jeigu „teisėjas neperžengs „nepalankumo 
barjero“, jis nepriims teisingo sprendimo. Todėl teisėjo laisvė nuo emocijų yra 
aktuali visai teisminio proceso eigai“12.

Su nešališkumo principo pažeidimu susiduriame ne tik tada, kai viena 
iš šalių yra akivaizdžiai ir lengvai identifikuojamai favorizuojama, bet ir tada, 
kai palankumas jai išreiškiamas bet kokia forma, netgi kaip informacijos ar 
įsitikinimų, teisėjo įgytų savo asmeniniame, t. y. už tarnybos ribų, gyvenime, 
rezultatas. Čia galima pasiremti sena romėnų sentencija, skelbiančia, jog 
Cezario žmona turi būti anapus įtarimų (quia suam uxorem etiam suspiciore 
vacare vellet). Taigi teisėjas negali sukelti nė menkiausio įtarimo, jog egzistuoja 
šansas, kad jis bus palankus vienai iš jo vedamo proceso šalių (pavyzdžiui, 
kaip rezultatas to, jog tarp jo sutuoktinio ir vienos iš šalių yra susiklostę 
draugiški ar profesiniai santykiai). Toks teisėjas kito proceso dalyvio bus 
vertinamas kaip šališkas, nepaisant netgi to, jog faktų, ir veiksnių, kuriuos 
galima objektyviai ištirti, nėra. Tokiu atveju pats teisėjas turi nusišalinti nuo 
tokios bylos nagrinėjimo, o jei viena iš šalių įrodys, kad yra prielaidų, jog 
teisėjas gali semtis žinių apie bylą iš kitų šaltinių nei teismo dokumentai, 
liudytojų parodymai ir pan., tą teisėjas arba priežiūros organas privalo 
padaryti. Tirdamas teisėjo nušalinimo klausimą kompetentingas teismas 
neturėtų apsiriboti tik teisėjo paaiškinimais. Toks procesas nukreipia bylos 
nagrinėjimą tik vidinio (subjektyvaus) nešališkumo aspektu, t. y. aplenkiant 
išorinį nešališkumą, kurio reikšmingumą taip pabrėžė Konstitucinis 
Tribunolas.

Be kita ko, verta paminėti ir Strasbūro institucijų požiūrį šiuo klausimu. 
„Teisėjų nešališkumas taip pat reiškia, iki tam tikro laipsnio būtinumą 
išlaikyti nepriklausomumą, ypač konkrečios bylos šalių atžvilgiu. Teisėjai 
negali būti šališki priimdami sprendimus, negali leisti, idant jiems įtaką 
darytų informacija, sužinota už teismo salės ribų, viešoji nuomonė arba gatvė, 
negali pasiduoti bet kokio pobūdžio spaudimui, nepriklausomai nuo to, iš 
kurios pusės jis kyla. Sprendimo pagrindu gali būti tik objektyvūs argumentai, 
11 R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2007, s. 120.
12 A. Gomułowicz, Sędzia sądu administracyjnego a idea autorytetu, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego 5/2008, s. 13-14.



371

Teisėjų nepriklausomumo principas Lenkijoje

kylantys iš to, kas buvo teisminio nagrinėjimo dalykas. <...> (Komisijos 
sprendimas byloje Boeckmans prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 1727/72).”13

Kitoje iš bylų, kuriose buvo pasisakyta dėl teisėjų nešališkumo 
principo sampratos, buvo tiriama „pirmiausia, ar teismas konkrečiu 
atveju yra subjektyviai nešališkas tuo požiūriu, jog teisėjai yra laisvi nuo 
asmeninių išankstinių įsitikinimų. Taip pat svarbu, ar objektyviai egzistuoja 
pakankamai daug duomenų, patvirtinančių nešališką teismo santykį su byla, 
eliminuojant bet kokią abejonę šiuo požiūriu“, o Europos Žmogaus Teisių 
Teismas „pabrėžia būtinybę prisiminti apie tai, jog reikia ne tik priimti teismo 
sprendimą, bet taip pat ir parodyti, jog būtent taip yra daroma. Teismai turi 
rūpintis tuo, jog ir visuomenės vertinimu jie būtų nepriklausomi ir nešališki. 
Būtent todėl teisėjas, dėl kurio kyla pagrįstas įsitikinimas, jog jis, atsižvelgiant 
į konkrečioje byloje esančias objektyvias aplinkybes, galėtų pasirodyti šališkas, 
turi nusišalinti nuo jos nagrinėjimo ir perleisti savo vietą kitam teisėjui“14.

Teisėjų nepriklausomumas yra susijęs tik su sprendimų priėmimo sfera. 
Jis neapima administracinės sferos, susijusios su teismo valdymu, atliekamu jo 
vadovaujančio organo, sfera, pavyzdžiui, skirstant užduotis tarp vieno teismo 
teisėjų. Be užtikrinimo, jog šiuo požiūriu bus laikomasi administracinių 
sprendimų, nebūtų įmanomas tinkamas ir tikslus jokio teismo funkcionavimas. 
Teismo vadovaujantys organai, priimdami administracinio pobūdžio 
sprendimus, visada turi atsižvelgti į būtinumą laikytis nepriklausomumo 
principo – tai pasireiškia, pavyzdžiui, tuo, jog kiekvieno teisėjo darbo krūvis 
atitinkamame teisme turi būti daugiau ar mažiau vienodas.

Teisėjų nepriklausomumui užtikrinti tarnauja garantijos, susijusios su 
teisėjo statusu (žr. BKTSĮ 178 str. 2-3 d., 179-181 str.).

Teisėjai, priimdami sprendimus, privalo remtis Konstitucija ir 
įstatymais. Taigi jie, nagrinėdami bylą, pirmiausia turi ištirti, ar nebuvo 
pažeista kokia nors konstitucinė norma, ir tuo pačiu, ar yra laikomasi 
Konstitucijos 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto jos viršenybės principo. Tokios 
pozicijos kategoriškumas teismų praktikoje kartais būna nepagrįstai 
susilpninamas, suteikiant teismams teisę tiesiogiai remtis Konstitucija 
tik tada, kai bylai, kuri bus nagrinėjama teisme, nėra nustatyto taikytino 
teisinio reguliavimo, kai nustatytame teisiniame reguliavime egzistuoja 
spraga. Tokios pozicijos puikia iliustracija galima laikyti Vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimą, kuriame buvo konstatuota: „Teisėjo 
pareiga remtis įstatymu reiškia, jog jis negali atsisakyti jį taikyti, jeigu 

13 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, s. 46.
14 Ibidem s. 46-47.
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niekas nepanaikino jo privalomos galios. Teisėjas taip pat negali „rinktis“ 
tarp įstatymo ir Konstitucijos, negali apeiti įstatymo normų ir savarankiškai 
vertinti jų konstitucingumo, ypač atsižvelgiant į tai, jog ši funkcija priklauso 
būtent Konstituciniam Tribunolui <...>. Tuo atveju, jeigu institucija, taikanti 
teisę, pripažins, jog atitinkama įstatymo norma neatitinka Konstitucijos, ji 
turi užduoti klausimą Konstituciniam Tribunolui ir nesiimti savarankiškai 
spręsti iškilusios dilemos“15. Vis dėlto su tokiu požiūriu nesutinka netgi 
administracinių teismų teisėjai, apie ką galima spręsti iš Poznanės vaivadijos 
administracinio teismo sprendimo, kuriame buvo padaryta išvada: „Lenkijos 
Respublikos Konstitucijos 178 straipsnio 1 dalis garantuoja teisėjams ne tik 
nepriklausomybę nuo kitos viešosios valdžios, bet ir – remiantis Konstitucijos 
8 straipsnio 2 dalies turiniu – įgalioja teisėją tiesiogiai taikyti jos nuostatas 
individualiu atveju. Pirmiau paminėto konstitucinio įtvirtinimo dėka 
administracinio teismo teisėjas konkrečioje byloje, jeigu įstatymų leidėjas 
savo pareigų nevykdo arba vykdo jas labai nerūpestingai, gali tiesiogiai taikyti 
atitinkamą konstitucinę nuostatą, idant demokratinėje teisinėje valstybėje 
būtų realizuotas principas ex iniuria non oritur ius”16.

Pozicija, kuomet teismams atsisakoma suteikti teisę vykdyti atsitiktinę 
įstatymų kontrolę, suponuoja, jog visas konstitucinis reguliavimas yra 
nereikšmingas. Tuomet kiltų klausimas, koks buvo įstatymų leidėjo, tolstančio 
nuo ligšiolinio reglamentavimo, nustatančio, jog teisėjai turi remtis įstatymais, 
ir įvedančio naują – įtvirtinantį, jog jie, priimdami sprendimus, turi remtis 
Konstitucija ir įstatymais, tikslas. Valia palikti be pakeitimų padėtį, buvusią 
prieš priimant naują Konstituciją, nepaisant nustatyto naujo reguliavimo, 
akivaizdžiai prieštarauja racionalaus įstatymų leidėjo vizijai.

Teisėjų pareiga vadovautis įstatymais taip pat reiškia pareigą tirti 
žemesnės galios aktų atitiktį įstatymams, pareigą vykdyti konkrečiąją kontrolę, 
t. y. tik nagrinėjant konkrečią bylą ir su pasekmėmis tik tai bylai.

3. Teisėjų nepriklausomumo principas ir teisėjų politinė veikla

Lenkijos Konstitucijos 178 straipsnio 3 dalis su teisėjų nepriklausomumo 
principu sieja teisėjo pareigų ėjimo nesuderinamumą su naryste politinėje 
partijoje ar profesinėje sąjungoje. Šis draudimas turi lengvai identifikuojamą 
turinį ir apima bet kokius narystės įvairių formų organizacijose, kurios gali 
būti kvalifikuojamos kaip politinės partijos ir profesinės sąjungos, pavidalus. 
15 NSA - ośrodek zamiejscowy w Krakowie wyrok z 2000 r. (sygn. akt II S.A./Kr 609/98).
16 Wyrok WSA w Poznaniu z 25.01.2007 r. (sygn. akt I SA/Po 2626/03).
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Konstitucijos 178 straipsnio 3 dalyje suformuluotas draudimas sudaro 
aiškų teisėjų galimybės naudotis laisve, garantuojama piliečiams jos 11 
straipsnio 1 dalyje ir 59 straipsnio 1 dalyje, atėmimą, tačiau tai yra pagrįsta 
būtinybe realizuoti nepriklausomumo principą.

Teisėjų atveju tokiu lygiu nebuvo apribotos kitos jų teisės ir laisvės, 
turinčios politinį pobūdį, o ypač – žodžio, įsitikinimų, susivienijimų 
ir susirinkimų laisvė. Būtent dėl to yra sunkiau nustatyti, koks yra 
konstitucinio principo, jog teisėjo pareigos nėra suderinamos su viešąja 
veikla, nesuderinama su teisėjų ir teismų nepriklausomumo principais, 
turinys. Pati sąvoka „viešosios veiklos vykdymas“ aiškiai nukreipia į 
aktyvumą visuomeninėje, viešojoje sferoje, o ne į teisėjo elgesį jo asmeninėje, 
šeimos sferoje. Tokia veikla apima ne tik teisėjo politinį aktyvumą, bet ir 
kultūrinę, religinę, labdaringą ir pan. veiklą, jeigu ji turi viešąjį pobūdį. Taigi 
Konstitucija, įtvirtindama tokią sąvoką, leidžia teisėjams naudotis politinio 
pobūdžio teisėmis ir laisvėmis bei kitomis teisėmis, tačiau su sąlyga, jog tai 
darydami jie elgsis taip, kad niekaip nepažeistų teismų nepriklausomumo ir 
išlaikytų nepriklausomumą, o tuo pačiu – ir nešališkumą. Nepriklausomumui 
ir nešališkumui gali iškilti pavojus, jeigu teisėjas:

• formuluodamas savo požiūrį ir pasisakydamas už arba prieš 
konkrečius sprendimus, siūlomus vienos iš politinių jėgų (partijų), užims 
aktyvią poziciją vykstančiuose politiniuose ginčuose; be to, tokiu atveju jis 
nebūtinai turi asmeniškai pasisakyti dėl konkretaus klausimo, pavyzdžiui, 
interviu forma, užtenka ir to, jog pasirašys raštą, kuriuo yra protestuojama 
arba palaikoma tam tikra pozicija, dalyvaus kokios nors grupės balsavime 
(pavyzdžiui, draugijos organe, mokslinėje taryboje) ir pasisakys už ar prieš 
balsavimui pateiktą poziciją, susijusią su politinį pobūdį turinčiais klausimais;

• viešai pasisakys (pavyzdžiui, visuomenės informavimo priemonėse, 
remdamas ką nors parašu) už ar prieš kandidatą į apibrėžtas valstybines 
pareigas; pripažins, jog kuris nors asmuo tinka vykdyti šią viešąją funkciją 
arba pasufleruos būtinybę jam atsistatydinti/atleisti iš pareigų;

• pasisakys už ar prieš kokios nors viešosios valdžios institucijos 
kompetencijos realizavimo būdą ir pan.;

• viešai pasisakys dėl religinių klausimų, pavyzdžiui, deklaruodamas 
priklausomybę atitinkamai religijai arba savo ateizmą, remdamas atitinkamos 
religijos išpažinėjų užimtą poziciją dėl viešųjų, etinių ir pan. klausimų;

• viešai įsitrauks į atitinkamos labdaros organizacijos veiklą.
Visais pirmiau paminėtais atvejais teisėjas atskleidžia savo įsitikinimus, 

tačiau – ką yra verta pakartoti – Konstitucinis Tribunolas aiškiai pažymėjo, 
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jog „nešališkumo pareiga įpareigoja teisėją pasipriešinti vertinimams, 
kylantiems iš jo patirties, stereotipų ir išankstinių įsitikinimų“.

Teisėjas, demonstruodamas savo politinius, religinius, etinius įsitikinimus, 
tuo pačiu siunčia aiškų signalą galimoms būsimoms teismo proceso šalims, 
informuodamas jas apie galimybę, jog šie įsitikinimai gali determinuoti būsimo 
sprendimo turinį. Užtenka pateikti paprastą pavyzdį: tai, kad bylą nagrinėjančio 
teismo teisėjas prieš bylą išnagrinėjant formuluoja vienareikšmišką kritinę 
nuomonę dėl konkretaus įstatymo ar kai kurių jame įtvirtintų nuostatų, leidžia 
daryti prielaidą, jog, kai bus priimamas sprendimas tokio įstatymo pagrindu, jis 
arba remsis tiesiogiai Konstitucija, pripažindamas, jog toks įstatymas neatitinka 
Konstitucijos, arba kreipsis su teisiniu klausimu į Konstitucinį Tribunolą 
tikėdamasis, jog pastarasis sutiks su jo kritiniu atitinkamo įstatymo vertinimu. 
Reikia pažymėti, kad teisėjas tokį požiūrį susiformavo dar prieš išklausydamas 
visus teismo proceso šalių argumentus. Netgi tuo atveju, jeigu priimant 
sprendimą jam pavyktų „pakilti“ aukščiau savo įsitikinimų ir jis pripažintų 
jiems prieštaraujančius argumentus, vis tiek viso proceso metu abi šalys arba 
viena iš jų galėtų puoselėti abejones dėl teisėjo nešališkumo.

Dar ryškesnė negatyvaus potencialaus teisėjo įsitikinimų viešojo 
manifestavimo įtaka konkrečių asmenų arba politinių grupių atžvilgiu 
pasireiškia tuo atveju, jeigu jis yra paskiriamas Valstybinės rinkimų komisijos 
arba žemesnio rango rinkimų komisijos nariu. Grupės arba asmenys, 
kritikuojami minėto teisėjo, gali turėti pagrįstų abejonių dėl jo nešališkumo 
dar iki jam pradedant bent kokią veiklą. Kiekvienas tokio teisėjo sprendimas 
būtų vertinamas grupės, dalyvaujančios rinkimuose, ir viešosios nuomonės 
bei rinkėjų būtent per jo ankstesnių pasisakymų prizmę (arba įsitikinimų 
manifestavimą, atliktą neverbaliniu būdu).

Teisėjo politinių arba religinių įsitikinimų atskleidimas, nesvarbu, kokiu 
tiksliai būdu tas buvo padaryta, vienareikšmiškai gali negatyviai atsiliepti:

1) nepriklausomybei, realizuojamai praktikoje jam priimant sprendimus, 
dvejopu būdu:

a) teisėjas, viešai atskleidęs savo įsitikinimus, nuogąstaus jų išsižadėti, 
idant nebūtų kaltinamas dviveidiškumu, netgi tada, kai to reikalautų bylos 
aplinkybės;

b) teisėjas, viešai atskleidęs savo įsitikinimus, bet kokia kaina stengsis 
įrodyti savo nešališkumą ir tikslingai teiks pirmenybę tiems argumentams, 
kurie prieštarauja anksčiau jo paskelbtiems įsitikinimams;

2) šalių pozicijai proceso metu, kadangi, jau žinodamos anksčiau teisėjo 
viešai paskelbtą poziciją, jos galėtų užimti:
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a) susitaikymo su aplinkybėmis poziciją, kylančią iš įsitikinimo, jog 
ir taip byla nuo pačios pradžios yra pralaimėta (t. y. nuo teisėjų kolegijos 
paskyrimo), todėl neverta į ją visiškai įsitraukti;

b) priešininko niekinimo ir dalinio įsitraukimo į vykstantį procesą 
poziciją, esant įsitikinimui, jog teisėjas, kuris pritaria šios šalies pozicijai, ir 
taip jai padės;

3) visuomeniniam teisėjo, kurio įsitikinimai yra viešai žinomi, priimto 
sprendimo vertinimui.

Turbūt nereikia įtikinėti, kokias lemtingas pasekmes sukeltų netgi 
dalinis šių potencialų grėsmių išsipildymas ne tik vienos konkrečios bylos 
išsprendimui, bet ir – žvelgiant plačiau – nepriklausomumo principo 
realizacijai, teisingo proceso vedimui ir visiškam jame dalyvaujančių šalių 
teisių užtikrinimui. Tokioje situacijoje kiekvienas teisėjas turi ypatingai 
atsargiai naudotis tomis politinėmis teisėmis, kurias jam suteikia ir kurių 
formaliai neriboja Konstitucija. Piliečiams taikomas principas in dubio pro 
libertate teisėjų atveju, teisingumo vykdymo interesais, turi būti pakeistas 
plačiau siekiančiu santūrumu. Tai turėtų būti implikuojama teisėjo pažiūroms 
tapus labai suvaržytomis tuo atveju, jeigu yra bent kokių abejonių dėl to, jog 
teisėjo viešoji veikla neatitiks teismų ir teisėjų nepriklausomumo principų. 
Kaip rašė Z. Czszejko-Sochacki, „Iliuzinė būtų prielaida, jog asmuo, paskirtas 
į teisėjo pareigas, netenka savo ligšiolinių politinių įsitikinimų. Vis dėlto lemia 
tai, ar eidamas teisėjo pareigas jis sugeba išlaikyti reikalingą politinį atstumą 
ir vadovautis išimtinai galiojančia teise ir savo sąžine. Taigi šiuo požiūriu 
nepadės jokie formalūs ribojimai, kadangi iš esmės tai yra sąžinės ir kultūros 
reikalas“17.

Pirmiau pateiktos pastabos yra aktualios ne tik tiems teisėjams, kurie 
eina pareigas, bet ir tiems, kurie jau išėjo į pensiją. Pastarieji yra įpareigoti 
išlaikyti buvusios tarnybos garbę. Jie taip pat gali būti paskirti vykdyti tam 
tikras viešąsias funkcijas būtent todėl, jog yra išėję į pensiją (pavyzdžiui, kaip 
rinkimų komisijų nariai, trečiųjų teismo teisėjai).

Konstitucijos 178 straipsnyje suformuluotas draudimas, jo pažeidimo 
atveju, sudaro pagrindą taikyti teisėjui drausminę atsakomybę ir nušalinti 
jį nuo sprendimų priėmimo bylose funkcijos vykdymo, netgi tada, jei šis 
pažeidimas yra konkrečių įstatyminių draudimų pažeidimo pasekmė.

17 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 
176-177.
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Keletas pastarųjų pasaulio istorijos šimtmečių pasižymėjo itin 
sparčiu pramonės, technologijų, žmonių skaičiaus augimu, urbanizacijos 
ir globalizacijos procesais,  intensyviu žmogaus skverbimusi į gamtą, joje 
vykstančius procesus. Šių reiškinių sąlygoti žmogaus aplinkos, jo gyvenimo 
kokybės pakitimai ne visada turi teigiamą poveikį. Mokslo ir technologijų 
pasiekimai įgalino žmogų keisti savo aplinką beprecedenčiu mastu ir pačiais 
įvairiausiais būdais. Žmogus tapo ne tik savo gamtinės aplinkos dalimi, bet 
ir jos kūrėju. Tačiau žmogaus galia kurti ir formuoti savo aplinką, neretai 
siekiant tik vienadienės naudos, gali padaryti nepataisomą žalą žmogui ir jo 
aplinkai. Todėl pasaulio bendruomenė jau daugelį metų akcentuoja darnaus 
vystymosi būtinybę.

Darnaus vystymosi sąvoka buvo pateikta 1987 m. Pasaulio aplinkos ir 
plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“, pagal kurią šis procesas 
yra suprantamas kaip plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes dabar, neapribojant 
galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias; siekiant geresnės gyvenimo 
kokybės dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos ir aplinkos apsaugos 
tikslai yra derinami ir papildantys vienas kitą. Pagrindinės darnaus vystymosi 
nuostatos konkrečiai buvo suformuluotos 1992 m. vykusiame pasaulio 
viršūnių susitikime Rio de Žaneire, kuriame buvo priimta „Darbotvarkė 
21“ – pasaulinė subalansuotos plėtros veiksmų programa, Rio aplinkos 
ir plėtros deklaracija bei subalansuoti miškų tvarkymo principai. Šiam 
dokumentui pritarė ir įsipareigojo jį įgyvendinti daugiau kaip 180 pasaulio 
valstybių (vyriausybių) vadovai, įskaitant ir Lietuvą. Kaip nurodoma pačiame 
dokumente, „Darbotvarkė 21“ yra pasaulinės veiklos projektas vyriausybėms, 
Jungtinių Tautų Organizacijai, plėtros agentūroms, nevyriausybinėms 
organizacijoms ir nepriklausomoms grupėms visose srityse, kuriose 
žmogaus veikla daro poveikį aplinkai. Jungtinių Tautų iniciatyva 2002 
metais Johanesburge vykusiame aukščiausio lygio susitikime buvo įvertinta 
per 10 metų po Rio de Žaneiro konferencijos pasiekta pažanga ir patikslinti 
ateities siekiai priimant „Johanesburgo darnaus vystymosi deklaraciją“ ir 
„Įgyvendinimo planą“. Iš šių dokumentų turinio matyti, kad vienas iš būdų 
užtikrinti darnų teritorijos vystymąsi yra teritorijų planavimas. Tai iš esmės 
yra pripažinusi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu1 Nr. 1160 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje.

1983 metais vykusioje Europos Tarybos ministrų, atsakingų už regioninį 
planavimą, konferencijoje buvo priimta Europos regioninio (teritorinio) 

1 Žin., 2003, Nr. 89-4029.
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planavimo chartija2 (dar žinoma kaip Toremolinos chartija). Šiame dokumente 
buvo pateiktas vienas iš pirmųjų teritorijos planavimo apibrėžimų, pagal 
kurį teritorijų planavimas – geografinė ekonominės, socialinės, kultūrinės ir 
ekologinės visuomeninės politikos išraiška. Pats teritorijų planavimas pagal 
šią Chartiją tuo pačiu metu yra mokslinė disciplina, administracinė procedūra 
ir valstybės politika, kuria siekiama darnaus regionų vystymosi ir konkrečios 
teritorijos tvarkymo pagal bendrą strategiją.

Lietuvos Respublikos teisės sistemoje teritorijų planavimas yra 
suprantamas kaip procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, 
žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms 
sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, 
gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, 
fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. 
Atsižvelgiant į nurodytas teritorijų planavimo sritis, o ypač į tai, kad teritorijų 
planavimu yra siekiama užtikrinti ypatingą ekologinę, socialinę, kultūrinę ir 
(ar) ekonominę reikšmę aplinkai turinčių teritorijų apsaugos reikalavimus, 
nustatyti konkrečių teritorijų naudojimo režimus bei veiklos jose apribojimus, 
tampa aišku, kad šis procesas yra glaudžiai ir neatsiejamai susijęs su valstybės, 
visuomenės, žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto savininkų (valdytojų, 
naudotojų) interesų derinimu, įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų jų 
teisių bei teisėtų lūkesčių apsauga. Įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius, daroma įtaka ne tik suplanuotos teritorijos nekilnojamojo turto 
savininkų (valdytojų, naudotojų) teisėms bei teisėtiems interesams, tačiau ir 
ekonominiam bei socialiniam teritorijos vystymuisi, aplinkai ar atskiriems 
jos elementams, visuomenės narių sveikatai, kultūros paveldui ir kitiems 
valstybei bei visuomenei svarbiems objektams. Tvirtinamu teritorijų planavimo 
dokumentu yra išreiškiama ne tik valstybės (vietos savivaldos institucijų) politika 
dėl konkrečios teritorijos, bet ir kompromisas tarp valstybės (savivaldybės), 
jai atstovaujančių institucijų, nekilnojamojo turto savininkų ir suinteresuotos 
visuomenės bei atskirų jos narių. Todėl tik įstatymų ir poįstatyminių teisės 
aktų (neprieštaraujančių aukštesnę teisinę galią turintiems teisės aktams) 
nuostatų laikymasis teritorijų planavimo procese yra prielaida suderinti ir 
užtikrinti valstybės, visuomenės, fizinių bei juridinių asmenų teises ir teisėtus 
interesus. Teisės aktų, susijusių su teritorijų planavimu, įgyvendinimui viešojo 
administravimo subjektai turi teisę priimti administracinio reglamentavimo 
teisės aktus. Šių aktų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė priskiriama 
administraciniams teismams, kuriems tenka svarbus vaidmuo sprendžiant 
2 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetI

mage=974473&SecMode=1&DocId=681646&Usage=2 
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teritorijų planavimo procese kylančius administracinius ginčus, taip ne tik 
užtikrinant šio proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus, bet ir juos suderinant 
su valstybės ir visuomenės interesais. Dėl šių priežasčių Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme buvo parengtas teismų praktikos, taikant teritorijų 
planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo redakcijai buvo atlikti esminiai 
teritorijų planavimo procesą reglamentuojančių teisės normų pakeitimai, 
parengtam apibendrinimui iš esmės atrinkti nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2009 m. 
birželio 30 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir Vyriausiasis 
administracinis teismas) išnagrinėtose administracinėse bylose priimti sprendimai, 
kartu atsižvelgiant ir į kai kurias ankstesnio laikotarpio administracines bylas, 
kuriose suformuotos teisės taikymo taisyklės yra aktualios ir šiomis dienomis.

Pabrėžtina, kad apibendrinime pateikiamos ne naujos teisės aktų aiškinimo 
taisyklės, kurios, paisant teisinės valstybės principų, gali būti formuojamos tik 
nagrinėjant konkrečias bylas, o aktualios administracinių teismų praktikos 
analizė, kurios tikslas – pateikti susistemintą medžiagą, leidžiančią greitai rasti 
informaciją apie tai, kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas bei supažindinti su vyraujančiomis teismų praktikos 
tendencijomis. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėdamas bylas teismas 
teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (iš lot. – iš anksto; nepatikrinus), o 
konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias 
siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės 
aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos 
kontekste. Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose 
teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo 
suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą 
teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Todėl Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias 
arba analogiškas savo faktinėmis aplinkybėmis bylas. 

Pastebėtina ir tai, kad teismų praktika nėra visiškai statiška. Ji gali būti 
vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai 
motyvuojant. Siekis stiprinti žmogaus teisių apsaugą yra svarbus tikslas, galintis 
pateisinti teismų praktikos kitimą. Tinkamai motyvuota teismų praktikos raida, 
kai ji nėra atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą (2009 m. kovo 17 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143–67/2009; 
2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556–984/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 224–239).
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I. Teritorijų planavimą reguliuojantys teisės aktai

1. Teisės aktas, nustatantis pagrindines nuostatas reglamentuojančias 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų 
rengėjų, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises 
ir pareigas šiame procese, yra Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; toliau – ir Teritorijų 
planavimo įstatymas). Šį įstatymą sudaro dešimt skirsnių. Pirmasis skirsnis 
įtvirtina bendrąsias nuostatas. Antrasis, trečiasis ir ketvirtasis skirti atskiroms 
teritorijų planavimo rūšims – atitinkamai bendrajam, specialiajam ir detaliajam 
planavimui. Penktasis reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų derinimo 
ir teikimo tvirtinti bendrąją tvarką, šeštasis – teritorijų planavimo informacinę 
sistemą, septintasis – teritorijų planavimo viešumą, aštuntasis – valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą, devintasis – teritorijų planavimo ir priežiūros 
specialistus, dešimtasis – žalos atlyginimą ir atsakomybę už įstatymo pažeidimą.

Su teritorijų planavimu susijusius ir tam tikrus atskirus teisinius 
santykius reguliuojančios nuostatos yra įtvirtintos ir kituose teisės aktuose3.

1.1. Atskirų bendrųjų (generalinių) planų, pagal planuojamą teritoriją, 
struktūrą ir turinį, bendrojo (generalinio) plano rengimo, derinimo, 
tvirtinimo, keitimo ir galiojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Žin., 2004, Nr. 83-3029; 
2006, Nr. 145-5559; 2007, Nr. 73-2917) patvirtintos:

1.1.1 Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo taisyklės,
1.1.2. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklės bei
1.1.3. Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklės.
1.2. Bendrosios specialųjį teritorijų planavimą reguliuojančios nuostatos 

yra įtvirtintos Teritorijų planavimo įstatymo trečiajame skirsnyje (13–18 
str.). Pažymėtina, jog specialusis teritorijų planavimas pasižymi planavimo 
dokumentų rūšių gausa (Teritorijų planavimo įstatymo 15 str.), todėl šių 
planų rengimą, viešą svarstymą, derinimą, tikrinimą, tvirtinimą ir keitimą bei 
planavimo proceso dalyvių tarpusavio santykius šiame procese ir procedūrose 
reguliuoja nemažai poįstatyminių teisės aktų:

1.2.1. Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 
3 Šiame apibendrinime nėra pretenduojama pateikti baigtinį visų teritorijų planavimą reglamentuojančių 

teisės aktų sąrašą, todėl tam tikrų su teritorijų planavimu susijusius santykius reguliuojančių nuostatų 
galbūt galima rasti ir kituose, apibendrinime konkrečiai nenurodytuose norminiuose teisės aktuose.
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5 d. įsakymu Nr. D1-264 (Žin., 2004, Nr. 79-2811), taikomos aukštybinių 
pastatų išdėstymo miestuose specialiajam planavimui.

1.2.2. Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-201/
D1-290 (Žin., 2004, Nr. 96-3552), reguliuojančios didžiųjų prekybos įmonių 
(mažmeninės prekybos centrų) išdėstymo ir plėtros savivaldybės teritorijoje 
specialųjį planavimą.

1.2.3. Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo 
tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. 
įsakymu Nr. 4-240/D1-330 (Žin., 2004 Nr. 97-3589). 

1.2.4. Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. 
įsakymu Nr. D1-264 (Žin., 2004 Nr. 79-2811), nustatančios reikalavimus 
kraštovaizdžio planų rengimui, derinimui, tvirtinimui bei keitimui.

1.2.5. Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 (Žin., 
2006, Nr. 130-4924), reglamentuojančios nacionalinio, regiono, rajono ir 
vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimą.

1.2.6. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 (Žin., 2004, Nr. 12-360), 
reguliuojančios savivaldybės teritorijos ar jos dalių šilumos ūkio specialųjį 
planavimą.

1.2.7. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2007, Nr. 8-337).

1.2.8. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo 
metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 
23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690), 
reglamentuojanti žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir 
įgyvendinimo tvarką bei kontrolę.

1.2.9. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/
D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581).
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1.3. Bendrosios nuostatos detaliajam planavimui reguliuoti yra 
įtvirtintos Teritorijų planavimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje (13–26 str.), o 
šias nuostatas detalizuoja:

1.3.1. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos 
savivaldybės teisės sudaryti sutartis dėl teritorijų planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui realizavimo 
sąlygas ir tvarką nustato Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių 
ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 
(Žin., 2004, Nr. 86-3120).

1.3.2. Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų 
detaliųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1315 
(Žin., 2000, Nr. 95-2981; 2007, Nr. 17-642).

1.3.3. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 
2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364).

1.4. Teritorijų planavimas yra glaudžiai susijęs su įvairiais visuomenės 
(jos dalies) interesais, todėl teritorijų planavimo procesas iš esmės yra viešas, 
visuomenei yra sudaromos sąlygos jame dalyvauti (Teritorijų planavimo 
įstatymo 30–33 str.). Detalias bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentų projektų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras 
bei visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką nustato 
Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 
(Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190).

1.5. Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalis, 17 straipsnio 
6 dalis ir 25 straipsnio 6 dalis nustato, kad prieš pradedant rengti bendrojo, 
specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentus, turi būti 
parengiamos ir pateikiamos planavimo sąlygos (sąlygų sąvadas). Detalią 
planavimo sąlygų rengimo, išdavimo ir galiojimo tvarką nustato Planavimo 
sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo 
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 
m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2008, Nr. 71-
2754). Šio Tvarkos aprašo įgyvendinimo aspektu, paminėtinas ir Planavimo 
sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų 
derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose 
įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 (Žin., 2008, 66-2516).
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1.6. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo 
etapo principus, aspektus bei patį procesą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (2004, Nr. 
113-4228) patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio 
vertinimo tvarkos aprašas. Pažymėtina, kad vykdant specialųjį arba detalųjį 
teritorijų planavimą, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-
3015) 7 straipsnyje nustatytais atvejais privalo būti atliekamas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, jei jis nebuvo atliktas (Teritorijų 
planavimo įstatymo 17 str. 4 d. ir 25 str. 4 d.).

1.7. Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, 
saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo 
ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat veiklą jose reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, 
Nr. 108-3902) (toliau – ir Saugomų teritorijų įstatymas), kurio 28 straipsnis 
„Saugomų teritorijų planavimas“ nustato bendruosius saugomų teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo tvarkos reikalavimus. Saugomų teritorijų 
bei Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vykdant teritorijų 
planavimą saugomose teritorijose, detalizuoja šie poįstatyminiai aktai:

1.7.1. Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 
(Žin., 2004, Nr. 131-4704), taikomi rengiant saugomų teritorijų tvarkymo 
planus (planavimo schemas).

1.7.2. Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo 
ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 709 (Žin., 2004, Nr. 93-3409), nustatantis 
saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų tikslus, objektus, 
rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką.

1.7.3. Gamtinių rezervatų tvarkymo planų rengimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu 
Nr. 456 (Žin., 2002, Nr. 89-3812; 2004, Nr. 79-2810), reglamentuojančios 
valstybinių rezervatų ir jų buferinės apsaugos zonų, valstybiniuose parkuose 
ir biosferos rezervatuose esančių gamtinių rezervatų bei gamtinių rezervatinių 
apyrubių tvarkymo planų rengimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką.

1.7.4. Saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų rengimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 7 
d. įsakymu Nr. D1-585 (Žin., 2007, Nr. 117-4801), nustatančios saugomų 
teritorijų ir jų zonų ribų planų struktūrą, planavimo procesą ir įsigaliojimo 
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tvarką. Pažymėtina, kad vadovaujantis minėto įsakymo 2 punktu, šių Taisyklių 
reikalavimai dėl saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų sudėties ir turinio 
netaikomi iki įsakymo įsigaliojimo (2007 m. lapkričio 16 d.) pradėtiems rengti 
tokių dokumentų projektams.

1.7.5. Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo 
planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 656 (Žin., 2003, Nr. 4-150; 2004, Nr. 105-
3903), reglamentuoja valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių 
tvarkymo planų rengimo tvarką, taip pat planavimo proceso dalyvių 
tarpusavio santykius šio proceso metu.

1.8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijų planavimą, 
be kita ko, reguliuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 22 straipsnis. 
Paminėtinos ir Ne kil no ja mo jo kultūros pa vel do apsau gos specialio jo te ri to ri jų 
pla na vi mo do ku men tų ren gi mo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 
23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973, 2008, Nr. 144-5797), 
nustatančios nekilno ja mo jo kul tū ros pa vel do ap sau gos spe cia lio jo planavi-
mo do ku men tų sudėtį, šiais dokumentais nustatomas teritorines apsaugos 
priemones, šių dokumentų rengimo, viešo svarstymo, derinimo, tvirtinimo, 
keitimo ir galiojimo tvarką.

1.9. Bendrieji rekreacinių teritorijų planavimo reikalavimai yra nustatyti 
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852, 2002, Nr. 123-
5507) 23 straipsnio 4–7 dalyse. Detalesnę šių teritorijų planavimo tvarką nustato 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 
(Žin., 2004, Nr. 18-554) patvirtinti Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo 
ir apsaugos nuostatai. Nacionalinio, regiono, rajono teritorijų specialiojo 
planavimo – turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo, 
derinimo ir tvirtinimo tvarką, turizmo ir rekreacijos teritorijų planavimo 
proceso dalyvių tarpusavio santykius šio proceso metu reglamentuoja Turizmo 
ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr.4-246/D1-341 (Žin., 2004, Nr. 103-3814).

1.10. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio 
nustatymo ir keitimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos žemės 
įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 24 straipsnyje. Pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymą formuojant naujus žemės 
sklypus ir prašymų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 
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padavimą, nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 
(Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5545). Paminėtinas ir Miško žemės 
pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 (Žin., 2002, 
Nr. 48-1840; 2007, Nr. 30-1099).

1.11. Pagrindinės nuostatos, reguliuojančios valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą, yra įtvirtintos Teritorijų planavimo įstatymo aštuntajame 
skirsnyje (34–35 str.). Įstatymo nuostatas detalizuoja Teritorijų planavimo ir 
statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatai, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu 
Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2004, Nr. 109-4075), reglamentuojantys 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą 
bei statinių naudojimo priežiūrą, nustatantys priežiūrą atliekančių institucijų 
funkcijas ir teises. Pačių teritorijų planavimo dokumentų tikrinimą, atliekamą 
teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančioje 
institucijoje, reglamentuoja Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 
23 d. įsakymu Nr. D1-200 (Žin., 2004, Nr. 78-2756).

2. Tam tikrus su teritorijų planavimu susijusius teisinius santykius taip 
pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys 
(konvencijos):

2.1. Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
(Orhuso konvencija) (Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-
3773)), teritorijų planavimo procese, be kita ko, užtikrinanti visuomenės narių 
teises gauti su aplinkosauga susijusią informacija, teikti siūlymus bei kreiptis į 
nacionalinius teismus aplinkosaugos klausimais. 

2.2. Europos kraštovaizdžio konvencija (Lietuvos Respublikos įstatymas 
„Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-
4616)), nustatanti tam tikrus kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus bei 
priemones teritorijų planavimo procese.

3. Aiškinant su teritorijų planavimu susijusius teisinius santykius 
reguliuojančias teisės normas, be kita ko, yra aktuali ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo sprendimuose (plačiąja prasme) formuojama oficiali 
konstitucinė doktrina. Šiuo aspektu yra paminėtini:
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3.1. Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (1993 m. balandžio 6 d. redakcija) ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 „Dėl Kuršių 
nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ (1994 m. 
gruodžio 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

3.2. Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. redakcija) 
22 straipsnio 6 dalies (2006 m. birželio 8 d. redakcija) atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 
26 d. nutarimu Nr. 635 „Dėl Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 7.2 punkto 
(2007 m. sausio 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
miškų įstatymo nuostatoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 641 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis 
naudmenomis tvarkos patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintos miško žemės 
pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos 7.4 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms“.

4. Pastebėtina, kad šiuo metu galiojančios pagrindinės teritorijų 
planavimą ar atskiras šio proceso dalis reguliuojančios teisės aktų nuostatos, 
išskyrus kai kurias išimtis, įsigaliojo kartu su nauja Teritorijų planavimo 
įstatymo redakcija, t. y. nuo 2004 m. gegužės 1 d., todėl nagrinėjant ginčus, 
kylančius iš iki minėtos datos pradėtų teritorijų planavimo procesų, tampa 
aktualus taikytinų teisės normų klausimas.

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 
(toliau – ir Pakeitimo įstatymas) 4 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 
2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2465 (Žin., 2004, Nr. 152-5531) redakcija) 
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 minėtos datos galiojusį Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatymą ir kitus teritorijų planavimą reglamentavusius 
teisės aktus. Tad tam tikrais atvejais teritorijų planavimo dokumentai privalo būti 
rengiami, o ginčai dėl šiame procese priimtų sprendimų turi būti nagrinėjami, 
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taikant iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusias teritorijų planavimą reglamentavusias 
normas. Tą ne kartą yra akcentavęs ir Vyriausiasis administracinis teismas (pvz., 
2006 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7–850/2006). 

Administracinėje byloje Nr. A575–1415/2008 teisėjų kolegija, spręsdama 
klausimą dėl taikytinų teisės normų, kai planavimo sąlygos buvo ne kartą 
keistos, atsižvelgdama į tai, kad teritorijų planavimą reglamentavusieji teisės 
aktai numatė, jog planavimo procesas laikomas pradėtu, išdavus planavimo 
sąlygas, bei numatė planavimo sąlygų pakeitimo (tikslinimo) institutą, 
konstatavo, jog Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas 
„planavimo sąlygos“ turi būti aiškinamas kaip kompetentingos institucijos 
išduotos naujos planavimo sąlygos, nuo kurių išdavimo planavimo procesas 
laikomas pradėtu, o ne kaip jau išduotas sąlygas patikslinančios planavimo 
sąlygos. Byloje buvo nustatyta, kad planavimo sąlygos buvo išduotos 
2002 m. liepos 8 d. ir pagal šias sąlygas pradėtos vykdyti teritorijos planavimo 
procedūros, o 2004 m. gegužės 20 d. buvo išduotos patikslintos planavimo 
sąlygos, kurių patikslinimas, teisėjų kolegijos vertinimu, neturi reikšmės taikant 
Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį. Ginčo teritorijos detalusis planas turėjo 
būti baigtas rengti pagal iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusį Teritorijų planavimo 
įstatymą ir kitus teritorijų planavimą reglamentavusius teisės aktus (2008 m. 
rugpjūčio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575–1415/2008).

Administracinėje byloje Nr. A17–316/2007 Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad sąlygos detaliesiems planams ir 
specialiojo planavimo dokumentams rengti buvo išduotos 2004 m. balandžio 
5 d., o Kauno miesto savivaldybės informacija apie rengiamus detaliuosius 
planus pagal 2004 m. kovo 12 d. sąrašą „Kauno dienoje“ išspausdinta 2004 m. 
kovo 18 d., konstatavo, jog individualiam visuomeniniam santykiui taikytinas 
iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojęs Teritorijų planavimo įstatymas bei iki 
nurodyto laikotarpio teritorijų planavimą reglamentavę teisės aktai (2007 m. 
kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–316/2007). Analogiška išvada 
padaryta ir administracinėje byloje Nr. A438–679/2008. Šioje byloje teisėjų 
kolegija nustatė, kad projektavimo darbų rangos sutartis su plano rengėju 
buvo sudaryta 2003 m. lapkričio 3 d., ginčo detalusis planas pradėtas rengti 
2003 m. gruodžio 16 d. pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu patvirtintas detaliojo plano rengimo sąlygas, o viešo 
svarstymo su visuomene procedūros buvo pradėtos 2003 m. spalio 1 d., 
laikraštyje išspausdinus skelbimą apie numatomą rengti detalųjį planą, pagal 
kurį pirmasis viešas susirinkimas su visuomene įvyko 2003 m. spalio 10 d. 
(2008 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–679/2008).
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II. Teritorijų planavimo sąvoka, rūšys ir planavimo dokumentų teisinis statusas

1. Įstatyminė teritorijų planavimo definicija yra pateikiama Teritorijų 
planavimo įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje. Šioje nuostatoje įtvirtinta, kad 
teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai 
erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, 
paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens 
naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai 
formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų 
veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Aiškindamas šį apibrėžimą 
teritorijų planavimo tikslų, įtvirtintų to paties įstatymo 3 straipsnyje, 
kontekste, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog teritorijų 
planavimas – tai fizinių, juridinių asmenų veiklos teritorinis organizavimas, 
kuriuo siekiama užtikrinti viešąjį interesą – racionalų teritorijos panaudojimą 
specifiniu būdu – nustatant ar formuojant tam tikrų teritorijų juridinį statusą, 
kuris išreiškiamas įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose 
dokumentuose, kuriuose raštu ir grafiškai užfiksuojamos žinios apie teritoriją, 
žemės sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo ir plėtojimo reikmes, sąlygas bei 
tvarką (2005 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4–247/2005; 
taip pat žr. 2006 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4–
1039/2006; 2006 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14–86/2007; 
2008 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1968/2008; 2008 
m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822–1678/2008). 

2. Viena iš teritorijų planavimo rūšių yra bendrasis teritorijų planavimas, 
kuris apibrėžiamas kaip kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo 
politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms 
tvarkymo priemonėms nustatyti (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 2 d.).

2.1. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog teritorijos 
bendrasis planavimas yra sudėtingas, daug laiko trunkantis kompleksinis 
planavimo procesas, kurio metu tarpusavyje derinami visuomenės poreikiai, 
planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumai, geografinė padėtis, 
geologinės sąlygos, urbanistikos, architektūros, techniniai, aplinkosaugos, 
paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo 
reikalavimai, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų 
teisės, valstybės saugumo ir gynybos poreikiai (2008 m. sausio 31 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525–135/2008). 
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2.2. Bendrojo teritorijų planavimo rezultatai yra įtvirtinami teritorijos 
bendrajame (generaliniame) plane, kuris Teritorijų planavimo įstatymo 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžiamas kaip teritorijų kompleksinio planavimo 
dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, 
nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos 
naudojimo bei apsaugos principai. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 
9 straipsnio 2 dalimi, šis dokumentas yra privalomas visiems planuojamoje 
teritorijoje esančio nekilnojamojo turto savininkams, valdytojams ar 
naudotojams. Aiškindamas šias Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, 
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog bendrasis teritorijos 
planas iš esmės nustato teritorijos vystymo, naudojimo bei apsaugos principus 
(tam tikras elgesio taisykles), kuriais turi vadovautis visi planuojamos teritorijos 
nekilnojamojo turto savininkai, valdytojai ar naudotojai (individualiais 
požymiais neapibūdinti subjektai). Kadangi bendrasis teritorijos planas atitinka 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje4 įtvirtintus 
norminio teisės akto požymius, jis yra laikytinas norminiu administraciniu 
aktu (2005 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–115/2005). 
Administracinėje byloje Nr. A10–1020/2004 teisėjų kolegija taip pat konstatavo, 
kad sprendimas, kuriuo patvirtintas Kauno miesto bendrasis planas, laikytinas 
norminiu aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies 
ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 17 
dalies prasme (2004 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–
1020/2004). Pozicijos, kad bendrasis (generalinis) planas yra norminis teisės 
aktas, Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikėsi ir vėlesnėje savo 
praktikoje (pvz., 2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–
301/2007; 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5–324/2007; 
2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–213/2009; 2009 
m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442–654/2009).

2.3. Pažymėtina, kad nors pagal Teritorijų planavimo įstatymo 
9 straipsnio 2 dalį bendrasis teritorijos planas yra privalomas visiems 
planuojamoje teritorijoje esančio nekilnojamojo turto savininkams, t. y. 
bendrasis planas yra žemės savininkų nuosavybės teises ribojantis veiksnys, 
tačiau šis ribojimas taip pat nėra absoliutus. To paties įstatymo 12 straipsnio 4 
dalis nustato, kad savivaldybės teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji 
planai nekeičiami, jei šių planų gyvenamosios, visuomeninės, pramonės 
ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito 
naudojimo būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 

4 Žin., 1999, Nr. 13-308; 2001, Nr. 85-2566.
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procentų bendro konkrečios teritorijos pažymėto ploto. Atsižvelgdamas į tai, 
Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog pareiškėjai detaliojo 
planavimo procedūromis gali siekti, kad net iki 20 procentų atitinkamame 
kaime numatytos „pramonės ir verslo teritorijos“ būtų pakeista į kitokią 
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (2008 m. sausio 31 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525–135/2008). Kitoje byloje teisėjų kolegija nurodė, 
kad Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtindamas nuostatą 
– kol atitinkamoje teritorijoje kito naudojimo būdo žemės sklypai sudaro 
ne daugiau nei 20 procentų tos teritorijos ploto – įstatymų leidėjas laikėsi 
nuomonės, kad iki 20 procentų kito naudojimo būdo žemės sklypas neturės 
esminės įtakos atitinkamai teritorijai, todėl šią aplinkybę numatė kaip vieną iš 
sąlygų, kai savivaldybės teritorijos bendrasis planas nekeičiamas. Nurodžiusi, 
jog savivaldybės taryba, kaip ir kiekvienas kitas viešojo administravimo 
subjektas, savo diskrecijos teisę gali realizuoti tik įstatymo nustatytose ribose 
ir atsižvelgdama į tai, kad įstatymų leidėjas imperatyviai nurodė, jog esant 
tam tikroms sąlygoms bendrieji planai nekeičiami, teisėjų kolegija pripažino, 
jog atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, ginčijamu sprendimu 
nustatydamas, jog visuomeninės paskirties teritorijų keitimas į kito naudojimo 
būdo teritorijas galimas tik laikantis bendrojo plano svarstymo ir tvirtinimo 
procedūrų, nustatė kitokį nei įstatyme teisinį reguliavimą (2007 m. gruodžio 3 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–1067/2007).

3. Specialųjį teritorijų planavimą Teritorijų planavimo įstatymo 2 
straipsnio 28 dalyje įstatymų leidėjas apibrėžė kaip atskiroms veiklos sritims 
reikalingų teritorijų erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos 
priemonių planavimą. To paties straipsnio 27 dalyje, specialusis planas 
(projektas) yra apibūdinamas kaip teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, 
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms 
veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir 
(ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai. Pagrindiniams specialiojo 
teritorijų planavimo proceso aspektams reglamentuoti įstatymų leidėjas 
įtvirtino bendrąsias nuostatas Teritorijų planavimo įstatymo trečiajame 
skirsnyje „Specialusis teritorijų planavimas“.

Skirtingai nei bendrasis ar detalusis planavimas, specialusis teritorijų 
planavimas pasižymi didele specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, 
išvardintų Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, įvairove. 
Ši įvairovė lemia, jog specialusis teritorijų planavimo dokumentas pagal 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką gali būti 
priskiriamas arba prie norminių, arba prie individualių administracinių aktų. 
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Paminėtina, kad administracinėje byloje Nr. AS62–216/2008 teisėjų kolegija yra 
pažymėjusi, jog Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalis nustato, kad 
specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai gali rengti ir kitus reikalingus 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kas leidžia daryti išvadą, jog 
išsamaus specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sąrašo įstatymas 
nenustato. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, specialusis 
teritorijų planavimas skirstomas į lygmenis pagal planuojamos teritorijos 
dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – gali būti nacionalinio (visa valstybės 
teritorija), regiono (valstybės teritorijos dalys, išsiskiriančios administraciniu 
(apskritys), principiniu funkciniu bendrumu), rajono (regiono dalys, 
išsiskiriančios administraciniu (savivaldybės), konkrečiu funkciniu bendrumu) 
ir vietovės (žemės sklypai ar jų grupės) lygmens specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentai. Taigi vien faktas, jog konkretus teritorijų planavimo dokumentas 
yra priskirtinas prie specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, neleidžia 
daryti išvados, jog jis yra norminio pobūdžio aktas. Tai, ar konkretus specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentas yra norminio ar individualaus pobūdžio, gali 
būti sprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šio dokumento 
reguliavimo apimtį ir jo pobūdį bei kitus kriterijus. Šioje byloje teisėjų kolegija, 
įvertinusi skundžiamos nutarties turinį, pripažino, jog pirmosios instancijos 
teismo išvada apie pareiškėjų nurodyto specialiojo plano (specialiųjų planų) 
priskyrimą norminio pobūdžio aktams nelaikytina motyvuota ir argumentuota, 
kadangi iš esmės padaryta remiantis specialiųjų planų apskritai bei specialiojo 
teritorijų planavimo sąvokų abstrakčiu įvertinimu, o ne nagrinėtinų specialiųjų 
planų reguliavimo apimties ir turinio, pobūdžio bei kitų kriterijų analize (2008 
m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62–216/2008)5.

Spręsdamas klausimą dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano 
teisinio statuso, Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog 
valstybinio parko, t. y. saugomos teritorijos, tvarkymo planai (planavimo 
schemos) priskirtini prie specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, 
kurie reglamentuoja veiklą saugomoje teritorijoje6. Jais nustatomi tam tikri 
draudimai, ribojimai ar leidimai atitinkamai veiklai visoje parko teritorijoje 
ar tam tikrose jo dalyse. Šie nustatymai yra programinio, nevienkartinio 
pobūdžio ir yra skirti individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei. 

5 Pavyzdžiui, Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybė tam tikrais 
atvejais vietoje detaliųjų planų rengti žemėvaldų planus (projektus), kurie priskirtini prie specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentų (Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Tačiau įvertinus šių 
specialiojo planavimo dokumentų pobūdį, turinį ir esmę, jie tam tikrais atvejais galėtų būti laikomi 
ir individualaus pobūdžio teisės aktais. 

6 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 str. 1 d. 3 p., 12 str. 3 d., 13 str. Žin., 2001, Nr. 
108-3902.
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Todėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas yra norminis teisės aktas 
(2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS15–55/2006; taip 
pat žr. 2005 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4–195/2005;. 
2005 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5–335/2005; 2007 m. 
gruodžio 3 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. 
I14–13/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 3(13), 2007, p. 8–24; 2009 m. 
vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146–88/2009).

4. Teritorijų planavimo įstatymas detalųjį planavimą apibrėžia kaip 
savivaldybės teritorijos dalių planavimą žemės sklypo naudojimo ir veiklos 
jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti, pakeisti arba 
panaikinti. Tai reiškia, kad detalusis planavimo procesas visada nukreiptas į 
konkretų žemės sklypą ar jų grupes ir šio proceso metu detaliojo planavimo 
dokumentuose įtvirtinami nustatantys veiklos žemės sklype sąlygas, teises ir 
prievoles, sprendiniai (2005 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A4–247/2005).

4.1. Detalusis planas, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 2 
straipsnio 3 dalimi, yra suprantamas, kaip teritorijų planavimo dokumentas, 
kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Spręsdama klausimą 
dėl šio dokumento teisinio statuso administracinėje byloje Nr. A5–63/2003, 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų plenarinė sesija nurodė, jog 
nustatyta tvarka patvirtintas detalusis planas (juo nustatytas teritorijos 
juridinis statusas) įeina į juridinių faktų sudėtį, būtiną tam tikriems santykiams 
atsirasti, o jo būdingas bruožas yra tas, kad kiti teisės aktai priimami po to, 
kai patvirtinamas detalusis planas ir remiantis juo. Detaliuosiuose planuose 
neišreiškiamos abstrakčios bendrosios teisės normos (elgesio taisyklės), nes 
pirmiausia juose tiesiogiai nėra išreiškiami bendri nurodymai atitinkamai 
elgtis – šiais planais nustatomas tam tikros teritorijos juridinis statusas, kuris 
nėra nukreiptas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, bet 
yra susijęs su toje teritorijoje vykdomos veiklos tam tikrų sąlygų nustatymu. 
Visas detalusis planas (ar jo atskiros dalys) visada susijęs su konkrečiu, vietos 
požiūriu aiškiai nustatomu (identifikuojamu) sklypu (teritorija) ir nėra skirtas 
individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Detaliajame plane 
įtvirtintas teritorijos teisinis statusas susidaro iš dalių, susijusių su konkrečiais 
žemės sklypais. Teismas taip pat pabrėžė, jog Teritorijų planavimo įstatyme 
numatyta teisė tvirtinti ne atskiro žemės sklypo, bet jų grupės, miestų ar 
miestelių, kaimų teritorijų detaliuosius planus sietina su valdymo ekonomijos 
įgyvendinimu ir nekeičia detaliojo plano, nukreipto į konkrečių žemės 
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sklypų ar jų grupių, teritorijų juridinio statuso nustatymą, vertinimo kaip 
neatitinkančio norminio teisės akto požymių (Vyriausiojo administracinio 
teismo plenarinės sesijos 2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A5–63/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4, p. 350–364). Paminėtina 
ir tai, kad rengiant detalųjį planą įvertinamos gretimybės (su planuojamąja 
teritorija besiribojantys žemės sklypai ar miško valdos, valstybės saugomos 
teritorijos ar objektai, nekilnojamasis turtas, apsauginės zonos, inžinerinės 
infrastruktūros projektai), darančios įtaką detaliojo plano sprendiniams, 
tačiau teritorijos tvarkymo režimas joms nenustatomas (2004 m. gruodžio 24 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–693/2004). Taigi pagal formuojamą 
administracinių teismų praktiką, detalusis planas – individualus teisės aktas 
(taip pat žr. 2005 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11–787/2005; 
2008 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556–128/2008).

III. Teritorijų planavimo etapai

A. Prielaidos teritorijų planavimo procesui pradėti bei parengiamasis etapas

1. Teritorijų planavimas – viešosios teisės sritis, ir šiam procesui pradėti 
yra būtinas kompetentingo viešojo administravimo subjekto sprendimas. 
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, 
o plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas. 
Tokios institucijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, privalo 
veikti tik taip, kaip numato teisės aktai, priešingu atveju būtų pažeistas viešojo 
administravimo subjektui taikytinas bendrojo draudimo principas – veikti 
taip, kaip nėra leidžiama (2009 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556–383/2009; 2009 m. balandžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502–72/2009). Taigi teritorijų planavimas gali būti 
pradedamas, o patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai gali būti keičiami 
tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir pagrindais.

1.1. 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos teritorijų 
planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo7 2 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnyje 
įstatymų leidėjas nustatė, jog apskričių teritorijų bendrieji planai turėtų būti 
parengti iki 2006 m. gruodžio 31 d. dienos, o savivaldybių teritorijos ir jų 
dalių – iki 2007 m. gruodžio 31 d. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, 
7 Žin., 2004, Nr. 21–617.
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tai, kad savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) bendrieji 
planai turėjo būti parengti iki 2007 m. gruodžio 31 d. matyti ir iš Teritorijų 
planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies (Konstitucinio Teismo 2009 m. 
birželio 22 d. nutarimas).

1.2. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 
specialieji planai rengiami, kai juos rengti yra numatyta pagal įstatymus ar 
kitus teisės aktus, kai bendrojo teritorijų planavimo dokumentai nėra parengti, 
ar kai galiojančių bendrojo ar detaliojo planavimo dokumentų sprendiniai 
planuojamai veiklai nėra parengti arba būtina detalizuoti bendrojo teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinius.

1.3. Konkretus sąrašas aplinkybių, kurioms esant rengiami detalieji 
planai, yra pateikiamas Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje. 
Tačiau Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalis taip pat numato, 
kad detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai nustato įstatymai 
ir kiti teisės aktai. Todėl administracinėje byloje Nr. A14–682/2005 teisėjų 
kolegija, spręsdama ginčą dėl atsisakymo išduoti planavimo sąlygas detaliojo 
teritorijų planavimo dokumentui rengti, be kita ko, nurodė, jog įstatyme 
nėra nuostatos, draudžiančios detalųjį planavimą, jeigu nėra kurios nors iš 
Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių 
(2005 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–682/2005). 

1.4. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įstatymai ir kiti teritorijų planavimą 
reguliuojantys teisės aktai numato atvejus, kada nebūtina rengti teritorijų 
planavimo dokumentų. Pavyzdžiui, Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 
3 dalis nustato, jog detalieji planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti 
statiniams statybos leidimas yra nereikalingas, taip pat tuomet, kai statant 
statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas nekeičiamas ir jeigu 
tai numatyta kituose įstatymuose. Administracinėje byloje Nr. A2–235/2007 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad tuo 
atveju, jei statant gyvenamąjį namą ir tiesiant gatvę nekeičiamas žemės sklypo 
tvarkymo ar naudojimo režimas, numatytas detaliajame plane, ir jei nėra kitų 
sąlygų, numatytų Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, detalusis 
planas šių objektų statybai nereikalingas. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad 
Detaliųjų planų rengimo taisyklių 17 punkto nuostata, kad „vadovaudamasi 
Teritorijų planavimo įstatymo, poįstatyminių ir kitų teisės aktų nuostatomis, 
savivaldybės institucija kiekvienu konkrečiu atveju, išnagrinėjusi žemės sklypo 
naudotojo ar valdytojo prašymą ir turimus teritorijų planavimo dokumentus, 
sprendžia, ar numatytai veiklos programai realizuoti (tęsti) būtinas detalusis 
planas (jo keitimai), ar gali būti rengiamas statybos ar kitokios veiklos 



395

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, 
taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas

projektas“, reiškia, jog savivaldybės institucija nustato, ar pagal galiojančius 
teisės aktus reikalingas detalusis planavimas, ir negali būti aiškinama, kad 
šia norma savivaldybės institucijai suteikiama visiška diskrecija spręsti, ar 
kiekvienu konkrečiu atveju turi būti rengiamas detalusis planas (2007 m. 
balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2–235/2007).

2. Teritorijų planavimo dokumentai (bendrieji (generaliniai), detalieji 
planai, specialiojo teritorijų planavimo dokumentai) sudaro atitinkamą 
hierarchinę struktūrą, kurią apsprendžia dokumento teisinis statusas, 
planavimo lygmuo, taip pat – suplanuotos teritorijos dydis bei sprendinių 
konkretizavimo lygis. Įstatymų leidėjas yra aiškiai nustatęs, jog specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai neturi prieštarauti atitinkamiems 
bendriesiems (generaliniams) planams (Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 
2 d.), o detalieji planai – planuojamoje teritorijoje galiojantiems bendrojo ir 
(ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (Teritorijų 
planavimo įstatymo 24 str. 4 d.). Teritorijų planavimo procese dalyvaujantys 
viešojo administravimo subjektai neretai konkretiems teisiniams santykiams 
klaidingai taiko paminėtas įstatymo nuostatas, dėl ko nepagrįstai atsisako 
atlikti jų kompetencijai priklausančius veiksmus teritorijų planavimo procese, 
motyvuodami aplinkybe, jog nesant parengto ir (ar) patvirtinto atitinkamo 
aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumento, specialiojo ar (ir) 
detaliojo teritorijų planavimo dokumentai negali būti rengiami.

2.1. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog 
specialieji teritorijų planavimo dokumentai, nesant patvirtintų bendrųjų 
teritorijos planų, ne tik kad gali, bet tam tikrais atvejais ir privalo būti rengiami 
(pvz., 2006 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8 –1024/2006; 
2008 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39–804/2008; 2008 m. 
rugsėjo 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63–1607/2008). Teritorijų 
planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad specialieji 
planai rengiami, kai bendrojo planavimo dokumentai nėra parengti. To paties 
įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad tais atvejais, kai savivaldybės 
teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti, privaloma rengti specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentus – kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros 
plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus). 
Atsižvelgdama į tai, administracinėje byloje Nr. A8–1024/2006 teisėjų kolegija 
padarė išvadą, jog atsakovės teiginys, kad jokie teritorinio planavimo dokumentai, 
taip pat specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai), negali 
būti rengiami, nesant patvirtinto teritorijos bendrojo plano, yra nepagrįstas 
(2006 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–1024/2006). Be 
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to, aiškindamas paminėtas Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, Vyriausiasis 
administracinis teismas yra pažymėjęs, jog atsakingos vietos savivaldos 
institucijos turi užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje būtų parengti arba 
bendrieji, arba, jei jų nėra, įstatymo numatytų rūšių specialieji planai. Byloje 
buvo nustatyta, kad 2005–2006 metais Vilniaus rajono savivaldybė (atsakovas) 
priėmė tris sprendimus, kuriais leido privatiems juridiniams asmenims rengti 
atskirų žemės sklypų specialiuosius planus. Tačiau teisėjų kolegija šių sprendimų 
nevertino kaip sudarančių pagrindą teigti, jog atsakovas vykdė įstatyminę pareigą 
organizuoti specialiųjų planų rengimą savivaldybės teritorijoje. Teismas pabrėžė, 
kad rengiant tik atskirų sklypų specialiuosius planus negali būti užtikrintas 
specialiojo planavimo uždavinių įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje 
(2006 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–2275/2006). 
Administracinėje byloje Nr. A11–1121/2007 teismas, aiškindamas Teritorijų 
planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatą lingvistiniu teisės aiškinimo 
metodu, atkreipė dėmesį į privalomąjį šios nuostatos pobūdį subjektams, kuriems 
ši norma yra adresuota be jokių išlygų. Atsižvelgusi į Teritorijų planavimo 
įstatymo 14 straipsnio 3 punktą (pagal kurį specialiojo teritorijų planavimo 
organizatoriais nurodyti savivaldybių administracijų direktoriai) ir į Vietos 
savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktą (pagal kurį savivaldybių teritorijų 
planavimas yra priskirtoji savivaldybių funkcija), teisėjų kolegija pažymėjo, kad 
ši teisės norma (nurodytas imperatyvas) taikytina vietos savivaldos institucijoms, 
o nurodytas savivaldybės teritorijos planavimas turi būti atliktas (savivaldybės 
administracijos organizuotas) per protingus ir pakankamus šiems darbams atlikti 
terminus, juos skaičiuojant nuo minėtos pareigos atsiradimo dienos, t. y. nuo 
minėtos įstatymo nuostatos įsigaliojimo dienos (2007 m. gruodžio 11 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A11–1121/2007).

2.2. Vertinant galimybę rengti detaliuosius planus nesant patvirtinto 
bendrojo plano ar atitinkamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento 
(dokumentų), atkreiptinas dėmesys į jau minėtą Teritorijų planavimo 
įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, jog bendrieji planai 
privalomi visiems planuojamoje teritorijoje esančio nekilnojamojo turto 
savininkams, valdytojams ar naudotojams. To paties įstatymo 24 straipsnio 
4 dalis įtvirtina nuostatą, jog detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų 
planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos 
institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų arba specialiųjų 
planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, aiškindama šias nuostatas, 
yra pažymėjusi, kad jos numato bendrųjų planų privalomumą nekilnojamojo 
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turto savininkams, valdytojams ar naudotojams, taip pat draudimą rengti 
detaliuosius planus, jei jie prieštarauja bendrųjų arba specialiųjų teritorijos 
planų sprendiniams ar teisės aktų reikalavimams, tačiau nė viena iš nurodytų 
teisės normų neįtvirtina principinio draudimo rengti visų rūšių teritorinio 
planavimo dokumentus nesant patvirtinto teritorijos bendrojo plano (2006 
m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–1024/2006; 2006 
m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1114/2006; 2007 m. 
birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–658/2007).

2.3. Vis dėlto teritorijų planavimo dokumentų rengimas, kai nėra 
patvirtinto bendrojo plano ar atitinkamų specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentų, tam tikrais atvejais, kurie yra pripažįstami ir Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje, yra negalimas.

2.3.1. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalis nustato, kad 
detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 
iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas 
savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose. 
Tačiau jei minėti teritorijų planavimo dokumentai nėra parengti, detaliųjų 
planų planavimo organizatoriumi gali būti tik savivaldybės administracijos 
direktorius arba valstybinės žemės valdytojas. Vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinė teisėjų kolegija, sistemiškai vertindama Teritorijų planavimo 
įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatą, išaiškino, jog įstatymų leidėjas 
nedraudžia rengti detaliųjų planų, keičiančių pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, net jei toks keitimas 
nėra numatytas bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose, tačiau tokiu 
atveju planavimo organizatoriumi turi būti savivaldybės administracijos 
direktorius (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146–335/2008, Administracinė jurisprudencija“ 
Nr. 5(15), 2008, p. 184–228). Pabrėžtina, kad minėtas draudimas apriboja 
galimybes rengti detaliuosius planus, keičiant tikslinę žemės naudojimo 
paskirtį, be patvirtinto bendrojo ar specialaus plano, tik žemės ūkio paskirties 
žemėje, tačiau jis nėra ir negali būti taikomas kitiems atvejams, susijusiems 
su pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimu (2006 m. birželio 
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–1063/2006; taip pat žr. 2007 m. 
balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10–372/2007).

2.3.2. Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog 
rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų ir 
kitos paskirties pastatų bei statinių statybai galima tik tais atvejais, kai statyba 
numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba 
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specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, saugomų paveldo objektų, 
taip pat gyvenamųjų ar kitų teritorijų išdėstymo planuose. Vyriausiasis 
administracinis teismas, nustatęs, kad pareiškėjo prašymų sudaryti detaliojo 
teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį 
pateikimo metu ginčo teritorijoje nebuvo patvirtintų bendrųjų, specialiųjų 
planų ar kitų teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose būtų numatyta 
gyvenamųjų namų statyba, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai pripažino, kad Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos šiuo metu 
draudžia pareiškėjui atlikti minėto žemės sklypo detalųjį planavimą, keičiant 
pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš miškų ūkio į gyvenamosios paskirties 
(2008 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502–665/2008).

Paminėtina, kad iki 2006 m. birželio 13 d., kai įsigaliojo Teritorijų 
planavimo įstatymo pakeitimai8, minėtoje nuostatoje buvo įtvirtintas 
draudimas rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų 
namų kvartalų ar gyvenamųjų namų grupių (daugiau kaip trys gyvenamieji 
namai) statybai, nesant paminėtų bendrųjų planų ar specialiųjų planų. 
Administracinėje byloje Nr. A248–313/2008, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija konkretizavo minėtą Teritorijų planavimo įstatymo nuostatą, 
nurodydama, jog ji negali būti aiškinama kaip draudžianti rengti detaliuosius 
planus, kuriais siekiama ne formuoti naują gyvenamųjų namų kvartalą ar 
grupę, o jau egzistuojančioje, detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje, 
esančioje gyvenamųjų namų kvartale ir skirtoje gyvenamųjų namų statybai, 
vieną iš sklypų padalinti į kelis mažesnius sklypus, nekeičiant tikslinės žemės 
naudojimo paskirties, jos naudojimo būdo ar pobūdžio. Teisėjų kolegija 
atkreipė dėmesį į tai, jog esant minėtai situacijai, pareiškėjos pageidaujamas 
žemės sklypų padalijimas neprieštarautų teritorijų planavimo tikslams, 
numatytiems Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnyje, netrukdytų bendrojo 
planavimo uždaviniams, išvardintiems to paties įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, 
bei nepažeistų skirtingų teritorijų planavimo rūšių (bendrojo, specialiojo ir 
detaliojo teritorijų planavimo) tarpusavio koreliacijos principų (2008 m. kovo 
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248–313/2008).

3. Planavimo organizatoriai – Vyriausybė arba jos įgalioti viešojo 
administravimo subjektai, apskrities viršininkas, savivaldybės administracijos 
direktorius, juridiniai ir fiziniai asmenys, organizuojantys teritorijų planavimo 
dokumentų rengimą, derinimą, konsultavimąsi ar viešą svarstymą ir teikimą 
tvirtinti (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 18 d.). Vyriausiasis administracinis 

8 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 1. 2. 7. 10. 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Žin., 2006, Nr. 66-2429.
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teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog planavimo organizatorius jau yra žinomas 
prieš prasidedant teritorijos planavimo parengiamajam etapui ir prieš 
kreipimąsi dėl planavimo sąlygų išdavimo, t. y. planavimo organizatoriaus 
tinkamumo (o kartu ir jo teisių bei pareigų perdavimo detaliojo teritorijų 
planavimo atveju) klausimas jau yra išsprendžiamas prieš nurodytus veiksmus 
(pvz., 2006 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS9–563/2006; 
2007 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11–353/2007; 2007 m. 
lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–505/2007).

3.1. Aiškindama Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 
dalies nuostatą, pagal kurią savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka, 
atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo 
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar 
naudotojui, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra nurodžiusi, 
jog ši norma interpretuotina kaip įstatymų leidėjo suteikta teisė viešojo 
administravimo subjektui perduoti dalį savo teisių ir pareigų (organizuoti 
detaliojo plano rengimą; pasirinkti detaliojo plano rengėją; finansuoti 
detaliojo teritorijų planavimo darbus; teikti detaliojo plano projektą viešai 
svarstyti, derinti, teikti tikrinti ir tvirtinti Teritorijų planavimo įstatymo ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka; atlikti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas), atliekant detalųjį teritorijų planavimą, 
žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui, kurie gali būti tiek fiziniai, tiek 
juridiniai asmenys (2006 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A17–1114/2006). Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalis 
numato alternatyvų (atsižvelgiant į savivaldybės administracijos subjektyvų 
situacijos įvertinimą) vietos savivaldos institucijų elgesio modelį (2007 m. 
lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–1034/2007). Tačiau, kaip 
konstatavo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A8–441/2007, sutarties 
sudarymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų 
perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui – veiksmas valstybinio 
administravimo srityje, kuris yra priskirtas savivaldybės kompetencijai 
(2007 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–441/2007). 
Todėl Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, 
kad savivaldybės administracijai įstatymo suteikta diskrecijos teisė priimti 
sprendimus dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių perdavimo nėra 
absoliuti ir turi būti realizuojama įstatymų nustatytose ribose, o nesant 
teisės aktuose nustatytų kliūčių, minėta sutartis privalo būti sudaroma (pvz., 
2006 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–1114/2006; 2007 
m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–1034/2007; 2008 
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m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502–47/2008; 2008 m. 
rugpjūčio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146–1414/2008; 2009 
m. balandžio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556–476/2009). 
Administracinėje byloje Nr. A14–253/2007 teisėjų kolegija nurodė, kad minėta 
viešojo administravimo subjekto teisė negali būti prilyginta privačioje teisėje 
veikiančiam sutarties šalių valios laisvės principui. Viešojoje teisėje veikiantys 
administravimo subjektai diskrecijos teisę realizuoja teisės aktų nustatytose 
ribose, todėl atsakovas gali paneigti pareiškėjui įstatymu suteiktą teisę perimti 
detaliojo planavimo organizatoriaus teises tik remdamasis įstatyme (teisės 
akte) nustatytu pagrindu (2007 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A14–253/2007). Konkretizuodamas paminėtų normų taikymą, Vyriausiasis 
administracinis teismas yra pažymėjęs, jog žemės sklypų valdytojo ar 
naudotojo prašymas bei teisės aktuose įtvirtintų sąlygų detaliojo teritorijų 
planavimo organizatoriaus teisėms ir pareigoms perduoti buvimas sukuria 
savivaldybės administracijos direktoriui pareigą sudaryti sutartį dėl detaliojo 
teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, o kitoks 
šių normų aiškinimas prieštarautų viešosios teisės principams. Konstatavęs, 
jog byloje nenustatyta, kad pareiškėjų prašymuose nurodyti planavimo 
tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams ar bendrųjų ir 
specialiųjų planų sprendiniams, o papildomų aplinkybių, kliudančių tenkinti 
pareiškėjų prašymus nenurodyta, teismas pripažino, jog pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovas neteisėtai atsisakė tenkinti 
prašymus sudaryti sutartis dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų 
perdavimo pareiškėjams (2008 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A502–47/2008). Administracinėje byloje Nr. A2–1874/2005 teisėjų kolegija 
pabrėžė, kad aiškinant šias teisės normas taip, kaip atsakovas (sudaryti 
ar nesudaryti aptariamą sutartį yra savivaldybės diskrecijos teisė), būtų 
pažeistos gero administravimo taisyklės, konstitucinis principas „valdžios 
įstaigos tarnauja žmonėms“ (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.), 
o atsižvelgiant į tai, kad 2004 m. gruodžio 26 d. rašte atsakovas sutiko dėl 
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perleidimo pareiškėjui – taip pat 
ir valdžios institucijų veiksmų nuoseklumo bei teisėtų lūkesčių principai. 
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad atsakovas (savivaldybės administracijos 
direktorius) nesutiko pats tapti pareiškėjo pageidaujamo detaliojo plano 
organizatoriumi, konstatavo, jog nesant teisinių kliūčių detaliojo plano 
rengimui, atsakovas turėjo sudaryti sutartį su pareiškėju dėl planavimo 
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (2005 m. gruodžio 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A2–1874/2005). Analogiškos pozicijos Vyriausiasis 
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administracinis teismas laikėsi ir kitoje byloje. Teisėjų kolegija, vertindama 
savivaldybės administracijos neigiamą poziciją dėl detaliojo teritorijų 
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo 
su pareiškėju, nes nėra parengto bendrojo teritorijos plano, konstatavo, jog 
teisinių kliūčių sudaryti su pareiškėju sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo 
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo nėra – draudimas rengti detalųjį 
planą šiuo atveju nesietinas su neparengtu ir nepatvirtintu teritorijos 
bendruoju planu (2006 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–
1114/2006). Taigi Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai 
laikomasi pozicijos, jog vietos savivaldos institucijų atsisakymas sudaryti 
sutartį dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
turi būti teisiškai pagrįstas, t. y. nesant teisinių kliūčių sudaryti minėtą sutartį, 
savivaldybės administracija privalo ją sudaryti. 

Pažymėtina, kad sutartis dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir 
pareigų perdavimo gali būti pasirašyta tik su detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentu rengiamo žemės sklypo valdytojais ar naudotojais. Kaip matyti iš 
2009 m. gegužės 22 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A525–448/2009, tai 
gali lemti atitinkamus apribojimus rengiant tam tikros teritorijos detalųjį planą. 
Tais atvejais, kai žemės sklypo valdytojai ar naudotojai, su kuriais yra sudaryta 
sutartis dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, detaliai 
suplanuoja ne jų valdomą ar naudojamą teritoriją ir nėra kitų žemės sklypų 
valdytojų ar naudotojų sutikimo, tokie veiksmai gali būti įvertinti kaip neteisėti.

3.2. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog nei Teritorijų 
planavimo įstatymas, nei jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai nenumato, 
kad bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir 
pareigos sutartimi galėtų būti perduotos kitiems nei atitinkamai Teritorijų 
planavimo įstatymo 8 ir 14 straipsniuose nurodytiems subjektams (pvz., 2007 m. 
gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A16–1188/2007; 2008 m. spalio 
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–692/2008). Kita vertus, Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad privatūs juridiniai asmenys 
gali būti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai, o fiziniai asmenys, 
vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, specialiojo 
teritorijų planavimo organizatoriais gali būti tik tais atvejais, kai tai numatyta 
kituose įstatymuose. Administracinėje byloje Nr. A8–1024/2006 buvo pažymėta, 
jog jokių papildomų sąlygų privatiems juridiniams asmenims, siekiantiems 
organizuoti specialųjį teritorijų planavimą, Teritorijų planavimo įstatymo III 
skirsnis „Specialusis teritorijų planavimas“ nenumato. Atsižvelgdama į tai, teisėjų 
kolegija šioje byloje konstatavo, jog priežasčių, dėl kurių pareiškėjas uždaroji 
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akcinė bendrovė „Milesija“ negalėtų būti specialiojo teritorijų planavimo 
organizatoriumi, nenustatyta. Nenurodyta ir jokių kitų teisiškai reikšmingų 
aplinkybių, kurios neleistų pareiškėjui rengti atitinkamos teritorijos specialųjį 
planą (2006 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–1024/2006; 
taip pat žr. 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756–
1464/2008). Atkreiptinas dėmesys ir į administracinę bylą Nr. A39–840/2008, 
kurioje buvo kilęs ginčas dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus sprendimo neleisti pareiškėjui rengti infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano, numatant rekreacinio naudojimo teritoriją bei mažaaukščių 
gyvenamųjų namų teritoriją. Šioje byloje teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors 
pagal Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio nuostatas pareiškėjas galėjo 
būti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi, tačiau savo prašyme leisti 
rengti teritorijos specialųjį planą pareiškėjas turėjo aiškiai ir nedviprasmiškai 
nurodyti specialiojo teritorijos planavimo objektą (2008 m. gegužės 29 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A39–840/2008).

4. Tais atvejais, kai yra teisės aktuose nustatytieji pagrindai teritorijų 
planavimo dokumentams rengti bei žinomas planavimo organizatorius, 
pradedamas teritorijų planavimo procesas, kurio parengiamojo etapo 
metu nustatomi teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir 
patvirtinama planavimo darbų programa, prireikus – atliekami tyrimai, viešai 
paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 
2 d., 17 str. 2 d., 25 str. 2 d.; apie viešą paskelbimą skaitykite Apibendrinimo V 
skyriuje „Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese“). 

Teritorijų planavimo procesui prasidėti, be kita ko, yra reikalingas 
kompetentingos institucijos sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo pradžios. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog 
sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo (kaip ir planavimo 
sąlygos (sąlygų sąvadas)) yra administracinis teisės aktas, kuriuo sukuriamos 
atitinkamos teisės ir pareigos tiek planavimo organizatoriui, tiek teritorijos 
planavimo dokumentą tvirtinančiai institucijai planuojant konkrečią teritoriją 
(2005 m. kovo 24 d  nutartis administracinėje byloje Nr. A8–324/2005). Vertinant 
kompetentingos institucijos atsisakymo leisti rengti teritorijų planavimo 
dokumentus teisinę reikšmę, paminėtina Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A17–1114/2006. Šioje 
byloje buvo nustatyta, jog asmuo, norėdamas pradėti rengti detalųjį planą, 
kuriuo miško paskirties žemė būtų pakeista į kitos paskirties žemę, kreipėsi 
į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Ši institucija 2005 m. spalio 11 
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d. dokumente nurodė, kad detaliojo plano rengimas neįmanomas, nes nėra 
parengtas Vilniaus rajono teritorijos bendrasis planas. Teisėjų kolegija nurodė, 
kad šiuo raštu atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą, t. y. išreiškiama konkreti 
viešojo administravimo subjekto valia, paremta Lietuvos Respublikos žemės 
įstatymo 24 straipsnio 1 dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 
3 dalies, 9 straipsnio 2 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 24 straipsnio 4 dalies, 
26 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Neigiamas atsakymas į konkretų prašymą 
sukelia teisines pasekmes. Tų pasekmių atsiradimas akivaizdus, todėl teisėjų 
kolegija pripažino, jog pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 
2005 m. spalio 11 d. atsakymą pagrįstai skundė kaip individualų teisės aktą 
(2006 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–1114/2006).

5. Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalis, 17 straipsnio 
6 dalis ir 25 straipsnio 6 dalis nustato, kad prieš pradedant rengti bendrojo, 
specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentus, turi būti parengiamos 
ir pateikiamos planavimo sąlygos (sąlygų sąvadas). Planavimo sąlygų rengimo, 
išdavimo ir galiojimo tvarką nustato Teritorijų planavimo dokumentams rengti 
sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-2629 (toliau – ir 
Planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės). Planavimo sąlygos – 
planuojamai teritorijai taikomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų 
planavimo normų reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų 
sprendiniai, taip pat – ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų 
nuostatos, sąlygas išduodančių institucijų reikalavimai dėl teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 19 d.). Detaliojo 
planavimo atveju planavimo organizatoriui išduodamas planavimo sąlygų 
sąvadas, kurį įstatymų leidėjas yra apibrėžęs kaip savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašą ir 
planavimo sąlygas (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 20 d.).

5.1. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, vertindama 
planavimo sąlygų reikšmę detaliojo teritorijų planavimo procese, yra 
nurodžiusi, jog planavimo sąlygos yra detaliojo planavimo proceso 
parengiamojo etapo privalomasis dokumentas, kuriuo remiantis gali 
būti pradėtas antrasis detaliojo teritorijų planavimo proceso etapas – 
teritorijų planavimo dokumento rengimas (2008 m. kovo 26 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A146–857/2008). Taigi, prieš pradėdamas rengti 
bendrojo, specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumentą, planavimo 

9  Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293.
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organizatorius, pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius atitinkamų 
rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka, raštu kreipiasi į atitinkamas institucijas, kad šios pateiktų 
planavimo sąlygas (Planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių 6 p.). 

5.2. Atskirų planų rengimo taisykles bei uždavinius detalizuoja atitinkamų 
rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės. Kaip jau buvo minėta, 
specialusis teritorijų planavimas pasižymi didele specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentų įvairove, kurių rengimą detalizuoja atskiros taisyklės, nustatančios 
ne tik atitinkamų specialiųjų planų rengimo tikslus, bet ir už konkretų specialųjį 
planavimą atsakingas institucijas. Šiuo atžvilgiu Vyriausiasis administracinis 
teismas yra pažymėjęs, jog teikiant prašymą dėl planavimo sąlygų išdavimo 
privalu nurodyti ne bendrus specialaus planavimo uždavinius, bet konkrečius 
tikslus, kurie atitiktų atitinkamas specialiųjų planų rengimo taisykles, kad būtų 
įmanoma nustatyti už atskiros rūšies specialų planavimą atsakingą instituciją 
(2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261–1902/2008). Dėl 
prašymo pateikti planavimo sąlygas turinio reikalavimų taip pat paminėtina, 
jog tam tikrais atvejais iš planavimo organizatorių, kurie kreipėsi dėl planavimo 
sąlygų (sąvado) išdavimo, gali būti reikalaujama pateikti ne tik Planavimo sąlygų 
parengimo ir išdavimo taisyklėse bei jų prieduose numatytus dokumentus, 
bet ir kitą reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. 
A525–141/2008 pareiškėjos žemės sklypų specialiojo planavimo procedūros 
būdu siekė atsidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų žemės 
sklypų, todėl iš atsakovo norėjo gauti žemės sklypų specialiojo planavimo 
sąlygas. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsisakė tenkinti 
pareiškėjų prašymą, motyvuodamas tuo, jog nėra gautas kitų žemės sklypo 
bendraturčių sutikimas. Spręsdama šį ginčą, teisėjų kolegija pažymėjo, jog žemės 
sklypo planavimas yra vienas iš galimų nuosavybės teisės objekto naudojimo 
ir valdymo būdų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 
dalis nustato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas naudojamas ir 
valdomas bendraturčių sutarimu. Specialųjį teritorijų planavimą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, kurio 17 straipsnio 6 
dalis nustato, jog specialiojo planavimo procesas pradedamas planavimo 
sąlygų išdavimu. Sistemiškai vertindama paminėtas nuostatas, teisėjų kolegija 
konstatavo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje 
numatytas bendraturčių sutarimas turi būti pasiektas iki pradedant atitinkamu 
būdu naudoti ir valdyti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą žemę, t. 
y. iki planavimo sąlygų išdavimo (2008 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A525–141/2008).
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5.3. Teisės aktai aiškiai įvardina subjektus, turinčius teisę kreiptis į pagal 
kompetenciją planavimo sąlygas rengiančias institucijas dėl šių dokumentų 
išdavimo. Administracinėje byloje Nr. A63–692/2008 teisėjų kolegija konstatavo, 
jog, kaip ir detaliųjų planų rengimo atveju, į kompetentingas institucijas dėl 
planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti turi teisę 
kreiptis tik planavimo organizatorius arba jo įgaliotas juridinis ar fizinis asmuo 
(Planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių 4.1 p.). Nagrinėjamu atveju 
2006 m. sausio 26 d. planavimo sąlygos nacionalinio, regiono, rajono lygmens 
bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentui rengti buvo išduotos fiziniam 
asmeniui. Kadangi, vadovaujantis planavimo sąlygų išdavimo metu galiojusiu 
Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą, šis fizinis asmuo negalėjo 
būti pripažintas planavimo organizatoriumi, teisėjų kolegija konstatavo, jog jis 
neturėjo teisės kreiptis į kompetentingas institucijas, kad jos išduotų planavimo 
sąlygas. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos teigimu, sąlygas išduodanti 
institucija, gavusi tokį prašymą, privalėjo atsisakyti išduoti planavimo sąlygas 
(Planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių 12 p.) (2008 m. spalio 20 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A63–692/2008; taip pat žr. 2008 m. liepos 25 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A146–335/2008, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 2008, p. 184–228).

5.4. Vadovaujantis Planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių 8 
punktu, kompetentinga institucija planavimo sąlygas rengia vadovaudamasi 
institucijos kompetencija, planuojamoje teritorijoje galiojančiais ir Teritorijų 
planavimo registre įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, 
regioninės plėtros planais, patvirtintomis investicinėmis ir atskirų ūkio šakų 
plėtros programomis (projektais) bei kitų strateginių dokumentų nuostatų 
reikalavimais, darančiais įtaką numatomo rengti teritorijų planavimo 
dokumento sprendiniams. Teismo praktikoje pripažįstama, kad cituota taisyklė 
yra imperatyvaus pobūdžio. Institucija, rengianti sąlygas teritorijų planavimui, 
turi vadovautis atitinkamais išvardintais teisės aktais, t. y. šių teisės aktų turi 
būti paisoma išduodant pareiškėjui sąlygas detaliojo planavimo dokumentams 
rengti (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–29/2007).

5.5. Tais atvejais, kai planavimo organizatorius yra žemės valdytojas ar 
naudotojas, reikalavimai dėl detaliojo plano rengimo etapo stadijų nustatomi 
planavimo sąlygose, kurias rengia savivaldybės vyriausiasis architektas 
(Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 1 d.). Vadovaujantis Teritorijų 
planavimo įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, savivaldybių vyriausiaisiais 
architektais turi teisę būti atestuoti specialistai, turintys architektūros aukštąjį 
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išsilavinimą. Administracinėje byloje Nr. A146–857/2008 buvo ginčijamos 
planavimo sąlygos, kurios, pareiškėjos teigimu, buvo išduotos tokios teisės 
neturinčio savivaldybės tarnautojo. Ginčijamos planavimo sąlygos išduotos 
tuo metu, kai dėl valstybės tarnybą reglamentuojančių įstatymų pakeitimų 
savivaldybės administracijoje nebuvo numatyta vyriausiojo architekto 
pareigybė. Įgyvendindamas Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus, 
Aplinkos ministras 2004 m. gegužės 3 d. priėmė įsakymą Nr. D1-24010, 
kurio 2.2 punktu nustatė, kad valstybės tarnautojai, vykdantys savivaldybių 
vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas, neturintys kvalifikacijos atestatų, 
turi būti atestuoti iki 2005 m. liepos 1 dienos. Atsižvelgdama į minėtą teisinį 
reglamentavimą, teisėjų kolegija konstatavo, kad jei asmuo (kaip ir nagrinėtu 
atveju), kuris iki 2005 m. liepos 1 dienos faktiškai atliko (užėmė, vykdė) 
savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės funkcijas ir iki minėtos 
datos buvo nustatyta tvarka atestuotas, jo iki 2005 m. liepos 1 d. patvirtintos 
planavimo sąlygos negali būti vertinamos kaip išduotos nekompetentingo 
arba viršijusio kompetenciją savivaldybės tarnautojo (2008 m. kovo 26 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A146–857/2008).

B. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo bei pasekmių vertinimo etapai

1. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, 17 
straipsnio 3 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalimi, teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo etapas skirstomas į tris stadijas – esamos būklės analizės, koncepcijos 
rengimo ir sprendinių konkretizavimo.

1.1. Esamos būklės analizės stadijoje bendrojo teritorijų planavimo 
metu yra atliekamas teritorijos gamtinės, socialinės, kultūrinės, ekonominės 
būklės, galimybių ir kokybės potencialo vertinimas, teritorijos vystymo 
tendencijų bei probleminių situacijų ir arealų ištyrimas, specialiojo – 
atliekamas teritorijos vystymo galimybių vertinimas, vystymo tendencijų ir 
probleminių situacijų bei arealų nustatymas, o detaliojo teritorijų planavimo 
atveju – vertinamas esamos teritorijos (žemės sklypų) užstatymas, inžineriniai 
tinklai, gatvės, želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai ir kt., nustatomos 
teritorijos vystymo tendencijos, probleminės situacijos. Koncepcijos rengimo 
(nustatymo) teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapo stadijos metu iš 
esmės numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys ir 
tvarkymo prioritetai (Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 3 d. 2 p., 17 str. 3 d. 
2 p., 25 str. 3 d. 2 p.). 
10 Žin., 2004, Nr. 78-2767.
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1.2. Sprendinių konkretizavimo stadijos metu iš esmės yra parengiami 
sprendiniai teritorijos naudojimo, tvarkymo bei vystymo klausimais 
(Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 3 d. 3 p., 17 str. 3 d. 3 p., 25 str. 3 d. 
3 p.). Šioje, kaip ir bet kurioje kitoje, stadijoje atliekami konkretūs veiksmai 
yra nustatyti atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse. 
Būtent teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai nustato fizinių ir 
juridinių asmenų, kuriems jie yra skirti, teises ir pareigas bei jų ribas, veiklos 
apribojimus planuojamoje teritorijoje, todėl paminėtina, jog administracinėje 
byloje Nr. A14–54/2005 teisėjų kolegija konstatavo, kad teritorijų planavimo 
dokumentuose šių asmenų teisės ir pareigos turi būti konkrečiai apibrėžtos 
užtikrinant, jog suinteresuoti asmenys turėtų galimybę žinoti, kiek 
planavimo dokumentuose įtvirtintų sprendinių įgyvendinimas turės įtakos jų 
teisėms, teisėtiems interesams bei prievolėms (2005 m. sausio 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A14–54/2005).

1.2.1. Detaliojo teritorijų planavimo atveju, sprendinių konkretizavimo 
metu yra nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos 
ir kitos veiklos privalomosios sąlygos), kuris to paties įstatymo 2 straipsnio 
32 dalyje yra apibrėžiamas kaip detaliųjų planų sprendiniuose nustatyta 
teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio ir veiklos joje plėtojimo reikalavimų 
ir apribojimų visuma, privaloma rengiant statinių statybos ir kitos veiklos 
projektus. Šių reikalavimų reikšmė, be kita ko, atsispindi Teritorijų planavimo 
įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte, nustatančiame, jog detalieji planai 
rengiami, kai keičiamas bent vienas iš privalomų teritorijų tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimų (2008 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A756–620/2008).

1.2.2. Vieni iš privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, 
nustatomo rengiant detaliuosius planus, reikalavimų yra leistinas žemės 
sklypo užstatymo tankumas, intensyvumas bei statinių statybos zona, 
riba ar linija (Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 1 d. 3–5 p.). Užstatymo 
tankumą Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 45 dalis apibrėžia kaip 
pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines ribas, santykį su 
visu žemės sklypo plotu. Administracinėje byloje Nr. A14–63/2007 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl detaliajame 
plane nustatyto užstatymo ploto atitikimo Pajūrio regioninio parko apsaugos 
reglamentuose nustatytam maksimaliam sklypo užstatymo plotui, pažymėjo, 
jog detaliojo plano grafinėje dalyje kaip užstatyti leidžiama teritorija 
pavaizduota sklypo dalis neparodo konkrečios būsimų statinių vietos ir jų 
ribų, o tik tą sklypo dalį, kurioje statiniai galės būti statomi, konkreti statinių 
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vieta yra numatoma rengiant techninį statybos projektą. Detaliojo plano 
grafinės dalies ir aiškinamojo rašto sprendiniai sudaro vieningą visumą ir 
negali būti vertinami atskirai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, 
kad grafinėje plano dalyje numatytoje užstatyti leidžiamoje teritorijoje 
pastačius statinius, kurių plotas neviršys aiškinamajame rašte nustatytų 
maksimalių ribų, teisės aktų reikalavimai pažeisti nebus. Pasisakydama dėl 
pareiškėjos teiginių, kad į užstatymo plotą turi būti įskaitytas ne tik pastatų, 
bet ir kiemo aikštelių, kelių, takų ir pan. pobūdžio statinių plotas, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog tokia pozicija 
nepagrįsta, nes prieštarauja teisės aktų užstatymo tankumą apibrėžiančioms 
nuostatoms (2007 m. kovo 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14–
63/2007). Taigi tokie detaliojo plano sprendiniai, kaip leistinas pastatų aukštis, 
sklypo užstatymo tankumas, užstatymo intensyvumas, statinių statybos 
zona, statybos riba ar linija, realizuojami ir konkretizuojami pagal išduotą 
projektavimo sąlygų sąvadą rengiant statinio projektą, o įgyvendinami – 
nustatyta tvarka gavus leidimą statinio statybai (2008 m. lapkričio 7 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146–1846/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 
6(16), 2008, p. 203–223).

1.2.3. Tais atvejais, kai planuojama teritorija yra svarbi kraštovaizdžio 
apsaugos, urbanistiniu, architektūriniu ar paveldosaugos požiūriu, 
privalomas teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas, be kita ko, papildomas 
urbanistiniais ir architektūriniais reikalavimais (Teritorijų planavimo įstatymo 
23 str. 2 d. 1 p.). Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo11 (toliau 
– ir Saugomų teritorijų įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kaip vieną 
iš veiklos saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų, nurodo 
saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipinius 
ir (ar) individualius apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioninius 
architektūrinius reglamentus, įskaitant laikinus reglamentus, kurie taip pat turi 
būti taikomi rengiant teritorijų planavimo dokumentus. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, jog administracinėje byloje Nr. A14–63/2007 teisėjų kolegija, vertindama 
detaliojo plano atitikimą tradicinei istorinio Mažosios Lietuvos etnokultūrinio 
regiono architektūrai, konstatavo, kad tradicinės šio regiono (kaip ir viso 
Pajūrio regioninio parko) architektūros principai (reikalavimai) galiojančiuose 
teisės aktuose nėra įtvirtinti. Tai reiškia, kad planuojamos sodybos atitikimas 
tradicinei architektūrai turi būti vertinamas pagal istorinių šaltinių duomenis 
bei šios srities specialistų mokslinių tiriamųjų darbų medžiagą (2007 m. kovo 
13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14–63/2007).

11 Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902.
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2. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo 
etapas yra reikalingas teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikiui 
Vyriausybės nustatyta tvarka įvertinti. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais 
atvejais ir tvarka atliekamas teritorijų planavimo dokumento sprendinių 
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą12 (toliau – ir Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas) turi būti 
atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, tačiau 
jis nėra atliktas, šis vertinimas atliekamas specialiojo ar (ir) detaliojo plano 
rengimo metu (Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 4 d., 17 str. 4 d., 25 str. 
4 d.). Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, 
kad aplinkybė, jog nebuvo atliktas teritorijos planavimo dokumento 
sprendinių (planuojamos ūkinės veiklos) poveikio aplinkai vertinimas, kai 
toks vertinimas yra privalomas, laikytina pakankamu pagrindu pripažinti 
atitinkamą teritorijos planavimo dokumentą neteisėtu ir jį panaikinti. Vienoje 
iš Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų bylų buvo sprendžiamas 
ginčas dėl Plinkšių durpių telkinio naudojimo detaliojo plano panaikinimo, 
nes nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Teisėjų kolegija konstatavo, 
kad ginčijamas detalusis planas patvirtintas pažeidžiant imperatyvias Saugomų 
teritorijų įstatymo nuostatas dėl būtino planuojamos veiklos poveikio 
tarptautinės reikšmės saugomai teritorijai – Plinkšių miško biosferos poligonui 
– vertinimo. Tai, teisėjų kolegijos teigimu, sudarė pagrindą pripažinti, kad 
sprendimas, kuriuo patvirtintas minėtas detalusis planas, yra neteisėtas dėl 
to, jog prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (2006 m. sausio 22 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A14–86/2007). Pačią Teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 92013 patvirtintas Teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas. Aspektų, 
kuriais turi būti vertinami parengti sprendiniai, sąrašas yra pateikiamas šio 
tvarkos aprašo 7 punkte, o jų taikymas konkretizuotas 8 punkte, nustatančiame, 
jog sprendinių poveikio vertinimo aspektai priklauso nuo planavimo tikslų ir 
uždavinių, taip pat nuo parengtų sprendinių pobūdžio. Administracinėje byloje 
Nr. A146–335/2008 išplėstinė teisėjų kolegija savo išvadą, jog byloje nagrinėtos 
miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos paskirtis nėra nustatyti urbanistinės 
teritorijos plėtros, be kita ko, grindė aplinkybe, jog iš schemos tekstinėje 
dalyje pateikiamos sprendinių pasekmių vertinimo išvados matyti, kad 

12  Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105.
13  Žin., 2004, Nr. 113-4228.
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buvo vertinami tik sprendiniai, susiję su miško įveisimu, visiškai nevertinant 
sprendinių, susijusių su galima urbanistine plėtra, pasekmių (2008 m. liepos 25 
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146–335/2008, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), 2008, p. 184–228.; taip pat žr. 2008 m. 
spalio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63–692/2008).

C. Baigiamasis teritorijų planavimo etapas

1. Viena iš teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo stadijų yra 
teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – 
viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas (Teritorijų 
planavimo įstatymo 10 str. 5 d. 1 p., 17 str. 5 d. 1 p., 25 str. 5 d. 1 p.; apie viešą 
svarstymą skaitykite Apibendrinimo V skyriuje „Visuomenės dalyvavimas 
teritorijų planavimo procese“).

1.1. Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo 
įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje yra apibrėžiamas kaip procedūra, kurios 
metu tarpusavyje suderinami parengtų ir galiojančių teritorijų planavimo 
dokumentų sprendiniai, patikrinama, ar buvo laikytasi planavimo sąlygų 
ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 
Teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka 
yra reglamentuota Teritorijų planavimo įstatymo penktajame skirsnyje. 
Minėto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad prieš teikiant 
tvirtinti bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentus, 
jų sprendiniai turi būti nustatyta tvarka apsvarstyti, suderinti su atitinkamo 
lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, suderinti su 
planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis bei patikrinti valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiose institucijose.

1.2. Derinimo su kompetentingomis institucijomis rezultatai 
yra įforminami išvada ar protokolu dėl pateikto dokumento derinimo 
arba nederinimo. Administracinėje byloje Nr. A4–970/2006 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad plano nederinimas 
nagrinėtu atveju galėjo būti įformintas ir pastaba detaliajame plane, nurodant 
nederinimo priežastis. Svarbiausia šiuo atveju ne forma, o tai, kad tokiu 
veiksmu nebūtų varžoma asmens teisė jį apskųsti (2006 m. birželio 19 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A4–970/2006).

1.3. Pažymėtina, jog pareiškėjai ne visada skiria atsisakymą derinti 
pateiktus teritorijų planavimo dokumentus ir vilkinimą atlikti šiuos veiksmus. 
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Pavyzdžiui, vienoje iš bylų pareiškėjas teigė, kad atsakovas neteisėtai ir 
nepagrįstai vilkina detaliojo plano sprendinių derinimą. Tačiau teisėjų kolegija 
nustatė, kad atsakovas atsisakymą derinti detaliojo plano sprendinius grindžia 
tuo, jog dėl detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo galimybių bus galima 
spręsti tik parengus Pašilių žvyro telkinio, į kurį patenka pareiškėjo žemės 
sklypas, naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, atlikus poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimą ir sumažinus sanitarinę apsaugos zoną, bei, 
kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
reikalavimais, išžvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai 
patvirtinti, ir prie jų esančiuose perspektyviuose naudingųjų iškasenų plotuose 
žemės savininkui, naudotojui draudžiama statyti gyvenamuosius namus. 
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas atsisakė derinti 
detaliojo plano sprendinius, nurodydamas pareiškėjui tokio savo sprendimo 
atitinkamus teisinius pagrindus. Todėl šie atsakovo veiksmai turi būti vertinami 
kaip sprendimas, kuriuo atsisakoma derinti detaliojo plano sprendinius, o ne 
kaip neteisėtas ir nepagrįstas vilkinimas priimti sprendimą dėl detaliojo plano 
sprendinių. Šioje byloje tai lėmė, kad pareiškėjo skundas paliktas nenagrinėtu, 
nes nebuvo pasinaudota privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka (2007 
m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–783/2007).

2. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas 
valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas 
ir registravimas teritorijų planavimo registre (Teritorijų planavimo įstatymo 
10 str. 5 d. 2 p., 17 str. 5 d. 2 p., 25 str. 5 d. 2 p.).

2.1. Prieš teikiant tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, jie turi būti 
patikrinti atitinkamoje valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje 
institucijoje. Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis14 valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą apibrėžia kaip tikrinimą, ar planavimo sąlygos 
ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, bendrųjų, 
specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo 
ir derinimo procedūrų kontrolę, taip pat tikrinimą, ar sprendiniai atitinka 
Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimus. Administracinėje byloje Nr. AS8–605/2006 teisėjų 
kolegija yra konstatavusi, kad valstybinė teritorijų planavimo priežiūra 
yra skirta kontroliuoti planavimo procesą pradedant nuo tokio planavimo 
rengimo stadijos. Be to, ši priežiūra apima planavimo sąlygų ir planavimo 
sąlygų sąvadų tikrinimą jų atitikimo teisės aktų reikalavimams aspektu (2006 
m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–605/2006).

14 Žin., 2006, Nr. 66-2429.
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2.1.1. Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 
5 dalyje ir 26 straipsnio 5 dalyje yra nustatyta, kad teritorijų planavimo 
dokumentai tvirtinti neteikiami, jeigu valstybinės teritorijų planavimo 
priežiūrą atliekančios institucijos išvada dėl bendrojo, specialiojo ar 
detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje laikomasi nuostatos, jog parengtų teritorijų planavimo dokumentų 
patvirtinimas, nepateikus jų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančioms institucijoms, yra pagrindas atitinkamą teritorijų planavimo 
dokumentą pripažinti neteisėtu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A2–
644/2005 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, spręsdama ginčą 
dėl detaliojo plano pakeitimų pripažinimo neteisėtais, atsižvelgdama į tai, kad 
detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekantis apskrities 
viršininkas (Teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 2 d. 2 p.) nepritarė detaliojo 
plano keitimui, pripažino, jog detaliojo plano pakeitimų nepateikimas 
tikrinti Vilniaus apskrities viršininko administracijai vertintinas kaip 
esminis procedūrinis pažeidimas, sudarantis pakankamą pagrindą naikinti 
sprendimą, kuriuo patvirtinti detaliojo plano pakeitimai (2005 m. birželio 3 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A2–644/2005). Taigi, pagal įtvirtintą teisinį 
reguliavimą, teritorijų planavimo dokumento tikrinimas valstybinę planavimo 
priežiūrą atliekančioje institucijoje yra detaliojo teritorijų planavimo 
proceso baigiamojo etapo privalomoji stadija (2008 m. lapkričio 7 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146–1846/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 
6(16), 2008, p. 203–223).

2.1.2. Vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 
23 d. įsakymu Nr. D1-20015 (toliau – ir Planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos 
aprašas), 20 punktu, neigiamos patikrinimo išvados atveju pakartotinai tikrinti 
teritorijos planavimo dokumentas gali būti pateiktas tik ištaisius jo patikrinimo 
akte nurodytus esminius trūkumus bei atlikus privalomas viešo svarstymo ir 
derinimo procedūras, nepasibaigus planavimo sąlygų galiojimo terminui. 
Šio aprašo 19 punkte nustatyta, jog patikrinimo aktas galioja vienerius 
metus nuo jo patvirtinimo dienos ir jei per šį terminą teritorijos planavimo 
dokumentas nepatvirtinamas, patikrinimo aktas netenka galios ir dokumentas 
turi būti teikiamas tikrinti iš naujo. Administracinėje byloje Nr. A248–220/2008 
Vyriausiajame administraciniame teisme buvo nagrinėjamas apeliacinis skundas 
dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo konstatuota, jog 
skundžiamas teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktas su neigiama 

15  Žin., 2004, Nr. 78-2756; 2007, Nr. 136-5530,
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išvada nebegalioja, nes praėjo daugiau nei metai nuo jo priėmimo, todėl ir 
pareiškėjo teisių nepažeidžia. Šioje situacijoje buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kad tuo metu, kai pareiškėjas inicijavo išankstinį ginčo nagrinėjimą ne teismo 
tvarka, patikrinimo akto galiojimo terminas pasibaigęs nebuvo. Atsižvelgdama į 
tai, kad minėto Aprašo 20 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog pakartotinai 
kreiptis dėl planavimo dokumento tikrinimo galima tik ištaisius patikrinimo 
akte nurodytus trūkumus bei į tai, kad pareiškėjas kaip tik ir nesutiko su 
patikrinimo akte nurodytais trūkumais, dėl kurių buvo pateikta neigiama 
išvada, ir siekė juos nuginčyti, teisėjų kolegija, konstatuodama, jog sprendžiant 
ginčą taip, kaip pirmosios instancijos teismas, ribojama suinteresuotų asmenų 
teisė nuginčyti patikrinimo aktus su neigiama išvada (ginčui užsitęsus daugiau 
nei vienerius metus, jis visais atvejais būtų sprendžiamas tokių asmenų 
nenaudai), panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą (2008 m. vasario 
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248–220/2008).

2.1.3. Vertinant teigiamos valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančios 
institucijos išvadą dėl teritorijų planavimo dokumento, atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad administracinėje byloje Nr. A146–1846/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, jog 
nors teigiama patikrinimo išvada dėl teritorijos planavimo dokumento detalųjį 
planą tvirtinančiai institucijai yra patariamojo (rekomendacinio) pobūdžio, 
tačiau minėtos priežiūros institucijos išvados statusas teritorijų planavimo 
procese yra itin reikšmingas, nes Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 
5 dalyje ir 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog detalusis planas tvirtinti 
neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada 
dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Taigi nuo teritorijų planavimo 
dokumento patikrinimo išvados priklauso, ar galima kita procedūros stadija 
– detaliojo plano tvirtinimas. Neabejotina, kad priežiūros institucijai pateikus 
neigiamą patikrinimo akto išvadą, su ja nesutinkantis detaliojo planavimo 
organizatorius gali kreiptis į teismą dėl patikrinimo akto (neigiamo sprendimo) 
panaikinimo, nes toks sprendimas detaliojo planavimo organizatoriui sukelia 
teisines pasekmes. Tuo tarpu kiti asmenys detaliojo teritorijų planavimo proceso 
procedūrinį dokumentą – teritorijos planavimo dokumento patikrinimo aktą – 
gali apskųsti teismui tuo atveju, jei jie turi faktinį ir teisinį pagrindą teigti, jog 
priežiūros institucija, tikrindama teritorijos planavimo dokumentą, netinkamai 
atliko teisės aktuose nurodytas valstybinės teritorijų planavimo priežiūros 
funkcijas ir dėl to buvo pateikta nepagrįsta ir neteisėta išvada, kuri pažeidžia 
besikreipiančiojo į teismą asmens subjektinę teisę (įstatymų saugomą interesą) 
(2008 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–1846/2008, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 203–223). Taip pat pažymėtina, 
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jog teigiama patikrinimo akte pateikiama išvada yra tik siūlymas, viena 
iš teisinių sąlygų kompetentingai institucijai tvirtinti teritorijų planavimo 
dokumentą. Administracinėje byloje Nr. AS17–285/2007 teisėjų kolegija nurodė, 
jog detalusis planas, o ne teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas, 
ir yra tas dokumentas, kuris suteikia galimybę tam tikrai ūkinei–komercinei 
veiklai. Savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius 
tarybos pavedimu, priimdami sprendimą dėl detalaus plano patvirtinimo, 
savarankiškai, nepriklausomai nuo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 
akte esančios teigiamos išvados, sprendžia – tvirtinti detalųjį planą ar ne (2007 
m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–285/2007).

2.2. Su kompetentingom institucijom suderintas ir valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą atliekančių institucijų patikrintas teritorijos planavimo 
dokumentas teikiamas tvirtinti.

2.2.1. Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, 18 straipsnio 2 
dalis ir 26 straipsnio 3 dalis nustato, kad bendrojo, specialiojo ir detaliojo plano 
sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, taip pat aukštesnių 
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, kitiems teisės aktams. Taigi, 
kaip ir bet kuriems kitiems atitinkamas teisines pasekmes sukeliantiems 
administraciniams aktams, priimamiems teritorijų planavimo dokumentams 
yra keliamas teisėtumo reikalavimas. Vadovaudamasis minėtomis nuostatomis, 
Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad teritorijų 
planai negali būti tvirtinami, jeigu jie prieštarauja minėtiems teisės aktams, 
taip pat aukštesniems teritorijų planams (pvz. 2007 m. gegužės 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A17–535/2007), ar (ir) jų tvirtinimas pažeistų teisėtumo 
principą (2005 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–321/2005). 
Tai, kad patvirtinus teritorijos planavimo dokumentą, jis įgyja teisinę galią, o 
teritorija – tam tikrą teisinį statusą, rodo tokio proceso (teritorijų planavimo 
dokumentų tvirtinimo) svarbą, todėl plano tvirtinimas nėra tik formalus 
veiksmas. Administracinėje byloje Nr. A4–446/2007 teisėjų kolegija pabrėžė, 
kad jo metu privalu išsamiai ir objektyviai patikrinti bei įvertinti visą detaliojo 
planavimo procesą, t. y., ar detaliojo planavimo organizatorius įvykdė visus teisės 
aktų nustatytus reikalavimus, ar teikiamas tvirtinti detalusis planas nustatyta 
tvarka suderintas, viešai apsvarstytas ir pan. (2007 m. gegužės 2 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A4–446/2007). Būtent kompetentinga institucija, 
tvirtindama teritorijų planavimo dokumentus, privalo patikrinti, ar nėra kliūčių 
tai daryti (2007 m.rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A18–756/2007; 
2007 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–742/2007).
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2.2.2. Paminėtina, jog tam tikrais ypatingai išskirtiniais atvejais gali 
būti tvirtinami parengti planai, net jei kai kurie jų sprendiniai neatitinka 
paminėtų dokumentų. Administracinėje byloje Nr. A17–773/2007, pareiškėjas 
siekė detalaus planavimo metu pakeisti specialiojo teritorijos planavimo 
dokumentu nustatytą pagrindinę tikslinę žemės sklypo naudojimo paskirtį 
iš žemės ūkio į gyvenamąją teritoriją – sodybinio užstatymo. Teisėjų kolegija, 
nustačiusi, jog detaliojo plano sprendiniai prieštarauja specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentui, vis dėlto nurodė, kad faktinių duomenų apie tai, jog 
planuojama teritorija prieštarautų Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 
1 dalyje išvardintiems teritorijų planavimo tikslams, nesurinkta ir negauta. 
Kolegijos teigimu, šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir įstatymo 
skyrimu, pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku negu įstatymas. Jeigu 
teisė tapatinama su įstatymu, tai teisės praktikos požiūriu pirmenybė būtų 
teikiama ne teisingumui, o teisėtumui. Formalus įstatymų taikymas nulemtų 
teisėtą sprendimą, kuris ne visada gali būti teisingas. Teisėjų kolegijos nuomone, 
turi būti pripažįstamas ne bet koks teisėtumas, o tik teisingumo teisėtumas. 
Tokiu atveju, kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės 
principus, akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio konflikto atžvilgiu 
bus formalus, bet neteisingas, būtina pirmumą teikti bendrajai teisės sampratai. 
Juk ne viskas gali būti reglamentuota įstatymų ir tilpti į tam tikras teisės 
normas. Teisėjų kolegijos teigimu, planuojamas žemės sklypas buvo apsuptas 
kitos paskirties žemės sklypais, kuriuose jau pastatyti gyvenamieji namai, 
aplink žemės sklypą yra užstatyta kaimo dalis, o tai, teisėjų kolegijos teigimu, 
tik pagrindė šio žemės sklypo paskirties pakeitimo tikslingumą. Nekilo jokių 
dviprasmybių, kad ginčo žemės sklype žemės ūkio veikla negalės būti vykdoma. 
Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog tokia veikla negalės būti vykdoma ir dėl to, 
jog per teritoriją nutiesti inžineriniai tinklai į šalia esančią gyvenvietę (2007 m. 
liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–773/2007).

2.2.3. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalis nustato, kad 
pateiktas detalusis planas turi būti patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas 
per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo 
tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Iš esmės analogiška nuostata dėl 
specialiųjų planų yra įtvirtinta to paties įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad atsisakymas patvirtinti 
detalųjį planą yra laikomas individualiu administraciniu sprendimu, todėl 
jį priimant turi būti laikomasi tokiems sprendimams nustatytų reikalavimų, 
ypač susijusių su priimamo neigiamo sprendimo motyvavimu (2007 m. rugsėjo 
14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–753/2007). Iš įstatymo kylanti 



416

III. Informacinė dalis

pareiga motyvuoti teritorijos planavimo dokumento nepatvirtinimą reiškia 
institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti sprendimą tiek 
teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t. y. nurodyti priežastis, lėmusias neigiamo 
sprendimo priėmimą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A5–990/2007 
teisėjų kolegija konstatavo, jog vien įvairių teisės aktų išvardijimas sprendime 
atsisakyti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą, konkrečiai nenurodant, 
nei kokia būtent teisės norma ar normomis remiamasi, nei dėl kokių faktinių 
aplinkybių detalusis planas nepatvirtinamas, negali būti vertinamas kaip akto 
pagrindimas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis. Kadangi šioje 
byloje buvo nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos atsisakymas 
tvirtinti detalųjį planą buvo apskritai nemotyvuotas, t. y. priimtas pažeidžiant 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, teisėjų kolegija 
atmetė atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą iš 
esmės nenagrinėdama motyvų, kuriais ji jau teismo proceso metu, o ne 
priimdama skundžiamą sprendimą, mėgino pagrįsti jo teisėtumą ir pagrįstumą. 
Teisėjų kolegija, be kita ko, nurodė, kad skirtingai yra vertinami atvejai, kai 
administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas, yra be motyvų, ir kai 
administracinis aktas yra su motyvais, tačiau motyvai yra nepagrįsti. Pirmuoju 
atveju, kai administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas, yra be motyvų, 
motyvų pagrįstumo klausimas apskritai neturi būti keliamas ir nagrinėjamas 
(2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–990/2007, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 3(13), 2007, p. 130–140).

3. Patvirtintas valstybės, apskrities bendrasis (generalinis) planas, taip pat 
specialusis planas (išskyrus tuos, kuriuos tvirtina vietos savivaldos institucija) 
įsigalioja kitą dieną po to, kai „Valstybės žiniose“ paskelbiamas jį tvirtinančios 
institucijos sprendimas dėl bendrojo (generalinio) ar specialiojo plano 
patvirtinimo ir visas teritorijų planavimo dokumentas paskelbiamas „Valstybės 
žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt), jeigu pačiame 
sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data (Teritorijų planavimo 
įstatymo 11 str. 10 d., 18 str. 8 d.). Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji 
planai, savivaldybės patvirtinti specialieji planai ir detalieji planai įsigalioja 
kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus 
informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo 
dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo 
atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje (Teritorijų planavimo įstatymo 
11 str. 11 d., 18 str. 8 d. 26 str. 8 d.). Taigi, kaip yra pažymėjusi teisėjų kolegija 
administracinėje byloje Nr. A756–794/2008, pastaroji nuostata įpareigoja 
savivaldybės institucijas paskelbti savo sprendimą apie detaliojo plano 
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patvirtinimą. Kitaip tariant, įstatymų leidėjas nenumato teisės detalųjį planą 
patvirtinusiai savivaldybės institucijai pasirinkti – skelbti ar neskelbti vietinėje 
spaudoje apie tokį sprendimą (2008 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A756–794/2008). Oficialaus informacinio pranešimo apie patvirtintus 
teritorijų planavimo dokumentus turinio reikalavimų kontekste atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog administracinėje byloje Nr. AS63–212/2009 teisėjų kolegija, 
vertindama pranešimo apie patvirtintą detalųjį planą tinkamumą, atmetė 
kaip nepagrįstus pareiškėjų argumentus, kad iš 2008 m. gegužės 9 d. leidinyje 
„Laikinoji sostinė“ esančio informacinio pranešimo pareiškėjai nebūtų galėję 
suprasti, kokioje teritorijoje yra patvirtinti detalieji planai ir ar šie aktai 
pažeidžia pareiškėjų teises ir interesus. Konstatuota, jog iš pranešimo turinio 
aiškiai matyti administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto 
pavadinimas, priėmimo data, taip pat nurodyta, jog visi įsakymų tekstai dėl 
sklypų skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (2009 m. balandžio 30 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–212/2009; taip pat žr. 2009 m. vasario 6 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146–73/2009).

IV. Teritorijų planavimo dokumentų galiojimas ir keitimas

1. Teritorijų planavimo dokumentai galioja neterminuotai, nebent juose 
buvo nustatytas konkretus galiojimo terminas (Teritorijų planavimo įstatymo 
18 str. 8 d., 26 str. 6 d.). Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, 
jog vien teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai 
neįpareigoja teritorijų planavimo dokumentus patvirtinusių valstybės ar vietos 
savivaldos institucijų parengti ir patvirtinti naujus (ar pakeisti galiojančius) 
planus, atitinkančius pasikeitusį teisinį reguliavimą. Administracinėje 
byloje Nr. A525–1820/2008 pareiškėjas siekė, kad atsakovas organizuotų ir 
įvykdytų teritorijos, kurioje yra ir pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių 
žemės sklypų, detaliojo plano pakeitimą. Poreikį keisti esamą detalųjį planą 
pareiškėjas grindė tuo, kad po detaliojo plano priėmimo pasikeitė teisės 
aktų reikalavimai, kurių detalusis planas nebeatitinka. Atsižvelgdama į 
Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 6 dalį bei į tai, kad tvirtinant 
pareiškėjo nurodomą detalųjį planą nebuvo nustatytas jo galiojimo terminas, 
teisėjų kolegija konstatavo, kad šis teritorijos planavimo dokumentas galioja 
neterminuotai. Įstatymo leidėjo naudojama sąvoka – „galioja neterminuotai“ 
– reiškia, kad detaliojo plano sprendiniai galioja laike iki tol, kol jie nebus 
pakeisti ar panaikinti teismine ar neteismine tvarka. Teisėjų kolegija taip 
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pat nurodė, jog iš pareiškėjo paaiškinimų seka, kad jis siekia detaliojo plano 
pakeitimo, nes jo, kaip dalies ginčo teritorijos žemės sklypų savininko, 
netenkina kai kurie esamo detaliojo plano sprendiniai, o duomenų, kad 
koks nors ginčo teritorijoje esančios žemės valdytojas ar naudotojas ar kitas 
suinteresuotas asmuo būtų išreiškęs pageidavimą keisti esamą detalųjį planą, 
byloje nebuvo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pažymėjo, jog yra pagrindas 
teigti, kad pareiškėjas atsakovo lėšomis siekia įgyvendinti savo privatų interesą, 
o šio intereso įgyvendinimui viešojo poreikio nėra. Nesant konkretaus viešojo 
poreikio, nėra įstatyminio pagrindo įpareigoti atsakovą organizuoti galiojančių 
detaliojo plano sprendinių keitimą. Privataus intereso įgyvendinimui 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į atsakovą dėl detalaus planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perėmimo teisės aktų nustatyta tvarka. Kolegija taip pat 
atmetė pareiškėjo argumentus, kad detalųjį planą patvirtinusi savivaldybė 
privalo pakeisti detalųjį planą dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, nes 
Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 6 dalies nuostata „detaliojo 
plano sprendiniai galioja neterminuotai“ taip pat reiškia, jog detaliojo plano 
sprendinių galiojimui nėra reikšmingi po detaliojo plano patvirtinimo atsiradę 
teisės aktų, reglamentuojančių detaliojo planavimo sprendinius, pasikeitimai. 
Tokie teisės aktų pakeitimai būtų aktualūs tik rengiant naują detalųjį planą 
(2008 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–1820/2008).

2. Teritorijų planavimo įstatymas nenumato atskiros tvarkos bendrojo, 
specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių keitimui 
– šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, 18 straipsnio 9 dalis ir 26 straipsnio 7 
dalis nustato, kad bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų keitimai rengiami, 
derinami ir tvirtinami tokia pačia tvarka, kaip ir patys planai.

2.1. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 3 
dalimi, bendrųjų planų sprendiniai gali būti keičiami ne dažniau kaip 
vieną kartą per metus, o pats bendrasis planas keičiamas tik tais atvejais, 
kai keičiama principinė teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos 
koncepcija ir numatomi keitimai turi esminės įtakos urbanistinės struktūros, 
infrastruktūros sistemos ar bendrojo naudojimo teritorijų panaudojimui. 
Sprendimą dėl bendrojo plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus 
motyvuotu siūlymu priima bendrąjį planą tvirtinusi institucija. Vyriausiasis 
administracinis teismas, aiškindamas šią nuostatą, yra pažymėjęs, jog šioje 
straipsnio dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kokiomis sąlygomis ir kaip dažnai 
gali būti keičiami bendrųjų planų sprendiniai (2007 n. gruodžio 3 d. nutartis 
administracinėje byloje A5–1067/2007). Išimtis iš šios bendros taisyklės yra 
numatyta to paties straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad savivaldybės 
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teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jei šių 
planų gyvenamosios, visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės 
paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo būdo (negu nustatytas) žemės 
sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentų bendro konkrečios teritorijos 
pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties 
objektų žemės sklypo naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių 
gyvenimo ir aplinkos kokybei. Kaip jau buvo minėta šiame apibendrinime, 
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog joje nurodoma, kad 
esant dviem minėtom sąlygom bendrieji planai nekeičiami (2007 m. gruodžio 
3 d. nutartis administracinėje byloje A5–1067/2007).

2.2. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, 
specialusis planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiama veiklos koncepcija, 
veiklos kryptys, tvarkymo prioritetai ir jo sprendiniai (sprendimą dėl specialiojo 
plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu 
priima specialųjį planą tvirtinusi institucija), tuo tarpu apribojimų keisti 
detaliuosius planus įstatymų leidėjas nenumatė. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 
administracinėje byloje Nr. A2–644/2005 teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad 
atskiro detaliojo plano sprendinio keitimas savaime reiškia ir detaliojo plano 
keitimą (2005 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2–644/2005).

2.3. Tam tikrais išskirtiniais atvejais formalūs teritorijų planavimo 
dokumentų keitimo procedūros pažeidimai ne visada yra pagrindas 
atitinkamus pakeitimus pripažinti neteisėtais. Administracinėje byloje Nr. 
A2–675/2005 buvo nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos 
teismo sprendimo, kuriuo teismas pripažinęs, kad detaliojo plano keitimai 
buvo padaryti pažeidžiant nustatytą tvarką, panaikino atsakovo patvirtintus 
detaliojo plano pakeitimus. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegijos nuomone, sprendžiant, ar padaryti pažeidimai yra pakankamas 
pagrindas naikinti ginčijamą atsakovo sprendimą, būtina atsižvelgti į tai, ar 
šis nustatytos detaliųjų planų keitimo tvarkos nesilaikymas yra tik formalaus 
pobūdžio pažeidimas, ar juo pažeidžiamos ir kokių nors asmenų teisės ar 
teisėti interesai arba jiems nustatomos tam tikros pareigos. Byloje duomenų 
apie tai, kad su detaliojo plano pakeitimu nesutiktų institucijos, su kuriomis 
detalusis planas turi būti derinamas ar valstybinė teritorijų planavimo 
priežiūros institucija, arba kad egzistuotų priežastys, dėl kurių šios institucijos 
galėtų teikti neigiamą išvadą, nebuvo. Taip pat nebuvo duomenų ir apie tai, 
kad pakeistasis sprendinys aplinkai ar atskiriems asmenims sukeltų neigiamas 
pasekmes. Pareiškėjo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu 
patvirtino, kad tokie faktai nenustatyti. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija 
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panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjo skundą atmetė 
(2005 m. birželio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A2–675/2005).

2.4. Vertindamas administracinių teismų galimybę teismo sprendimu 
pakeisti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, Vyriausiasis 
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A14–951/2007 konstatavo, 
kad teismai neatlieka viešojo administravimo funkcijų, todėl teritorijų 
planavimo dokumento sprendinių keitimas teismo sprendimu, neatliekant 
viešojo administravimo procedūros, nėra galimas. Teisėjų kolegija nurodė, 
kad iš bylos medžiagos akivaizdu, jog ginčijami regioninio parko tvarkymo 
plano sprendiniai, susiję su ginčo sklypu, yra specialiojo planavimo procese 
dalyvavusių institucijų valios išraiška, todėl jie negali būti traktuojami kaip 
skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitokios techninės 
klaidos, ir taisomi Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje nustatyta 
tvarka (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–951/2007).

V. Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese

1. Viena iš pagrindinių sąlygų siekiant užtikrinti teritorijų planavimo 
proceso skaidrumą, asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugą bei derinimą, 
yra visuomenės ir (ar) atskirų jos narių įtraukimas į šį procesą. Pagrindinius 
klausimus, susijusius su visuomenės dalyvavimu minėtame procese, 
reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymo septintasis skirsnis „Teritorijų 
planavimo viešumas“. Išsamesnes bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentų projektų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras bei 
visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką nustato Visuomenės 
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 107916 (toliau 
– ir Visuomenės dalyvavimo nuostatai). Vyriausiasis administracinis teismas 
administracinėje byloje Nr. A3–64/2007 yra pažymėjęs, jog asmenų, kurių teisėms 
ir interesams turi įtakos teritorijų planavimas, dalyvavimas planuojant teritorijas 
yra itin svarbus teritorijų planavimo principas. Asmenų subjektines teises 
dalyvauti detaliojo plano viešame svarstyme valdžios institucijos turi užtikrinti 
tokiu būdu, kad šios teisės būtų realios, o ne iliuzinės (2007 m. sausio 19 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A3–64/2007; taip pat 
žr. 2009 m. kovo 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556–440/2009).

2. Visuomenės ir atskirų suinteresuotų asmenų dalyvavimas teritorijų 
planavimo procese turi būti užtikrinamas viso teritorijų planavimo proceso 
16  Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190.
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metu. Pačių Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo viešumą 
užtikrinančių procedūrų sąrašas yra pateikiamas Visuomenės dalyvavimo 
nuostatų 5 punkte – visuomenės informavimas apie teritorijų planavimo 
dokumento projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, apie tai, ar bus 
atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; konsultavimasis su 
suinteresuota visuomene (rengiant nacionalinio ir regiono lygmenų teritorijų 
planavimo dokumentus): viešas svarstymas (rengiant rajono ir vietovės 
lygmenų bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų 
projektus): informavimas visuomenės informavimo priemonėse apie teritorijų 
planavimo dokumento projekto patvirtinimą Teritorijų planavimo įstatymo 
nustatyta tvarka. Paminėtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą 
yra pažymėjęs, kad minėtų procedūrų pažeidimai, sudarę kliūtis visuomenės 
narių dalyvavimui teritorijų planavimo procese, yra vienas iš pagrindų 
pripažinti parengtus teritorijų planavimo dokumentus neteisėtais (pvz., 2006 
m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–1828/2006; 2008 m. 
balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502–627/2008; 2009 m. kovo 
30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556–440/2009).

2.1. Teritorijų planavimo įstatymas nustato, kad bendrojo, specialiojo 
ir detaliojo teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo metu viešai 
paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Visuomenės dalyvavimo nuostatų 13 
punktas įtvirtina planavimo organizatoriaus pareigą viešai paskelbti apie 
pradedamo rengti teritorijų planavimo dokumento projektą (kartu nurodo, 
kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat planavimo 
organizatoriaus, plano rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir 
interneto tinklalapio adresus) visuomenės informavimo priemonėse – 
valstybės valdymo institucijų sprendimus dėl nacionalinio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo – oficialiame leidinyje ,,Valstybės žinios“ 
ir šių institucijų interneto tinklalapiuose, o sprendimus dėl regiono lygmens 
teritorijų planavimo dokumentų rengimo – regiono laikraštyje ir šių institucijų 
interneto tinklalapiuose. Šių nuostatų 24.1 punkte nustatyta, jog planavimo 
organizatorius apie pradedamus rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo 
dokumentus turi paskelbti vietiniame laikraštyje, savivaldybės interneto 
tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų lentoje. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuomonės, kad tinkamas 
informavimas apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus aprėpia ne tik 
visuomenės informavimą spaudoje ir suinteresuotų asmenų informavimą raštu, 
bet ir tinkamą bei aiškų pačios teikiamos informacijos turinį, leidžiantį aiškiai 
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suprasti, kokia teritorija yra planuojama, rengiamo projekto tikslus, terminus 
ir kitą informaciją, kuri yra reikalinga, kad suinteresuotieji asmenys galėtų 
tinkamai pasinaudoti įstatymuose ir kituose teisės aktuose garantuojamomis 
teisėmis teritorijų planavimo procese. Administracinėje byloje Nr. A3–64/2007 
sprendžiant klausimą dėl planavimo organizatoriaus spaudoje paskelbtos 
informacijos apie planuojamą rengti detalųjį planą tinkamumo, teisėjų 
kolegija nurodė, kad, kaip matyti iš skelbimo turinio, jame nebuvo nurodyta 
rengiamo projekto tikslai, rengimo terminai, viešo svarstymo etapai ir tvarka, 
nebuvo nurodyti planavimo organizatoriaus adresas ir telefonų numeriai, 
sprendimas rengti detalųjį planą, o apie pradedamą rengti detalųjį planą 
spaudoje paskelbta, praleidus 10 dienų terminą po sprendimo rengti detalųjį 
planą priėmimo. Skelbime buvo nurodyta, kad detalusis planas ruošiamas 
teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje, tačiau nekonkretizuota, 
kurioje sankirtos pusėje yra planuojama teritorija, planuojama teritorija 
nepakankamai detalizuota. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija įvertino, kad yra 
pagrįsti pareiškėjos argumentai, jog skelbimų tekstų formuluotės neleido jai 
suprasti, kad bus planuojama teritorija šalia jos gyvenamojo namo. Pareiškėja 
pagal skelbimo turinį negalėdama suprasti, kad yra planuojama gretima 
jos gyvenamosios aplinkos teritorija, negalėjo pateikti turimos reikšmingos 
informacijos apie tai, kad nebuvo priimtas miesto savivaldybės sprendimas, 
leidžiantis rengti detalųjį planą ginčo sklypui, todėl, teisėjų kolegijos teigimu, 
buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai bei pareiškėjos subjektinė teisė dalyvauti 
jos skundžiamo detaliojo plano viešame svarstyme įstatymo numatytu būdu. 
Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino skundžiamo sprendimo dalį, kuria 
patvirtintas detalusis planas minėtam sklypui (2007 m. sausio 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A3–64/2007). Administracinėje byloje A556–
440/2009, kaip vieną iš pagrindų patvirtintam detaliajam planui panaikinti, 
nurodė aplinkybę, jog nors skelbimas apie pradedamus rengti teritorijų 
planavimo dokumentus vietinėje spaudoje buvo, tačiau jame nenurodyta: 
1) rengimo terminai; 2) pasiūlymų teikimo tvarka; 3) viešos ekspozicijos 
ir viešo susirinkimo vieta ir laikas; 4) planavimo organizatoriaus ir projekto 
rengėjo adresai, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai. Be to, byloje 
nebuvo nustatyta duomenų apie šios informacijos pateikimą savivaldybės 
interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų 
lentoje. Teismas panaikino Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą 
patvirtinti atitinkamos teritorijos detalųjį planą (2009 m. kovo 30 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A556–440/2009).
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2.1.1. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog asmens teisių pažeidimas dėl 
reikalavimų informacijai apie planuojamus rengti teritorijų planavimo 
dokumentus nesilaikymo, turi būti akivaizdus, betarpiškai kliudantis asmeniui 
įgyvendinti įstatymo nustatytas teises ar teisėtus interesus. Administracinėje 
byloje Nr. A4–247/2005, vertindama pareiškėjų argumentus, kad informacija 
apie detalaus plano projekto svarstymą pateikta netinkamai – nenurodant 
projekto svarstymo būdo – Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija nurodė, kad apie ginčijamo detalaus plano rengimą supaprastinta 
tvarka, nurodant projektą rengiantį subjektą ir telefonus informacijai gauti, 
buvo paskelbta rajono laikraštyje ir, nors informacijoje apie rengiamą 
detalųjį projektą nebuvo nurodytas viešo svarstymo būdas (supaprastinta 
tvarka), tačiau tai nėra esminis įstatymo pažeidimas, kurio pagrindu būtų 
galima panaikinti ginčijamą sprendimą, nes informacijoje nurodyti telefonų 
numeriai leido kiekvienam suinteresuotam asmeniui paskambinus gauti 
norimą informaciją, taip pat ir informaciją apie projekto svarstymą. Teisėjų 
kolegijos nuomone, nepakankamai išsami informacija spaudoje dėl pareiškėjų 
neveikimo (spaudos ir skelbimo apie detalaus plano rengimą neskaitymo) 
negali būti pripažinta kaip juos klaidinanti ir trukdanti realizuoti savo teises 
(2005 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4–247/2005). 
Administracinėje byloje Nr. A7–1638/2005 teisėjų kolegija nurodė, kad jeigu 
nagrinėjamoje byloje matyti, jog asmuo jam garantuojamomis teisėmis 
naudojosi visa apimtimi (šioje administracinėje byloje nustatyta, jog 
pareiškėjas žinojo apie viešo svarstymo procedūras, jose dalyvavo, teikė 
savo pastabas ir siūlymus dėl detaliojo plano projekto), tai aplinkybė, kad 
paskelbta informacija apie viešą svarstymą su visuomene neatitiko teisės aktų 
nustatyto turinio reikalavimų, nesudaro pagrindo naikinti sprendimų, kuriais 
patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai (2005 m. lapkričio 2 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A7–1638/2005).

2.1.2. Vertinant, kokiuose spaudos leidiniuose turi būti informuojama 
apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, paminėtina Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A7–1931/2006, kurioje teisėjų kolegija nurodė, 
kad teisės aktuose nėra nuostatų, kuriomis remiantis vietinė spauda būtų 
skirstoma į populiarią, labiau skaitomą vietinių gyventojų bei nepopuliarią, 
ir dėl to savivaldos institucijoms tektų pareiga skelbimus talpinti į pačius 
populiariausius tarp vietinių gyventojų leidinius.

2.1.3. Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 dalis taip pat 
nustato, jog detaliojo planavimo organizatorius apie žemės sklypo ar 
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grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią bei 
planavimo tikslus raštu informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus 
ir naudotojus, taip pat detaliųjų planų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka 
prie planuojamos teritorijos įrengia stendą su šia informacija. Ši nuostata 
detalizuojama Visuomenės dalyvavimo nuostatų 24.3 punkte, nustatančiame, 
kad informaciją apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus 
planavimo organizatorius turi raštu pateikti planuojamos teritorijos žemės 
sklypų valdytojams ir naudotojams, taip pat planuojamos teritorijos 
kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams jų deklaruotos 
gyvenamosios vietos ar buveinės adresu. Vyriausiasis administracinis 
teismas yra pažymėjęs, kad asmuo, tapęs detaliojo teritorijų planavimo 
organizatoriumi, įgyja pareigą atitinkamai raštu informuoti kaimyninių 
žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie pradedamą detalųjį planavimą 
šio proceso parengiamojo etapo metu. Teismas yra pabrėžęs, kad šios 
detaliojo teritorijų planavimo procedūros pažeidimas laikytinas esminiu ir 
pažeidžiančiu teisės aktais išskirtas žemės sklypo, besiribojančio su detaliai 
planuojamu, savininko teises (2008 m. kovo 26 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A502–585/2008). Administracinėje byloje Nr. A556–440/2009 teisėjų 
kolegija pažymėjo, jog nustatydami tokį teisinį reglamentavimą teisės aktų 
leidėjai siekė užtikrinti maksimalų teritorijos planavimo viešumą ir tam, kad 
būtų pasiektas šis tikslas, nustatė aukštus standartus, tai reiškia, kad planavimo 
organizatorius privalo ne tik bendrai paskelbti apie pradedamą rengti detalųjį 
planą, bet ir asmeniškai raštu informuoti labiausiai arba galimai labiausiai 
suinteresuotus asmenis (2009 m. kovo 30 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A556–440/2009). Teisės aktai nenustato, kokiu būdu planavimo 
organizatorius turi raštu informuoti (paprastu, registruotu laišku, per 
antstolius ar pan.) apie pradedamus rengti teritorijų planavimo dokumentus. 
Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas yra atmetęs suinteresuotų asmenų 
argumentus, kad planavimo organizatorius turi pareigą pasinaudoti kurjerių 
tarnybos, antstolių paslaugomis (2007 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A17–102/2007).

2.2. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi, 
visuomenę su parengtais teritorijų planavimo dokumentais supažindina 
planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo konsultavimosi bei viešojo 
svarstymo metu. Šioje nuostatoje taip pat nustatyti minimalūs terminai 
visuomenei susipažinti su parengtais planais, įskaitant viešosios ekspozicijos 
trukmę. Administracinėje byloje Nr. A502–627/2008 teisėjų kolegija pripažino 
faktą, jog planavimo organizatorius nustatė trumpesnį terminą susipažinti su 
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parengtu detaliojo plano projektu, nei reikalauja teisės aktai. Atsižvelgdama 
ir į kitus nustatytus pažeidimus, teisėjų kolegija atmetė atsakovo apeliacinį 
skundą (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502–
627/2008). Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalis nustato, kad 
planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, 
susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti spaudoje 
ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės 
institucijos ar savivaldybės interneto tinklalapyje. Teritorijų planavimą 
reglamentuojantys teisės aktai nustato bendruosius turinio reikalavimus 
informacijai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, o skelbiama 
informacija turi būti išsami ir aiški užtikrinant asmenų subjektines teises 
dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų viešame svarstyme įstatymo 
numatytu būdu (2007 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3–
64/2007).

2.3. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad 
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui 
teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki 
viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Kaip pabrėžė 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje 
Nr. A556–677/2009, būtent iki šio teritorijų planavimo proceso etapo bei jo 
metu galimas pasiūlymų teikimas dėl bendrojo plano (2009 m. birželio 8 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556–677/2009).

2.3.1. Visuomenės dalyvavimo nuostatų 9 punktas nustato, kad 
planavimo organizatorius pasiūlymus dėl vietovės lygmens detaliųjų ir 
specialiųjų planų pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 
20 darbo dienų, o pasiūlymus dėl bendrųjų planų ir aukštesnio nei vietovės 
lygmens specialiųjų planų sprendinių pateikusiems asmenims atsako raštu 
ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po pasiūlymų gavimo dienos. Atmesdamas 
pasiūlymą planavimo organizatorius nurodo pasiūlymo atmetimo motyvą. 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, toks 
atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo 
gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta 
tvarka gali būti apskųstas teismui. Vyriausiasis administracinis teismas 
administracinėje byloje Nr. A143–898/2008 yra pažymėjęs, jog teritorijų 
planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje numatytas teisminis ginčo dėl 
pateiktų pasiūlymų nagrinėjimas (tokio nagrinėjimo laikas) negali būti 
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laikomas planavimo baigiamojo etapo dalimi, t. y. teisminis tokio ginčo 
nagrinėjimas (kuris vyksta pagal specialius teisminiam procesui skirtus 
įstatymus ir laiko aspektu nėra saistomas Teritorijų planavimo įstatymo 
nuostatų) nebūtinai turi sutapti su planavimo baigiamojo etapo laiku, o 
teismo po šio etapo pasibaigimo priimtas procesinis dokumentas turi būti 
priimtas dėl nagrinėjamo ginčo esmės ir nepraranda savo teisinės reikšmės 
net ir pasibaigus Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje 
numatytam baigiamajam bendrojo teritorijų planavimo proceso etapui (2008 
m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–898/2008).

2.3.2. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta, 
kad planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus, 
parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinančią 
medžiagą, kurią kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teikia 
teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms. Vyriausiasis 
administracinis teismas yra išaiškinęs, kad minėtoje normoje aptariami 
pasiūlymai nėra privalomi planavimo organizatoriui. Tai parodo sąvokos 
„pasiūlymai“ lingvistinis aiškinimas bei pats šios teisės normos turinys, iš 
kurio matyti, kad gavęs nurodytus pasiūlymus, planavimo organizatorius 
turi diskreciją į juos atsižvelgti arba neatsižvelgti. Tačiau aptariamose teisės 
normose yra nustatytas planavimo organizatoriui bei valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai privalomo elgesio modelis – 
laikytis joje nustatytos pasiūlymų nagrinėjimo procedūros bei, atmetus 
gautus pasiūlymus, motyvuotai raštu pranešti apie tai pasiūlymus pateikusiam 
asmeniui. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju administraciniams teismams 
yra būtina patikrinti, ar buvo laikomasi nurodytų reikalavimų ir, nustačius 
tam tikrus šių reikalavimų pažeidimus, vertinti juos pagal Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytus kriterijus, t. y. išaiškinti, ar 
nustatyti procedūriniai pažeidimai gali būti laikomi esminiais šio įstatymo 
89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme, ar teismui skundžiamas 
valstybinės teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos atsakymas 
dėl pasiūlymų atmetimo gali būti pripažintas teisėtu Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų taikymo prasme 
(2009 m. vasario 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143–201/2009). 
Analogiškos pozicijos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
laikėsi ir administracinėje byloje Nr. A525–135/2008, nurodydama, kad 
suinteresuoto asmens pateiktas pasiūlymas dėl bendrojo plano sprendinio 
planavimo organizatoriui nėra privalomas, tačiau jį planavimo organizatorius 
turi išnagrinėti ir, jei pasiūlymas nepriimamas, privaloma motyvuotai atsakyti. 
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Nepriklausomai nuo pasiūlymo priėmimo ar nepriėmimo, asmens pateiktas 
pasiūlymas turi būti įtrauktas į pasiūlymus apibendrinančią medžiagą. Ta 
aplinkybė, kad pareiškėjai po derinimo nebesutinka su bendrojo plano 
sprendiniais, nesudaro pagrindo pripažinti, kad bendrasis planas priimtas 
pažeidžiant visuomenės interesų derinimo mechanizmą (2008 m. sausio 31 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A525–135/2008).

2.3.3. Minėta, kad planavimo organizatorius privalo įvertinti jam 
suinteresuotos visuomenės ar atskirų visuomenės narių pateiktas pastabas 
bei siūlymus ir, nors jie planavimo organizatoriui nėra privalomi, vis dėlto 
jis iš esmės turėtų atsižvelgti į tuos pasiūlymus, kurie susiję su įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose įtvirtintomis asmenų teisėmis ir teisėtais interesais. 
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad tokius pasiūlymus 
pateikusio asmens teisių bei įstatymo saugomų interesų apsaugos užtikrinimo 
požiūriu, nurodyti pasiūlymai – tai būdas apsaugoti asmens teises bei 
įstatymų saugomus interesus administracinės procedūros (teritorijų 
planavimo procedūros) eigos metu. Pasiūlymus pateikusiam asmeniui 
pasinaudojus Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
galimybe kreiptis į teismą, jo nurodytos (tariamai) pažeistos teisės arba 
(tariamai) pažeisti šio asmens saugomi interesai gali būti ginami teismo 
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad 
materialiosios teisės taikymo aspektu teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio 
ginčą, turi nustatyti, ar asmuo (pareiškėjas) turi įstatymų nustatytas teises ar 
saugomus interesus, apie kurių pažeidimą jis teigia, taip pat nustatyti, ar jo 
(pareiškėjo) nurodyti pažeidimai buvo iš tikrųjų padaryti. To nenustačius, 
paduotas skundas materialiosios teisės taikymo prasme negali būti 
pripažintas pagrįstu (2009 m. vasario 3 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A143–201/2009). Administracinėje byloje Nr. A14–1240/2006 teisėjų kolegija 
pažymėjo, jog pareiškėjų norai, kad šalia jų gyvenamųjų namų nebūtų statomi 
nauji daugiabučiai pastatai, kad nepagausėtų gyventojų ir automobilių jų 
gyvenamojoje aplinkoje, kad nepadaugėtų triukšmo, kad aplink būtų statomi 
jų skonį ir pageidavimus atitinkantys pastatai ir panašiai, yra suprantami, 
tačiau šių pareiškėjų interesų negarantuoja ir negina įstatymas. Gyvenamųjų 
namų statyba ir su tuo tiesiogiai susijęs gyventojų, automobilių skaičiaus, 
triukšmo padidėjimas yra normalus reiškinys, kurį turėjo numatyti pareiškėjai, 
apsigyvendami ginčo teritorijoje. Nurodytų aplinkos veiksnių išaugimas, 
teisėjų kolegijos teigimu, galėtų būti draudžiamas tik tuo atveju, kai tai viršytų 
teisės aktuose įtvirtintas ribines normas (2006 m. rugpjūčio 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A14–1240/2006). Administracinėje byloje Nr. A143-
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167/2008 buvo nustatyta, jog skundžiamais detaliojo plano sprendiniais 
suplanuota teritorija patenka į numatomos Klaipėdos laisvąją ekonominę 
zoną, iš kurios visi šioje teritorijoje gyvenantys asmenys (nuolatiniai 
gyventojai) bus iškeldinti, o jų nekilnojamasis turtas bus paimtas visuomenės 
poreikiams įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Pareiškėjai šioje byloje 
iš esmės siekė apginti savo teises gyventi sveikoje aplinkoje, o jų manymu, 
skundžiamo detaliojo plano sprendiniais ši jų teisė būtų pažeista. Kadangi iš 
to pareiškėjai kildino savo teisę apskųsti nurodytą atsakovo sprendimą ir juo 
patvirtintą detalųjį planą, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad planuojama 
būsimos laisvosios ekonominės zonos teritorija, kurioje (įsteigus tokią zoną) 
neturi būti nuolatinių gyventojų (tuo pačiu ir pareiškėjų), konstatavo, jog 
pareiškėjų teisių ir interesų aplinkos apsaugos aspektu konfliktas nurodytu 
planu eliminuojamas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 
3 straipsnio 1 punkto bei 22 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tai reiškia, 
kad skundžiamas detalusis planas (realizavus jo sprendinius ir įsteigus minėtą 
laisvąją ekonominę zoną) aplinkos apsaugos aspektu neturės įtakos pareiškėjų 
teisėms ir įstatymo saugomiems interesams (2008 m. vasario 1 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A143–167/2008).

3. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog 
teritorijos plano sprendinių keitimas, darantis įtaką ar galintis turėti įtakos 
asmenų teisėms bei pareigoms, po viešojo svarstymo procedūros pabaigos yra 
negalimas. Administracinėje byloje Nr. A14–54/2005 teisėjų kolegija nurodė, jog 
apeliantų teiginys, kad detaliojo plano sprendinių keitimas po viešojo svarstymo 
procedūros pabaigos yra teisėtas, prieštarauja ginčo teisinius santykius 
reglamentuojančioms teisės normoms. Aiškinant Teritorijų planavimo įstatymo 
nuostatas apeliantų pateikiamu būdu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegijos teigimu, būtų paneigta pati viešojo svarstymo procedūros prasmė – 
užtikrinti visuomenės ir suinteresuotų asmenų galimybę dalyvauti detaliojo 
plano rengime ir paveikti šį procesą taip, kad būtų užkirstas kelias jų teisių ir 
įstatymo saugomų interesų pažeidimams. Kaip nustatyta šioje byloje, dalis 
detaliojo plano sprendinių buvo pakeisti bei suderinti jau po viešo svarstymo 
procedūros, taip atimant galimybę suinteresuotiems asmenims ir visuomenės 
atstovams daryti įtaką jų tvirtinimui ar atmetimui. Teisėjų kolegija konstatavo, 
jog šį įstatymo nustatytos viešojo svarstymo procedūros pažeidimą pirmosios 
instancijos teismas pagrįstai įvertino kaip pagrindą, kuriam esant detalusis 
planas negalėjo būti patvirtintas, o tai sudaro savarankišką skundžiamo atsakovo 
įsakymo, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, panaikinimo 
pagrindą (2005 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–54/2005).
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VI. Procesiniai ginčų nagrinėjimo ypatumai

A. Išankstinė bylos, susijusios su teritorijų planavimu,  
nagrinėjimo ne teisme tvarka

1. Administracinių bylų teisenos įstatymo 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. Iš šios nuostatos matyti, jog teisė kreiptis į teismą 
turi būti realizuota įstatymų nustatyta tvarka, todėl tam tikriems ginčams 
spręsti įstatymai gali nustatyti ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, kurios 
nesilaikymas yra pagrindas atsisakyti priimti skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 
p.), o jei skundas jau priimtas – palikti jį nenagrinėtu, jei ikiteismine ginčų 
nagrinėjimo tvarka dar galima pasinaudoti (ABTĮ 103 str. 1 p.), arba bylą 
nutraukti, jei šia tvarka pasinaudoti jau nebegalima (ABTĮ 101 str. 7 p.).

Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalis nustato, kad ginčus, 
kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo 
organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius 
ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą 
atliekančios institucijos. Subjektų, atliekančių valstybinę teritorijų planavimo 
priežiūrą sąrašas yra pateikiamas minėto įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje.

1.1. Kadangi ikiteisminis ginčų nagrinėjimas teritorijų planavimo procese 
yra siejamas su valstybine teritorijų planavimo priežiūra, sprendžiant klausimus 
dėl ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos privalomumo, būtina nustatyti 
valstybinės teritorijų planavimo priežiūros pradžios ir pabaigos momentus.

1.1.1 Pažymėtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai 
laikosi nuostatos, kad planavimo procesas (taip pat ir valstybinė teritorijų 
planavimo priežiūra) prasideda teritorijos planavimo sąlygų išdavimu. 
Nagrinėdama atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo 
priimti skundą, administracinėje byloje Nr. AS18–507/2007 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad Detaliųjų planų 
rengimo taisyklių 36 punkte nurodyta, jog planavimo procesas laikomas 
pradėtu, išdavus planavimo sąlygas, ir baigiamas detaliojo plano patvirtinimu. 
Kadangi pareiškėjams ginčijamu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
sprendimu nebuvo išduotos planavimo sąlygos, jie kreipėsi į teismą, siekdami 
sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir 
pareigų perdavimo bei leidimo rengti detaliojo plano projektą. Esant šioms 
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aplinkybėms, teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjų žemės sklypų detaliojo 
planavimo procesas nėra pradėtas ir ginčui, kilusiam iki detaliojo planavimo 
proceso pradžios, nėra taikomos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos dėl 
ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija 
priėjo išvados, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi 
nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą, todėl ši nutartis naikintina 
(2007 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS18–507/2007). 
Tai, kad planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas nėra 
teritorijų planavimo proceso sudedamoji dalis ir savo ruožtu šiems ginčams 
netaikoma privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, Vyriausiasis 
administracinis teismas nurodė ir administracinėje byloje Nr. AS8–605/2006, 
kartu pabrėždamas, jog planavimo organizatorius jau yra žinomas prieš 
prasidedant teritorijos planavimo parengiamajam etapui ir prieš kreipimąsi 
dėl planavimo sąlygų išdavimo, t. y. planavimo organizatoriaus tinkamumo 
(tuo pačiu ir jo teisių bei pareigų perdavimo) klausimas jau yra išspręstas 
prieš nurodytus veiksmus. Tai reiškia, kad šis klausimas nepatenka į Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą 
valstybinės teritorijų planavimo priežiūros sferą (2006 m. lapkričio 16 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–605/2006; taip pat žr. 2006 m. spalio 
27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS11–529/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS17–505/2007 ).

1.1.2. Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros pabaigos momentu 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra laikomas valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvados dėl parengto 
teritorijų planavimo dokumentų pateikimo momentas. Be to, pažymėtina, kad 
tais atvejais, kai į teismą kreipiamasi ginčijant atskirus teritorijų planavimo etapus 
ir procedūras, o kartu ir sprendimą, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo 
dokumentas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad 
tokiu atveju nereikia laikytis išankstinės ginčo sprendimo tvarkos reikalavimų 
(2006 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS7–241/2006). 
Administracinėje byloje Nr. A14–86/2007 teisėjų kolegija konstatavo, kad teritorijų 
planavimo įstatymas nenustato išankstinės neteisminės tvarkos skundams dėl 
savivaldybės institucijų sprendimų, kuriais patvirtinti detalieji planai, pateikti. 
Įstatyme taip pat nėra nuostatos, pagal kurią asmuo, nepasinaudojęs teise pateikti 
skundą dėl detaliojo plano rengimo metu priimtų administracinių sprendimų, 
netektų teisės skųsti savivaldybės institucijos sprendimo dėl detaliojo plano 
patvirtinimo (2006 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–86/2007; 
taip pat. žr. 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-753/2007).
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1.2. Taigi, pagal paminėtą Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, 
teritorijų planavimo procese dalyvaujantys asmenys privalo kreiptis į 
ikiteismines ginčų nagrinėjimo institucijas dėl sprendimų, priimtų teritorijų 
planavimo proceso stadijose nuo planavimo sąlygų išdavimo momento 
iki valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų išvados 
dėl parengtų teritorijos planavimo dokumentų pateikimo momento. 
Pastebėtina, kad priklausomai nuo teritorijų planavimo rūšies, lygmens bei 
paties skundžiamo teritorijų planavimo procese priimto sprendimo, ginčus 
nagrinėja skirtingos institucijos.

1.2.1. Kaip jau buvo minėta, pagal bendrąją taisyklę Teritorijų planavimo 
įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje numatytus ginčus nagrinėja to paties įstatymo 
34 straipsnio 2 dalyje išvardintos teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą 
atliekančios institucijos.

Tai, kad teisės aktuose yra nustatyta dviejų pakopų ikiteisminė ginčų 
dėl savivaldybės lygmens bendrojo ir specialiojo bei detaliojo planavimo 
nagrinėjimo tvarka, Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs 
administracinėje byloje Nr. A17–1065/2007. Šioje byloje buvo nustatyta, kad 
pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką, prašydamas sustabdyti 
teritorijų planavimo procedūrą, imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias teisės 
normų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, pažeidimams. Nesutikdamas 
su Vilniaus apskrities viršininko administracijos pateiktu atsakymu, jį 
apskundė Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijai, kuri nutraukė 
bylą kaip nežinybingą šiai institucijai. Teisėjų kolegija nurodė, jog valstybinės 
teritorijų planavimo priežiūros bendrąją tvarką nustato Teritorijų planavimo 
ir statybos valstybinės priežiūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 37017 (toliau – ir Teritorijų 
planavimo valstybinės priežiūros nuostatai), pagal kurių 20.4 punktą, valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija, kuri, nagrinėtos faktinės 
situacijos atveju, yra apskrities viršininko administracija, nustatyta tvarka 
pagal jai priskirtą kompetenciją turi nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų 
prašymus (skundus) teritorijų planavimo klausimais. To paties punkto 
pagrindu kita valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdanti institucija 
– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos – taip pat turi teisę nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų 
prašymus (skundus) teritorijų planavimo klausimais, tačiau tik tada, kai jie 
pagal kompetenciją jau buvo išnagrinėti apskrities viršininko, bet jo priimtas 
sprendimas netenkina pareiškėjo. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 

17  Žin., 1997, Nr. 34-851; 2004, Nr. 109-4075.
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kolegijos nuomone, šios taisyklės aiškinimas suponavo išvadą, kad teisėkūros 
subjektas analizuojamoje teisės normoje teritorijų planavimo klausimais 
įtvirtino kelių pakopų ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką. Taigi, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegijos teigimu, teritorijų planavimo 
klausimų ikiteisminis nagrinėjimas yra aiškiai išskirtas iš bendros ikiteisminės 
skundų (prašymų) nagrinėjimo tvarkos, kuria vadovaujasi administracinių 
ginčų komisijos, todėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 
teisėtai pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktas skundas dėl Vilniaus apskrities 
viršininko atsakymo į pareiškėjo skundą teritorijų planavimo klausimais jai 
nežinybingas (2007 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–
1065/2007; taip pat žr. 2008 m. gegužės 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 
A39–746/2008; 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438–
1621/2008).

1.2.2. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta 
speciali 27 straipsnio 7 dalies atžvilgiu nuostata, nustatanti, jog planavimo 
organizatoriaus atsakymas į visuomenės pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų 
planavimo dokumentų gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo 
priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jo gavimo dienos, kuri per 20 
darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris 
savo ruožtu gali būti skundžiamas teismui. Paminėtina, kad nors Teritorijų 
planavimo įstatymas numato galimybę valstybinę teritorijų priežiūrą 
atliekančiai institucijai apskųsti planavimo organizatoriaus atsakymą, tačiau 
Vyriausiasis administracinis teismas iš esmės yra pripažinęs, jog planavimo 
organizatoriaus neveikimo atveju teisę kreiptis į minėtas institucijas 
nustato Viešojo administravimo įstatymas (2006 m. birželio 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A4–1039/2006). Skirtingai nei Teritorijų planavimo 
įstatymo 27 straipsnio 7 dalies taikymo atveju, Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija yra nurodžiusi, kad Teritorijų planavimo įstatymas 
ar kiti teisės aktai nenumato, kad apskrities viršininko administracijos 
sprendimas, priimtas išnagrinėjus skundą dėl planavimo organizatoriaus 
atmestų pasiūlymų dėl detaliojo plano, prieš kreipiantis į teismą, gali būti 
skundžiamas ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. 
Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnis tik išvardija valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą atliekančių institucijų pagal kompetenciją vykdomas 
funkcijas ir nenustato sprendimų, priimtų atskirais teritorijų planavimo 
klausimais, apskundimo tvarkos. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 
32 straipsnio 4 ir 5 punktais, Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai, t. y. 
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, gali būti skundžiami 
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tik tie apskrities viršininko administracijos sprendimai, kurie buvo priimti 
išnagrinėjus šio straipsnio 4 punkte nurodytų asmenų skundus, o ne skundus 
dėl planavimo organizatoriaus plano rengimo metu atmestų pasiūlymų (2008 
m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39–392/2008).

Paminėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje 
byloje Nr. AS11–219/2007 iš esmės yra pažymėjęs, jog išankstinio ginčų 
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai pavedus planavimo organizatoriui 
iš naujo apsvarstyti visuomenės pateiktus planavimo pasiūlymus, planavimo 
organizatoriaus atsakymas, surašytas minėtos institucijos pavedimu, yra 
naujas atsakymas į pateiktus pasiūlymus, kuris gali būti apskųstas Teritorijų 
planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi dėl 
pastarojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymo į išankstinio 
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją – Vilniaus apskrities viršininko 
administraciją – nebuvo kreiptasi, teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, jog 
nebuvo laikytasi šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio 
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, o tai pagal Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą yra pagrindas atsisakyti priimti 
skundą (2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11–
219/2007).

2. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog 
asmenys, kurie mano, kad patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų 
sprendiniai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, gali atitinkamus teritorijų 
planavimo dokumentus apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančioms institucijoms arba teismui. Iš šios nuostatos matyti, jog 
nurodytu atveju galima kreiptis tiek į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančias 
institucijas, tiek į teismą. Tuo tarpu vadovaujantis Teritorijų planavimo 
įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, suinteresuotai visuomenei priskiriamiems 
asmenims, nesutinkantiems su patvirtintais teritorijų planavimo dokumentų 
sprendiniais, yra privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. 

2.1. Administracinėje byloje Nr. A438–1661/2008 Vyriausiasis 
administracinis teismas, nagrinėdamas visuomeninės organizacijos 
(pareiškėjas), kuris, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 
31 dalimi, gali būti priskirtas suinteresuotai visuomenei, skundą, nurodė, kad 
pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 ir 6 dalis, pareiškėjas 
kaip suinteresuota visuomenė, visų pirma dėl ginčijamo detaliojo plano 
sprendinių teisėtumo turėjo kreiptis į apskrities viršininko administraciją 
arba į Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotą instituciją pagal šio 
įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytą kompetenciją. Nesutikdamas su 
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apskrities viršininko administracijos sprendimu dėl jo kreipimosi, skundą 
turėjo paduoti pagal nustatytą kompetenciją Vyriausybės ar Aplinkos 
ministerijos įgaliotai institucijai, ir tik po to, nesutikdamas su Vyriausybės 
ar Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimu, galėjo dėl viešojo 
intereso gynimo kreiptis į teismą. Kartu teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal 
Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalį pareiškėjai gali tiesiogiai 
(nesilaikydami išankstinės nagrinėjimo ne per teismą tvarkos) kreiptis į 
teismą teisminės gynybos tik Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu, t. y. tik dėl tikrai ar tariamai pažeistos 
ar ginčijamos jų teisės arba įstatymų saugomo intereso, turint tikslą apginti 
aiškiai identifikuotą materialinės teisės normų saugomą teisę ar interesą. 
Kadangi byloje įrodymų, kurie patvirtintų, kad ginčijamais administraciniais 
aktais buvo pažeistos visuomeninės organizacijos, kaip juridinio asmens, 
subjektinės teisės ar jos narių teisės, nebuvo ir nesilaikyta ikiteisminės ginčų 
nagrinėjimo tvarkos, teisėjų kolegija atsisakė tenkinti pareiškėjų skundą (2008 
m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–1661/2008). 

2.2. Teisę visuomeninėms organizacijoms ginti viešąjį interesą 
aplinkosaugos srityje, įskaitant ir teritorijų planavimą, taip pat suteikia 
Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, priimta 
1998 m. birželio 25 d. Orhuse (dar vadinama Orhuso konvencija)18. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas pripažįsta visuomeninių organizacijų, 
padedančių spręsti aplinkosaugos problemas, teisę kreiptis į administracinį 
teismą dėl viešojo intereso gynimo, tačiau šios organizacijos, siekiančios 
apginti viešąjį interesą teisme, privalo pasinaudoti privaloma išankstinio 
ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, jei tai numato įstatymas (2008 m. vasario 
4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A20-150/2008).

B. Tam tikri ginčų, susijusių su teritorijų planavimu,  
nagrinėjimo teisme ypatumai

1. Išnagrinėjus skundą ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančioje 
institucijoje, kai tokia išankstinio nagrinėjimo procedūra yra privaloma, 
skundas (prašymas) dėl teritorijų planavimo dokumentų ar (ir) teritorijų 
planavimo procese priimtų sprendimų (ikiteisminės ginčų nagrinėjimo 
institucijos sprendimo) bei kompetentingų viešojo administravimo 
subjektų veiksmų (neveikimo), teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais 

18 Žin., 2001, Nr. 73-2572.
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pateikiamas teismui. Pažymėtina, kad tam tikrais atvejais ginčas dėl 
teritorijų planavimo procese priimtų sprendimų ar atitinkamų subjektų 
veiksmų (neveikimo) yra glaudžiai susijęs su teisiniais santykiais, iš kurių 
kylantys klausimai paprastai gali būti sprendžiami ne administracinių, 
bet bendrosios kompetencijos teismų. Kilusius ginčus dėl teismingumo 
sprendžia speciali teisėjų kolegija (toliau – ir Specialioji teismingumo kolegija) 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos 
teismo ir administracinio teismo kompetencija yra teisinių santykių, iš kurių 
kyla ginčas prigimtis (Specialiosios teismingumo kolegijos 2007 m. vasario 28 
d., 2007 m. liepos 3 d. nutartys). Šiuo atžvilgiu Specialiosios teismingumo 
kolegijos praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad administravimo subjektų 
veikla planuojant teritoriją yra viešosios teisės normomis reglamentuojama 
veikla ir šių subjektų priimti sprendimai dėl teritorijų planavimo laikytini 
administraciniais, todėl, pagal bendrąją taisyklę, šie ginčai nagrinėtini 
administraciniuose teismuose (Specialiosios teismingumo kolegijos 2003 m. 
spalio 9 d., 2005 m. gruodžio 5 d., 2006 m. spalio 24 d., 2007 m. liepos 2 d., 
2009 m. sausio 9 d. nutartys). Pavyzdžiui, Specialioji teismingumo kolegija 
sprendė teismingumo klausimą bylos, kurioje pareiškėjas reikalavo įvykdyti 
su atsakovu sudarytos sutarties dėl privataus žemės sklypo, paimamo 
visuomenės poreikiams, kompensavimo nuostatą – patvirtinti parengtą 
pareiškėjams priklausančios teritorijos detalųjį planą. Šiuo atveju kolegija 
pripažino, jog ginčas iš esmės buvo keliamas detaliojo planavimo procese 
ir yra administracinio pobūdžio – pareiškėjai nesutiko su atsakovo priimtu 
sprendimu dėl pateikto tvirtinti detaliojo plano ir siekė, kad atsakovas būtų 
įpareigotas patvirtinti parengtą detalųjį planą. Pareiškėjų skunde nurodytas 
reikalavimas įpareigoti atsakovą vykdyti tarp jo ir pareiškėjų sudarytą 
sutartį aptariamo ginčo administracinio pobūdžio nekeičia. Kaip pažymėjo 
Specialioji teismingumo kolegija, šis pareiškėjų reikalavimas buvo tiesiogiai 
susijęs su reikalavimu įpareigoti atsakovą patvirtinti detalųjį planą, nes 
detaliojo plano patvirtinimas ir yra pareiškėjų siekiamas sutarties įvykdymas. 
Be to, ir pats tarp pareiškėjų ir atsakovo sudarytoje sutartyje išreikštas 
atsakovo įsipareigojimas parengti atitinkamą detalųjį planą savo esme nėra 
civilinis. Šis įsipareigojimas nukreiptas į detaliojo planavimo santykius ir 
yra administracinio pobūdžio (Specialiosios teismingumo kolegijos 2009 m. 
gegužės 28 d. nutartis). Kitoje byloje teisėjų kolegija konstatavo, kad sutarties 
dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
sudarymas tarp fizinio asmens ir savivaldybės nekeičia susiformuojančių 
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teisinių santykių – jie išlieka administraciniai (Specialiosios teismingumo 
kolegijos 2007 m. liepos 2 d.).

Kaip yra pažymėjusi Specialioji teismingumo kolegija, viena iš taisyklių, 
sprendžiant dėl bylų rūšinio priskirtinumo, yra ta, kad administracinių teismų 
kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas 
nesiejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. 
Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, esanti platesnė pagal savo 
pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio 
pobūdžio. Be to, bendrosios ir administracinių teismų kompetencijos 
atribojimo klausimas turi būti sprendžiamas tokiu būdu, kuris yra labiausiai 
priimtinas žmonėms ir užtikrintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje garantuotą žmogaus teisę 
į operatyvų teismo procesą (Specialiosios teismingumo kolegijos 2006 m. liepos 
14 d., 2008 m. sausio 22 d. nutartys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-7-989/2000). 2009 vasario 18 d. nutartimi Specialioji teisėjų 
kolegija konstatavo, jog nors pareiškėjų siekis panaikinti detalųjį planą buvo 
administracinio pobūdžio, vis dėlto  aplinkybė, jog byloje buvo siekiama 
nuginčyti ir nuosavybės įgijimo (praradimo) pagrindus – žemės sklypų 
paėmimą visuomenės poreikiams, lemia, jog ši byla, kaip susijusi tiek su 
administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais, turi būti nagrinėjama 
bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė (Civilinio 
proceso kodekso 26 str. 2 d.).

Taigi administracinis teismas, spręsdamas skundo (prašymo, 
pareiškimo), kuriame reiškiami tiek iš administracinių, tiek iš civilinių teisinių 
santykių kylantys reikalavimai, priėmimo klausimą, privalo nustatyti, ar jis 
yra teismingas administraciniam teismui, o kilus abejonių dėl rūšinio bylos 
teismingumo – kreiptis į Specialiąją teismingumo kolegiją.

2. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 
dalimi, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 
kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų 
saugomas interesas (apie procesinius viešojo intereso gynimo ypatumus žr. 
„Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal 
viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą“19).

2.1. Kadangi detalieji planai bei tam tikri specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentai yra individualūs teisės aktai, Vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi 

19 Administracinė jurisprudencija Nr. 6 (16), 2008. p. 325–362.
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patikrinti ir nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl nurodytos pažeistos teisės 
(įstatymų saugomo intereso) gynimo, tokią teisę (įstatymų saugomą interesą) 
turi (pvz., 2007 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–316/2007; 
2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–213/2009).

2.2. Tuo tarpu bendrojo, o tam tikrais atvejais – ir specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentai Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
pripažįstami norminiais administraciniais aktais, o skundų dėl šių teritorijos 
planavimo dokumentų nagrinėjimas administraciniuose teismuose turi tam 
tikrų ypatumų.

Norminio administracinio teisės akto teisėtumas ryšium su 
individualia administracine byla gali būti tiriamas pagal bendrosios 
kompetencijos teismo arba administracinio teismo, jei jis pats neturi teisės 
nagrinėti atitinkamo norminio administracinio akto teisėtumą, kreipimąsi 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str.). Jei tam tikro norminio 
administracinio akto teisėtumo tyrimas yra priskirtas individualią bylą 
nagrinėjančio administracinio teismo kompetencijai, toks teismas gali 
pats pradėti atitinkamą tyrimą (ABTĮ 111 str. 3 d.). Subjektų, turinčių teisę 
kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti norminio 
administracinio akto teisėtumą, sąrašas yra pateikiamas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Taigi, kaip matyti iš paminėto, 
tik įstatyme nurodytų subjektų prašymu gali būti pradedama norminio 
administracinio akto teisėtumo patikra.

Pažymėtina, kad net ir tais atvejais, kai asmuo kelia ginčą dėl konkrečių 
bendrojo plano sprendinių, nustatytų jo valdomo ir (ar) naudojamo žemės 
sklypo atžvilgiu, Vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, 
jog jei šie asmenys nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 
straipsnyje išvardintų subjektų sąrašą, jie negali kreiptis į administracinį teismą 
su prašymu panaikinti šį norminį aktą ar jo dalį. Administracinėje byloje Nr. 
AS17–301/2007 teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl bendrojo plano dalies, kuria buvo 
pakeistas pareiškėjui priklausančio žemės sklypo naudojimo būdas, panaikinimo 
ir įpareigojimo organizuoti bendrojo plano dalies pakeitimo procedūrą, nes 
pareiškėjas nebuvo tinkamas subjektas paduoti prašymą ištirti (panaikinti) 
norminio administracinio akto teisėtumą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad 
pareiškėjas turėtų teisę prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, 
jeigu teisme būtų nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių pažeidimo (2007 m. 
liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–301/2007; taip pat žr. 2007 m. 
rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5–324/07).
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2.3. Vertinant asmenų galimybę teisme ginčyti dar neįsigaliojusius 
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, paminėtina, jog Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A438–
635/2008, nagrinėdama pareiškėjo prašymą panaikinti dar tik numatomų 
priimti (projekto) bendrojo plano sprendinius, nurodė, kad negaliojantis 
teisės aktas (bendrasis planas) negali pažeisti pareiškėjo teisių ar įstatymais 
saugomų interesų, todėl tenkinti reikalavimą – panaikinti dar negaliojantį 
teisės aktą – nėra pagrindo (2008 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A438–635/2008).

3. Nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei kiti teritorijų planavimą 
reglamentuojantys teisės aktai nenustato konkrečių terminų, per kuriuos 
asmenys privalo kreiptis į administracinius teismus su skundu (prašymu) dėl 
teritorijų planavimo procese priimtų sprendimų ar kompetentingų viešojo 
administravimo subjektų veiksmų (neveikimo), todėl šiems skundams paduoti 
taikomi bendrieji Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyti terminai 
(pvz., 2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–157/2009). 
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 ir 
2 dalimis, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) 
administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto 
paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) 
įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, 
kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo 
terminas. Jeigu viešojo administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo 
nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) 
gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito 
teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

3.1. Kadangi tam tikriems ginčams dėl teritorijų planavimo procese 
priimtų sprendimų (viešojo administravimo subjektų veiksmų (neveikimo)) 
yra numatyta privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka, atkreiptinas 
dėmesys į Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalis, 
kuriose nustatyta, jog atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos 
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą 
būtina apskųsti per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos arba per 
du mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas minėtos institucijos 
sprendimas. Administracinėje byloje Nr. AS10–144/2007 Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija, nustačiusi, kad Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos 2006 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, priimtą išnagrinėjus pareiškėjo 
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skundą išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, pareiškėjas gavo 2006 
m. lapkričio 9 d., ir patvirtinusi, jog paskutinė termino skundui paduoti diena 
buvo 2006 m. lapkričio 29 d., pripažino, jog pareiškėjo 2007 m. sausio 8 d. 
išsiųstas skundas yra pateiktas praleidus įstatyme nustatytą terminą (2007 m. 
balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10–144/2007).

3.2. Aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo 
sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą bei koks yra jo turinys. 
Tokios Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatų 
aiškinimo taisyklės laikomasi Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
(pvz., 2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-455/2006; 
2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2–437/2006; 2006 
m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS7–301/2006). Patvirtinti 
teritorijų planavimo dokumentai, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, 
privalo būti viešai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka (Teritorijų planavimo 
įstatymo 11 str. 10 ir 11 d., 18 str. 8 d., 26 str. 8 d.). Todėl paprastai Vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog asmens sužinojimo 
apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą data, nuo kurios turi būti 
skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, yra sprendimo, kuriuo 
minėti dokumentai patvirtinti, viešo paskelbimo momentas (pvz., 2009 
m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–212/2009; 2008 
m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–668/2008). Tačiau 
šiuo atžvilgiu paminėtina, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojęs Teritorijų 
planavimo įstatymas, kurio nuostatos taip pat yra taikomos visiems iki minėto 
termino pradėtiems rengti specialiesiems ir detaliesiems teritorijų planavimo 
dokumentams, nenumatė taisyklių dėl sprendimų, kuriais patvirtinti teritorijų 
planai, viešo skelbimo. Todėl Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas 
termino skundams dėl minėtų sprendimų paduoti skaičiavimo klausimus, ne 
vienoje administracinėje byloje yra konstatavęs, kad Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas minėtam skundui 
paduoti skaičiuotinas nuo faktinio sužinojimo apie tokį sprendimą momento 
(pvz. 2005 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje AS5–383/2005; 2006 
m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7–850/2006; 2006 m. 
birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. Nr. AS7–241/2006; 2009 m. 
vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–76/2009).

4. Ginčų dėl teritorijų planavimo dokumentų ar šių dokumentų rengimo 
procese priimtų bei tam tikras teises ir pareigas sukeliančių administracinių 
aktų nagrinėjimas administraciniuose teismuose gali užsitęsti, o atitinkamų 
planavimo dokumentų sprendinių ar kitų teritorijų planavimo procese 
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priimamų sprendimų įgyvendinimas gali sukelti tam tikrą poveikį aplinkai, 
asmenų teisėms bei teisėtiems interesams. Tai savo ruožtu gali lemti, jog 
galutiniai teismo sprendimai gali negarantuoti, kad skundą (prašymą) 
pateikusio asmens teisės ir laisvės bus efektyviai įgyvendintos. Todėl daugeliu 
atveju, sprendžiant administracinius ginčus šioje visuomeninių teisinių 
santykių srityje, kyla klausimas dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių 
taikymo poreikio. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra 
pažymėjęs, kad spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo 
klausimą, teismas turi ne tik formaliai konstatuoti, kad netaikius reikalavimo 
užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti sudėtingesnis, 
bet taip pat įvertinti, kokias pasekmes gali sukelti tokių priemonių taikymas 
kitų suinteresuotų asmenų interesams. Kitaip tariant, sprendžiant reikalavimo 
užtikrinimo priemonės taikymo klausimą, būtina vadovautis taip pat ir 
proporcingumo kriterijumi: įvertinti, ar sunkesnės pasekmės atsirastų taikius 
reikalavimo užtikrinimo priemonę, ar jos netaikius (2004 m. rugsėjo 27 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS1–433/2004).

4.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas gali 
sąlygoti, jog teismo sprendimo panaikinti teritorijų planavimo dokumentą 
ar jo dalį įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, todėl 
administracinių teismų praktikoje, kaip viena iš efektyviausių reikalavimo 
užtikrinimo priemonių yra pripažįstamas ginčijamo teritorijų planavimo 
dokumento ar jo dalies galiojimo sustabdymas. Administracinėje byloje 
Nr. AS6-258/2007 teisėjų kolegija nurodė, kad siekis įgyvendinti ginčijamo 
detaliojo plano sprendinius – pradėti statybas iki teismo sprendimo 
įsiteisėjimo dienos, yra pagrindas taikyti reikalavimą užtikrinančias 
priemones, nes vykdant statybos darbus gali būti padaryta sunkiai 
pašalinama žala aplinkai, suinteresuotiems asmenims, o atliktų statybos 
darbų padarinių pašalinimas bei ankstesnės padėties atkūrimas būtų susijęs 
su sudėtingais (technologiniu ir kt. požiūriais) procesais, pareikalautų 
nemažų finansinių, organizacinių, techninių išteklių (2007 m. gegužės 31 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6–258/2007). Pažymėtina, kad 
Vyriausiasis administracinis teismas pakankamai panašiose į minėtą bylą 
administracinėse bylose taip pat sprendė, kad prašomų panaikinti atitinkamų 
institucijų sprendimų patvirtinti detaliuosius planus galiojimo sustabdymas 
yra teisėtas ir pagrįstas (pvz., 2006 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS2–388/2006, 2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS15–336/2006, 2005 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
AS2–405/2005, 2004 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS1–
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375/2004). Pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 
teritorijos detaliojo plano galiojimą – gali būti ir tuo atveju, kai kyla reali 
grėsmė, jog bus pakeistas teritorijos kraštovaizdis. Administracinėje byloje 
Nr. AS62–228/2008 teisėjų kolegija nurodė, kad patvirtinto detaliojo plano 
pagrindu gali būti išduodami atitinkami leidimai vykdyti konkrečią veiklą 
tam tikroje teritorijoje ar sklype (pvz., statybos leidimas). Nagrinėjamu 
atveju, pradėjus įgyvendinti ginčijamo detaliojo plano sprendinius ir šio 
plano pagrindu išdavus statybos leidimą bei pradėjus skunde paminėto 
pastato rekonstrukcijos darbus, neišvengiamai būtų pakeistas suplanuotos 
teritorijos kraštovaizdis ir atsirastų aplinkybių, kurių pašalinimas, atkuriant 
iki ginčijamo sprendimo priėmimo buvusią padėtį, būtų sudėtingas (tuo 
atveju, jei teismas patenkintų pareiškėjo skundą). Atsižvelgdama į tai, teisėjų 
kolegija pripažino, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, 
kad šiuo atveju yra pagrindas imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių. Be to, 
žemės sklypas, kurio detalusis planas buvo patvirtintas skundžiamu Neringos 
savivaldybės tarybos sprendimu, yra Kuršių nerijos nacionalinio parko 
teritorijoje, kurios apsauga neabejotinai yra susijusi su viešaisiais interesais. 
Todėl, atsižvelgiant į šioje byloje pareikšto reikalavimo pobūdį ir jo pagrindą, 
teisėjų kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju negalima teigti, kad 
pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, būtų pažeistas proporcingumo 
ar proceso šalių interesų pusiausvyros principas (2008 m. kovo 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS62–228/2008; taip pat žr. 2008 m. birželio 26 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS261–374/2008).

4.2. Administracinių teismų praktikoje, kaip viena iš galimų reikalavimo 
užtikrinimo priemonių sprendžiant ginčus, susijusius su teritorijų planavimu, 
yra pripažįstamas ir draudimo rengti teritorijų planavimo dokumentus 
nustatymas. Vis dėlto tokia priemonė turi būti taikoma tik išskirtiniais 
atvejais. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, 
jog atsižvelgiant į tai, kad teritorijų planavimo proceso metu paliečiami 
įvairių visuomenės grupių ir visos visuomenės interesai, tokia reikalavimo 
užtikrinimo priemonė, kaip draudimas rengti detaliuosius planus, teismo 
turi būti taikoma ypač atsargiai, griežtai laikantis proporcingumo principo 
reikalavimų (2005 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS1–
295/2005). Administracinėje byloje Nr. A–1589/2008 buvo nustatyta, kad 
ginčas iš esmės vyko dėl pareiškėjų naudojamo namų valdos žemės sklypo 
dydžio. Pareiškėjai siekė išsipirkti iš valstybės 5 331 kv. m ploto žemės 
sklypą, o atsakovas nusprendė rengiamu detaliuoju planu formuoti 2 000 kv. 
m ploto žemės sklypą. Teisėjų kolegija, konstatavusi, jog suformavus tokio 
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dydžio žemės sklypą, tampa tikėtina, kad likusioje žemės dalyje gali būti 
formuojami nauji žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti už valstybės 
išperkamą turėtą žemę, perduotini kitiems asmenims (ką patvirtino atsakovo 
raštas), nusprendė, jog neuždraudus atsakovui atlikti bet kokių veiksmų dėl 
žemės sklypų formavimo pareiškėjų siekiamame išsipirkti 5 331 kv. m ploto 
žemės sklype, priėmus galutinį pareiškėjams palankų teismo sprendimą, jį 
įvykdyti gali būti sudėtinga (2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėj 
byloje Nr. A–1589/2008). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas 
atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Kauno miesto 
savivaldybei rengti teritorijos detalųjį planą. Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėja 
prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė aplinkybe, kad 
detaliuoju planu suplanavus kitos paskirties žemės sklypą nebus galimybės 
atkurti jai nuosavybės teisių, teisėjų kolegija nurodė, jog teritorijų planavimo 
dokumento rengimas pats savaime šiuo atveju dar nėra reali grėsmė būsimam 
teismo sprendimui įvykdyti. Rengiant detalųjį planą nesusiklostys didelės 
apimties teisiniai santykiai, o atsakovui parengtą detalųjį planą patvirtinus, 
pareiškėja savo teises galės ginti jį ginčydama. Tokio ginčo tikimybė iš esmės 
neapsunkins būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo ir nepadarys 
jo negalimu (2008 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–
329/2008).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga  
(2009 m. sausio – birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. Dėl atsisakymo nutraukti nutarimo skirti administracinę nuobaudą 
vykdymo procesą

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydamas pripažinti neteisėtu Kauno apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato atsisakymą nutraukti nutarimų, kuriais jam buvo paskirtos 
administracinės nuobaudos – baudos, vykdymo procesą, nes, jo teigimu, 
buvo suėję vykdymo senaties terminai. Kauno apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas atsisakė šį jo prašymą patenkinti, nurodydamas, kad minėti 
nutarimai yra perduoti priverstiniam baudų išieškojimui, o teisės aktai 
nenumato terminų, kuriems pasibaigus baigiamas priverstinis neišieškotos 
baudos išieškojimas.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog šioje byloje pareiškėjas skundė 
institucijos, įgaliotos nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, 
veiksmus, susijusius su nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymu. 
Pareiškėjas kėlė nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo senaties 
taikymo klausimą, kuris yra administracinę atsakomybę ir administracinių 
teisės pažeidimų bylų teiseną nustatančių teisės normų reguliavimo dalykas. 
Tokio pobūdžio klausimus, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, sprendžia 
administracinių teisės pažeidimų bylas įgaliotos nagrinėti institucijos bei 
administraciniai teismai. 

Specialioji teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, jog pareiškėjo skundas šiuo 
atveju neperžengė administracinę atsakomybę bei administracinių teisės 
pažeidimų bylų teiseną nustatančių teisės normų reglamentuojamų nutarimų 
skirti administracines nuobaudas vykdymo santykių ribų ir nėra siejamas 
su Civilinio proceso kodekso reglamentuojamais vykdymo santykiais. Todėl 
aptariama byla turėjo būti nagrinėjama administraciniame, o ne bendrosios 
kompetencijos teisme (2009 m. sausio 26 d. nutartis).
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2.1.2. Dėl valstybinio socialinio draudimo institucijų sprendimo 
perskaičiuoti apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, esant įmonės, 
kurioje šis asmuo dirbo, bankroto administratoriaus prašymui

Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydama panaikinti valstybinio socialinio draudimo institucijų sprendimus, 
kuriais, vadovaujantis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir 
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435, 
36 ir 41 punktais, nuspręsta pagal bankrutavusios bendrovės pateiktą prašymą 
tikslinti Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio 
draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje nurodytas apdraustosios 
(pareiškėjos) draudžiamąsias pajamas.

Pareiškėja nurodė, kad ji nuo 2006 m. kovo 10 d. dirbo minėtoje 
bendrovėje, o 2008 m. gegužės 19 d. buvo išleista nėštumo–gimdymo atostogų 
ir – nuo 2008 m. spalio 6 d. – vaiko priežiūros atostogų. Nuo 2008 m. sausio 2 
d. buvo pakeistos pareiškėjos darbo sutarties sąlygos ir padidintas jos darbo 
užmokestis. Pareiškėjos teigimu, būtent pagal šį padidintą darbo užmokestį 
turėjo būti apskaičiuojamos jos draudžiamosios pajamos ir atitinkamai 
motinystės (tėvystės) pašalpos dydis. Tačiau atsakovas ginčijamais sprendimais, 
remdamasis bankrutavusios bendrovės administratoriaus prašymu, pakoregavo 
pareiškėjos  socialinio draudimo duomenis ir sumažino jos draudžiamąsias 
pajamas tokiu būdu, kuomet nebeatsižvelgiama į jos buvusį padidintą darbo 
užmokestį ir skyrė pareiškėjai atitinkamai mažesnę motinystės (tėvystės) 
pašalpą. Jos teigimu, draudžiamosios pajamos buvo sumažintos be  jokio 
teisės aktų numatyto pagrindo, su bendrove sudarytos darbo sutarties sąlygos 
nebuvo pakeistos ar pripažintos negaliojančiomis, todėl draudžiamosios 
pajamos turėjo būti nustatomos pagal darbo sutartyje numatytą darbo 
užmokestį, nemažinant jo dydžio. Kauno apygardos administracinis teismas, 
spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 
prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad, kaip matyti iš Lietuvos 
Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalies bei 15 straipsnio 
2 dalies nuostatų, bankroto byloje yra nagrinėjami tie ginčai, kurie tiesiogiai 
yra susiję su įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, turtinėmis teisėmis ir 
pareigomis bei kuriuose tiesiogiai (kaip ieškovas arba atsakovas) dalyvauja 
pati įmonė. Tuo tarpu aptariamoje administracinėje byloje buvo keliamas 
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ginčas tiesiogiai nesusijęs su bankrutavusia bendrove bei jos turtinių teisių 
ar pareigų nustatymu. Ginčas šiuo atveju iš esmės kilo tarp fizinio asmens 
(pareiškėjos) ir valstybinio socialinio draudimo institucijų dėl iš valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos 
ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, mokamos motinystės (tėvystės) 
pašalpos dydžio. Bankrutavusi bendrovė šiuose santykiuose dėl motinystės 
(tėvystės) pašalpos tiesiogiai nedalyvavo ir aptariamos administracinės bylos 
išsprendimas pats savaime nereikš bankroto bylos kreditorių reikalavimų 
dydžio nustatymo (pakeitimo). Kreditorių reikalavimai bankroto byloje 
yra nustatomi ir tvirtinami atskira, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto 
įstatymo numatyta tvarka. Todėl tokia byla negali būti perduodama nagrinėti 
bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

Be to, Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad būtent 
draudžiamųjų pajamų, pagal kurias apskaičiuojama valstybinio socialinio 
draudimo motinystės (tėvystės) pašalpa, dydis yra priklausomas nuo 
darbo užmokesčio dydžio, bet ne atvirkščiai (Lietuvos Respublikos ligos ir 
motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 str. 2 ir 3 d., 6 ir 21 str., Lietuvos 
Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 str.), todėl pareiškėjos, 
kaip kreditorės, reikalavimo, susijusio su jos darbo užmokesčiu, nustatymui 
jos draudžiamųjų pajamų apskaičiavimas negali turėti esminės reikšmės. 
Darbuotojo, kaip kreditoriaus, reikalavimas bankroto byloje yra nustatomas 
pagal jo darbo santykius, bet ne pagal valstybinio socialinio draudimo 
santykius, todėl byla dėl motinystės (tėvystės) pašalpos nustatymo negali 
turėti reikšmės bankroto bylos procesui. Šiuo atveju tik administracinės bylos 
dėl motinystės (tėvystės) pašalpos išnagrinėjimui galėtų turėti prejudicinę 
reikšmę pareiškėjos, kaip kreditorės, reikalavimo patvirtinimas bankroto 
byloje, bet ne atvirkščiai.

Atsižvelgdama į nurodytus argumentus bei į tai, jog aptariamoje 
administracinėje byloje ginčas buvo keliamas iš administracinių valstybinio 
socialinio draudimo santykių, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog ši byla 
turi būti nagrinėjama administraciniame teisme (2009 m. vasario 18 d. nutartis).

2.1.3. Dėl sprendimo išduoti leidimus naudoti žūklės plotus uždarą 
aukcioną laimėjusiam asmeniui panaikinimo

Pareiškėjas Divizijos generolo Stasio Raštikio Puskarininkių mokyklos 
žvejų klubas „Amūras“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko įsakymą, kuriuo 



446

III. Informacinė dalis

atsakovas panaikino sprendimą išduoti leidimą naudoti žūklės plotą 
Gulioniškių tvenkinyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje (5,5 ha ploto) iki 2018 m. 
vasario 8 d., mokant 10 Lt metinį mokestį už leidimą. Šis sprendimas buvo 
priimtas atsakovo sprendimu sudarytai komisijai nustačius, kad pareiškėjui 
leidimas naudoti žūklės plotus negalėjo būti išduotas, nes šis žvejų klubas 
neturėjo teisės dalyvauti surengtame uždarame aukcione. Šiame aukcione 
galėjo dalyvauti tik pirmumo teisę turintys asmenys, t. y. asmenys, kurių 
privati žemė ribojasi su minėtu tvenkiniu ar jo pakrantės apsaugos juosta, tuo 
tarpu pareiškėjas nebuvo pateikęs dokumentų, patvirtinančių jo pirmumo 
teisę gauti minėtą leidimą.

Pareiškėjas nurodė, kad jis teisėtai ir tinkamai naudojosi žūklės 
plotais tvenkinyje, užtikrino šių plotų priežiūrą bei atlieka žuvų įveisimą 
pagal atsakovo patvirtintą planą. Kauno apygardos administracinis teismas, 
spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 
prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog gamtos išteklių naudojimas 
patenka į aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų reguliavimo sritį 
(Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 2, 3 str.), o teisės normos, 
reguliuojančios gamtos išteklių naudojimą, priskirtinos viešajai teisei. Žuvų 
ištekliai yra gamtos išteklių dalis ir šių išteklių naudojimą reglamentuoja 
specialūs aplinkos apsaugos įstatymai, taip pat ir Lietuvos Respublikos 
mėgėjiškos žūklės įstatymas, apibrėžiantis žuvų išteklių naudojimo sąlygas ir 
tvarką, vykdant mėgėjišką žūklę.

Apskrities viršininkui yra priskirtos tam tikros funkcijos mėgėjiškos 
žūklės organizavimo bei atitinkamų žuvų išteklių naudojimo srityje (Lietuvos 
Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo 4 str. 4 d.), kurias atlikdamas jis 
įgyvendina specialaus šio įstatymo ir kitų jo pagrindu priimtų teisės aktų 
nuostatas bei tokiu būdu iš esmės vykdo viešojo administravimo veiklą.

Kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, leidimas naudoti žūklės plotus 
bei apskrities viršininko sprendimas išduoti leidimą naudoti žūklės plotus 
pagal savo pobūdį yra specialia tvarka priimti administraciniai aktai, kuriais 
konkrečiai yra įgyvendinamos Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo 
nuostatos. Atitinkamų institucijų veiklos esmė, priimant šiuos aktus,  yra viešojo 
administravimo veikla, o tai, jog išduodant leidimus naudoti žūklės plotus yra 
vykdomi aukcionai, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, šios veiklos viešojo 
administravimo pobūdžio nekeičia. Šie aukcionai yra detaliai reglamentuojami 
specialiosiomis teisės normomis ir yra viešojo administravimo procedūrų dėl 
leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo sudėtinė dalis.
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Kadangi nagrinėtu atveju pareiškėjo keliamas ginčas būtent ir buvo 
susijęs su leidimo naudoti žūklės plotus išdavimo (panaikinimo) viešojo 
administravimo procedūromis, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, jis turėjo 
būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2009 m. vasario 23 d. nutartis).

2.1.4. Dėl naujos redakcijos juridinio asmens įstatų registravimo Juridinių 
asmenų registre, esant civilinėje byloje priimtai nutarčiai dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių, draudžiančiai atlikti šiuos veiksmus

Pareiškėja kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydama panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Alytaus 
filialo sprendimą registruoti juridinių asmenų registre uždarosios akcinės 
bendrovės „Lankava“ įstatų redakciją, patvirtintą neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Pareiškėja nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės 
teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal jos ieškinį minėtai bendrovei dėl 
neturtinių akcininko teisių gynimo. Šioje civilinėje byloje Alytaus rajono 
apylinkės teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir nutartimi uždraudė 
minėtos bendrovės organams priimti sprendimus dėl įstatų keitimo ir naujos 
redakcijos įstatų tvirtinimo. Nepaisant šio draudimo, uždarosios akcinės 
bendrovės „Lankava“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 
naujos redakcijos įstatus, kuriuose nebenumatytos kai kurios akcininkų 
neturtinės teisės. Kadangi buvo pažeistos teismo nustatytos laikinosios 
apsaugos priemonės, Alytaus rajono apylinkės teismas kita nutartimi pritaikė 
ir kitą laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė valstybės įmonės Registrų 
centro Alytaus filialui registruoti minėtos bendrovės naują įstatų redakciją, 
tačiau atsakovas šios teismo nutarties nepaisė.

Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi 
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą.

Juridinių asmenų registre atliekami registravimo veiksmai yra 
administracinio pobūdžio veiksmai (aktai), vykdomi įstatymų įgalioto 
subjekto – juridinių asmenų registro tvarkytojo. Juridinių asmenų registro 
tvarkytojo veikla, atliekant registravimo veiksmus juridinių asmenų registre, 
pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėja siekė nuginčyti 
juridinių asmenų registre atliktą juridinio asmens įstatų registraciją, todėl 
ginčas kilo dėl juridinių asmenų registro tvarkytojo administracinio pobūdžio 
akto panaikinimo. Ginče keliami klausimai buvo iš esmės susiję su juridinių 
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asmenų registro tvarkytojo administracinio pobūdžio registravimo procedūrų 
vykdymu. Byloje nebuvo keliamas klausimas dėl Alytaus rajono apylinkės 
teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, 
vykdymo civilinio proceso prasme, o ši apylinkės teismo nutartis nagrinėjamu 
atveju buvo reikšminga viešojo administravimo santykiams sukeliamų teisinių 
padarinių aspektu, t. y. tuo, kokią įtaką ji turi atsakovo atliekamiems viešojo 
administravimo veiksmams, tvarkant juridinių asmenų registrą. Atsižvelgusi 
į tai, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad aptariamas ginčas iš esmės 
neperžengė viešojo administravimo santykių ribų ir turėjo būti nagrinėjamas 
administraciniame teisme (2009 m. gegužės 19 d. nutartis).

2.1.5. Dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo grąžinti klaidingai į ūkio 
subjekto sąskaitą pervestas lėšas, kurios buvo nuskaitytos kaip mokestinė 
nepriemoka

Pareiškėjas, Baltarusijos Respublikoje registruotas ūkio subjektas, 
skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas 
panaikinti Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, 
kuriuo buvo atsisakyta grąžinti jo į Lietuvos Respublikoje registruotos 
bendrovės sąskaitą klaidingai pervestas ir pareiškėjui priklausančias pinigines 
lėšas, iš Lietuvos subjekto išieškotas kaip mokestinė nepriemoka.

Pareiškėjas nurodė, kad dėl jo darbuotojo padarytos techninės klaidos 
prašoma grąžinti suma be jokio teisinio pagrindo buvo pervesta į Lietuvos 
ūkio subjekto sąskaitą, o vėliau šią sumą iš šios sąskaitos į valstybės biudžetą 
išieškojo Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Pareiškėjas 
nurodė, kad minėta pinigų suma turi būti jam grąžinta, nes ji į minėtą sąskaitą 
pateko per klaidą ir ji netapo Lietuvos subjekto nuosavybe, o šios piniginės 
lėšos faktiškai liko pareiškėjo nuosavybe. 

Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko, nurodydamas, kad jis iš 
Lietuvos subjekto sąskaitos teisėtai išieškojo į valstybės biudžetą šio ūkio 
subjekto mokestinę nepriemoką, todėl grąžinti išieškotas pinigų sumas 
pareiškėjui nėra jokio pagrindo.

Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi 
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad pagrindinis kriterijus, 
pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio 
teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir 
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pobūdis. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtini 
administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 
1 d.), o ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios 
kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22, 25 str.). Kadangi 
nagrinėtu atveju pareiškėjas reikalavo grąžinti jam pinigines lėšas, kurias 
atsakovas, būdamas mokesčių administratoriumi, išieškojo į valstybės biudžetą 
kaip mokestinę nepriemoką, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog ginčas yra 
keliamas iš valstybės institucijos vykdomos mokesčių administravimo veiklos 
bei mokesčių į valstybės biudžetą surinkimo teisinių santykių. Šis ginčas iš 
esmės patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 
dalies 4 punkte numatytą su mokesčiais susijusių ginčų kategoriją ir turi būti 
nagrinėjamas administraciniame teisme. Tai, jog pareiškėjas nebuvo mokesčių 
mokėtojas, sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, neturi reikšmės, 
nes ginčo rūšinį teismingumą šiuo atveju lėmė ne pareiškėjo teisinė padėtis, 
bet paties ginčo esmė, nusakanti ginčo ryšį būtent su mokesčių teisiniais 
santykiais (2009 m. gegužės 19 d. nutartis).

2.1.6. Dėl detaliojo plano tvirtinimo ir privataus žemės sklypo, paimamo 
visuomenės poreikiams, kompensavimo sutarties vykdymo

Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydami panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, 
kuriuo nepatvirtintas žemės sklypo ribų keitimo (nekeičiant esamo žemės 
sklypo ploto) bei tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detalusis 
planas, bei įpareigoti Alytaus miesto savivaldybę vykdyti privataus žemės 
sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, kompensavimo sutartį. 
Pareiškėjai nurodė, jog atsakovas suplanavo dalyje jų sklypo įrengti dviračių 
– pėsčiųjų taką bei pažadėjo, kad už jų sklypo dalį, paimamą minėtam takui 
įrengti, bus kompensuota, prie pareiškėjų sklypo iš kitos pusės prijungiant 
atitinkamą valstybinės žemės plotą. Šiuo klausimu tarp pareiškėjų ir atsakovo 
buvo sudaryta privataus žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės 
poreikiams, kompensavimo sutartis, kuria pareiškėjai įsipareigojo perleisti 
jiems priklausančią žemės sklypo dalį, o atsakovas įsipareigojo iš biudžeto 
lėšų parengti sklypo detalųjį planą dėl sklypo ribų pakeitimo, nekeičiant jo 
bendrojo ploto. Šioje sutartyje nurodytas detalusis planas, įvykdžius visos 
teritorijų planavimą reguliuojančiuose teisės aktuose numatytas detaliojo 
plano rengimo ir derinimo procedūras, buvo parengtas, tačiau Alytaus miesto 
savivaldybės taryba jo nepatvirtino.
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Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija priminė, jog detalusis planavimas yra 
specialių viešosios teisės aktų reglamentuojama veikla, o ginčai, kylantys dėl 
detaliojo planavimo, yra administracinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjami 
administraciniame teisme. Aptariamas ginčas taip pat buvo keliamas detaliojo 
planavimo proceso metu ir yra administracinio pobūdžio – pareiškėjai, 
nesutikdami su atsakovo priimtu sprendimu dėl pateikto tvirtinti detaliojo 
plano, siekė, kad atsakovas būtų įpareigotas patvirtinti šį teritorijos planavimo 
dokumentą.

Pareiškėjų skunde nurodytas reikalavimas įpareigoti atsakovą 
vykdyti tarp jo ir pareiškėjų sudarytą sutartį, Specialiosios teisėjų kolegijos 
teigimu, aptariamo ginčo administracinio pobūdžio nekeičia. Šis pareiškėjų 
reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimu įpareigoti atsakovą 
patvirtinti detalųjį planą, nes detaliojo plano patvirtinimas ir yra pareiškėjų 
siekiamas sutarties įvykdymas. Be to, ir pats tarp pareiškėjų ir atsakovo 
sudarytoje sutartyje išreikštas atsakovo įsipareigojimas parengti atitinkamą 
detalųjį planą iš esmės ne civilinis, o nukreiptas į detaliojo planavimo 
santykius ir yra administracinio pobūdžio. Specialioji teisėjų kolegija taip 
pat pažymėjo, jog nors aptariamas ginčas turėjo tam tikrą ryšį su galimu 
pareiškėjų žemės paėmimu visuomenės poreikiams, tačiau konkrečiai jis buvo 
keliamas dėl detaliojo planavimo ir iš esmės neperžengė administracinių 
teisinių santykių ribų (2009 m. gegužės 28 d. nutartis).

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. Dėl įpėdinio teisės į mirusio asmens senatvės pensiją, apskaičiuotą 
už laikotarpį iki pastarojo mirties

Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydama panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus sprendimus, kuriais 
buvo atsisakyta paskirti ir paskaičiuoti jos sutuoktiniui priklausančią senatvės 
pensiją už laikotarpį nuo teisės į pensiją atsiradimo iki jo mirties.

Pareiškėja nurodė, kad jos sutuoktinis 2007 m. liepos 15 d. įgijo teisę 
į valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją, tačiau 2008 m. sausio 13 
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d. mirė. Po sutuoktinio mirties pareiškėja kreipėsi į atsakovą, prašydama, kad 
jos sutuoktiniui būtų paskirta ir apskaičiuota senatvės pensija už laikotarpį 
iki jo mirties. Teigė, kad pareiškėja yra mirusio sutuoktinio įpėdinė, o pensija 
yra paveldėjimo objektas, todėl paskyrus ir paskaičiavus jos sutuoktiniui 
iki mirties priklausiusią pensiją, ji vėliau galėtų šią pensijos sumą paveldėti. 
Pareiškėja nurodė, kad atsakovai ginčijamais sprendimais atsisakė paskirti 
ir apskaičiuoti pareiškėjos sutuoktiniui iki mirties priklausiusią pensiją, 
motyvuodami tuo, jog pareiškėjos sutuoktiniui senatvės pensija nebuvo  ir 
negali būti paskirta, nes jis nesikreipė dėl šios pensijos paskyrimo. Pareiškėja 
su valstybinio socialinio draudimo institucijų pozicija nesutiko, nurodydama, 
jog jos sutuoktinis siekė gauti senatvės pensiją ir buvo išreiškęs atitinkamą 
valią, dar iki senatvės pensijos amžiaus suėjimo kreipdamasis į valstybinio 
socialinio draudimo institucijas dėl pensijos skyrimui reikšmingų duomenų 
nustatymo, tačiau, dėl pastarųjų institucijų aplaidumo ir vilkinimo atlikti 
jų kompetencijai priskirtus veiksmus, jis nebesuspėjo tinkamai galutinai 
įforminti savo kreipimosi dėl pensijos paskyrimo.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog valstybinė socialinio draudimo 
senatvės pensija yra mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių 
socialinio draudimo pensijų įstatymu, o šios pensijos skyrimas ir mokėjimas 
yra viešosios teisės reglamentavimo sritis. Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos teritorinis skyrius, administruodamas pensijų mokėjimą, 
vykdo jam teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas, o tarp jo 
ir pensijos gavėjo atsiranda pavaldumo santykiai. Todėl ginčas dėl valstybinės 
socialinio draudimo senatvės pensijos, iš esmės kylantis iš administracinių 
teisinių santykių, nagrinėtinas administraciniame teisme.

Tačiau nagrinėjamu atveju Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, 
jog ginčas nebuvo susijęs vien tik su administraciniais pensijos skyrimo 
santykiais. Šiuo atveju reikalavimą dėl pensijos paskyrimo ir apskaičiavimo 
reiškė ne pats pensijos gavėjas, bet jo įpėdinė, kuri siekė nustatyti paveldimą 
turtą. Todėl tarp pareiškėjos ir atsakovo kylantis ginčas yra susijęs ir su 
paveldėjimo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja civilinės teisės 
normos, o būtent šie ginčo aspektai lemia, jog aptariamas ginčas turėjo 
būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2009 m. vasario 12 d. 
nutartis).
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2.2.2. Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo, paskirto laikinuoju globėju 
asmens atleidimo nuo globėjo pareigų ir vaiko grąžinimo tėvams

Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymą, kuriuo jis nustatė likusiam be tėvų globos vaikui 
laikinąją globą, atleisti šiuo įsakymu paskirtą asmenį nuo globėjo pareigų 
atlikimo ir grąžinti vaiką pareiškėjai. Pareiškėja nurodė, kad ginčijamas 
atsakovo įsakymas buvo priimtas neteisėtai: vaikas, kuriam paskirta laikinoji 
globa, yra pareiškėjos sūnus, jis visą laiką gyveno su pareiškėja, pareiškėja juo 
tinkamai rūpinosi.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 1.1 
straipsnio 1 dalį, į šio kodekso reguliavimo sritį patenka ir šeimos teisiniai 
santykiai. Globos teisiniai santykiai yra šeimos teisės reguliavimo dalykas – 
jos nustatymo, panaikinimo, globėjo skyrimo, globos organizavimo, globos 
priežiūros klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
trečiosios knygos ,,Šeimos teisė“ VII dalies ,,Globa ir rūpyba“ nuostatos, o 
ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjami Civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka (Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.).

Laikinoji vaiko globa nustatoma rajono (miesto) savivaldybės valdybos 
(mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos 
institucijos teikimą (Civilinio kodekso 3.262 str. 1 d.). Tačiau, nors potvarkį 
(sprendimą) dėl laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo priima 
viešojo administravimo subjektas, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, jis 
šiuo atveju, atlikdamas tokio pobūdžio teisės aktais jam priskirtus veiksmus, 
dalyvauja šeimos teisiniuose santykiuose, o būtent teisinių santykių pobūdis, 
bet ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas tuose teisiniuose 
santykiuose lemia ginčo rūšinį teismingumą. Ginčai, kylantys iš vaiko globos 
nustatymo teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai teisiniai, 
todėl turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (2009 m. kovo 3 
d. nutartis).
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2.2.3. Dėl klausimų, susijusių su nutarimo administracinio teisės pažeidimo 
byloje konfiskuoti transporto priemonę vykdymu

Pakruojo rajono apylinkės teismas už Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 127 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymą V. P. paskyrė 
dešimties parų administracinį areštą ir automobilio, kuriuo buvo padarytas 
pažeidimas, konfiskavimą. Antstolis, kuriam buvo pavesta vykdyti spendimą 
dėl turto konfiskavimo, kreipėsi į Pakruojo rajono apylinkės teismą, 
prašydamas išaiškinti minėto nutarimo vykdymo tvarką. Antstolis nurodė, 
jog, remdamasis Civilinio proceso kodekso 692 straipsniu, kreipėsi į Šiaulių 
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kad ši įstaiga perimtų konfiskuotą 
automobilį, tačiau pastaroji atsisakė tai daryti nurodydama, jog automobilis 
yra labai prastos būklės, jo realizavimas ekonomiškai netikslingas, todėl jis 
turi būti pripažintas atliekomis, o tokį sprendimą turi priimti įstaiga, kurios 
žinioje yra automobilis (Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 
634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės 
pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, 
apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis 
taisyklių 20, 145 p.). Gavęs tokį Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos atsakymą, antstolis kreipėsi į instituciją, kurios žinioje buvo 
automobilis, tačiau Pakruojo rajono policijos komisariatas atsisakė priimti 
sprendimą dėl automobilio, nurodydamas, kad automobilio konfiskavimo 
vykdymas yra pavestas antstoliui. Pakruojo rajono apylinkės teismas savo 
nutartyje iš esmės nurodė, kad perimti konfiskuotą automobilį įpareigotinas 
mokesčių administratorius.

Su pateiktu Pakruojo rajono apylinkės teismo išaiškinimu dėl minėto 
sprendimo vykdymo nesutiko Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių 
inspekcija, kuri padavė atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui, 
nurodydama, kad minėtas įpareigojimas mokesčių inspekcijai negalėjo būti 
nustatytas, nes, kaip jau minėta, konfiskuotą automobilį pripažinti atliekomis 
ir apskaityti turi įstaiga, kurios žinioje jis yra.

Pakruojo rajono apylinkės teismas nutartimi atsisakė priimti Šiaulių 
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą, nurodydamas, 
kad atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės tai atlikti, ir atskirasis 
skundas paduotas praleidus jo padavimo terminą, kurio neprašoma atnaujinti. 
Dėl šio teismo sprendimo mokesčių administratorius Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui padavė atskirąjį skundą.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pastarąjį 
atskirąjį skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia atkreipė dėmesį, kad 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso dvidešimt aštuntajame skirsnyje 
yra numatytos tam tikros taisyklės, reglamentuojančios administracinių teisės 
pažeidimų bylose priimtų nutarimų dėl daiktų konfiskavimo vykdymą. Tačiau 
šios taisyklės yra bendro pobūdžio, jos iš esmės numato vykdymo proceso 
pradinį etapą ir reglamentuoja vykdymą tik tiek, kiek tai yra reikšminga 
paskirtos nuobaudos esmei atskleisti ir administracinės atsakomybės 
aspektams vykdymo procese apibrėžti. Tačiau konkrečių vykdymo procedūrų 
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenumato ir konkrečios antstolio 
veiksmų atlikimo tvarkos neapibrėžia. Todėl, Specialiosios teisėjų kolegijos 
teigimu, atlikdamas konkrečius vykdymo veiksmus, antstolis turi vadovautis 
bendraisiais jo veiksmus reglamentuojančiais teisės aktais ir pirmiausia 
Civilinio proceso kodeksu.

Kadangi antstolis kėlė klausimą dėl konkrečių vykdymo veiksmų 
atlikimo tvarkos ir jam kilo neaiškumų, kurios valstybės institucijos 
dispozicijon turi patekti konfiskuotas daiktas, kai nėra tikslinga jį realizuoti, 
ir kuri institucija turi priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnės daikto 
padėties, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad šis klausimas nėra susijęs 
su pačios konfiskavimo nuobaudos esme bei administracinės atsakomybės 
taikymo aspektais ir iš esmės nepatenka į Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso taikymo sritį. Šio klausimo išsprendimas yra susijęs su vykdymo 
proceso teisiniais aspektais, o tai yra Civilinio proceso kodekso taikymo 
sritis. Būtent Civilinio proceso kodekse pirmiausia yra siekiama apibrėžti 
institucijas, kurioms turi būti perduotas valstybei atitenkantis turtas (Civilinio 
proceso kodekso 692 str.).

Atsižvelgusi į tai, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad byla pagal 
teismingumą perduotina nagrinėti bendrosios kompetencijos teismuose, 
kuriems būtent ir yra priskirta vykdymo proceso kontrolė bei šiame procese 
iškylančių klausimų nagrinėjimas (Civilinio proceso kodekso 510, 593, 594 
str.) (2009 m. kovo 9 d. nutartis).
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2.2.4. Dėl sutarties tarp buto savininko, pageidaujančio atsijungti 
nuo bendros šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, ir bendrojo 
naudojimo įrenginių administratoriaus dėl nuostolių kompensavimo 
namo gyventojams sudarymo ir techninių sąlygų išdavimo

Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, 
prašydamas įpareigoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
administratorių sudaryti su pareiškėju sutartį dėl nuostolių kompensavimo 
namo gyventojams bei išduoti technines sąlygas darbų vykdymo projektui. 
Pareiškėjas nurodė, kad jis yra vieno iš daugiabučio namo butų savininkas ir 
pageidauja atjungti savo buto šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius 
nuo bendrų namo šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog pareiškėjo pirmasis reikalavimas 
yra keliamas iš teisinių santykių tarp daugiabučio gyvenamojo namo vieno iš 
butų savininko ir įmonės – daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų 
administratoriaus. Pareiškėjas, reikšdamas šį reikalavimą, siekia sudaryti civilinio 
pobūdžio sutartį dėl nuostolių (papildomų išlaidų), susijusių su pareiškėjo 
buto šildymo ir karšto vandens tiekimo įrenginių atjungimu nuo daugiabučio 
gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, kompensavimo 
kitiems daugiabučio namo butų savininkams. Šis reikalavimas yra keliamas iš 
civilinių teisinių santykių ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos 
teisme. Tuo tarpu pareiškėjo antrasis reikalavimas yra susijęs su techninių sąlygų 
sąvado pareiškėjo pageidaujamiems vykdyti šildymo ir karšto vandens tiekimo 
įrenginių atjungimo darbams išdavimu. Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, 
tokio sąvado išdavimą vykdo savivaldybė ir tai yra jos viešojo administravimo 
pobūdžio funkcija šilumos ūkio srityje, todėl jis yra administracinio pobūdžio ir 
turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

Vertindama aptariamą ginčą apskritai, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, 
jog jis yra susijęs tiek su civiliniais, tiek su administraciniais teisiniais santykiais, 
todėl, atsižvelgusi į tokį ginčo pobūdį bei į tai, jog, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 252 ir 253 punktais, pirmiausia turi 
būti išsprendžiamas civilinio pobūdžio klausimas dėl pareiškėjo nurodomos 
sutarties sudarymo ir tik po to turi būti sprendžiamas klausimas dėl techninių 
sąlygų išdavimo, nurodė, kad šiuo atveju taikytina absorbcijos taisyklė ir ginčas 
nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (2009 m. gegužės 28 d. nutartis).
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2.2.5. Dėl advokato, teikiančio antrinę valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą, veiksmais (neveikimu) padarytos žalos atlyginimo

Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas 
priteisti jam iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 
(toliau – ir atsakovas) žalos atlyginimą. Nurodė, kad atsakovo sprendimu jam 
buvo paskirtas advokatas, kuris turėjo teikti antrinę teisinę pagalbą surašant 
kasacinį skundą. Kadangi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė surašytą 
skundą priimti, pareiškėjo prašymu jam buvo skirtas kitas advokatas, tačiau, 
pareiškėjo teigimu, pastarasis net nesusipažino su civiline byla ir kasacinio 
skundo neparengė. Vėlesniu atsakovo sprendimu buvo nutrauktas antrinės 
teisinės pagalbos teikimas pareiškėjui. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo paskirti 
advokatai neatliko savo pareigų, veikė prieš pareiškėjo interesus ir nesurašė 
kasacinių skundų civilinėje byloje, dėl ko pareiškėjui buvo padaryta žala, kuri 
prilygintina civilinėje byloje jo nepatenkintų reikalavimų sumai.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ginčai dėl žalos atlyginimo 
yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie yra priskirti nagrinėti 
bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 
str.). Administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, 
kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 
dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo 
subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.).

Nagrinėtu atveju pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo buvo 
kildinamas iš advokatų veiklos, teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę 
pagalbą. Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, advokato teisinį statusą apibrėžia 
specialus Advokatūros įstatymas, o advokato veikla yra teisinių paslaugų 
teikimas. Advokatas nėra viešojo administravimo subjektas ir jo veikla nėra 
viešasis administravimas. Nors pareiškėjas kaip atsakovą nurodo viešojo 
administravimo subjektą – Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybą, tačiau jis konkrečiai neargumentuoja, kodėl reikalavimą dėl žalos 
atlyginimo reiškia būtent šiai institucijai. Tuo tarpu, atsižvelgiant į keliamo ginčo 
sąsają su advokatų veikla, šis ginčas negali būti priskirtas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytai administracinio 
teismo nagrinėjamų ginčų kategorijai ir turi būti nagrinėjamas bendrosios 
kompetencijos teisme (2009 m. birželio 17 d. nutartis).
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3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

3.1. 2008 m. gruodžio 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje  
Heinz Huber prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (C-524/06)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su EB sutarties 
12 straipsnio 1 dalies, skaitomos kartu su EB sutarties 17 ir 18 straipsniais, 
EB sutarties 43 straipsnio 1 dalies ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – ir Direktyva 95/46/
EB, direktyva) 7 straipsnio e punkto išaiškinimu. Prašymas pateiktas byloje tarp 
Vokietijoje gyvenančio Austrijos piliečio Heinz Huber ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos, atstovaujamos Federalinės migracijos ir pabėgėlių reikalų tarnybos 
(toliau – ir Tarnyba), dėl H. Huber prašymo panaikinti Centriniame užsieniečių 
registre (toliau – ir Registras) esančius jo asmens duomenis.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Pagal nusistovėjusią teismų praktiką Europos Sąjungos pilietis, teisėtai 
gyvenantis priimančiosios valstybės narės, kurios pilietybės jis neturi, 
teritorijoje, gali remtis EB sutarties 12 straipsniu visose situacijose, kurios 
patenka į Bendrijos teisės taikymo sritį. Taigi asmuo, pasinaudojęs EB sutarties 
18 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise laisvai judėti, santykiuose su priimančiąja 
valstybe nare ir jos institucijomis gali remtis EB sutarties 12 straipsnyje 
numatytu diskriminavimo draudimu. Būtent šio draudimo aspektu 
apžvelgiamame prejudiciniame sprendime buvo sprendžiamas klausimas 
dėl to, ar skirtingas Vokietijos pilietybę turinčių asmenų ir asmenų, turinčių 
kitos valstybės narės pilietybę, duomenų tvarkymas gali būti pateisinamas 
būtinybe kontroliuoti užsieniečių apsigyvenimą Vokietijos teritorijoje bei, ar 
Vokietijos teritorijoje gyvenančių arba gyvenusių Europos Sąjungos piliečių, 
kurie neturi Vokietijos pilietybės, asmens duomenų bendrasis tvarkymas yra 
proporcingas visuomenės saugumo užtikrinimo tikslui, nes Registras skirtas 
visiems tokiems piliečiams, ne tik tiems, kuriems buvo pritaikyta išsiuntimo 
iš Vokietijos teritorijos arba draudimo apsigyventi šioje teritorijoje priemonė. 
Nacionaliniam teismui taip pat kilo klausimas, ar Direktyvos 95/46/EB 
7 straipsnio e punkte, nustatančiame, jog asmens duomenis galima tvarkyti 
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tik tokiu atveju, jeigu tvarkyti reikia vykdant užduotį, atliekamą visuomenės 
labui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus duomenų tvarkytojui 
arba trečiajai šaliai, kuriai atskleidžiami duomenys, įtvirtintas būtinumo 
kriterijus gali būti duomenų bendrojo tvarkymo sistemos vertinimo kriterijus.

Šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, kad asmens duomenų apie 
atitinkamos valstybės narės pilietybės neturinčius Europos Sąjungos piliečius 
tvarkymo sistema, kuria siekiama padėti už su teise apsigyventi susijusių teisės 
aktų taikymą atsakingoms nacionalinėms institucijoms, tenkina Direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo 7 straipsnio e punkte įtvirtintą būtinumo reikalavimą, 
aiškinamą paisant bet kokios diskriminacijos dėl pilietybės draudimo, tik jei joje 
kaupiami tik tie duomenys, kurie šioms institucijoms yra būtini minėtų teisės 
aktų taikymui, ir jeigu jos centralizuotas pobūdis leidžia veiksmingiau taikyti 
šiuos teisės aktus šios valstybės narės pilietybės neturinčių Europos Sąjungos 
piliečių teisės apsigyventi atžvilgiu. Teisingumo Teismas taip pat nurodė, jog bet 
kuriuo atveju su konkrečiu vardu ir pavarde susietų asmens duomenų tvarkymo 
ir saugojimo Registre statistiniais tikslais negalima laikyti būtinu Direktyvos 
95/46/EB 7 straipsnio e punkto prasme, o EB sutarties 12 straipsnio 1 dalį reikia 
aiškinti taip, kad ji draudžia valstybei narei kovos su nusikalstamumu tikslu 
įdiegti specialiai šios valstybės narės pilietybės neturintiems Europos Sąjungos 
piliečiams skirtą asmens duomenų tvarkymo sistemą.

Pažymėtina, jog šis Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas aktualus 
ir vertinant Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės sistemos, reguliuojančios 
teisinius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ 142 straipsnyje numatyto Užsieniečių registro 
tvarkymu, atitiktį Europos Bendrijos teisei.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Austrijos pilietis H. Huber 1996 metais apsigyveno Vokietijoje, 
siekdamas joje vykdyti nepriklausomą draudimo agento veiklą. Kaip 
ir kiekvieno užsieniečio atveju, Registre apie jį buvo sukaupti tokie 
duomenys – pavardė, vardas, gimimo data ir vieta, pilietybė, šeiminė 
padėtis, lytis, atvykimų į Vokietijos teritoriją ir išvykimų iš jos istorija, 
rezidento statusas, turimų ir turėtų pasų duomenys ir kt. Manydamas, jog 
yra diskriminuojamas tvarkant Registre sukauptus duomenis apie jį, nes 
tokios duomenų bazės, kuri būtų skirta Vokietijos piliečiams, nėra, 2000 m. 
liepos 22 d. H. Huber paprašė panaikinti minėtus duomenis, tačiau 2000 m. 
rugsėjo 29 d. Registro tvarkytojas šį jo prašymą atmetė. Šį Registro tvarkytojo 
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sprendimą H. Huber apskundė administraciniam teismui, kuris, konstatavęs, 
jog duomenų apie Vokietijos pilietybės neturintį Europos Sąjungos pilietį 
bendrasis tvarkymas registre yra apribojimas EB sutarties 49 ir 50 straipsnių 
prasme, kurio negalima pateisinti tikslu greitai tvarkyti su teise nuolat gyventi 
susijusias užsieniečių bylas, skundą patenkino. Tarnyba, nesutikdama su 
priimtu sprendimu, apeliaciniu skundu kreipėsi į Aukštesnįjį administracinį 
teismą, kuris, siekdamas išspręsti kilusį ginčą, sustabdė bylos nagrinėjimą ir 
kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl Bendrijos teisės išaiškinimo.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Teisingumo 
Teismo iš esmės klausė apie registre, koks yra pagrindinėje byloje, atliekamo 
asmens duomenų tvarkymo suderinamumą su Bendrijos teise. 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad Registro 
įstatyme numatyta, jog saugodama tam tikrus asmens duomenis apie 
užsieniečius Registro sistemoje ir perduodama juos, už šio registro tvarkymą 
atsakinga Tarnyba padeda viešojo administravimo subjektams, atsakingiems 
už užsieniečiams ir prieglobsčiui skirtų teisės nuostatų įgyvendinimą, 
ir kitiems viešosios valdžios subjektams. Vokietijos vyriausybė taip pat 
konkrečiai nurodė, jog Registras naudojamas statistiniais tikslais bei saugumo, 
policijos ir teisminėms institucijoms įgyvendinant turimas su pavojingomis 
arba visuomenės saugumui pavojų keliančiomis kriminalinėmis veikomis 
susijusias procesinių veiksmų bei paieškų atlikimo galias. 

Visa tai reiškia, kad tokie Registro duomenys, kaupiami apie H. Huber, 
yra asmens duomenys Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio a punkto prasme, 
nes tai „informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba 
gali būti nustatyta“. Todėl už šiuos duomenis apimančio registro tvarkymą 
atsakingo subjekto atliekamas jų rinkimas, saugojimas ir perdavimas yra 
„asmens duomenų tvarkymas“ šios direktyvos 2 straipsnio b punkto prasme. 
Tačiau, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, Direktyvos 95/46/EB 3 straipsnio 
2 dalyje aiškiai nurodyta, kad ši direktyva netaikoma, be kita ko, asmens 
duomenų tvarkymui, susijusiam su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės 
saugumu ir valstybės veiksmais baudžiamosios teisės srityje.

Direktyvos 95/46/EB 1 straipsniu iš valstybių narių reikalaujama 
užtikrinti fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, ypač jų privataus 
gyvenimo apsaugą, tvarkant asmens duomenis. Pagal šio teisės akto II skyriaus 
„Bendrosios asmens duomenų tvarkymo teisėtumo taisyklės“ nuostatas, 
bet koks asmens duomenų tvarkymas, kuriam netaikomi šios direktyvos 
13 straipsnyje numatyti leidimai nukrypti, turi, pirma, atitikti šios direktyvos 
6 straipsnyje nurodytus duomenų kokybės principus ir, antra, tenkinti 
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vieną iš duomenų tvarkymo teisėtumo principų, išvardytų šios direktyvos 
7 straipsnyje. Šio 7 straipsnio e punkte numatyta, kad asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, jeigu jo „reikia vykdant užduotį, atliekamą visuomenės 
labui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus duomenų valdytojui 
arba trečiajai šaliai, kuriai atskleidžiami duomenys“.

Šiame kontekste Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyva 95/46/EB 
siekiama, kaip matyti iš jos 8 konstatuojamosios dalies, kad asmenų teisių 
ir laisvių apsaugos tvarkant asmens duomenis lygis taptų lygiavertis visose 
valstybėse narėse. Jos 10 konstatuojamojoje dalyje papildomai nurodoma, 
kad derinant šioje srityje taikytinus teisės aktus, negali sumažėti šiuose 
teisės aktuose numatyta apsauga, atvirkščiai – turi būti siekiama užtikrinti 
aukšto lygio apsaugą visoje Bendrijoje. Todėl, atsižvelgiant į tikslą užtikrinti 
lygiaverčio lygio apsaugą visose valstybėse narėse, Direktyvos 95/46/EB 
7 straipsnio e punkte minimos būtinumo sąvokos, skirtos apibrėžti vieną 
iš hipotezių, kuomet asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, turinys 
skirtingose valstybėse narėse neturėtų skirtis. Taigi tai yra autonomiška 
Bendrijos sąvoka, kurią reikia aiškinti taip, kad ji visiškai atitiktų šios 
direktyvos tikslą, įtvirtintą jos 1 straipsnio 1 dalyje.

Kaip nurodė Teisingumo Teismas, iš prašymo priimti prejudicinį 
sprendimą matyti, kad Registre kaupiami asmens duomenys apie Europos 
Sąjungos piliečius, neturinčius Vokietijos pilietybės, ir kuriame paiešką atlikti 
gali įvairūs viešieji ir privatūs subjektai. Teisingumo Teismas priminė, kad 
dabartinio Bendrijos teisės vystymosi etapo metu Europos Sąjungos piliečio 
teisė apsigyventi kitos valstybės narės, kurios pilietis jis nėra, teritorijoje 
nėra besąlygiška ir gali būti susieta su Sutartyje ir jai įgyvendinti priimtose 
nuostatose įtvirtintais apribojimais bei sąlygomis. Valstybės narės piliečio 
teisė apsigyventi kitos valstybės narės teritorijoje ilgiau nei tris mėnesius 
siejama su jo priklausymu tam tikrai kategorijai ir su tam tikrų šios teisės 
patvirtinimo formalumų įvykdymu, t. y. su pareiškėjo atliekamu leidimo 
apsigyventi ir kitų dokumentų bei informacijos pateikimu arba pranešimu 
apie juos. Be to, pagal Bendrijų teisę valstybės narės, remdamosi viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos sumetimais, galėjo 
nukrypti nuo paminėtų nuostatų, apribodamos kitų valstybių narių piliečių 
teisę atvykti ir apsigyventi jų teritorijoje.

Atsižvelgęs į tai, Teisingumo Teismas nurodė, kad valstybei narei būtina 
turėti reikalingą informaciją ir dokumentus, kad taikytinais Bendrijos teisės 
aktais apibrėžtoje sistemoje galėtų nustatyti, ar kitos valstybės narės pilietis turi 
teisę apsigyventi jos teritorijoje ir ar nėra priežasčių, pateisinančių šios teisės 
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apribojimą. Todėl Registro naudojimas siekiant padėti už teisę apsigyventi 
reglamentuojančių teisės aktų taikymą atsakingoms institucijoms iš principo 
yra teisėtas, o jo pobūdis – suderinamas su EB sutarties 12 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintu diskriminacijos dėl pilietybės draudimu.

Tačiau Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad tokiame registre gali 
būti kaupiama tik ta informacija, kuri yra būtina šiam tikslui. Šiuo atžvilgiu 
dabartinio Bendrijos teisės vystymosi etapo metu 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių 
narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir 
panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 
75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 8 straipsnio 
3 dalyje ir 27 straipsnio 1 dalyje minimuose dokumentuose nurodytų asmens 
duomenų tvarkymą reikia laikyti būtinu Direktyvos 95/49/EB 7 straipsnio 
e punkto prasme teisę apsigyventi reglamentuojantiems teisės aktams 
taikyti. Be to, atsižvelgiant į tai, kad duomenų, reikalingų teisę apsigyventi 
reglamentuojantiems teisės aktams taikyti, rinkimas jų nesaugant gali 
pasirodyti neveiksmingas, nes teisės apsigyventi turėtojo asmeninės situacijos 
pokyčiai gali turėti padarinių jo statusui šios teisės atžvilgiu, institucija, 
atsakinga už Registrą, turi užtikrinti, kad saugomi duomenys prireikus būtų 
atnaujinti, t. y. pirma, kad jie atitiktų faktinę atitinkamų asmenų situaciją, 
ir, antra, kad pertekliniai duomenys būtų pašalinti iš registro. Be to, prieiga 
turi disponuoti tik teisės apsigyventi įgyvendinimo srityje kompetenciją 
turinčios institucijos. Vertindamas centrinio registro būtinumą, Teisingumo 
Teismas nurodė, kad net darant prielaidą, jog decentralizuotuose registruose 
(pavyzdžiui, komunų gyventojų registruose), yra visi duomenys, reikalingi 
minėtoms institucijoms vykdyti pavestas užduotis, centralizuoti šiuos 
duomenis gali būti būtina Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio e punkto prasme, 
jei tai padėtų veiksmingiau taikyti teisę apsigyventi reglamentuojančius teisės 
aktus Europos Sąjungos piliečiams, pageidaujantiems apsigyventi valstybės 
narės, kurios piliečiai jie nėra, teritorijoje.

Dėl statistinės Registro funkcijos Teisingumo Teismas nurodė, kad 
Bendrijos teisėje įtvirtinus laisvą asmenų judėjimą ir visiems į jos taikymo 
sritį patenkantiems asmenims suteikus teisę Sutartyje nurodytais tikslais 
patekti į valstybių narių teritoriją, nebuvo paneigta šių valstybių kompetencija 
imtis priemonių, kad nacionalinės institucijos turėtų tikslią informaciją apie 
gyventojų judėjimą jų teritorijoje. Be to, tam, kad įvyktų 2007 m. liepos 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos 
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migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos numatytas statistikos 
apie migraciją valstybių narių teritorijoje perdavimas, šios valstybės turi 
surinkti statistiniams duomenims parengti reikalingą informaciją. Tačiau 
Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, jog šiai užduočiai vykdyti nėra būtinybės 
Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnio e punkto prasme surinkti ir saugoti su 
konkrečiu vardu bei pavarde susietus duomenis, kurie renkami ir saugomi 
tokiame Registre – šiam tikslui būtina tvarkyti tik anoniminę informaciją.

Vertindamas asmens duomenų apie kitų valstybių narių pilietybę 
turinčius Europos Sąjungos piliečius tvarkymą kovos su nusikalstamumu 
tikslais, Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad pagal nusistovėjusią 
teismo praktiką Europos Sąjungos piliečio statusas yra pagrindinis 
valstybių narių piliečių statusas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tokioje 
pačioje situacijoje atsidūrusių valstybių narių piliečių teisinis vertinimas, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ir nepažeidžiant šiuo atžvilgiu aiškiai nustatytų 
išimčių, būtų toks pats. Šiuo atžvilgiu Europos Sąjungos pilietis, teisėtai 
gyvenantis priimančiosios valstybės narės teritorijoje, gali remtis EB sutarties 
12 straipsniu visose situacijose, kurios priklauso Bendrijos teisės taikymo 
ratione materiae. Tokias situacijas sudaro, be kita ko, naudojimasis EB sutartyje 
įtvirtintomis pagrindinėmis laisvėmis, įskaitant naudojimąsi EB sutarties 
18 straipsnyje numatyta laisve judėti ir apsigyventi valstybės narės teritorijoje.

Nagrinėjamos bylos kontekste Teisingumo Teismas nurodė, jog Registro 
forma įgyvendinta asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo sistema yra 
skirta visiems Vokietijos Federacinės Respublikos pilietybės neturintiems 
Europos Sąjungos piliečiams, kurie Vokietijos teritorijoje gyvena ilgiau negu 
tris mėnesius, neatsižvelgiant į priežastis, dėl kurių jie ten gyvena. 

Pagal nusistovėjusią teismo praktiką nediskriminavimo principas 
– nesvarbu, ar jis grindžiamas EB sutarties 12 straipsniu, ar EB sutarties 
43 straipsniu – reikalauja, kad panašios situacijos nebūtų vertinamos skirtingai, 
o skirtingos situacijos – vienodai. Toks vertinimas gali būti pateisinamas, 
tik jeigu jis pagrįstas nuo atitinkamų asmenų pilietybės nepriklausančiomis 
objektyviomis priežastimis, kurios yra proporcingos teisėtai siekiamam tikslui. 
Todėl, kaip nurodė Teisingumo Teismas, tokiame kontekste, koks susiklostė 
pagrindinėje byloje, kovos su nusikalstamumu tikslo požiūriu reikia lyginti 
atitinkamos gyvenamosios valstybės narės pilietybės neturinčių Europos 
Sąjungos piliečių situaciją ir šios valstybės narės piliečių situaciją.

Kova su nusikalstamumu bendrąja prasme būtinai yra skirta padarytų 
nusikaltimų ir pažeidimų tyrimui, neatsižvelgiant į juos padariusių asmenų 
pilietybę. Todėl, pasak Teisingumo Teismo, siekdama kovos su nusikalstamumu 
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tikslo, valstybė narė neturėtų skirti savo piliečių padėties nuo jos teritorijoje 
gyvenančių ir jos pilietybės neturinčių Europos Sąjungos piliečių padėties, 
o skirtingas šių piliečių ir šių Europos Sąjungos piliečių vertinimas kovos 
su nusikalstamumu tikslu sistemiškai tvarkant asmens duomenis tik apie 
atitinkamos valstybės narės pilietybės neturinčius Europos Sąjungos piliečius, 
yra EB sutarties 12 straipsnio 1 dalimi draudžiama diskriminacija.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

Asmens duomenų apie atitinkamos valstybės narės pilietybės 
neturinčius Europos Sąjungos piliečius tvarkymo sistema, kuria siekiama 
padėti už su teise apsigyventi susijusių teisės aktų taikymą atsakingoms 
nacionalinėms institucijoms, tenkina 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 7 straipsnio e punkte 
įtvirtintą būtinumo reikalavimą, aiškinamą paisant bet kokios diskriminacijos 
dėl pilietybės draudimo, tik jei:

– joje kaupiami tik tie duomenys, kurie šioms institucijoms yra būtini 
taikyti minėtus teisės aktus, ir

– jeigu jos centralizuotas pobūdis leidžia veiksmingiau taikyti šiuos 
teisės aktus šios valstybės narės pilietybės neturinčių Europos Sąjungos 
piliečių teisės apsigyventi atžvilgiu.

Patikrinti, ar šios sąlygos įvykdytos pagrindinėje byloje, turi prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Bet kuriuo atveju su konkrečiu vardu ir pavarde susietų asmens 
duomenų tvarkymo ir saugojimo tokiame registre, koks yra Centrinis 
užsieniečių registras, statistiniais tikslais negalima laikyti būtinu Direktyvos 
95/46/EB 7 straipsnio e punkto prasme.

EB sutarties 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ji draudžia 
valstybei narei, turint tikslą kovoti su nusikalstamumu,  įdiegti specialiai šios 
valstybės narės pilietybės neturintiems Europos Sąjungos piliečiams skirtą 
asmens duomenų tvarkymo sistemą.

3.2. 2009 m. sausio 27 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje  
Hein Persche prieš Finanzamt Lüdenscheid (C-318/07)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su EB sutarties 56 ir 58 
straipsnių aiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą, kilusį 
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tarp Hein Persche, Vokietijoje įsikūrusio mokesčių konsultanto, ir Vokietijos 
mokesčių administratoriaus dėl Portugalijoje esančio subjekto, kuris 
pripažintas labdaringu, gautos dovanos natūra mokesčių atskaitos.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

EB  sutarties 56 straipsnio 1 dalis draudžia visus kapitalo judėjimo tarp 
valstybių narių apribojimus, tačiau, kaip ne kartą yra pažymėjęs Teisingumo 
Teismas, pati Sutartis neapibrėžia „kapitalo judėjimo“ sąvokos jos 56 straipsnio 
1 dalies prasme (pvz., 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Centro di Musicologia 
Walter Stauffer, C-386/04, 22 p.). Šiuo aspektu apžvelgiamame prejudiciniame 
sprendime buvo nagrinėjamas klausimas dėl to, ar tuo atveju, kai mokesčių 
mokėtojas valstybėje narėje prašo mokesčio atskaitos už kitoje valstybėje 
narėje įsteigtų subjektų, kurie pripažinti labdaringais, gautas dovanas, šioms 
dovanoms taikomos EB sutarties nuostatos, susijusios su kapitalo judėjimo 
laisve, net jei jos suteiktos natūra kasdienio vartojimo daiktų forma. Į pastarąjį 
klausimą Teisingumo Teismas atsakė teigiamai.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo praktikoje yra pripažinęs, 
jog nors tiesioginių mokesčių, kuriems priskirtinas ir pelno mokestis, 
sistemos reguliavimas priklauso valstybių narių kompetencijai, šia teise 
jos privalo naudotis laikydamosi Bendrijos teisės (pvz., 1995 m. rugpjūčio 
11 d. sprendimas Wielockx, C-80/94, 16 p.; 2005 m. kovo 10 d. sprendimas 
Laboratoires Fournier, C-39/04, 14 p.; 2006 m. vasario 23 d. sprendimas van 
Hilten-van der Heijden, C-513/03, 36 p.). Apžvelgiamame prejudiciniame 
sprendime, vertindamas, ar nacionalinėje teisėje nustatyti pajamų mokesčio 
atskaitos ribojimai neprieštarauja Bendrijų teisei, Teisingumo Teismas 
nusprendė, jog EB sutarties 56 straipsnis draudžia valstybės narės teisės aktus, 
pagal kuriuos mokesčių atskaita padovanotų dovanų atžvilgiu suteikiama tik 
nacionalinėje teritorijoje įsteigtiems subjektams padovanotoms dovanoms, 
nenumatant jokios galimybės mokesčių mokėtojui įrodyti, kad kitoje 
valstybėje narėje įsteigto subjekto gauta dovana tenkina šiuose teisės aktuose 
nustatytas sąlygas suteikti tokią lengvatą.

Pažymėtina, jog aptariamas Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 
sprendimas gali būti aktualus taikant ir sprendžiant ginčus dėl Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies, nustatančios 
pelno mokesčio mokėtojo, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
įstatymą galinčio teikti paramą, teisę iš pajamų atskaityti tam tikro dydžio 
išmokas, įskaitant perleistą turtą ir suteiktas paslaugas, kurios minėto įstatymo 
nustatyta tvarka yra skirtos paramai, taikymo.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Vokietijoje įsikūręs mokesčių konsultantas Hein Perche šalia savo 
gyvenamosios vietos – Portugalijoje – esantiems senelių globos namams 
padovanojo 18 180 eurų dydžio dovaną natūra. Metinėje pajamų deklaracijoje 
Hein Perche paprašė minėtas dovanas natūra atskaityti kaip ypatingas išlaidas, 
tačiau Vokietijos mokesčių administratorius atsisakė šį prašymą tenkinti, 
motyvuodamas, kad dovanos gavėjas pagal Vokietijos teisę nebuvo įsisteigęs 
Vokietijoje ir mokesčių mokėtojas nepateikė tinkamos formos dovanos 
gavimo patvirtinimo.

Nesutikdamas su mokesčių administratoriaus sprendimu, mokesčių 
mokėtojas pateikė ieškinį Finanzgericht Münster, kuris jį atmetė, todėl ieškovas 
pagrindinėje byloje pateikė kasacinį skundą Bundesfinanzhof. Bundesfinanzhof 
nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą, be kita ko, prašydamas atsakyti, ar tuo 
atveju, kai mokesčių mokėtojas valstybėje narėje prašo mokesčio atskaitos už 
kitoje valstybėje narėje įsteigtų subjektų, kurie pripažinti labdaringais, gautas 
dovanas, šioms dovanoms taikomos EB sutarties nuostatos, susijusios su kapitalo 
judėjimo laisve, net jei jos suteiktos natūra kasdienio vartojimo daiktų forma.

Atsakydamas į minėtą nacionalinio teismo klausimą, Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad EB sutarties 56 straipsnio 
1 dalis draudžia visus kapitalo judėjimo tarp valstybių narių apribojimus, 
o asmeninės dovanos ir dotacijos patenka į asmeninio kapitalo judėjimą. 
Pinigais ar natūra padovanotų dovanų mokestinis vertinimas priskirtinas 
Sutarties nuostatoms, susijusioms su kapitalo judėjimu, išskyrus tuos atvejus, 
kai nagrinėjamų sandorių sudėtinės dalys yra vienoje valstybėje narėje. Todėl, 
Teisingumo Teismo teigimu, kai mokesčių mokėtojas prašo valstybės narės 
taikyti mokesčių atskaitą už dovanas, kurias gavo kitoje valstybėje narėje 
įsteigti ir labdaringais pripažinti subjektai, tokioms dovanoms, net jeigu jos 
padovanotos natūra kasdienio vartojimo daiktų forma, taikomos EB sutarties 
nuostatos, susijusios su laisvu kapitalo judėjimu.

Su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipęsis nacionalinis 
teismas taip pat siekė sužinoti, ar EB sutarties 56 straipsnis draudžia valstybės 
narės teisės aktus, kurie mokesčių atskaitą numato tik už dovanas, kurias 
gavo nacionalinėje teritorijoje įsteigti labdaringi subjektai, atsižvelgiant į 
aplinkybę, kad šios valstybės narės mokesčių institucijos turi galėti patikrinti 
mokesčių mokėtojo deklaracijas ir neturėtų būti priverstos veikti pažeidžiant 
proporcingumo principą.
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Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, pagal EB sutarties 58 straipsnio 
1 dalies a punktą, EB sutarties 56 straipsnis neriboja valstybių narių teisės 
taikyti atitinkamas savo mokesčių įstatymų nuostatas, pagal kurias skiriami 
mokesčių mokėtojai dėl jų skirtingos padėties kapitalo investavimo vietos 
atžvilgiu. Tačiau Teismas taip pat pažymėjo, kad reikia skirti nevienodą 
vertinimą, kurį leidžia EB sutarties 58 straipsnio 1 dalies a punktas, nuo 
savavališko diskriminavimo ar paslėpto apribojimo, kuriuos draudžia to paties 
straipsnio 3 dalis. Tam, kad mokesčių teisės norma, skirianti nacionalinius 
ir kitoje valstybėje narėje įsteigtus subjektus, būtų laikoma suderinama su 
Sutarties nuostatomis dėl laisvo kapitalo judėjimo, reikia, kad nevienodas 
vertinimas apimtų situacijas, kurios negali būti objektyviai panašios, arba, 
kad jis būtų pateisinamas privalomaisiais bendrojo intereso pagrindais, kaip 
antai – būtinumas užtikrinti mokesčių kontrolės veiksmingumą. Be to, tam, 
kad būtų pateisintas skirtingas vertinimas, negalima viršyti to, kas yra būtina 
siekiant įgyvendinti tokių teisės aktų tikslus. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas 
pažymėjo, kad nors valstybė narė gali teisėtai numatyti mokesčių lengvatas tik 
subjektams, siekiantiems tam tikrų labdaringų tikslų, vis dėlto valstybė narė 
neturėtų numatyti tokios lengvatos vien jos teritorijoje įsteigtiems subjektams, 
dėl kurių veiklos ji gali būti atleista nuo tam tikrų pareigų.

Žinoma, galimybe pasinaudoti mokesčių atskaita už dovanas, kurias 
gavo labdaringais pripažinti subjektai, skatindama mokesčių mokėtojus 
remti pastarųjų veiklą, valstybė narė padrąsina tokius subjektus vykdyti 
visuomeninės svarbos veiklą, už kurią ji pati paprastai yra ar gali būti 
atsakinga. Todėl negali būti atmesta nei tai, kad nacionalinės teisės aktai, 
numatantys mokesčių atskaitą už dovanas, kurias gavo labdaringi subjektai, gali 
padrąsinti tokius subjektus pakeisti viešąsias institucijas atliekant tam tikras 
pareigas, nei tai, kad toks įsipareigojimų prisiėmimas gali lemti aptariamos 
valstybės narės išlaidų sumažėjimą, galintį bent jau iš dalies kompensuoti jos 
mokestinių pajamų sumažėjimą dėl dovanų atskaitos. Tačiau, Teisingumo 
Teismo teigimu, tai nereiškia, kad valstybė narė mokesčių atskaitos už dovanas 
atžvilgiu gali numatyti skirtingą nacionalinių ir kitoje valstybėje narėje įsteigtų 
labdaringų subjektų vertinimą, motyvuodama tuo, kad pastarųjų gautos 
dovanos, net jeigu jų veikla atitinka pirmosios valstybės narės teisės aktų 
tikslus, negali lemti tokio negautų biudžeto pajamų kompensavimo.

Vis dėlto valstybė narė savo teisės aktuose, susijusiuose su mokesčių 
atskaita už dovanas, gali taikyti skirtingą nacionalinių ir kitose valstybėse 
narėse įsteigtų subjektų, pripažintų labdaringais, vertinimą, kai pastarieji 
siekia kitų tikslų nei nurodyti jos pačios teisės aktuose. Teisingumo Teismas 
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priminė, kad Bendrijos teisė nereikalauja valstybių narių užsienio subjektams, 
kuriems labdaringo subjekto statusas pripažįstamas jų kilmės valstybėje 
narėje, automatiškai pripažinti šį statusą savo teritorijose. Valstybės narės šiuo 
aspektu turi diskreciją, kuria privalo naudotis pagal Bendrijos teisę. Šiomis 
sąlygomis jos gali laisvai nuspręsti, kokius visuomenės interesus nori skatinti, 
suteikdamos lengvatų asociacijoms ir subjektams, kurie nesuinteresuotai 
siekia su šiais interesais susijusių tikslų ir laikosi su šių tikslų įgyvendinimu 
susijusių reikalavimų. Tačiau jei subjektas, pripažįstamas labdaringu vienoje 
valstybėje narėje, atitinka reikalavimus, šiuo tikslu keliamus kitoje valstybėje 
narėje, ir jei jo tikslas yra skatinti identiškus visuomenės interesus, todėl jis 
galėtų būti pripažintas šioje valstybėje narėje labdaringu, o tai nustatyti turi 
pastarosios valstybės nacionalinės institucijos, įskaitant teismus, tos valstybės 
narės institucijos negali atimti iš šio subjekto teisės į vienodą vertinimą vien 
remdamosios tuo, kad jis nėra įsteigtas jos teritorijoje.

Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad mokesčių atskaitos 
netaikymas dovanoms, kurias gavo kitoje valstybėje narėje nei dovanos 
davėjas įsteigti subjektai, pripažinti labdaringais, negali būti pateisinamas 
dovanos davėjo valstybės narės sunkumais patikrinti, ar tokie subjektai 
nacionalinės teisės prasme realiai įgyvendina įstatų tikslus, ir būtinumu 
kontroliuoti realų šių subjektų valdymą. Žinoma, būtinybė užtikrinti mokesčių 
kontrolės veiksmingumą yra privalomasis bendrojo intereso pagrindas, 
galintis pateisinti naudojimosi Sutartimi garantuojamomis judėjimo laisvėmis 
apribojimą. Tačiau, kaip jau buvo minėta, tam, kad ribojanti priemonė būtų 
pateisinta, ji turi atitikti proporcingumo principą.

Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad niekas netrukdo 
mokesčių institucijoms reikalauti iš mokesčių mokėtojo įrodymų, kurių, jų 
nuomone, reikia siekiant įvertinti, ar išlaidų atskaitos sąlygos, numatytos 
nacionaliniuose teisės aktuose, buvo įgyvendintos, ir todėl, reikia (ar ne) suteikti 
prašomą atskaitą. Galimų administracinių nepatogumų, kurie atsiranda dėl to, 
kad labdaringi subjektai yra įsteigti kitoje valstybėje narėje, nepakanka norint 
pateisinti atitinkamos valstybės institucijų atsisakymą tokiems subjektams 
suteikti tokias pačias mokesčių lengvatas kaip ir šioje valstybėje įsteigtiems 
tokios pačios rūšies subjektams. Be to, mokesčių institucijos, remdamosios 
Direktyva 77/799/EEB, gali kreiptis į kitos valstybės narės institucijas su 
prašymu pateikti visą informaciją, būtiną mokesčio mokėtojui nustatyti teisingą 
mokestį, o toks prašymas, Teisingumo Teismo teigimu, niekaip neišeina už 
minėtos direktyvos taikymo srities. Tačiau Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, 
kad Direktyva 77/799/EEB jokiu būdu nedaro poveikio dovanos davėjo 
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valstybės narės institucijų kompetencijai vertinti, ar mokesčio lengvatos sąlygos, 
kurias nustato šios valstybės teisės aktai, yra tenkinamos.  Be to, Direktyva 
77/799/EEB nereikalauja dovanos davėjo valstybės narės, kad ji naudotųsi šioje 
direktyvoje numatytos abipusės pagalbos mechanizmu kiekvienu atveju, kai šio 
davėjo pateiktos informacijos nepakanka siekiant patikrinti, ar dovanos gavėjas 
tenkina nacionalinės teisės aktuose mokesčių lengvatoms nustatytas sąlygas.

Galiausiai Teisingumo Teismas konstatavo, jog valstybė narė taip pat 
negali atsisakyti suteikti mokesčių lengvatas dovanoms, kurias gavo kitoje 
valstybėje narėje įsteigti ir labdaringais pripažinti subjektai, remdamasi 
vieninteliu motyvu, kad tokių subjektų atžvilgiu pirmosios valstybės narės 
mokesčių institucijos neturi galimybės patikrinti vietoje, kaip laikomasi 
mokesčių teisės aktais nustatytų reikalavimų. Be to, net jeigu sunku patikrinti 
mokesčio mokėtojo pateiktą informaciją, ypač dėl Direktyvos 77/799/EEB 
8 straipsnyje numatytų informacijos pasikeitimo ribų, atitinkamoms mokesčių 
institucijoms niekas netrukdo atsisakyti taikyti prašomą atskaitą, jei joms 
nebuvo pateikti, jų manymu, teisingam mokesčiui nustatyti reikalingi įrodymai.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

Kai mokesčių mokėtojas prašo valstybės narės taikyti mokesčių atskaitą 
už dovanas, padovanotas kitoje valstybėje narėje įsteigtiems ir labdaringais 
pripažintiems subjektams, tokioms dovanoms, net jeigu jos padovanotos 
natūra kasdienio vartojimo daiktų forma, taikomos EB sutarties nuostatos, 
susijusios su laisvu kapitalo judėjimu.

EB sutarties 56 straipsnis draudžia valstybės narės teisės aktus, pagal 
kuriuos mokesčių atskaita labdaringais pripažintiems subjektams padovanotų 
dovanų atžvilgiu suteikiama tik nacionalinėje teritorijoje įsteigtiems 
subjektams padovanotoms dovanoms, nenumatant jokios galimybės mokesčių 
mokėtojui įrodyti, kad kitoje valstybėje narėje įsteigto subjekto gauta dovana 
tenkina šiuose teisės aktuose nustatytas sąlygas suteikti tokią lengvatą.

3.3. 2009 m. vasario 17 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje  
Meki Elgafaji, Noor Elgafaji prieš Staatssecretaris van Justitie (C-465/07)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2004 m. balandžio 
29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų, iš 
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dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 
64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 
90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (toliau – ir Direktyva 2004/83/EB, 
direktyva) 2 straipsnio e punkto ir 15 straipsnio c punkto išaiškinimu. Šis 
kreipimasis buvo pateiktas nagrinėjant sutuoktinių Elgafaji, atvykusių iš 
Irako, prašymus suteikti leidimus laikinai gyventi Nyderlanduose. Nyderlandų 
užsieniečių reikalų ir integracijos ministras atmetė sutuoktinių prašymus 
ir nurodė, kad asmenys, kurie kreipėsi dėl leidimo laikinai apsigyventi 
Nyderlanduose, nepagrindė jiems kylančios rimtos asmeninės grėsmės savo 
kilmės valstybėje. Šis sprendimas buvo apskųstas nacionaliniame teisme, 
kuris ir pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą. Nyderlandų teismas 
Teisingumo Teismo klausė, ar Direktyvos 2004/83/EB 15 straipsnio c punktas, 
skaitomas kartu su jos 2 straipsnio e punktu, turi būti aiškinamas taip, kad 
sprendžiant, ar papildomos apsaugos prašytojo asmeniui ar jo gyvybei iš 
tikrųjų yra pavojus patirti rimtą asmeninę grėsmę, turi būti reikalaujama, 
kad jis pateiktų įrodymus, jog pavojus jam kyla dėl konkrečiai su jo padėtimi 
susijusių priežasčių. Tuo atveju, jei būtų atsakyta neigiamai, šis teismas siekė 
išsiaiškinti, kokie yra tokios grėsmės įrodymo kriterijai.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Pagrindinis Direktyvos 2004/83/EB tikslas, viena vertus, yra užtikrinti, 
kad valstybės narės taikytų vienodus kriterijus nustatant, ar asmenims yra 
reikalinga tarptautinė apsauga, ir, kita vertus, užtikrinti minimalų garantijų 
lygį, kuris suteikiama šiems asmenims visose valstybėse narėse. 

Direktyvos V skyriaus „Papildomos apsaugos reikalavimai“ 15 straipsnio 
c punkte nustatyta, kad smurto veiksmus sudaro rimta ir asmeninė grėsmė 
civilio gyvybei ar asmeniui dėl aklo smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto 
konflikto metu. Direktyvos 2 straipsnio e punktas įtvirtina, kad papildomą 
apsaugą galintis gauti asmuo – tai trečiosios šalies pilietis arba asmuo be 
pilietybės, kuris negali būti laikomas pabėgėliu, tačiau apie kurį pagrįstai 
galima manyti, kad jei jis arba ji būtų grąžintas(-a) į savo kilmės šalį, arba 
asmens be pilietybės atveju – į jo arba jos gyventą šalį, jam arba jai iškiltų 
realus pavojus patirti 15 straipsnyje apibrėžtus smurtinius veiksmus <...> ir 
kuris arba kuri negali arba dėl tokio pavojaus nepageidauja pasinaudoti tos 
šalies apsauga. Abiejų nuostatų sisteminis aiškinimas yra aktualus, siekiant 
nustatyti priskyrimo pabėgėlių statusui būtiniausius standartus. Apžvelgiama 
byla reikšminga pirmiausiai dėl to, jog joje išaiškintos aktualios direktyvos 
sąvokos „rimta ir asmeninė grėsmė (prašytojo) gyvybei ar asmeniui“, 
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„aklas smurtas“, „asmeninė situacija“, „pavojai, kurie paprastai gresia šalies 
gyventojams“ ir kt. Šiame sprendime Teisingumo Teismas pašalino abejones, 
kam tenka įrodinėjimo pareiga 15 straipsnio c punkte suteikiamos apsaugos 
atvejais ir kokiu laipsniu turi būti pagrindžiamas realus pavojus patirti 
smurtą. Sprendime konstatuota, kad sprendžiant, ar papildomos apsaugos 
prašytojui iš tikrųjų yra pavojus patirti rimtą asmeninę grėsmę, ypač 
grėsmę jo gyvybei, neturi būti reikalaujama įrodymų, jog pavojus kyla dėl 
konkrečiai su šiuo asmeniu susijusių priežasčių. Teismo teigimu, tokia grėsmė 
išskirtiniais atvejais gali būti pripažinta įrodyta, kai dėl papildomos apsaugos 
kompetentinga nacionalinė institucija arba valstybės narės teismas, į kuriuos 
kreiptasi dėl sprendimo atmesti tokį prašymą, įvertina prieglobsčio prašytojo 
kilmės valstybėje vykstantį konfliktą, apibūdinantį aklo smurto laipsnį, ir 
nustato, kad jis pasiekia tokį didelį mastą, jog galima pagrįstai manyti, kad 
asmenį grąžinus į tą šalį (tam tikrais atvejais – į atitinkamą regioną), vien dėl 
buvimo toje teritorijoje jam iškiltų realus pavojus patirti minėtą grėsmę.

Be to, Teisingumo Teismo didžioji kolegija išaiškino ir Direktyvos 
2004/83/EB 15 straipsnio c punkto ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių konvencijos (toliau – ir EŽTK) 3 straipsnio santykį, pažymėdamas, 
kad vis dėlto EŽTK 3 straipsnio ir direktyvos 15 straipsnio c punkto turinys 
skiriasi, todėl šios nuostatos turi būti aiškinamos savarankiškai, nors ir 
atsižvelgiant į pagrindines teises, kaip jos yra garantuojamos EŽTK.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Atsakydama į nacionalinio teismo pateiktus klausimus, Teisingumo 
Teismo didžioji kolegija visų pirma konstatavo, kad nors EŽTK 3 straipsniu 
garantuojama pagrindinė teisė yra bendrasis Bendrijos teisės principas, 
kurio laikymąsi užtikrina Teisingumo Teismas, ir nors aiškinant šios teisės 
reikšmę Bendrijos teisės sistemoje atsižvelgiama į Europos Žmogaus Teisių 
Teismo praktiką, vis dėlto nagrinėjamu atveju šią nuostatą atitinka direktyvos 
15 straipsnio b punktas (prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis 
elgesys arba baudimas kilmės šalyje). Direktyvos 15 straipsnio c punktas yra 
nuostata, kurios turinys skiriasi nuo EŽTK 3 straipsnio, ir todėl ji turi būti 
aiškinama savarankiškai, nors ir atsižvelgiant į pagrindines teises, kaip jos 
garantuojamos EŽTK.

Teisingumo Teismas nurodė, kad siekiant atsakyti į pateiktus klausimus, 
reikia išnagrinėti ir palyginti tris direktyvos 15 straipsnyje apibrėžtų „smurto 
veiksmų“ rūšis, t. y. reikalavimus, kuriuos tenkinančiam asmeniui gali būti 
suteikiama papildoma apsauga, jei, kaip numatyta šios direktyvos 2 straipsnio 
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e punkte, galima pagrįstai manyti, jog, jei asmuo būtų grąžintas į atitinkamą 
šalį, jam iškiltų „realus pavojus patirti šiuos smurtinius veiksmus“.

Pažymėta, kad direktyvos 15 straipsnio a ir b punktuose vartojamos 
sąvokos „mirties bausmė“, „prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis 
elgesys arba baudimas kilmės šalyje“ aprėpia situacijas, kai konkrečiai 
papildomos apsaugos prašytojui kyla pavojus patirti konkrečios rūšies smurtą. 
Tačiau direktyvos 15 straipsnio c punkte apibrėžtas smurtinis veiksmas „rimta 
ir asmeninė grėsmė (prašytojo) gyvybei ar asmeniui“ yra bendresnio pobūdžio 
smurtinio veiksmo pavojus. Iš tikrųjų, jame „rimta ir asmeninė grėsmė civilio 
gyvybei ar asmeniui“ apibrėžiama plačiau nei konkretus smurtas. Be to, ši 
grėsmė būdinga bendrai „tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto“ situacijai. 
Galiausiai aptariamas minėtas grėsmes keliantis smurtas yra apibūdinamas 
kaip „aklas“, t. y. gali būti nukreiptas prieš asmenis, neatsižvelgiant į jų 
asmeninę situaciją. Šiomis sąlygomis sąvoka „asmeninė“ turi būti aiškinama 
kaip aprėpianti smurtą prieš civilius asmenis, neatsižvelgiant į jų tapatybę, 
kai, dėl papildomos apsaugos prašymo sprendžiančios kompetentingos 
nacionalinės institucijos arba valstybės narės teismų, į kuriuos kreiptasi dėl 
sprendimo atmesti tokį prašymą, vertinimu, vykstantį ginkluotą konfliktą 
apibūdinantis aklo smurto laipsnis pasiekia tokį didelį mastą, kad galima 
pagrįstai manyti, jog jei civilis būtų grąžintas į atitinkamą šalį arba prireikus į 
atitinkamą regioną, vien dėl buvimo šioje teritorijoje jam iškiltų realus pavojus 
patirti rimtą grėsmę, numatytą direktyvos 15 straipsnio c punkte.

Nors, atsižvelgus į direktyvos dvidešimt šeštos konstatuojamosios dalies 
formuluotę, pagal kurią „pavojai, kurie paprastai gresia šalies gyventojams 
ar jų daliai, paprastai savaime nesukelia atskiros grėsmės, kuri galėtų būti 
kvalifikuojama kaip smurto veiksmai“, galima prielaida, kad siekiant įrodyti, 
jog konkretus asmuo atitinka direktyvos 15 straipsnio c punkto reikalavimus, 
iš principo nepakanka vien objektyviai konstatuoti su bendra šalies situacija 
susijusio pavojaus, vis dėlto – dėl joje vartojamos sąvokos „paprastai“ – jos 
lingvistinė konstrukcija leidžia išimtinę situaciją, apibūdinamą tokiu dideliu 
pavojaus laipsniu, kad galima pagrįstai manyti, jog šis asmuo asmeniškai 
patirs šį pavojų.

Šios situacijos išskirtinumą taip pat patvirtina papildomas apsaugos 
pobūdis ir pati direktyvos 15 straipsnio, kurio a ir b punktuose išvardytiems 
smurto veiksmams reikalaujama aiškaus individualizavimo laipsnio, sistema. 
Nors neabejojama, kad norint taikyti direktyvos 15 straipsnio c punktą 
yra svarbios kolektyvinės aplinkybės, t. y. kad aptariamas asmuo, kaip ir 
kiti asmenys, priklauso tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto atveju 
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potencialių aklo smurto aukų ratui, vis dėlto ši nuostata turi būti aiškinama 
sistemingai, atsižvelgiant į kitas dvi direktyvos 15 straipsnyje nurodytas 
situacijas, glaudžiai siejant su šiuo individualizavimu. Šiuo klausimu buvo 
pabrėžta, kad kuo geriau prašytojas sugebės įrodyti, jog pavojus jam kyla 
konkrečiai dėl su jo asmenine padėtimi susijusių priežasčių, tuo mažesnis aklo 
smurto laipsnis būtinas, kad jam būtų suteikta papildoma apsauga. 

Be to, atkreiptas dėmesys, kad vertinant individualų papildomos 
apsaugos prašymą, kaip numatyta direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje, gali būti 
atsižvelgta į:

– aklo smurto geografinį paplitimą bei konkrečią vietovę, jei prašytojas 
būtų grąžintas į atitinkamą šalį, ir

– rimtą realaus pavojaus ženklą, jei toks egzistuoja, pavyzdžiui, 
nurodytąjį direktyvos 4 straipsnio 4 dalyje, dėl kurio teisei į papildomą 
apsaugą nustatytas aklo smurto reikalavimas gali būti mažiau griežtas. 

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad toks direktyvos 15 straipsnio c 
punkto, skaitomo kartu su jos 2 straipsnio e punktu, aiškinimas yra visiškai 
suderinamas su EŽTK ir su EŽTK 3 straipsniu susijusia Europos žmogaus 
teisių teismo praktika.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) 
nusprendė:

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų 
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos 
pobūdžio būtiniausių standartų 15 straipsnio c punktas, skaitomas kartu su 
šios direktyvos 2 straipsnio e punktu, turi būti aiškinamas taip:

– sprendžiant, ar papildomos apsaugos prašytojo asmeniui ar jo gyvybei 
iš tikrųjų yra pavojus patirti rimtą asmeninę grėsmę, neturi būti reikalaujama, 
kad jis pateiktų įrodymus, jog pavojus jam kyla dėl konkrečiai su jo padėtimi 
susijusių priežasčių;

– tokia grėsmė išskirtiniais atvejais gali būti pripažinta įrodyta, kai, dėl 
papildomos apsaugos prašymo sprendžiančios kompetentingos nacionalinės 
institucijos arba valstybės narės teismų, į kuriuos kreiptasi dėl sprendimo 
atmesti tokį prašymą, vertinimu, vykstantį ginkluotą konfliktą apibūdinantis 
aklo smurto laipsnis pasiekia tokį didelį mastą, kad galima pagrįstai manyti, 
jog, jei civilis būtų grąžintas į atitinkamą šalį arba tam tikrais atvejais į 
atitinkamą regioną, vien dėl buvimo jų teritorijoje jam iškiltų realus pavojus 
patirti minėtą grėsmę.
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3.4. 2009 m. vasario 19 d. prejudicinis sprendimas  
baudžiamojoje byloje prieš Karl Schwarz (C-321/07)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1991 m. liepos 29 d. 
Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – ir Direktyva 
91/439/EEB, direktyva) 1 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalių 
išaiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas Karl Schwarz Vokietijoje iškeltoje 
baudžiamojoje byloje dėl vairuotojo pažymėjimo, kuris jam buvo išduotas 
Austrijoje iki šios įstojimo į Europos Sąjungą ir anksčiau nei buvo išduotas bei 
dėl alkoholio vartojimo vėliau atimtas vokiškasis vairuotojo pažymėjimas.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau 
vysto savo praktiką bylose, susijusiose su valstybėse narėse išduotų vairuotojų 
pažymėjimų abipusio pripažinimo principo netaikymo sąlygos, numatytos 
Direktyvoje 91/439/EEB (su pakeitimais). Šiame kontekste būtina priminti 
kai kurias su apžvelgiama byla susijusias minėtos direktyvos nuostatas. 
Pirmiausiai paminėtina Direktyvos 91/439/EEB paskutinė konstatuojamoji 
dalis, kurioje numatyta, kad „<…> dėl priežasčių, susijusių su kelių saugumu 
ir transporto eismu, valstybės narės visiems pažymėjimo turėtojams, kurių 
nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje, turėtų galėti taikyti savo 
nacionalines vairuotojo pažymėjimo atėmimo, sulaikymo ir panaikinimo 
nuostatas“. Direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „valstybių narių 
išduoti vairuotojo pažymėjimai yra abipusiai pripažįstami.“ Pagal Direktyvos 
91/439/EEB 7 straipsnio 5 dalies sąlygas „joks asmuo negali turėti daugiau 
kaip vienos valstybės narės vairuotojo pažymėjimo“. Direktyvos 8 straipsnio 
2 dalyje aiškiai numatyta, kad „laikydamasi baudžiamųjų ir policijos įstatymų 
teritoriškumo principo, valstybė narė, kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta, 
gali taikyti nacionalines teisės vairuoti apribojimo, sustabdymo, atėmimo ar 
panaikinimo nuostatas kitos valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo 
turėtojui ir, jeigu reikia, pakeisti vairuotojo pažymėjimą“, o 4 dalies pirmojoje 
pastraipoje – kad „valstybė narė gali atsisakyti pripažinti galiojančiu kitos 
valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą asmeniui, kuriam ankstesnės 
valstybės teritorijoje taikoma viena iš 2 dalyje nurodytų priemonių.“

Priešingai nei anksčiau Teisingumo Teismo nagrinėtose bylose (žr. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuleteniuose „Administracinė 
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jurisprudencija“ Nr. 5 (15) ir Nr. 6 (16) apžvelgtus Teisingumo Teismo 
prejudicinius sprendimus bylose Wiedemann ir Funk (C-329/06 ir C-343/06), 
ir Frank Weber (C-1/07)), šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl 
dviejų vairuotojų pažymėjimų turėjimo, kai vienas iš jų buvo išduotas iki 
pažymėjimą išdavusiai valstybei įstojant į Europos Sąjungą, bei pastarojo 
pažymėjimo pripažinimo, kai kitoje valstybėje išduotas vairuotojo 
pažymėjimas buvo panaikintas dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio bei 
vėliau atsisakyta išduoti naują pažymėjimą dėl medicininių–psichologinių 
reikalavimų neatitikimo.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui iš esmės 
kilo klausimai, ar Direktyvos 91/439/EEB nuostatos nedraudžia valstybės 
narės piliečiui tuo pačiu metu turėti du galiojančius vairuotojo pažymėjimus, 
kurių vienas būtų Bendrijos pažymėjimas, o kitas – kitos valstybės narės 
išduotas vairuotojo pažymėjimas, jei abu jie buvo išduoti prieš šiai valstybei 
įstojant į Europos Sąjungą, bei ar valstybė narė gali atsisakyti pripažinti teisę 
vairuoti, kurią suteikia vairuotojo pažymėjimas, kitos valstybės narės išduotas 
iki jos įstojimo į Europos Sąjungą, jei jis išduotas anksčiau nei pirmosios 
valstybės narės išduotasis ir joje dėl turėtojo netinkamumo vairuoti atimtas 
pažymėjimas, kai šio atėmimo laikotarpis jau yra pasibaigęs.

Šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, kad nors Direktyva 91/439/
EEB ir nedraudžia valstybės narės piliečiui tuo pačiu metu turėti du galiojančius 
vairuotojo pažymėjimus, kurių vienas būtų Bendrijos pažymėjimas, o kitas – 
kitos valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, jei abu jie buvo išduoti 
prieš šiai valstybei įstojant į Europos Sąjungą, tačiau ji taip pat nedraudžia 
valstybei narei atsisakyti pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia vairuotojo 
pažymėjimas, kitos valstybės narės išduotas iki jos įstojimo į Europos Sąjungą, 
jei jis išduotas anksčiau nei pirmosios valstybės narės išduotasis ir joje dėl 
turėtojo netinkamumo vairuoti atimtas pažymėjimas. Aplinkybė, kad šis 
atsisakymas pripažinti įvyko praėjus kartu su atėmimu pritaikytam draudimo 
prašyti naujo vairuotojo pažymėjimo laikotarpiui, šiuo atveju nėra svarbi.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

1994 m. gegužės 3 d. K. Schwarz Vokietijoje buvo išduotas vairuotojo 
pažymėjimas, paliekant ir iki tol turėtą austriškąjį vairuotojo pažymėjimą. 
1997 m. gruodžio 1 d., už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, jam buvo skirta 
bauda bei buvo atimtas vokiškasis vairuotojo pažymėjimas, uždraudžiant 
prašyti naujo šešis mėnesius. 2000 m. liepos 24 d. K. Schwarz paprašė 
Vokietijos kompetentingų institucijų išduoti naują vairuotojo pažymėjimą, 
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tačiau jam buvo atsakyta, nes pareiškėjas nepateikė reikalaujamos medicininio 
–psichologinio patikrinimo išvados. 2005 m. gruodžio 23 d. tikrinant eismą 
sustabdytas K. Schwarz pateikė austriškąjį vairuotojo pažymėjimą, dėl ko jam 
buvo iškelta baudžiamoji byla. Tačiau 2006 m. birželio 22 d. apylinkės teismas 
sprendimu išteisino minėtą asmenį dėl transporto priemonės vairavimo 
Vokietijos teritorijoje neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Manheimo 
prokuratūra, nesutikdama su apylinkės teismo sprendimu jį apskundė apeliacine 
tvarka apygardos teismui. Pastarasis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir 
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas iš esmės klausė, ar Direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnio 5 dalį reikia 
aiškinti kaip draudžiančią vienos valstybės narės piliečiui, turinčiam šios 
valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą, turėti ir kitos valstybės narės 
anksčiau išduotą pažymėjimą, jei jie abu buvo išduoti iki pastarosios valstybės 
įstojimo į Europos Sąjungą.

Direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad joks asmuo 
negali turėti daugiau kaip vieno valstybės narės vairuotojo pažymėjimo. 
Kaip nurodė Teisingumo Teismas, iš šios nuostatos matyti, kad valstybėms 
narėms draudžiama išduoti vairuotojo pažymėjimus, kai tokio pažymėjimo 
prašantysis jau turi kitą vairuotojo pažymėjimą, išduotą kitoje valstybėje 
narėje. Visgi, nors Direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnio 5 dalis iš tiesų 
patvirtina Bendrijos vairuotojo pažymėjimo vieninteliškumą, tai nepaneigia, 
kad vienintelis šios nuostatos poveikis – draudimas išduoti antrą Bendrijos 
vairuotojo pažymėjimą nuo šios nuostatos įgyvendinimo, t. y. 1996 m. liepos 
1 d. Todėl minėta nuostata nedraudžia valstybės narės piliečiui toliau turėti 
daugiau nei vieną galiojantį pažymėjimą, kai vienas iš jų buvo išduotas 
valstybėje narėje prieš jai įstojant į Europos Sąjungą, jei toks pažymėjimas 
nenustojo galioti. Tuo pačiu metu turint du galiojančius pažymėjimus, minėta 
nuostata neturi įtakos vieno iš jų galiojimui – ji nenumato nei taikymo 
pirmumo, nei automatinio pirmojo pažymėjimo praradimo, nei antrojo 
negaliojimo. Turint du galiojančius vairuotojo pažymėjimus, kurių pirmąjį 
valstybė išdavė prieš įstodama į Europos Sąjungą, Direktyvos 91/439/EEB 
7 straipsnio 5 dalis nereikalauja nei ankstesniojo pažymėjimo, šios valstybės 
išduoto prieš jos įstojimą, automatinio praradimo, nei vėlesniojo pažymėjimo, 
kitoje valstybėje narėje išduoto taip pat anksčiau nei minėtas įstojimas, 
negaliojimo.

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
nacionalinis teismas iš esmės klausė, ar Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnis ir 
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8 straipsnio 2 bei 4 dalys draudžia valstybei narei atsisakyti pripažinti teisę 
vairuoti, kurią suteikia vairuotojo pažymėjimas, kitos valstybės narės išduotas 
iki jos įstojimo į Europos Sąjungą, jei šis pažymėjimas buvo išduotas anksčiau 
nei pirmosios valstybės narės vairuotojo pažymėjimas, kuris joje buvo atimtas 
dėl jo turėtojo netinkamumo vairuoti, o šio atėmimo laikotarpis jau yra 
pasibaigęs.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, jog 
Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis valstybių 
narių išduotų vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo principas 
netaikant jokių formalumų buvo nustatytas visų pirma siekiant palengvinti 
kitoje nei vairavimo egzamino išlaikymo valstybėje narėje apsigyvenančių 
asmenų judėjimą. 

Patikrinti, ar įvykdyti minimalūs Bendrijos teisės reikalavimai, 
pirmiausia su gyvenamąja vieta ir tinkamumu vairuoti susiję 
Direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnio 1 dalyje numatyti reikalavimai, ir 
yra pagrindas išduoti vairuotojo pažymėjimą, turi išduodančioji valstybė 
narė. Todėl vienos valstybės narės valdžios institucijoms išdavus vairuotojo 
pažymėjimą pagal Direktyvos 91/439/EEB 1 straipsnio 1 dalį, kitos valstybės 
narės neturi teisės patikrinti, ar laikytasi šioje direktyvoje numatytų išdavimo 
sąlygų. Valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo turėjimas turi būti 
laikomas įrodymu, kad šio pažymėjimo turėtojas pažymėjimo išdavimo dieną 
atitiko minėtas sąlygas.

Tačiau, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, tam tikromis aplinkybėmis 
ir visų pirma dėl su kelių eismo saugumu susijusių priežasčių, kaip matyti 
iš Direktyvos 91/439 paskutinės konstatuojamosios dalies, šios direktyvos 
8 straipsnio 2 ir 4 dalimis valstybėms narėms leidžiama bet kuriam jų 
teritorijoje nuolat gyvenančiam pažymėjimo turėtojui taikyti savo nacionalines 
nuostatas dėl vairuotojo pažymėjimo apribojimo, sulaikymo, atėmimo ar 
panaikinimo. Direktyvos 91/439/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe 
gali būti naudojamasi dėl suinteresuotojo asmens elgesio po to, kai jis gavo kitos 
valstybės narės vairuotojo pažymėjimą. Nors ši nuostata neleidžia nuolatinės 
gyvenamosios vietos valstybei narei atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės 
išduoto vairuotojo pažymėjimo remiantis vien tuo pagrindu, kad pirmojoje 
valstybėje narėje iš šio pažymėjimo turėtojo buvo atimtas ankstesnis vairuotojo 
pažymėjimas, ši nuostata leidžia šiai valstybei, nepažeidžiant baudžiamųjų 
ir policijos įstatymų teritoriškumo principo, taikyti šiam turėtojui savo 
nacionalines nuostatas dėl pažymėjimo apribojimo, sulaikymo, atėmimo ar 
panaikinimo, jei tai pateisina jo elgesys po šio pažymėjimo išdavimo.



477

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

Direktyvos 91/439/EEB 8 straipsnio 4 dalimi valstybei narei leidžiama 
atsisakyti pripažinti galiojančiu vairuotojo pažymėjimą, kitoje valstybėje 
narėje išduotą asmeniui, kuriam pirmosios valstybės narės teritorijoje taikoma 
pažymėjimo apribojimo, sulaikymo, atėmimo ar panaikinimo priemonė. Šiuo 
atžvilgiu Teisingumo Teismas nusprendė, kad Direktyvos 91/439/EEB 
1 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalių nuostatos valstybei narei 
nedraudžia atsisakyti asmeniui, kuriam jos teritorijoje pritaikyta pažymėjimo 
atėmimo priemonė uždraudžiant tam tikrą laikotarpį prašyti naujo, pripažinti 
kitos valstybės narės per šį draudimo laikotarpį išduotą naują pažymėjimą. 
Tačiau Direktyvos 91/439/EEB 8 straipsnio 4 dalyje numatytas leidimas yra nuo 
bendrojo abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principo nukrypstanti 
nuostata, kuri dėl to turi būti aiškinama siaurai. Teisingumo Teismas nurodė, 
kad valstybė narė negali remtis šia 8 straipsnio 4 dalimi, neterminuotai 
atsisakydama pripažinti asmeniui, kuriam jos teritorijoje pritaikyta jos 
išduoto pažymėjimo atėmimo arba panaikinimo priemonė, pripažinti bet kokį 
pažymėjimą, kurį vėliau, t. y. pasibaigus draudimo laikotarpiui, šiam asmeniui 
gali išduoti kita valstybė narė. Taigi, kai vienoje valstybėje narėje asmeniui 
pritaikoma jo vairuotojo pažymėjimo atėmimo priemonė, minėta 8 straipsnio 
4 dalis iš principo neleidžia šiai valstybei narei atsisakyti pripažinti galiojančiu 
vėliau kitos valstybės narės tam pačiam asmeniui ne draudimo prašyti naujo 
vairuotojo pažymėjimo laikotarpiu išduotą vairuotojo pažymėjimą. 

Tačiau nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl vėliau 
išduoto vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir šio fakto poveikio valstybės 
narės pareigai pripažinti kitoje valstybėje narėje anksčiau išduotą vairuotojo 
pažymėjimą. Šiame kontekste Teisingumo Teismas pabrėžė, kad tokiomis 
kaip pagrindinėje byloje nagrinėtomis aplinkybėmis valstybės narės išduoto 
vairuotojo pažymėjimo atėmimas kelia abejonių dėl jo turėtojo tinkamumo 
vairuoti, o netiesiogiai – ir dėl jam anksčiau kitos valstybės narės išduoto 
vairuotojo pažymėjimo. Tokiu atveju išduodančioji valstybė narė privalo, 
be kita ko, patikrinti, ar kandidatas į vairuotojus tenkina minimalius 
fizinio ir psichinio tinkamumo vairuoti reikalavimus. Ir priešingai, jei 
nacionalinę atėmimo priemonę būtų galima apeiti pasinaudojus galimybe 
remtis anksčiau nei atimtasis vairuotojo pažymėjimas išduotu vairuotojo 
pažymėjimu, nenustačius, kad šį senąjį pažymėjimą pateikiantis asmuo jo 
pateikimo momentu yra tinkamas vairuoti ir atitinka Direktyvos 91/439/
EEB reikalavimus, kiltų pavojus kelių eismo saugumui. Pasak Teisingumo 
Teismo, būtų paradoksalu reikalauti iš vienos valstybės narės pripažinti teisę 
vairuoti pagal kitos valstybės narės vairuotojo pažymėjimą, išduotą anksčiau 
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nei pirmosios valstybės narės išduotas antrasis pažymėjimas, jei pastarasis 
pažymėjimas buvo atimtas dėl jo turėtojo netinkamumo vairuoti. Jei 
valstybės narės pilietis turi tik vieną kitos valstybės narės išduotą vairuotojo 
pažymėjimą, pirmoji valstybė narė pagal Direktyvos 91/439/EEB 8 straipsnio 
2 dalį gali jam pritaikyti savo nuostatas dėl pažymėjimo atėmimo, grįsdama 
tai, pavyzdžiui, netinkamumu vairuoti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) 
nusprendė:

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo 
pažymėjimų su pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, 7 straipsnio 5 dalis turi 
būti aiškinama kaip nedraudžianti valstybės narės piliečiui tuo pačiu metu 
turėti du galiojančius vairuotojo pažymėjimus, kurių vienas būtų Bendrijos 
pažymėjimas, o kitas – kitos valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, 
jei abu jie buvo išduoti prieš šiai valstybei įstojant į Europos Sąjungą.

Direktyvos 91/439/EEB su pakeitimais, padarytais Reglamentu 
Nr. 1882/2003, 1 straipsnis ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalys nedraudžia 
valstybei narei atsisakyti pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia vairuotojo 
pažymėjimas, kitos valstybės narės išduotas iki jos įstojimo į Europos 
Sąjungą, jei jis išduotas anksčiau nei pirmosios valstybės narės išduotasis ir 
joje dėl turėtojo netinkamumo vairuoti atimtas pažymėjimas. Tai, kad šis 
atsisakymas įvyko praėjus kartu su atėmimu pritaikytam draudimo prašyti 
naujo vairuotojo pažymėjimo laikotarpiui, šiuo atžvilgiu nėra svarbu.

3.5. 2009 m. birželio 4 d. prejudicinis sprendimas byloje  
T-Mobile Netherlands BV ir kt. prieš  

Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (C-8/08)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalies išaiškinimu. Nacionalinis teismas pateikė prašymą Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismui, siekdamas Bendrijos teisės draudžiamų 
suderintų veiksmų sąvokos bei kriterijų, kurie taikomi vertinant, ar suderintais 
veiksmais siekiama antikonkurencinių tikslų, išaiškinimo. Sprendime 
analizuota, ar nacionalinis teismas, spręsdamas dėl suderintų veiksmų, privalo 
taikyti priežastinio ryšio tarp įmonių veiksmų suderinimo ir elgesio rinkoje 
prezumpciją, ir ar ši prezumpcija galioja tais atvejais, kai veiksmams suderinti 
buvo skirtas tik vienas susitikimas.



479

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas detalizavo, kokie veiksmai gali būti pripažįstami 
suderintais. Sprendime nurodyti kriterijai, kaip atribojami suderinti veiksmai, 
turintys antikonkurencinį tikslą, nuo turinčių antikonkurencinį poveikį. 
Pabrėžta, kad norint įvertinti, ar suderintus veiksmus draudžia EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalis, nereikia nagrinėti tokių veiksmų poveikio, jeigu jų tikslas 
– konkurencijos bendrojoje rinkoje trukdymas, ribojimas arba iškraipymas. 
Suderintų veiksmų poveikio nustatymas tokiu atveju gali būti svarbus tik 
apskaičiuojant baudų dydį ir atlyginant galimą žalą.

Sprendime brėžiamos gairės, koks konkurentų pasikeitimas informacija 
gali prieštarauti konkurencijos taisyklėms.

Teisingumo Teismas aptariamame prejudiciniame sprendime išaiškino ir 
anksčiau savo praktikoje įtvirtintą priežastinio ryšio prezumpciją, pagal kurią 
įmonės, jei jos lieka aktyvios rinkoje, atsižvelgia į informaciją, kuria buvo 
pasikeista su konkurentais. Konstatuota, kad nacionalinis teismas, išskyrus 
suinteresuotųjų ūkio subjektų pateiktinus priešingus įrodymus, turi taikyti 
Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintą priežastinio ryšio prezumpciją. Šiame 
kontekste Teismas pabrėžė, kad negalima atmesti galimybės, jog gali pakakti 
vieno konkurentų susitikimo, kad įmonės suderintų veiksmus rinkoje.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp mobiliojo ryšio 
paslaugas teikiančių bendrovių ir Nyderlandų Konkurencijos tarnybos dėl 
pastarosios šioms įmonėms skirtų baudų už EB sutarties 81 straipsnio ir 
nacionalinių įstatymų pažeidimus. Tuo metu šio ryšio tinklus Nyderlanduose 
turėjo penki operatoriai, o sukurti šeštą judriojo telefono ryšio tinklą buvo 
neįmanoma, nes nebebuvo išduodamos naujos licencijos. Taigi patekti į 
judriojo telefono ryšio paslaugų rinką buvo galima tik sudarius susitarimą 
su vienu ar keliais iš šių penkių operatorių. Nustatyta, kad 2001 m. birželio 
13 d. susitiko judriojo telefono ryšio paslaugas Nyderlandų rinkoje teikiančių 
operatorių atstovai. Susitikimo metu, be kita ko, buvo kalbėta apie standartinio 
abonementų platintojų atlyginimo sumažinimą bei buvo pasidalinta tam tikra 
konfidencialia informacija. Konkurencijos tarnyba, manydama, jog tokie 
veiksmai labai riboja konkurenciją, skyrė šioms įmonėms baudas.
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Nacionalinis teismas, siekdamas išspręsti kilusį ginčą, kreipėsi į 
Teisingumo Teismą, prašydamas išaiškinti, kokius kriterijus reikia taikyti 
pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį nustatant, ar suderintais veiksmais 
siekiama trukdyti, riboti arba iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad sąvokos 
„susitarimai“, „įmonių asociacijų sprendimai“ ir „suderinti veiksmai“ subjektyviu 
požiūriu suvokiamos kaip tokio paties pobūdžio susitarimai, kurie skiriasi 
tik savo intensyvumu ir sudarymo formomis. Todėl kriterijai, kurie buvo 
nustatyti Teisingumo Teismo praktikoje, siekiant įvertinti, ar elgesys turi tikslą 
ar poveikį trukdyti, riboti arba iškraipyti konkurenciją, taikomi neatsižvelgiant 
į tai, ar kalbama apie susitarimą, sprendimą arba suderintus veiksmus.

Suderinti veiksmai yra įmonių tarpusavio koordinavimo forma, kuri, 
nors ir neišsivystė iki sutarties sudarymo tiesiogine prasme, tačiau sąmoningai 
leidžia pakeisti su rizika susijusią konkurenciją praktiniu bendradarbiavimu. 
Pasak Teisingumo Teismo, kalbant apie antikonkurencinio suderintų veiksmų 
pobūdžio vertinimą, be kita ko, reikia vadovautis šiais veiksmais siekiamais 
objektyviais tikslais ir jų ekonominėmis bei teisinėmis aplinkybėmis. Be to, 
net jei šalių ketinimas nėra būtinas elementas ribojančiam suderintų veiksmų 
poveikiui konstatuoti, niekas nedraudžia Europos Bendrijų Komisijai arba 
Bendrijos teismams į tai atsižvelgti.

Pasisakydamas dėl suderintų veiksmų, turinčių antikonkurencinį tikslą, 
atribojimo nuo turinčių antikonkurencinį poveikį, Teisingumo Teismas 
nurodė, kad vertinant, ar tam tikriems veiksmams taikomas EB sutarties 81 
straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas, antikonkurencinis tikslas ir poveikis 
yra ne kumuliatyvios, o alternatyvios sąlygos. Alternatyvus šios sąlygos 
pobūdis, kurį parodo jungtukas „ar“, reiškia, jog pirmiausia reikia įvertinti patį 
suderintų veiksmų tikslą, atsižvelgiant į ekonominį kontekstą, kuriame jis bus 
įgyvendinamas. Vis dėlto, jei šių suderintų veiksmų analizė neleidžia nustatyti 
pakankamo žalos lygio konkurencijai, reikia nagrinėti jų poveikį ir, kad juos 
apimtų draudimas, įrodyti, jog konkurencija iš tikrųjų buvo pastebimai trukdoma, 
ribojama arba iškraipoma. Be to, norint įvertinti, ar suderintus veiksmus 
draudžia EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis, nereikia nagrinėti konkretaus tokių 
veiksmų poveikio, jeigu jų tikslas – konkurencijos bendrojoje rinkoje trukdymas, 
ribojimas arba iškraipymas. „Pažeidimas dėl susitarimo tikslo“ ir „pažeidimas dėl 
susitarimo poveikio“ skiriasi tuo, jog tam tikros susitarimo tarp įmonių formos 
dėl paties savo pobūdžio gali būti laikomos žalingomis normaliai konkurencijai 
veikti. Pasak Teisingumo Teismo, šiomis sąlygomis nereikia nagrinėti suderintų 
veiksmų poveikio ten, kur nustatytas jų antikonkurencinis tikslas.
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Tam, kad suderinti veiksmai būtų laikomi turinčiais antikonkurencinį 
tikslą, pakanka, jog jie turėtų potencialą sukelti neigiamas pasekmes 
konkurencijai. Kitaip tariant, atsižvelgiant į jų ekonomines ir teisines 
aplinkybes, konkrečiu atveju jie turi paprasčiausiai turėti galimybę trukdyti, 
riboti arba iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Klausimas, ar ir kiek 
tokio poveikio realiai būta, gali būti svarbus tik apskaičiuojant baudų dydį ir 
nustatant teisę į žalos atlyginimą.

Be to, suderintus veiksmus sudarantys koordinavimo ir 
bendradarbiavimo kriterijai turi būti suvokiami atsižvelgiant į EB sutarties 
konkurencijos nuostatų koncepciją, pagal kurią kiekvienas ūkio subjektas turi 
savarankiškai nustatyti politiką, kurios jis ketina laikytis bendrojoje rinkoje. 
Pasak Teisingumo Teismo, šis autonomijos reikalavimas neatima iš ūkio 
subjektų teisės protingai prisiderinti prie konstatuoto ar numanomo savo 
konkurentų elgesio, tačiau jis griežtai prieštarauja bet kokiam tiesioginiam 
ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių ūkio subjektų, kuris gali turėti įtakos 
esamam ar potencialiam konkurento elgesiui rinkoje arba atskleisti tokiam 
konkurentui elgesį, kurio nuspręsta ar numatoma imtis šioje rinkoje, jei 
šių kontaktų tikslas arba poveikis – sukurti konkurencines sąlygas, kurios, 
atsižvelgiant į tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų pobūdį, įmonių dydį 
bei skaičių ir šios rinkos apimtį, neatitinka normalių sąlygų nagrinėjamoje 
rinkoje. Konkurentų pasikeitimas informacija gali prieštarauti konkurencijos 
taisyklėms, jeigu jis sumažina ar panaikina netikrumą dėl atitinkamos rinkos 
veikimo ir todėl riboja įmonių konkurenciją.

Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad EB sutarties 81 straipsnio 1 
dalies tekstas neleidžia manyti, jog draudžiami tik tokie suderinti veiksmai, 
kurie daro tiesioginį poveikį galutinių vartotojų mokėtinai kainai. Atvirkščiai, 
iš EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies a punkto matyti, kad suderinti veiksmai 
gali turėti antikonkurencinį tikslą, jeigu jais „tiesiogiai ar netiesiogiai 
nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos 
sąlygos“. EB sutarties 81 straipsniu, kaip ir kitomis Sutartyje išdėstytomis 
konkurencijos taisyklėmis, siekiama apsaugoti ne tik tiesioginius konkurentų 
arba vartotojų interesus, bet ir rinkos struktūrą ir kartu pačią konkurenciją, 
todėl antikonkurencinio suderintų veiksmų tikslo konstatavimas negali būti 
tiesiogiai siejamas su vartojimo kainomis.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausė, 
ar nagrinėdamas priežastinį ryšį tarp rinkoje veikiančių įmonių veiksmų 
suderinimo ir jų elgesio rinkoje, kuris būtinas suderintiems veiksmams 
EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies prasme konstatuoti, nacionalinis teismas 
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turi taikyti Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintą priežastinio ryšio 
prezumpciją, pagal kurią įmonės, jei jos lieka aktyvios rinkoje, atsižvelgia į 
informaciją, kuria buvo pasikeista su konkurentais, ar vis dėlto jis gali taikyti 
nacionalinės teisės taisykles dėl įrodinėjimo pareigos, t. y., ar prezumpcija, 
kurią taiko Bendrijos teismai, taip pat privaloma nacionalinėms institucijoms 
ir nacionaliniams teismams, kai jie taiko EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį.

Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad, viena 
vertus, EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis turi tiesioginį poveikį privačių 
asmenų santykiams ir suteikia teisės subjektams teises, kurias turi saugoti 
nacionaliniai teismai, ir, antra vertus, tai yra imperatyvi viešoji nuostata, 
reikalinga atliekant Europos bendrijai pavestas užduotis, kurią nacionaliniai 
teismai turi taikyti savo iniciatyva. Todėl taikant EB sutarties 81 straipsnį, 
jo išaiškinimas, kurį pateikė Teisingumo Teismas, yra privalomas visiems 
valstybių narių nacionaliniams teismams.

Pasisakydamas dėl aiškinant EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį 
Teisingumo Teismo suformuluotos priežastinio ryšio prezumpcijos, ETT 
nurodė, jog suderintų veiksmų sąvoka greta suinteresuotųjų įmonių veiksmų 
suderinimo apima elgesį rinkoje po šio suderinimo ir priežastinį ryšį tarp šių 
dviejų elementų. Išskyrus suinteresuotųjų ūkio subjektų pateiktinų priešingų 
įrodymų atvejus, vis dėlto reikia preziumuoti, kad įmonės, kurios dalyvauja 
derinant veiksmus ir toliau veikia rinkoje, nustatydamos savo elgesį joje, 
atsižvelgia į informaciją, kuria buvo pasikeista su konkurentais. Tai juo labiau 
taikoma tuomet, kai veiksmai buvo reguliariai derinami ilgą laiką. Tokie 
suderinti veiksmai patenka į EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies taikymo sritį 
net jeigu rinkoje nekyla antikonkurencinių pasekmių.

Atsakydamas į nacionalinio teismo klausimą, ar taikant suderintų 
veiksmų sąvoką pagal EB sutarties 81 straipsnį priežastinio ryšio tarp veiksmų 
suderinimo ir elgesio rinkoje prezumpcija galioja visais atvejais, net ir tuomet, 
kai veiksmams suderinti buvo skirtas tik vienas susitikimas, Teisingumo 
Teismas nurodė, kad negalima aiškinti, jog priežastinio ryšio prezumpcija 
taikoma tik tuomet, kai įmonės susitinka reguliariai. Toks aiškinimas iš esmės 
reikštų, kad vienintelis konkurentų pasikeitimas informacija niekuomet 
negali lemti Sutartyje įtvirtintoms konkurencijos taisyklėms prieštaraujančių 
suderintų veiksmų, nors vieno kontakto iš principo gali pakakti tam, kad 
suinteresuotosios įmonės suderintų savo elgesį rinkoje ir pakeistų su rizika 
susijusią konkurenciją praktiniu bendradarbiavimu. Pasak Teisingumo 
Teismo, dažnumas, intervalai ir būdas, kuriais konkurentai, siekdami suderinti 
savo elgesį rinkoje, kontaktuoja tarpusavyje, priklauso nuo veiksmų derinimo 
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tikslo ir aplinkybių rinkoje. Jeigu suinteresuotosios įmonės sukuria kartelį 
su kompleksine suderintų veiksmų sistema dėl daugybės jų elgesio rinkoje 
aspektų, joms gali reikėti reguliarių kontaktų ilgą laiką. Tačiau jeigu veiksmų 
suderinimas yra vienkartinis, siekiant vieną kartą suderinti elgesį rinkoje 
pagal vienintelį konkurencijos parametrą, įgyvendinti suinteresuotųjų įmonių 
siekiamą antikonkurencinį tikslą gali pakakti ir vieno konkurentų kontakto. 
Svarbus ne suinteresuotųjų įmonių susitikimų skaičius, o faktas, ar įvykęs 
kontaktas arba kontaktai suteikė joms galimybę atsižvelgti į su konkurentais 
pasikeistą informaciją nustatant savo elgesį atitinkamoje rinkoje ir sąmoningai 
pakeisti su konkurencija susijusią riziką praktiniu bendradarbiavimu. Jeigu 
galima nustatyti, jog šios įmonės suderino veiksmus ir toliau veikė rinkoje, 
pateisinama reikalauti, kad jos pateiktų įrodymų, kad šis veiksmų suderinimas 
neturėjo įtakos jų elgesiui rinkoje.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) 
nusprendė:

Suderintais veiksmais siekiama antikonkurencinio tikslo EB 81 
straipsnio 1 dalies prasme, jei dėl savo turinio ir tikslo bei atsižvelgiant 
į jų teisinį ir ekonominį kontekstą jie konkrečiu atveju gali sutrukdyti, 
apriboti arba iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Nėra būtina, kad 
konkurencija būtų realiai trukdoma, ribojama ar iškraipoma, ar kad būtų 
tiesioginis ryšys tarp šių suderintų veiksmų ir vartojimo kainų. Konkurentų 
pasikeitimu informacija siekiama antikonkurencinio tikslo, jei šis pasikeitimas 
gali pašalinti netikrumą dėl planuojamo suinteresuotųjų įmonių elgesio.

Nagrinėdamas priežastinį ryšį tarp rinkoje veikiančių įmonių veiksmų 
suderinimo ir jų elgesio rinkoje, kuris būtinas suderintiems veiksmams pagal 
EB 81 straipsnio 1 dalį konstatuoti, nacionalinis teismas, nesant priešingų 
įrodymų, kuriuos turi pateikti suinteresuoti ūkio subjektai, turi taikyti 
Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintą priežastinio ryšio prezumpciją, pagal 
kurią įmonės, jei jos toliau veikia rinkoje, atsižvelgia į informaciją, kuria buvo 
pasikeista su konkurentais.

Jeigu veiksmus suderinusi įmonė toliau veikia atitinkamoje rinkoje, 
priežastinio ryšio tarp veiksmų suderinimo ir šios įmonės elgesio rinkoje 
prezumpcija taikoma net tuomet, kai veiksmams suderinti buvo skirtas tik 
vienas suinteresuotųjų įmonių susitikimas.
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4. Užsienio teismų sprendimų apžvalga

4.1. Lenkijos Respublikos Vyriausiojo Administracinio Teismo  
sprendimo apžvalga

2009 m. vasario 19 d. Lenkijos Respublikos Vyriausiojo Administracinio 
Teismo sprendimas byloje Nr. II OSK 183/0820

Šioje byloje Lenkijos Respublikos Vyriausiasis Administracinis Teismas 
(toliau – ir Teismas) sprendė klausimą dėl Bendrijų teisės taikymo 
santykiuose su Britų Virdžinijos salose įsisteigusiu subjektu.

Apžvelgiamoje administracinėje byloje buvo kilęs ginčas dėl to, ar Britų 
Virdžinijos salose įsteigtam ūkio subjektui, norinčiam Lenkijos teritorijoje 
įsigyti nekilnojamąjį turtą (nagrinėjamu atveju – Lenkijoje įsteigto juridinio 
asmens, nuosavybės teise valdančio žemės sklypą, akcijas), yra reikalingas 
centrinio viešojo administravimo subjekto leidimas. Pagal ginčo metu 
galiojusią nacionalinę Lenkijos teisę, toks leidimas iš užsieniečių nebuvo 
reikalaujamas tik tais atvejais, kai  nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemės ūkio 
paskirties ir (ar) miško žemę, siekė įsigyti  Europos ekonominei erdvei 
priklausančių valstybių narių subjektai.

Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Europos ekonominės erdvės 
susitarimo 126 straipsnio 1 dalimi, minėta sutartis, be kita ko, taikoma toms 
teritorijoms, kurioms taikomos EB sutarties nuostatos, šiam ginčui išspręsti 
buvo būtina nustatyti Britų Virdžinijos salų statusą EB sutarties kontekste, 
t. y. ar šios salos turėtų būti laikomos Europos Sąjungos valstybės narės 
teritorija, ar laikytinos trečiąja valstybe nare Sutarties prasme. Byloje taip pat 
buvo siekiama išsiaiškinti, kokios EB sutarties nuostatos turi būti taikomos 
santykiuose tarp Britų Virdžinijos salų ir Lenkijos, kaip vienos iš Europos 
Sąjungos valstybių narių.

Teismas nurodė, kad, kaip matyti iš EB sutarties II priedo, Britų 
Virdžinijos salos yra laikytinos Didžiosios Britanijos užjūrio teritorija, kuriai 
taikomos EB sutarties ketvirtosios dalies „Asociacija su užjūrio šalimis ir 
teritorijomis“ nuostatos, įskaitant 183 straipsnio 5 dalį, nustatančią, kad 
valstybių narių santykiuose su užjūrio šalimis ir teritorijomis piliečių 
20 http://www.juradmin.eu/docs/PL02/PL02000054.pdf
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ir bendrovių arba firmų įsisteigimo teisė be jokios diskriminacijos 
reglamentuojama pagal įsisteigimo teisei skirtame skyriuje išdėstytas 
nuostatas ir tvarką, atsižvelgiant į specialias nuostatas, nustatytas pagal 187 
straipsnį. Šios nuostatos atžvilgiu Vyriausiasis Administracinis Teismas 
nurodė, kad vertinant galimybę taikyti minėtą Sutarties nuostatą, ne tik turi 
būti atsižvelgiama į specialiąsias nuostatas EB sutarties 187 straipsnyje, bet 
taip pat ir nuostatas, įtvirtintas 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime Nr. 
2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Bendrijų asociacijos 
(toliau – ir Užjūrio asociacijos sprendimas).

Minėto Užjūrio asociacijos sprendimo preambulės 6 konstatuojamoje 
dalyje yra nustatyta, kad nors užjūrio šalys ir teritorijos nėra trečiosios 
valstybės, jos neįeina į bendrąją rinką ir privalo laikytis su prekyba susijusių 
įsipareigojimų, skirtų trečiosioms šalims, būtent kilmės taisyklių, sveikatos 
ir augalų sveikatos standartų bei apsaugos priemonių. Be to, preambulės 16 
konstatuojamoje dalyje taip pat nustatyta, jog bendrosios EB sutarties nuostatos 
ir pagal jas priimti teisės aktai nėra automatiškai taikomi užjūrio šalims ir 
teritorijoms. Teismas atkreipė dėmesį į minėto sprendimo 45 straipsnio 2 
dalies a ir b punktus, nustatančius, jog Bendrija užjūrio šalims ir teritorijoms 
taiko pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS) prisiimtus 
įsipareigojimus tame susitarime nustatytomis sąlygomis ir pagal šį sprendimą, 
o vykdydamos tokius įsipareigojimus, valstybės narės nediskriminuoja užjūrio 
šalių ir teritorijų gyventojų, bendrovių ar įmonių. Savo ruožtu užjūrio šalių ir 
teritorijų institucijos valstybių narių piliečiams, bendrovėms ar įmonėms taiko 
režimą, kuris nėra mažiau palankesnis už režimą, kurį jos taiko trečiųjų šalių 
piliečiams, bendrovėms ar įmonėms, ir nediskriminuoja valstybių narių piliečių, 
bendrovių ar įmonių.

Aiškindamas šias nuostatas, Teismas, pasiremdamas Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo sprendimuose suformuota praktika, konstatavo, kad 
nors užjūrio šalys ir teritorijos turi tam tikrus specifinius ryšius su Europos 
Bendrija, vis dėlto jos nėra šios Bendrijos dalimi ir santykiuose su ja yra 
tokioje pačioje situacijoje, kaip ir bet kuri kita ne valstybė narė.

Atsižvelgdamas į tai Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju 
Britų Virdžinijos salose įsteigtas ūkio subjektas turėjo gauti leidimą įsigyti 
Lenkijos ūkio subjekto, turinčio nekilnojamojo turto, akcijas ar jų dalį.
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4.2. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga

2009 m. birželio 26 d. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimas  
byloje Nr. C5/2008/2027

Aptariamoje byloje Jungtinės Karalystės Apeliacinis Teismas sprendė 
klausimą, ar laiko tarpsnis, kurį Europos ekonominės bendrijos pilietis, 
atliekantis laisvės atėmimo bausmę Jungtinėje Karalystėje, turėtų būti 
įskaitytas, skaičiuojant, ar jis gyveno šalyje pastaruosius 10 metų iki 
sprendimo jį išsiųsti priėmimo.

H. R., Portugalijos pilietis, gyveno Jungtinėje Karalystėje nuo 1997 metų. 
Duomenų, kad jis yra dirbęs Jungtinėje Karalystėje, byloje nebuvo pateikta. 
Tačiau nustatyta, kad H. R. buvo ne kartą pažeidęs šalies įstatymus ir už tai 
baustas, paskiriant jam arba baudas, arba įvairios trukmės laisvės atėmimo 
bausmes. 2008 m. vasario 5 d. priimtas sprendimas jį išsiųsti iš šalies. H. R. 
ginčijo šį sprendimą, teigdamas, kad jo išsiuntimas iš šalies yra neteisėtas, 
nes jis Jungtinėje Karalystėje gyveno daugiau nei 10 metų ir neturėtų būti 
deportuotas, jeigu nėra nustatyta jo keliama grėsmė valstybės saugumui.

Apeliacinis Teismas pažymėjo, kad nagrinėtoje byloje buvo svarbu 
nustatyti, ar kalinimo periodas turi būti įskaičiuojamas į gyvenimo 
Jungtinėje Karalystėje trukmę Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių 
ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 
(toliau – ir direktyva) 28 straipsnio 3 dalies prasme. Minėta nuostata 
įtvirtina, jog sprendimo išsiųsti iš šalies negalima priimti prieš Sąjungos 
piliečius, išskyrus sprendimus, pagrįstus būtinomis visuomenės apsaugos 
pagal valstybių narių apibrėžimą, priežastimis, jei jie gyveno priimančiojoje 
valstybėje narėje pastaruosius 10 metų. Konstatuota, kad, siekiant tinkamai 
aiškinti direktyvos 28 straipsnio 3 dalį, ypatingai aktualios yra direktyvos 23 
ir 24 konstatuojamosios dalys. Direktyvos 23 konstatuojamoji dalis nustato, 
jog Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių išsiuntimas iš šalies dėl valstybinės 
politikos ar visuomenės saugumo priežasčių yra priemonė, galinti rimtai 
pakenkti asmenims, kurie, pasinaudodami jiems Sutarties suteikiamomis 
teisėmis ir laisvėmis, galutinai integravosi priimančiojoje valstybėje 
narėje. Todėl tokių priemonių taikymo sritis turėtų būti apribota pagal 
proporcingumo principą, kad būtų atsižvelgta į susijusių asmenų integracijos 
laipsnį, jų gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje trukmę, jų amžių, 
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sveikatos būklę, šeiminę bei ekonominę padėtį ir sąsajas su jų kilmės šalimi. 
Direktyvos 24 konstatuojamojoje dalyje numatyta, jog kuo didesnis Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių integracijos laipsnis priimančiojoje valstybėje 
narėje, tuo didesnė turėtų būti apsauga nuo išsiuntimo iš šalies <...>.

Įvertinęs minėtas nuostatas, Apeliacinis Teismas konstatavo, jog direktyvos 
28 straipsnio 3 dalis, skaitoma kartu su direktyvos 23 ir 24 konstatuojamosiomis 
dalimis, leidžia daryti išvadą, kad kalinimo periodai neturėtų būti įskaičiuojami 
į gyvenimo šalyje trukmę. Šios nuostatos aiškiai parodo, kad jose minimas 
gyvenimas valstybėje narėje yra teisėtas gyvenimas valstybėje narėje. Teismo 
nuomone, iš konstatuojamųjų dalių matyti, kad jos buvo sukurtos, siekiant 
nustatyti išsiuntimui taikomus ribojimus, kurie priklausytų nuo to, kaip bei kiek 
asmuo yra integravęsis į šalies gyvenimą, kurį, be kita ko, parodo apsigyvenimo 
dėl Sutartyje numatytų teisių naudojimosi trukmė. Teisėtas gyvenimas 
yra toks gyvenimas, kuris atitinka direktyvos 16 straipsnyje numatytus 
reikalavimus dėl nuolatinio gyvenimo šalyje teisės, siekiant pasinaudoti EB 
sutartyje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. Tik toks apsigyvenimas visiškai 
integruoja asmenį į priimančios šalies gyvenimą. Pažymėta, jog aiškinant 
direktyvos 28 straipsnio 3 dalį lingvistiniu metodu, būtų galima daryti išvadą, 
jog „gyventi“ reiškia ne daugiau nei tiesiog „būti šalyje“. Tačiau tokiu atveju 
nebūtų jokių apribojimų, taikomų buvimui šalyje, ir jokio ryšio su direktyvos 
16 straipsnyje nustatytais reikalavimais, jog asmuo turi gyventi šalyje „legaliai“. 
Nuspręsta, jog tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėtu atveju (H. 
R. kalinimo įstaigoje praleido 8 metus per 11 buvimo šalyje metų), buvimas 
valstybėje narėje kalinimo dėl įvykdytos nusikalstamos veikos metu neprilygsta 
apsigyvenimui šalyje direktyvos 28 straipsnio 3 dalies prasme.

4.3. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga

2009 m. vasario 13 d. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos 
sprendimas byloje Nr. 298108

Šioje byloje Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba (toliau – ir Taryba) 
sprendė klausimą dėl mokesčių administratoriaus direktyvų, kuriomis 
numatyta apmokestinti Prancūzijos pelno mokesčio mokėtojų Olandijos 
pensijų fondams išmokamus dividendus, panaikinimo.

Pagal Prancūzijos bendrąjį mokesčių kodeksą, bendruoju 25 proc. 
dydžio mokesčiu prie pajamų šaltinio, be kita ko, yra apmokestinami 
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Prancūzijos pelno mokesčio mokėtojų (juridinių asmenų) asmenims, kurių 
mokestinė ar pagrindinė buveinė nėra Prancūzijoje, išmokami dividendai. 
Šio dydžio taikymo išimtis Olandijos subjektų atžvilgiu buvo įtvirtinta tarp 
Prancūzijos Respublikos ir Olandijos Karalystės sudarytoje sutartyje, pagal 
kurią dividendai galėjo būti apmokestinami ne didesniu kaip 15 proc. tarifu.

Apžvelgiamoje byloje buvo ginčijamos dvi mokesčių administratoriaus 
priimtos direktyvos darbuotojams, kuriose buvo nurodyta, kaip po 2004 
metais atliktų Finansų įstatymo pakeitimų turi būti apmokestinami 
Olandijos pensijų fondams Prancūzijos ūkio subjektų išmokami dividendai. 
Pagal šias direktyvas Olandijos pensijų fondams, atitinkantiems minėtoje 
tarpvalstybinėje sutartyje nustatytas sąlygas, išmokami dividendai turi 
būti apmokestinami taikant sumažintą 15 proc. mokesčio tarifą. Siekdami 
nuginčyti šias direktyvas, Olandijos pensijų fondai kreipėsi į Prancūzijos 
Respublikos ekonomikos ir finansų ministrą, kad pastarasis jas panaikintų, 
tačiau nesulaukus ministro atsakymo, buvo nuspręsta kreiptis į Valstybės 
Tarybą.

Taryba pirmiausia pažymėjo, kad šiomis direktyvomis skirtingai buvo 
vertinami Prancūzijoje įsteigti ir Olandijos pensijų fondai. Pagal nacionalinę 
teisę Prancūzijoje įsteigtiems pensijų fondams, kurių dauguma yra ne pelno 
siekiančios organizacijos, Prancūzijos ūkio subjektų išmokami dividendai 
yra neapmokestinami. Tuo tarpu Olandijoje įsteigtiems pensijų fondams 
išmokami dividendai, kurių šaltinis yra Prancūzijoje,  apmokestinami taikant 
minėtą 15 proc. tarifą. 

Vertindama galimybę pateisinti tokią mokesčių sistemoje įtvirtintą 
diskriminaciją, Taryba nurodė, kad vertinant objektyviai, nagrinėjamu atveju 
nėra skirtumų tarp Prancūzijoje ir Olandijoje įsteigtų pensijų fondų situacijų, 
nebent būtų įmanoma įrodyti, kad visi Olandijoje įsteigti pensijų fondai 
siekia pelno. Taryba nusprendė, kad šis skirtingas ūkio subjektų vertinimas 
negali būti pateisinamas viešuoju interesu, t. y. nacionalinės mokesčių 
sistemos darnos bei efektyvios mokestinės kontrolės užtikrinimu, juolab 
kad Prancūzijos valdžios institucijos neįrodė, jog nėra galimybės užtikrinti 
efektyvios mokestinės kontrolės Olandijoje įsteigtiems  pensijų fondams.

Atsižvelgdama į išdėstytą Taryba konstatavo, kad Olandijos pensijų 
fondams išmokamų dividendų apmokestinimas nagrinėjamu atveju sudarė 
kliūtis laisvam kapitalo judėjimui, kuris yra saugomas pagal Europos 
bendrijos steigimo sutarties 56 straipsnį, todėl nusprendė panaikinti minėtas 
mokesčių administratoriaus direktyvas.
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Priedai

Raidinė dalykinė rodyklė

Advokatas – 2.2.5.1 (III dalis).
Akreditacija – 3.4.1. (I dalis).
Alkoholis – draudimas vartoti alkoholio produktus automobilių salonuose – 
2.1. (I dalis).
Antstolis – 1.3. (I dalis), perimantysis antstolis – 1.7. (I dalis), antstolių 
lygiateisiškumas – 1.7. (I dalis).
Apskundimo tvarka – 3.3.3. (I dalis).
Areštas – administracinis areštas – 2.3. (I dalis).
Ataskaita – politinių kampanijų finansavimo ataskaita – 1. (II dalis).
Atliekos – atliekų tvarkymas – 1.11. (I dalis).
Atsakomybė – 1.11. (I dalis), teisėjų drausminė atsakomybė – 2. (II dalis).
Atskaita – mokesčių atskaita – E 3.2.2 (III dalis).
Automobiliai – automobilių kainų žinynai – 1.8. (I dalis).
Bankrotas – įmonių bankroto administravimas – 1.4. (I dalis).
Bauda – 2.1.1. (III dalis).
Baudžiamasis procesas – 3.3.2. (I dalis).
Dalykas – bylos nagrinėjimo dalykas – 3.5.2. (I dalis).
Darbo užmokestis – 3.3.2. (I dalis).
Delspinigiai – 3.3.2. (I dalis).
Diskriminacija – E 3.1. (III dalis), 4.1. (III dalis).
Dividendai – 4.3. (III dalis).
Dovana – E 3.2. (III dalis).
Draudimas – valstybinis socialinis draudimas – 2.1.2. (III dalis).
Duomenys – asmens duomenų tvarkymas – E 3.1. (III dalis).
1 Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, nutarimų, 

sprendimų ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
2 Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą ar 

prejudicinį sprendimą.
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Ekspertizė – ekspertizės aktas – 3.5.1. (I dalis).
Energetika – 1.2. (I dalis).
Energija – elektros energija – 1.6. (I dalis).
Gyvenimas – teisėtas gyvenimas – 4.2. (III dalis).
Globa – vaiko laikinoji globa – 2.2.2. (III dalis).
Grėsmė – rimta ir asmeninė grėsmė – E 3.3. (III dalis).
Įgaliojimai – 1.9. (I dalis), 1.10. (I dalis).
Imunitetas – teisėjų imunitetas – 2. (II dalis).
Individuali veikla – 2.2. (I dalis), 3.2.1. (I dalis), individualios veiklos pajamos 
– 3.2.1. (I dalis).
Informacija – viešosios informacijos rengėjas – 3.4.1. (I dalis), viešosios 
informacijos skleidėjas – 3.4.1. (I dalis), visuomenės informavimo priemonių 
valdytojas – 3.4.1. (I dalis).
Internetas – interneto tinklaraščių autorius – 3.4.1. (I dalis).
Įpareigojimas išvykti – 3.1.1. (I dalis).
Įpėdinis – 2.2.1. (III dalis).
Įrodinėjimo pareiga – 1.6. (I dalis), 3.3.1. (I dalis), E 3.3. (III dalis), E 3.5. (III 
dalis).
Įrodymas – rašytinis įrodymas – 3.5.1. (I dalis).
Įstatymas – 1.4. (I dalis), 1.9. (I dalis), 1.10 (I dalis), 1.11. (I dalis).
Išmokos – tiesioginės išmokos – 1.1. (I dalis).
Išsiuntimas – 4.2. (III dalis), išsiuntimo procedūra – 3.1.1. (I dalis).
Judėjimas – laisvas asmenų judėjimas – E 3.1. (III dalis), 4.2. (III dalis), laisvas 
kapitalo judėjimas – E 3.1. (III dalis), 4.3. (III dalis).
Juridinis asmuo – juridinio asmens įstatų registravimas – 2.1.4. (III dalis).
Kalba – oficiali ES kalba – 3.3.1. (I dalis).
Kaltė – 1.6. (I dalis).
Kapitalas – žr. Judėjimas.
Kompensacija – kompensacija už važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidas 
– 1.5. (I dalis), kompensacija už kanceliarines išlaidas, skiriama merui ir 
savivaldybės tarybos nariams – 1.13. (I dalis), kompensacija už vidaus 
tarnybos pareigūno sveikatos sutrikdymą – 3.3.3. (I dalis).
Kompetencija – kompetencijos viršijimas – 1.9. (I dalis).
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Konfiskavimas – transporto priemonės konfiskavimas – 2.2.3. (III dalis).
Konkurencija – E 3.5. (III dalis).
Konsultacija – mokesčių administratoriaus konsultacija – 3.5.2. (I dalis).
Labdara – E 3.2. (III dalis).
Laikinosios apsaugos priemonės – 2.1.4. (III dalis).
Laisvė – asmens ūkinės veiklos laisvė – 1.4. (I dalis), saviraiškos laisvė – 3.4.1. 
(I dalis).
Leidimas – leidimas laikinai gyventi – E 3.3. (III dalis).
Licencija – licencijos panaikinimas – 1.11. (I dalis), vertimasis komercine, 
ūkine, finansine ar profesine veikla, neturint licencijos – 2.2. (I dalis).
Mokesčių administratorius – 2.2. (I dalis).
Mokestinis patikrinimas – 3.2.1. (I dalis).
Mokestis – gyventojų pajamų mokestis – 2.2. (I dalis), pelno mokestis – 4.3. 
(III dalis).
Muitinė – prekių muitinė vertė – 1.8. (I dalis).
Nepriemoka – mokestinė nepriemoka – 2.1.5. (III dalis).
Nepriklausomumas – teisėjų nepriklausomumo principas – 2. (II dalis).
Nešališkumas – 2. (II dalis).
Neteisėti veiksmai – 3.3.2. (I dalis).
Nuobauda – administracinė nuobauda – 2.3. (I dalis), administracinės 
nuobaudos vykdymas – 2.1.1. (III dalis), tarnybinė nuobauda – 3.3.2. (I dalis).
Nuoma – 2.2. (I dalis), jūros uostų žemės nuoma – 1.2. (I dalis).
Nuostoliai – nuostolių atlyginimas – 1.6. (I dalis).
Nušalinimas – nušalinimas nuo pareigų – 3.3.2. (I dalis).
Nutraukimas – norminės administracinės bylos nutraukimas – 1.1. (I dalis), 
1.2. (I dalis), 1.3. (I dalis), 1.7. (I dalis), 1.12. (I dalis).
Pabėgėlis – E 3.3. (III dalis).
Pagalba – antrinė teisinė pagalba – 2.2.5. (III dalis).
Pajamos – draudžiamosios pajamos – 2.1.2. (III dalis).
Papildoma apsauga – E 3.3. (III dalis).
Parama – E 3.2. (III dalis).
Pardavimas – nekilnojamojo turto objektų pardavimas – 3.2.1. (I dalis).
Pareigūnas – socialinės garantijos pareigūnams – 1.5. (I dalis).
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Paskelbimas – teisės akto paskelbimas – 1. (III dalis).
Patikrinimas – tarnybinis patikrinimas – 3.3.2. (I dalis), 3.3.3. (I dalis), 
tarnybinio patikrinimo išvada – 3.3.3. (I dalis).
Paveldėjimas – 2.2.1. (III dalis).
Pensija – senatvės pensija – 2.2.1. (III dalis), pensijų fondai – 4.3. (III dalis).
Pilietis – Europos Sąjungos pilietis – E 3.1. (III dalis), 4.2. (III dalis).
Planas – bendrasis planas – 1. (III dalis), specialusis planas (projektas) – 1. 
(III dalis), detalusis planas – 1. (III dalis), 2.1.6. (III dalis).
Politinė partija – 1. (II dalis).
Pretendentas – pretendentas į valstybės tarnautojo pareigas – 3.3.1. (I dalis), 
pretendento anketa – 3.3.1. (I dalis).
Prevencija – prevencinio poveikio priemonė – 1.11. (I dalis).
Priežastinis ryšys – 3.3.3. (I dalis), priežastinio ryšio prezumpcija – E 3.5. (III 
dalis).
Principas – teisinės valstybės principas – 1.5. (I dalis), 1.7. (I dalis), 2.3. (I dalis), 
teisėtų lūkesčių principas – 1.5. (I dalis), 1.7. (I dalis), teisingumo principas 
– 1.7. (I dalis), teisinio tikrumo principas – 1.7. (I dalis), įstatymų viršenybės 
principas – 1.10. (I dalis), proporcingumo principas – 4.2. (III dalis).
Privatus gyvenimas – privataus gyvenimo apsauga – E 3.1. (III dalis).
Reglamentas – 1.8. (I dalis), 1.10. (I dalis).
Reikalavimas – reikalavimo užtikrinimo priemonė – 1. (III dalis).
Reklama – tabako gaminių reklama – 3.4.2. (I dalis).
Ribojimas – žmogaus teisių ir laisvių ribojimas – 1.4. (I dalis).
Rinkimai – rinkimų kampanijos išlaidos – 1. (II dalis).
Sankcija – ekonominė uždraudimo sankcija – 1.11. (I dalis).
Senatis – 3.3.2. (I dalis), senaties eigos sustabdymas – 2.3. (I dalis).
Smurtas – aklas smurtas – E 3.3. (III dalis).
Statyba – energetikos objektų statyba – 1.2. (I dalis).
Stažas – vidaus tarnybos stažas – 3.3.2. (I dalis).
Sutartis – energijos pirkimo–pardavimo sutartis – 1.6. (I dalis).
Sveikata – sveikatos sutrikdymas – 3.3.3. (I dalis).
Tabako gaminiai – žr. Reklama.
Tautybė – 1.9. (I dalis).
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Techninė klaida – 2.1.5. (III dalis).
Teisė – teisė laisvai pasirinkti darbą – 1.4. (I dalis).
Teisės aktas – individualus administracinis aktas – 1.7. (I dalis), 1.13. (I 
dalis), 3.3.3. (I dalis), norminis administracinis aktas – I dalis, 1. (III dalis), 
poįstatyminis teisės aktas – 1.4. (I dalis).
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 2. (III dalis).
Teritorijų planavimas – 1. (III dalis).
Terminas – 3.3.2. (I dalis).
Užjūrio teritorijos – 4.1. (III dalis)
Užsienietis – 3.1.1. (I dalis), 4.2. (III dalis).
Vaikas – vaiko grąžinimas tėvams – 2.2.2. (III dalis).
Vairuotojo pažymėjimas – vairuotojo pažymėjimo pripažinimas – E 3.4. (III 
dalis).
Valstybės tarnautojas – 3.3.1. (I dalis), valstybės tarnautojo pareigybė – 3.3.1. 
(I dalis).
Vartotojas – 1.6. (I dalis), 3.4.2. (I dalis).
Veiksmai – suderinti veiksmai – 3.5. (III dalis), antikonkurenciniai veiksmai 
– 3.5. (III dalis).
Vengimas – 2.3. (I dalis).
Verslo liudijimas – 2.2. (I dalis).
Vertinimas – mokesčių mokėtojo veiklos vertinimas – 3.2.1. (I dalis).
Vežimas – keleivių ir krovinių vežimas – 2.2. (I dalis).
Vidaus tarnyba – 3.3.2. (I dalis), 3.3.3. (I dalis).
Vieša vieta – 2.1. (I dalis).
Viešasis administravimas – 1.4. (I dalis).
Visuomenė – visuomenės dalyvavimas teritorijų planavime – 1. (III dalis).
Vykdymas – vykdymo išlaidos – 1.3. (I dalis), vykdomasis dokumentas – 1.3. 
(I dalis).
Žala – 1.6. (I dalis), 3.3.2. (I dalis), 2.2.5. (III dalis).
Žemė – leidimas naudoti žemės plotus – 2.1.3. (III dalis), žemės sklypo 
paėmimas visuomenės poreikiams – 2.1.6. (III dalis).
Žurnalistas – 3.4.1. (I dalis).
Žuvininkystė – 1.10. (I dalis), žuvininkystės produktų aukcionas – 1.10 (I dalis).
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Priedai

Santrumpos

AB akcinė bendrovė
ABTĮ Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
ATĮ Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
ATPK Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodeksas
b. l. bylos lapas
BK Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
BKTSĮ Lenkijos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų 

sistemos įstatymas
BPK Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CPK Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
d. diena, dalis
dr. daktaras
EB Europos Bendrija
EEB Europos Ekonominė Bendrija
EĮ Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
ES Europos Sąjunga
ETT Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
EVRK Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
EŽTK Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencija
FM Lietuvos Respublikos finansų ministerija
g. gatvė
GPMĮ Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
ha hektaras 
hab. habilituotas
JAV Jungtinės Amerikos Valstijos
km kilometras
KMEK Karinės medicinos ekspertizės komisija
kt. kita, kiti
kW kilovatas 
l. lapas
lot. lotyniškai
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LR Lietuvos Respublika
Lt litas 
m. metai
MAĮ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėn. mėnuo 
MGL minimalus gyvenimo lygis
min. minutė
mln. milijonas
MMA minimali mėnesio alga
Nr. numeris 
p. punktas, puslapis
pan. panašiai
PPPKFFKĮ Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų 

finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas
proc. procentas 
prof. profesorius
PVM pridėtinės vertės mokestis
pvz. pavyzdžiui
RAAD regiono aplinkos apsaugos departamentas
str. straipsnis
t. tomas
t. y. tai yra
t. t. taip toliau
TTK tarnybinio tyrimo komisija
UAB uždaroji akcinė bendrovė
v. lot. – versus, liet. – prieš
VAAI Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 
VAAT Vilniaus apygardos administracinis teismas
val. valanda
VĮ valstybės įmonė
VMI Valstybinė mokesčių inspekcija
VRK Vyriausioji rinkimų komisija
VTAKT Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
VVĮ Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
VVKT Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Žin. Valstybės žinios
žr. žiūrėti
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	I. Administracinių teismų praktika
	1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
	1.1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4 ir 5.1‑5.4 punktų, ta apimtimi, kuria, pareiškėjo teigimu, nustatyti papildomi reikalavimai išmokų gavėjams nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktuose, atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“
	1.2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kiek jis nustato tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ta apimtimi, kuria uosto žemės nuomos mokesčio dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai
	1.3. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto, 38 punkto 1-osios lentelės ir 51 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui 
	1.4. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių 5.2 punkto ir 66 punkto nuostatos „asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikus nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas panaikinamas šių taisyklių nustatyta tvarka <...>“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktui ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktui
	1.5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 punkto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos 13 punkto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija iki 2006 m. gruodžio 21 d.) 1.4 punktui
	1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui; 93 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi, kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą žalą; 93.1 punkto ir 97.4 punkto pirmosios ir antrosios pastraipos atitikties Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta persiųstos elektros energijos apskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal kurią, pareiškėjo teigimu, nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis; 97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta dalimi, kuria nustatyta žalos dydžio apskaičiavimo tvarka; 93.1 ir 97.4 punktų atitikties Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria, pareiškėjo teigimu, nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatų jas priėmusio subjekto kompetencijos prasme atitikties Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui
	1.7. Dėl Lietuvos Respublikos 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 3 ir 4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims
	1.8. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Valstybės žinios, 2004-12-31, Nr. 188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos, ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžiama taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, atitikties 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui
	1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktų, kuriais patvirtintos Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės (1.1 p.) bei prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko forma (1.2 p.) tomis apimtimis, kuriomis reglamentuojami tautybės pakeitimo klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui
	1.10. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-410 (2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų Klaipėdos uoste nustatymo“ dalies dėl Baltijos menkių pirminio pardavimo ir supirkimo, vykdomo tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo aukcione, atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 redakcija) 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims ir Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 14 punktui
	1.11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.2 punkto (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija) 
	1.12. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V‑79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsniui
	1.13. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (su pakeitimu, atliktu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-116) XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punkto ta apimtimi, kuria numatytos išmokos merui ir jo pavaduotojui, atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai (2003 m. kovo 4 d. įstatymo Nr. IX-1354 redakcija), 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui (2005 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. X-396 redakcija) bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1254 redakcija)
	2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
	2.1. Dėl galimybės taikyti administracinę atsakomybę už draudimo vartoti alkoholio produktus automobilių salonuose nesilaikymą
	2.2. Dėl atsakomybės už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. 1 d.)
	Dėl atsakomybės už individualios veiklos vykdymą, nepranešus apie tai mokesčių administratoriui ir (arba) neįsigijus verslo liudijimo 
	Dėl veiklos, kuriai gali būti taikoma verslo liudijimų sistema, turinio
	2.3. Dėl nutarimo, kuriuo paskirtas areštas, vykdymo senaties eigos sustabdymo, kai asmuo vengia atlikti jam skirtą areštą
	3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
	3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
	3.1.1. Dėl reikalavimo įvertinti su privačiu ir šeimos gyvenimu susijusias aplinkybes, priimant sprendimą dėl įpareigojimo išvykti
	3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
	3.2.1. Dėl mokesčių mokėtojo veiklos, vykdytos iki 2003 m. sausio 1 d., vertinimo, siekiant po 2003 m. sausio 1 d. gautas pajamas pripažinti individualios veiklos pajamomis
	3.3. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
	3.3.1. Dėl reikalavimo pretendentams į valstybės tarnybą mokėti ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas
	3.3.2. Dėl tarnybos santykius reguliuojančių teisės normų taikymo, kai vidaus tarnybos pareigūnas nušalinamas nuo pareigų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimu pritaikyti procesinę prievartos priemonę
	3.3.3. Dėl tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp patirto sužalojimo (susirgimo sunkia liga) ir vidaus reikalų sistemos pareigūno tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos), teisinio statuso
	3.4. Kitos ginčo administracinės bylos
	3.4.1. Dėl interneto tinklaraščių autorių statuso
	3.4.2. Dėl tabako gaminių vartotojams skirtos informacijos pripažinimo tabako gaminių reklama
	3.5. Administracinių bylų teisena
	3.5.1. Dėl kitoje administracinėje byloje atliktos ekspertizės akto pripažinimo įrodymu nagrinėjamoje byloje
	3.5.2. Dėl skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus konsultacijos mokesčių įstatymų taikymo klausimais nagrinėjimo administraciniuose teismuose ribų
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