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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo
plano patvirtinimo“ dalyje, kuria Telšių raj. esantis žemės sklypas
priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos
kraštovaizdžio tvarkymo zonai bei kuriame nenustatyta vieta statinių
statybai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui,
46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 28 d. redakcija)
2 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
(2004 m. spalio 16 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui ir 2 daliai,
priimtinumo
1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo
15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos
114.3 punkto (2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės
valstybės principui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007 m.
lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui,
2 straipsnio 23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai
1.3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d.
sprendimo Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44 straipsnio 1 daliai, Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
18 straipsnio 9 daliai
2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl teisės vairuoti ne visų rūšių transporto priemones atėmimo
2.2. Dėl draudimo tamsinti transporto priemonės stiklus plėvele
įgyvendinimo
2.3. Dėl subjekto, galinčio tarpininkauti, sprendžiant atimtos teisės vairuoti
transporto priemones sutrumpinimo klausimą

3

3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo
srityje
59

78

97
110

118

128

138

144

4

3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
3.1.1. Dėl institucijos, priėmusios sprendimą išduoti daugkartinę
nacionalinę vizą užsienio valstybės piliečiui, teisės nuspręsti atsisakyti
išduoti tą pačią vizą
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3.3.2. Dėl savavališkų statybos darbų sampratos
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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo
plano patvirtinimo“ dalyje, kuria Telšių raj. esantis žemės sklypas
priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos
kraštovaizdžio tvarkymo zonai bei kuriame nenustatyta vieta statinių
statybai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui,
46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 28 d.
redakcija) 2 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo (2004 m. spalio 16 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui ir
2 daliai, priimtinumo

NUTARTIS
2009 m. lapkričio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas
Ričardas Piličiauskas, laikinai einantis teismo primininko pareigas, susipažinęs
su pareiškėjo Šiaulių apygardos administracinio teismo prašymu ištirti, ar
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymas
Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ dalyje,
kuria (duomenys neskelbtini), Telšių raj., esantis žemės sklypas (duomenys
neskelbtini) priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės
teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai bei kuriame nenustatyta vieta statinių
statybai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui,
46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 28 d. redakcija) 2
straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m.
spalio 16 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui ir 2 daliai,
8
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nustatė:
I.
Šiaulių apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjos V. R. skundą atsakovui Verkių regioninio parko direkcijai.
Pareiškėja V. R. skundu prašė panaikinti atsakovo Verkių regioninio parko
direkcijos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. 1p „Dėl projektavimo sąlygų“
ir įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygas 170 vietų fermos statybai
pareiškėjai V. R. priklausančiame žemės sklype, (duomenys neskelbtini), Telšių
raj. (duomenys neskelbtini).
II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d.
nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir
prašyti išspręsti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės
18 d. įsakymas Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano
patvirtinimo“ dalyje, kuria (duomenys neskelbtini), Telšių raj., esantis žemės
sklypas (duomenys neskelbtini) priskirtas specializuoto ūkininkavimo
apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai bei kuriame
nenustatyta vieta statinių statybai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsniui, 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės
principui, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo
(2001 m. gruodžio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. spalio 16 d. redakcija) 3 straipsnio 1
dalies 7 punktui ir 2 daliai.
Teisėjų kolegija nurodo, kad nagrinėjamos bylos ginčo esmė yra Varnių
regioninio parko direkcijos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1p „Dėl
projektavimo sąlygų“ teisėtumas ir pagrįstumas.
Teisėjų kolegijos nuomone, šio ginčo išsprendimui turi būti taikomos
Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-246 „Dėl Varnių
regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ nuostatos, kadangi Varnių
regioninio parko direkcija, 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1p išnagrinėjusi
Telšių rajono savivaldybės administracijos 2009 m. sausio 21 d. raštą Nr.
ST2-20 „Dėl projektavimo sąlygų išdavimo“, atsisakė išduoti projektavimo
sąlygas 170 vietų fermos naujai statybai (duomenys neskelbtini), Telšių raj.,
9
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V. R. priklausančiame žemės sklype, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2008
m. sausio 23 d. sprendimą Nr. SR‑S‑159(7.1), kuriuo, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-246
„Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, konstatuota, kad
ūkininkės V. R. ūkio plėtra (duomenys neskelbtini), Telšių raj. negalima.
Teisėjų kolegijos nuomone, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko
tvarkymo plano patvirtinimo“ dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsniui, kuriuo nustatyta, kad nuosavybė neliečiama,
tai yra šiame straipsnyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos
principui, reiškiančiam, jog savininkas turi teisę valdyti jam priklausantį
turtą, juo naudotis ir disponuoti, taip pat teisę reikalauti, kad kiti asmenys
nepažeistų šių jo teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo
neteisėto kėsinimosi į ją. Kaip skunde nurodo pareiškėja, jos ūkis, esantis
(duomenys neskelbtini), Telšių raj., žemės sklype (duomenys neskelbtini)
įkurtas 1991 metais. 1995 m. lapkričio 30 d. šis ūkis įregistruotas ūkininkų
ūkių registre pareiškėjos vyro J. R. vardu, o pareiškėja ūkį perėmė ir jame
pradėjo ūkininkauti nuo 2004 m. lapkričio 15 d. Ūkis buvo nuolat plečiamas
ir modernizuojamas – išplėsta sodyba su žemės ūkio gamybiniais pastatais,
pastatyta nauja 180 vietų galvijų prieauglio ferma ir kiti statiniai. Ūkio
pagrindinė veikla – galvijų auginimas. Išplėtus ūkį, jame auginama 370
veršelių iki 1 metų amžiaus bei 180 galvijų iki 2 metų amžiaus. Ūkio plėtra
vykdyta nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, tam
gauti visi leidimai ir suderinimai. Pareiškėjos nuomone, jos ūkis vertintinas
kaip ilgametes tradicijas turintis specializuotas ūkis, kurio pagrindinė veikla
– galvijų auginimas. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12
straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybinių parkų tvarkymo planuose
(planavimo schemose) išskiriamos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kuriose
reguliuojamas teritorijos naudojimas ir apsauga. Jos nustatomos pagal tipinius
apsaugos reglamentus. Įsakymu patvirtintame Varnių regioninio parko
tvarkymo plane žemės sklypas (duomenys neskelbtini), Telšių raj. (duomenys
neskelbiami) priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės
teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai. Saugomų teritorijų tipinių apsaugos
reglamentų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio
19 d. nutarimu Nr. 996, 21.2 punkte nustatyta, kad specializuoto apsauginio
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona išskiriama agrarinėse teritorijose
<...>, kai tikslinga plėtoti tradicinį žemės ūkį, technologiškai neprieštaraujantį
10
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vandenų ir dirvožemio apsaugos arba atitinkamų draustinių apsaugos ir
naudojimo režimui. Joje, be kita ko, rekomenduojama ir skatinama ekologinė
arba priešerozinė žemdirbystė (Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų
21.2.2 p.). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, vertindama Varnių
regioninio parko tvarkymo plane nustatytą žemės sklypo tvarkymo ir
naudojimo režimą, 2007 m. gegužės 17 d. rašte Nr. 2D‑2409 (11.23) pasisakė,
kad „jūsų atveju žemės ūkio veiklos subjektus galima būtų orientuoti į ekologinį
ūkininkavimą arba pusiau natūrinį ūkį. Pusiau natūriniais ūkiais laikomi
tokie ūkiai, kurie nesispecializuoja prekinėje žemės ūkio gamyboje, gamina
žemės ūkio produkciją savoms reikmėms ir dalį jos parduoda“. Pareiškėjos V.
R. ūkis yra specializuotas, orientuotas į galvijų auginimą. Ūkyje auginama iki
550 galvijų, kurių didžioji dalis yra parduodama. Ūkyje nevykdoma tradicinė
žemės ūkio veikla ar ekologinė bei priešerozinė žemdirbystė. Pažymėtina, kad
specializuotą veiklą ūkis pradėjo ir vystė prieš patvirtinant Varnių regioninio
parko tvarkymo planą. Atitinkamai, Varnių regioninio parko tvarkymo plane
žemės sklypą (duomenys neskelbtini), Telšių raj. (duomenys neskelbiami)
priskyrus specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos
kraštovaizdžio tvarkymo zonai, vykdyti iki plano patvirtinimo ūkyje vykdytą
veiklą praktiškai tapo neįmanoma. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, Varnių
regioninio parko tvarkymo plano sprendiniai šioje dalyje pažeidžia pareiškėjos,
kaip ūkio savininkės, nuosavybės teisės esmę, tuo pačiu ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnį. Taip pat šio straipsnio nuostatos pažeidžiamos ir
tuo, kad Varnių regioninio parko tvarkymo plane vieta statinių statybai žemės
sklype (duomenys neskelbtini), Telšių raj. (duomenys neskelbiami), nėra
numatyta, tai yra paraiškėjai uždrausta papildomų statinių statyba, atsižvelgiant
į jau esančius statinius (tvartus, mėšlo saugyklas, garažus ir kt.), kurie iš esmės
labiau nežalotų saugomų gamtos objektų.
Teisėjų kolegijos nuomone, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko
tvarkymo plano patvirtinimo“ dalis taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 46 straipsniui, kuriame numatyta, kad Lietuvos ūkis grindžiamas
privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, kadangi
Varnių regioninio parko tvarkymo planu žemės sklypą, kuriame veikia
pareiškėjos V. R. ūkis, priskyrus specializuoto ūkininkavimo apsauginės
agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai, buvo panaikinta galimybė
vykdyti iki plano patvirtinimo vykdytą veiklą. Pagal Varnių regioninio parko
tvarkymo planą, žemės sklype galima tik tradicinio žemės ūkio veikla ar
ekologinė bei priešerozinė žemdirbystė.
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Teismo teigimu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo
plano patvirtinimo“ dalis prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės
principui. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, žemės sklype (duomenys
neskelbtini), Telšių r. (duomenys neskelbiami), 1995 m. lapkričio 30 d. buvo
įregistruotas J. R. ūkininko ūkis. Nepažeidžiant tuo metu galiojusių Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose
reikalavimų, ūkyje buvo pradėta vykdyti ir plėtoti specializuota galvijų
auginimo veikla. Plėtojant veiklą ūkyje buvo išplėsta sodyba su žemės ūkio
gamybiniais pastatais, pastatyta nauja 180 vietų galvijų prieauglio ferma ir
kiti statiniai. Ūkio plėtrai buvo gauti reikiami leidimai ir suderinimai. Tai
pareiškėjai leido pagrįstai tikėtis, jog ūkyje vykdomą veiklą bus galima vykdyti
ir ateityje. Tačiau 2006 m. gegužės 18 d. patvirtinus Varnių regioninio parko
tvarkymo planą žemės sklypas (duomenys neskelbtini), Telšių raj. (duomenys
neskelbiami), buvo priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės
agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai, kurioje leidžiama veikla
iš esmės skiriasi nuo ūkyje faktiškai vykdytos veiklos. Atitinkamai, toks
teisinis reguliavimas paneigė pareiškėjos iki plano patvirtinimo įgytas teises
bei pagrįstus lūkesčius dėl ūkyje vykdomos veiklos tęstinumo.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymo
Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“
dalis, pareiškėjo teigimu, prieštarauja Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 8 daliai,
kad draustiniuose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant
juose ūkinės veiklos. Patvirtintas Varnių regioninio parko tvarkymo planas
ūkio teritorijoje iš esmės leidžia plėtoti tik tradicinį žemės ūkį ar ekologinę
ir priešerozinę žemdirbystę, o ūkyje iki plano patvirtinimo vykdyta veikla
turėtų būti nutraukta ir nebevykdoma.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymo
Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ dalis
prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2008 m.
lapkričio 25 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui ir 2 daliai, kad vienas
iš teritorijų planavimo tikslų yra suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų
grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės
sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų, kadangi
tvirtinant Varnių regioninio parko tvarkymo planą, nebuvo atsižvelgta į
pareiškėjos teises.
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Teismo pirmininkas
konstatuoja:

III.

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 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
13
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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 bei
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
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 (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. I575‑3/2009).
Pastebėtina, 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.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų
kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I575‑3/2009).
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IV.
Ginčas tarp pareiškėjos V. R. ir atsakovo Varnių regioninio parko
direkcijos kilo dėl 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1p „Dėl projektavimo
sąlygų“. Šiuo sprendimu buvo atsisakyta išduoti statinio projektavimo sąlygas
170 vietų fermos naujai statybai (duomenys neskelbtini), Telšių raj., V. R.
priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbiami).
Skundžiamame sprendime yra nuoroda į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento 2008 m. sausio 23 d. raštą Nr. SR-S-159(7.1). Šiame rašte
nurodyta, kad planuojama ūkininkės V. R. ūkio plėtra (duomenys neskelbtini),
Telšių raj. yra negalima, vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau – ir
Saugomų teritorijų įstatymas) 9 ir 13 straipsniais;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXIV skyriaus 139
punktu ir XXXVII skyriaus 155.4 punktu;
3. Varnių regioninio parko tvarkymo planu.
Pabrėžtina, kad atsiliepime į V. R. skundą šiais teisės aktais skundžiamą
sprendimą grindžia ir Varnių regiono parko direkcija (administracinės
bylos Nr. I‑121‑355/2009, b. l. 123−129). Varnių regioninio parko direkcija
taip pat pažymi, kad pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas,
valstybiniuose parkuose draudžiama kurti specializuotus ūkius, darkančius
tradicinį kraštovaizdžio pobūdį (administracinės bylos Nr. I‑121‑355/2009, b.
l. 124).
Lietuvos teisinė sistema grindžiama teisės aktų hierarchijos principu.
Pagal šį principą, įstatymai neturi prieštarauti Konstitucijai, Vyriausybės
nutarimai – įstatymams ir (arba) Konstitucijai, centrinių valstybinio
administravimo subjektų norminiai teisės aktai – Vyriausybės nutarimams,
įstatymams ir (arba) Konstitucijai. Taigi spręsdamas konkretų ginčą, teismas
paprastai visų pirma turi įvertinti aukštesnių pagal savo teisinę galią teisės
aktų normas ir tik vėliau pereiti prie žemesnio lygmens teisės aktų analizės.
Gali būti tokių atvejų, kai atitinkami draudimai vykdyti tam tikrą veiklą
(atlikti tam tikrus veiksmus) yra užfiksuoti įstatyme arba Vyriausybės nutarime.
Akivaizdu, kad tokiais atvejais kreipimasis į Vyriausiąjį administracinį teismą
su prašymu ištirti centrinio valstybinio administravimo subjekto norminio
teisės akto, kuriame yra atspindėti ir įtvirtinti (nebūtinai identiška žodine
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išraiška) aukštesnės teisinės galios teisės aktuose (įstatyme ir (arba) Vyriausybės
nutarime) nustatyti draudimai (apribojimai), gali būti visiškai nenaudingas ir
nereikalingas individualios bylos išsprendimui. Vyriausiasis administracinis
teismas negali pripažinti įstatymo ir (arba) Vyriausybės nutarimo neteisėtu,
todėl, kad ir koks būtų Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas
norminėje administracinėje byloje, individualią bylą nagrinėjantis teismas net
ir po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo priėmimo turėtų
taikyti įstatymų ir (arba) Vyriausybės nutarimų normas. Atsižvelgiant į tai,
darytina išvada, kad inicijuojant kreipimąsi į Vyriausiąjį administracinį teismą
dėl to, ar centrinio valstybinio administravimo subjekto norminiame teisės
akte įtvirtintas tam tikras apribojimas (draudimas) atitinka aukštesnius teisės
aktus, yra būtina atidžiai įvertinti ir išanalizuoti įstatyme ir (arba) Vyriausybės
nutarime įtvirtinto teisinio reguliavimo turinį. Gali būti, kad jau įstatyme ir
(arba) Vyriausybės nutarime yra nustatyti atitinkami draudimai (apribojimai)
ir todėl individualioje byloje tiesiogiai pritaikyti dar žemesnio lygmens teisės
aktuose įtvirtintus analogiškus draudimus iš esmės gali nebūti jokios būtinybės
ir reikalo. Be to, jei yra akivaizdu, kad draudimai, įtvirtinti centrinio valstybinio
administravimo subjekto norminiame teisės akte, atitinka tuos draudimus
(nebūtinai identiška žodine išraiška), kurie yra įtvirtinti įstatyme ir (arba)
Vyriausybės nutarime, apskritai gali išnykti pagrindas inicijuoti norminio
administracinio teisės akto teisėtumo patikrinimą. Į administracinį teismą su
prašymais ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą turi būti kreipiamasi
tik tais atvejais, kai teismui kyla pagrįsta ir motyvuota abejonė dėl tokio akto
teisėtumo. Pabrėžtina, kad jei individualią bylą nagrinėjantis teismas abejoja
dėl įstatymo atitikties Konstitucijai arba Vyriausybės nutarimo atitikties
įstatymui ir (arba) Konstitucijai, su atitinkamu prašymu ištirti jų teisėtumą jis
turi kreiptis ne į Vyriausiąjį administracinį teismą, o į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą, kuriam yra priskirta išimtinė kompetencija vertinti
įstatymų ir (arba) Vyriausybės nutarimų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.
Individualią bylą nagrinėjančio teismo kreipimasis į Vyriausiąjį administracinį
teismą, kai pirmajam teismui iš tikro kyla abejonių ne dėl centrinio valstybinio
administravimo subjekto norminio teisės akto, o dėl įstatymo ir (arba)
Vyriausybės nutarimo konstitucingumo, gali būti pripažintas fiktyviu prašymu.
Šiuo aspektu pastebėtina, kad ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra
nurodęs, kad tuo atveju, kai prašymas grindžiamas ne tais motyvais, kuriuos
eksplicitiškai nurodo pareiškėjas, jis yra fiktyvus ir šiuo požiūriu vertintinas
kaip nežinybingas Konstituciniam Teismui (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2008
m. spalio 14 d. sprendimą).
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Jau minėta, kad ginčijamas sprendimas, be kita ko, yra grindžiamas
Saugomų teritorijų įstatymo 9 ir 13 straipsnių nuostatomis, taip pat
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXIV ir XXXVII skyrių
normomis. Tačiau Šiaulių apygardos administracinis teismas savo
kreipimesi į Vyriausiąjį administracinį teismą nenurodė, kodėl nagrinėjamu
atveju į minėtas įstatymo ir Vyriausybės nutarimo normas neturi būti
atsižvelgiama, kodėl jos neturi būti taikomos ir vertinamos. Be to, teismas
visiškai neanalizavo minėtų nuostatų turinio ir juose įtvirtinto teisinio
reguliavimo, kuriame, be kita ko, yra expressis verbis įtvirtinti tam tikri veiklos
atitinkamose saugomose teritorijose apribojimai (draudimai) (pvz., Saugomų
teritorijų įstatymo 9 str. 2 d., 13 str. 2 d., Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų 136 p., 154 p.). Pastebėtina, kad minėtas teisinis reguliavimas turėtų
būti vertinamas sistemiškai, be kita ko, atsižvelgiant ir, pavyzdžiui, į tai, kad
geomorfologiniai draustiniai steigiami tipiškiems bei unikaliems reljefo formų
kompleksams saugoti (Saugomų teritorijų įstatymo 8 str. 3 d. 2 p.), kad Drujos
draustinio įsteigimo tikslas – išsaugoti stambiausią Varnių regioniniame
parke Drujos plokščiakalvę, Gūšros duburį su būdingomis biocenozėmis
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1314
patvirtintų Varnių regioninio parko zonavimo pagrindinių nuostatų 3.14
p.). Be to, teismo nutartyje iš esmės nėra argumentų, kurių pagrindu būtų
galima manyti, kad tie draudimai (apribojimai), kurie trukdo V. R. plėsti
ūkinę veiklą, atsirado būtent dėl ginčo teritorijos priskyrimo specializuoto
ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai
ir teritorijos atitinkamoms statyboms neišskyrimo, o ne dėl to, kad ginčo
sklypas yra apskritai priskirtas draustinio ir valstybinio parko teritorijoms, t.
y. esti vertinga ir saugotina teritorija. Savo ruožtu pareiškėjas neginčija ginčo
teritorijos priskyrimo draustinio ir apskritai valstybinio parko teritorijai.
Jau minėta, kad individualią bylą nagrinėjantis teismas, kuris kreipiasi
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą, neturėtų apsiriboti vien tik bendro pobūdžio
samprotavimais ar teiginiais. Teismo prašyme neturėtų būti ir nutylėtų
motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. Atsižvelgiant
į aukščiau paminėtus argumentus, spręstina, kad nagrinėjamas Šiaulių
apygardos administracinio teismo kreipimasis minėtų reikalavimų neatitinka.
Jame nepasisakyta dėl itin reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. Visa tai
lemia, kad nagrinėjamas prašymas nėra pagrįstas pakankamais ir išsamiais
teisiniais argumentais, kaip to reikalauja įstatymas.
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V.
Minėta, kad ginčas tarp pareiškėjos V. R. ir atsakovo Varnių regioninio
parko direkcijos kilo dėl 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1p „Dėl
projektavimo sąlygų“. Šiuo sprendimu buvo atsisakyta išduoti statinio
projektavimo sąlygas 170 vietų fermos naujai statybai (duomenys neskelbtini),
Telšių raj., V. R. priklausančiame žemės sklype unikalus Nr. (duomenys
neskelbiami). Šiame sprendime nėra jokių konkrečių įpareigojimų nutraukti
jau anksčiau pradėtą vykdyti ūkinę veiklą. Atsiliepime į V. R. skundą Varnių
regioninio parko direkcija taip pat pabrėžia, kad patvirtintas tvarkymo planas
jokiu būdu nereikalauja, kad ūkininkė nutrauktų vykdomą veiklą, o tik riboja
ūkio plėtimo galimybes (administracinės bylos Nr. I-121-355/2009, b. l. 127).
Taigi, vadovaujantis paminėtu, yra pagrindas manyti, kad ginčas kyla dėl
V. R. planų plėsti savo ūkį ir statyti naują statinį ginčo teritorijoje, o ne dėl
galimų suvaržymų tęsti anksčiau pradėtą ūkinę veiklą. Tokiu atveju norminių
administracinių aktų teisėtumo patikrinimas pagal teismo prašymą turėtų taip
pat iš esmės apsiriboti klausimais, susijusiais su galimybe (draudimu) ginčo
teritorijoje statyti naujus statinius ir plėsti ūkinę veiklą. Priešingu atveju būtų
sprendžiami nesusiję su nagrinėjama individualia byla teismų paklausimai.
Tačiau jau minėta, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
nėra pavesta nagrinėti abstrakčius, hipotetinius, nesusijusius su nagrinėjama
individualia byla teismų paklausimus.
Šiaulių apygardos administracinis teismas savo kreipimesi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą ginčijamo akto prieštaravimą Konstitucijai
ir (arba) įstatymams grindžia inter alia ir tuo, kad vykdyti iki plano
patvirtinimo ūkyje vykdytą veiklą praktiškai tapo neįmanoma; ginčijamu
aktu buvo panaikinta galimybė vykdyti iki plano patvirtinimo vykdytą
veiklą; pagal Varnių regioninio parko tvarkymo planą, žemės sklype galima
tik tradicinio žemės ūkio veikla ar ekologinė bei priešerozinė žemdirbystė;
teisinis reguliavimas paneigė pareiškėjos iki plano patvirtinimo įgytas teises
bei pagrįstus lūkesčius dėl ūkyje vykdomos veiklos tęstinumo; ūkyje iki plano
patvirtinimo vykdyta veikla turėtų būti nutraukta ir nebevykdoma. Taigi yra
pagrindas teigti, kad teismas abejoja dėl ginčijamo teisės akto teisėtumo ne tik
tuo aspektu, kad jis, pareiškėjo teigimu, neteisėtai suvaržo asmens galimybes
plėsti ūkinę veiklą ir statyti naujus statinius ginčo teritorijoje, bet ir tuo
aspektu, kad jis suvaržo asmens galimybes tęsti (bet ne plėtoti) jau anksčiau
pradėtą ūkinę veiklą. Kita vertus, kaip minėta, bylos medžiaga sudaro
18

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

pagrindą manyti, kad individualus ginčas, kurį turi išspręsti Šiaulių apygardos
administracinis teismas, kyla dėl V. R. planų plėsti savo ūkį ir statyti naują
statinį ginčo teritorijoje, o ne dėl suvaržymų tęsti anksčiau pradėtą ūkinę
veiklą. Tačiau Šiaulių apygardos administracinis teismas nepateikia konkrečių
teisinių argumentų, kaip nagrinėjama individuali byla, atsižvelgiant į ginčo
dalyką, kurį visų pirma apsprendžia skundžiamo akto turinys, vis dėlto yra
susijusi su draudimu (suvaržymais) tęsti (bet ne plėtoti) jau anksčiau pradėtą
ūkinę veiklą, kodėl teismas mano, jog ginčijamas Varnių regioninio parko 2009
m. sausio 29 d. sprendimas tiesiogiai draudžia (apriboja) V. R. galimybes tęsti
(bet ne plėtoti) anksčiau pradėtą ūkinę veiklą. Tad, atsižvelgiant į aukščiau
paminėtą, darytina išvada, kad Šiaulių apygardos administracinio teismo
kreipimesi išdėstyti argumentai nėra visiškai nuoseklūs ir nedviprasmiški, jie
sudaro pagrįstas prielaidas manyti, kad teismo paklausimas galbūt peržengia
nagrinėjamos individualios bylos ribas.
Apibendrinant aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad nagrinėjamas
Šiaulių apygardos administracinio teismo prašymas ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą neatitinka įstatymo jam keliamų reikalavimų
(ABTĮ 113 str. 2 d. 6 p.), todėl jį atsisakytina priimti (ABTĮ 4 str. 6 d., 37 str. 2
d. 1 p., 114 str. 1 d.).
Pabrėžtina, kad ši nutartis neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka iš
naujo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti
to paties teisės akto (jo dalies) nuostatų teisėtumą.
Vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 114
straipsnio 1 dalimi, teismo pirmininkas
nutaria:
Atsisakyti priimti Šiaulių apygardos administracinio teismo prašymą
ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18
d. įsakymas Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano
patvirtinimo“ dalyje, kuria (duomenys neskelbtini), Telšių raj., esantis žemės
sklypas (unikalus Nr. (duomenys neskelbiami) priskirtas specializuoto
ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo
zonai bei kuriame nenustatyta vieta statinių statybai, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 46 straipsniui, konstituciniam
teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
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įstatymo (2001 m. gruodžio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 8 daliai, Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. spalio 16 d. redakcija) 3
straipsnio 1 dalies 7 punktui ir 2 daliai.
Prašymą su priedais grąžinti pareiškėjui.
Nutartis neskundžiama.

1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo
15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos
114.3 punkto (2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės
valstybės principui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007
m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 1 straipsnio 2 dalies 1
punktui, 2 straipsnio 23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai
Administracinė byla Nr. I502-17/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. gruodžio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto
(pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės‑Maculevičienės,
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui K. G.,
atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovėms A. G.,
R. V.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą
ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15
d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 114.3
punktas (2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės
valstybės principui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007 m.
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lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui,
2 straipsnio 23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

2008 m. rugsėjo 12 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas priėmė pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Egidijaus
Klumbio patikslintą prašymą ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2008 m. kovo 15 d. nutarimu
Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau –
ir Metodikos) 114.3 punktas (2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85
redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir
Konstitucijos) 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui,
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo
Nr. X-1329 redakcija) (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) 1 straipsnio 2 dalies
1 punktui, 2 straipsnio 23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai.
Prašyme pareiškėjas išdėstė šiuos argumentus:
1) Komisijos priimta Metodika patvirtino naują šilumos tiekimo
kainų nustatymo tvarką ir kainų skaičiavimo principus. Metodikos (2008
m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) 114.3. punktas numatė: „jeigu
šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinės kuro ir (ar)
pirktos šilumos kainos skiriasi nuo šilumos kainose įvertintų kuro ir (ar)
perkamos šilumos kainų, tai dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo
susidariusios sąnaudos pridedamos, o gautos pajamos išskaičiuojamos,
perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems metams, paskirstant
jas baziniam šilumos realizacijos kiekiui. Paskutinių bazinės šilumos kainos
galiojimo laikotarpio metų dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo
susidariusios sąnaudos ar gautos pajamos įvertinamos nustatant naujo bazinių
kainų laikotarpio bazinę šilumos gamybos kainą“. Metodikos 114.3 punkto
norma įtvirtina tokią situaciją, kad vartotojas turi kompensuoti už praeityje
šilumos tiekėjo patirtus nuostolius. Tačiau, pareiškėjo teigimu, vartotojui
sumokėjus už paslaugą kainą, patvirtintą valstybės reguliatoriaus, ji negali
būti pakeičiama ar kitaip reguliuojama, nes tada vartotojas nežinos, ar tikrai
moka tiek, kiek reikalinga, negalės prognozuoti ir planuoti savo ūkio išlaidų,
t. y. bus pažeisti teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo principai, Konstitucijos 46
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straipsnio 4 dalis, Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir
šiame įstatyme įtvirtintas principas, kad vartotojas moka už šilumą mažiausią
kainą. Susiklosto situacija, kad vykstant vartotojų kaitai, jau kiti vartotojai
privalo kompensuoti (atgaline data, kai jie dar nebuvo šilumos tiekimo
paslaugų vartotojai) tai, dėl ko jie neatsakingi, nes jie neturėjo civilinių
sutartinių santykių su šilumos tiekėju ir todėl negali būti verčiami mokėti už
nuostolius, dėl kurių jie nėra atsakingi.
2) Iš Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punkto išplaukia, kad
šilumos gamybos ir (ar) perdavimo kainos turi būti perskaičiuojamos tik griežtai
laikantis įstatymuose numatyto teisinio reglamentavimo, nes taip užtikrinami
teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai, kurie yra vieni
iš esminių teisinės valstybės principo elementų. Vartotojai turi teisėtą lūkestį,
kad kainų nustatymo metodika garantuotų, jog kaina bus nustatoma teisingai,
galios visą numatytą laikotarpį, kad dėl jos ateityje nekils abejonių, ar ji bus
perskaičiuota, pakeista, vartotojui nebus taikomos sankcijos, todėl Komisijos
nutarimu įtvirtinamas šilumos kainų padidėjimas dėl ataskaitinio periodo kainų
kompensavimo yra neteisėtas, nes nėra numatytas įstatymuose, prieštarauja
teisinės valstybės principams ir Konstitucijos 46 straipsniui.
3) Taip pat tokio reguliavimo neteisėtumas pasireiškia tuo, kad
kainų perskaičiavimui nėra naudojama bazinė šilumos tiekimo kaina, o
tai prieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 23
daliai, 32 straipsnio 5 daliai, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams.
Pagal Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 23 punktą, šilumos bazinė kaina –
tai ilgalaikė šilumos kaina, apskaičiuota pagal Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo
metodikas, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų
laikotarpiui ir antrais bei kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant
šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5
dalies a punktas taip pat numato, kad savivaldybių tarybos, vadovaudamosi
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis šilumos
bazinėmis kainomis ir šilumos kainų nustatymo metodikomis, nustato įmonių
tiekiamų šilumos ir (ar) karšto vandens kainas kiekvienam šilumos tiekėjui,
kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Metodikos 114.3.
punktas tiesiogiai nesieja kainų nustatymo su bazinėmis kainomis.
4) Ginčijama nuostata taip pat pažeidžia lex retro non agit principą.
Remiantis Šilumos ūkio įstatymu, kainas nustato savivaldybės arba
vienašališkai Komisija, jos negali būti peržiūrėtos atgaline data, keičiamos, o
tuo labiau keičiamos bloginant silpnosios šalies padėtį, nustatant vartotojui
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prievolę atgaline data kompensuoti už tai, ką jis jau sumokėjo. Metodika
įteisina anksčiau nustatytos kainos peržiūrėjimą, ir tai, pareiškėjo manymu,
pažeidžia teisinės valstybės principą, kartu pabloginama vartotojo teisinė ir
ekonominė padėtis, o tai prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai ir
Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatoms.
5) Ginčijama nuostata, be kita ko, įtvirtina sąnaudų padengimo principą,
o tai prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte
įtvirtintam mažiausių sąnaudų principui.
II.
Komisija atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo skundžiamo norminio
administracinio akto dalį pripažinti teisėta ir pareiškimą dėl jos panaikinimo
atmesti, remiantis šiais argumentais:
1) Šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad šio įstatymo tikslas yra
mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą
vartotojams, kartu šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalis numato: „šilumos
ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės
normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo,
įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar)
karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis.“
Taigi, kad būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams,
tiekėjo būtinosios sąnaudos privalo būti padengtos. Sąnaudų padengimas
negali prieštarauti Šilumos ūkio įstatymui, o kaip tik jį įgyvendina, patikimo
ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimas yra neįmanomas, jei
šilumos tiekimo veikla bus nuostolinga dėl to, kad perskaičiuojant šilumos
kainas, šios nebuvo grindžiamos būtinomis šilumos gamybos sąnaudomis.
2) Ginčijamoje normoje yra įtvirtintas kompensacinis mechanizmas,
kuris vienodai taikomas tiek šilumos tiekėjų, tiek vartotojų atžvilgiu. Šis
mechanizmas padeda užtikrinti teisinį saugumą ir tikrumą bei ūkio subjektų
teisėtus lūkesčius, kadangi dėl nuolat kintančių kuro kainų apskaičiuoti
visiškai tikslias šilumos kainas metams į priekį praktiškai neįmanoma.
3) Šilumos kainos perskaičiavimo galimybė yra įtvirtinta įstatymo
lygmeniu, t.y. Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje, o Metodika tik ją
detalizuoja. Perskaičiuotos kainos yra skelbiamos viešai, likus ne mažiau kaip
mėnesiui iki jų įsigaliojimo ir taikomos nuo mėnesio pirmosios dienos, taigi
perskaičiuotos kainos nėra taikomos atgaline tvarka.
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4) Pareiškėjas savo prašyme nenurodo, kuo skundžiama norma
prieštarauja teisėtų lūkesčių principui.
5) Ginčijama norma, išlaikant balansą tarp viešojo intereso ir ūkio
subjekto ūkinės veiklos laisvės, yra užtikrinta maksimali šių teisių apsauga.
Viešasis interesas, visų pirma, yra patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas
vartotojams. Šio intereso įgyvendinimui šilumos tiekėjas privalo būti
užtikrintas bent jau būtinųjų sąnaudų šilumos gamybai grąža.
6) Šilumos kainų padidėjimas dėl ataskaitinio periodo kainų
kompensavimo yra numatytas tiek Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2
dalyje, tiek Šilumos ūkio įstatymo 2 dalyje, Metodikoje yra įgyvendinami
minėti įstatymai.
7) Metodikos ginčijama norma nepažeidžia principo lex retro non agit,
nes nėra siekiama Metodiką pritaikyti kainų perskaičiavimui, kuris buvo
atliktas ankstesniais periodais ir taip pakoreguoti jau prieš tai perskaičiuotas
kainas. Priešingai, kainos yra perskaičiuojamos ateinančiam periodui ir bus
taikomos į priekį – nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.
8) Kainos padidėjimas yra susietas su bazine kaina, nes šilumos kainos
padidinimas ar sumažinimas, siekiant kompensuoti išlaidas kurui ataskaitiniu
laikotarpiu, yra apskaičiuojamas dalinant šilumos tiekėjo patirtą nuostolį
iš bazinio (bazinės kainos skaičiavimo metu nustatyto) realizuotos šilumos
energijos kiekio, taip gaunant kainą, skirtą kompensuoti patirtų išlaidų kurui
ataskaitiniu laikotarpiu padidėjimą.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Klumbys prašo
ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo
15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos
(toliau – ir Metodika) 114.3. punktas (2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O385 redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam
teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 1 straipsnio 2 dalies 1
punktui, 2 straipsnio 23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai.
Metodikos 114.3 punkte (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) buvo nustatyta:
24

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

„Jeigu šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinės
kuro ir (ar) pirktos šilumos kainos skiriasi nuo šilumos kainose įvertintų
kuro ir (ar) perkamos šilumos kainų, tai dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos
kainų skirtumo susidariusios sąnaudos pridedamos, o gautos pajamos
išskaičiuojamos, perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems
metams, paskirstant jas baziniam šilumos realizacijos kiekiui. Paskutinių
bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio metų dėl kuro ir (ar) pirktos
šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos ar gautos pajamos įvertinamos
nustatant naujo bazinių kainų laikotarpio bazinę šilumos gamybos kainą“.
Taigi, kaip matyti iš paminėto ir pareiškėjo prašyme išdėstytų
argumentų, jis tam tikra apimtimi ginčija šilumos kainų nustatymo
mechanizmą. Pareiškėjas iš esmės nesutinka su tuo, kad dėl kuro ir (ar)
pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos būtų pridedamos
perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems metams.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110
straipsnio 1 dalį, šis kreipimasis yra abstraktus prašymas ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą, nes į teismą kreipėsi Lietuvos Respublikos
Seimo narys.
2009 m. gegužės 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (2009 m.
gegužės 12 d. įstatymas Nr. XI‑250). Šis įstatymas (su tam tikromis išimtimis)
įsigaliojo 2009 m. liepos 1 d. Šiuo įstatymu buvo pakeista šilumos kainos
skaičiavimo sistema: įvestos kintamosios šilumos bazinės kainos dedamosios,
pastovios šilumos bazinės kainos dedamosios sąvokos, pakeista šilumos
bazinės kainos sąvoka, nustatytos pakitusios šilumos kainodaros taisyklės,
įvirtintos įstatymo 32 straipsnyje, šis straipsnis papildytas 12–18 dalimis, o 2,
5−9, 11 dalys pakeistos.
Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2,
15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi,
2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtino naują Šilumos kainų
nustatymo metodiką, o šioje byloje ginčijamą Komisijos 2008 m. kovo 15 d.
nutarimą Nr. O3-41 pripažino netekusiu galios. Šilumos kainų metodika,
nustatyta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, reglamentuoja
šilumos bazinių kainų, šilumos kainų dedamųjų bei šilumos kainų skaičiavimo
principus, kainodaros reikalavimus ir nustatymo tvarką, kuri dėl pasikeitusio
Šilumos ūkio įstatymo skiriasi nuo buvusios, t.y. nustatytos pareiškėjo
ginčijama Metodika. Kitaip tariant, nauja metodika nustatė iš esmės naują
šilumos kainos skaičiavimo, nustatymo ir perskaičiavimo sistemą. Šiuo
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aspektu taip pat pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
32 straipsnio 18 dalyje (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI‑250 redakcija)
nustatyta, kad šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu
patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos,
susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų
ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo,
įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens
kainų dedamąsias. Taigi galimybė įvertinti nepadengtas sąnaudas, susidariusias
dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų
kainų skirtumo, šiuo metu yra įtvirtinta jau ir įstatymo lygmeniu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi praktikos, kad
ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje
priėmimo yra pagrindas nutraukti bylą kaip nepriskirtą administracinių
teismų kompetencijai, jei į administracinį teismą dėl norminio administracinio
akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų teisenos
įstatymo 110 straipsnyje nurodyti subjektai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
I6-2/2007). Teismo praktikoje taip pat buvo pažymėta, kad atsižvelgiant į tai, jog
į Vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis
teismas, o Lietuvos Respublikos Seimo narys, inicijuodamas abstrakčią
norminio administracinio akto teisėtumo patikrą, teisės akto, kuriam, pareiškėjo
teigimu, galbūt prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas
(pakeitimas) daro norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalima.
Pripažinimas, kad norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, šiuo atveju nebetektų prasmės, nes
neturėtų jokio poveikio visuomeniniams santykiams (žr., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 28 d.
sprendimą norminėje administracinėje byloje Nr. I444‑4/2008).
Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nauji šilumos kainų nustatymo
principai ir mechanizmas šiuo metu inter alia yra sureguliuoti Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatyme (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI250 redakcija) ir naujoje Metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos
8 d. nutarimu Nr. O3-96. Komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O341 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika neteko galios. Vadinasi,
nebegalioja ir pareiškėjo ginčijamas Metodikos 114.3 punktas. Be to, pakeistas
ir pats Šilumos ūkio įstatymas, t. y. vienas iš pagrindinių teisės aktų, kuriam,
pareiškėjo teigimu, prieštaravo ginčijama Metodika. Todėl, vadovaujantis
aukščiau išdėstytu, nagrinėjama norminė administracinė byla nutrauktina.
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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 individualioje
byloje priimti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija
nutaria:
Norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą ištirti, ar Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O341 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 114.3 punktas (2008
m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės
principui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20
d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 2 straipsnio
23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai, nutraukti.
Nutartis neskundžiama.
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1.3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d.
sprendimo Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44 straipsnio 1 daliai, Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
18 straipsnio 9 daliai
Administracinė byla Nr. A556-1449/2009
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. gruodžio 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas)
ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario P. G. apeliacinį
skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19
d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario P. G. prašymą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai,
trečiajam suinteresuotam asmeniui Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje
tarnybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys P. G. prašė ištirti, ar
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimas
Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir
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viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1
dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 18 straipsnio 9 daliai.
Pareiškėjas nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau –
ir Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės
20 d. nutarimu Nr. 618 ir Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu
(toliau – ir Alkoholio kontrolės įstatymu), 2008 m. balandžio 4 d. priėmė
sprendimą Nr. T2-112 (toliau – ir Tarybos sprendimas), kuriuo patvirtintas
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimosi
įstaigose licencijų išdavimo tvarkos aprašas ir pripažintas netekusiu galios
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 29 d. sprendimo „Dėl
alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijavimo tvarkos“ 1.1 punktas.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę
bylą Nr. I-69-609/2008 dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais
laiko apribojimo“ teisėtumo ištyrimo, tačiau šis sprendimas dar nėra
įsiteisėjęs. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas Tarybos sprendimas ir 2007 m.
birželio 8 d. savivaldybės sprendimas Nr. T2-212 yra susieti vienas su kitu,
todėl kol nebus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-69-609/2008, neturėtų
būti sprendžiama dėl šioje byloje ginčijamo Tarybos sprendimo. Taip pat
nurodė, kad ginčijamas Tarybos sprendimas niekuo nepagrįstas, savo esme
prieštaraujantis įstatymams ir suvaržantis tam tikros grupės verslininkų
teises, taip pat prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 44
straipsnio 1 daliai, 4 straipsnio 2, 9 punktams.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atsiliepime į prašymą
nurodė, jog su prašymu nesutinka.
Atsakovas nurodė, kad skundžiamas Tarybos sprendimas buvo
parengtas atsižvelgiant į Alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais prekybos ir viešojo maitinimosi įmonėse taisyklių patvirtinimo“
pakeitimus ir papildymus. Minėti teisės aktai įpareigoja savivaldybes tokią
tvarką patvirtinti Taryboje pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio
5 dalį, Taisyklių 7 punktą. Savivaldybės administracijos specialistai, rengdami
ginčijamą sprendimą, atsižvelgė į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje
pastabas ir siūlymus.
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II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 19 d.
sprendimu: 1) prašymo dalį dėl ištyrimo, ar Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse
licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui,
nutraukė; 2) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d.
sprendimą Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licenzijų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažino teisėtu ir prašymą dėl jo panaikinimo atmetė.
Teismas nurodė, kad abstraktaus prašymo ištirti norminio
administracinio akto prieštaravimą negaliojančiam įstatymui nagrinėjimas
teisme negalimas. Pareiškėjui teismas siūlė tikslinti pareiškimą pagal galiojantį
įstatymą, tačiau pareiškėjas atsisakė. Teismas nurodė, kad jis nevertina tiriamo
akto politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, tik nustato, ar konkrečiu
atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo
subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat – ar aktas (veika) neprieštarauja
tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnis reglamentuoja
prekybos alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo
įmonėse tvarką. Prie valstybinio reglamentavimo priemonių, skirtų mažinti
alkoholio bendrąjį suvartojimą, priskirtina ir ta, kad savivaldybių tarybos,
atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų,
bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų
raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti
laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais. Teismas konstatavo,
kad remiantis tuo, jog didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio
produktais licencijos išdavimo tvarka deleguota savivaldybei įstatymu,
įstatymo reikalavimus savivaldybė vykdo, atsižvelgdama į vietos sąlygas ir
aplinkybes. Įrodymų, kad priimdamas ginčijamą sprendimą, atsakovas į tokias
aplinkybes neatsižvelgė, byloje nėra. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
44 straipsnio 1 dalis numato, kad gyventojai savo nuomonę gali pareikšti
dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje tik viešųjų savivaldybės reikalų
tvarkymo klausimais.

30

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas P. G. prašo panaikinti Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – jo pareiškimą patenkinti.
Pareiškėjas nurodo, kad Tarybos sprendimas prieštarauja tam tikroms
Alkoholio kontrolės įstatymo normoms ir pažeidžia smulkiųjų verslininkų
interesus bei teises vien dėl to, kad buvo priimtas balandžio mėnesį, nurodant,
kad jis įsigalioja nuo balandžio 11 dienos.
Pareiškėjas nurodo, kad Tarybos sprendimas yra nepagrįstas ir
savo esme prieštaraujantis įstatymams bei suvaržantis tam tikros grupės
verslininkų teises ir jų teisę, garantuotą Lietuvos Respublikos Konstitucijos
46 straipsniu, kuriame nurodyta, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios
nuosavybės teise ir tai valstybė remia, taip pat valstybė saugo sąžiningos
konkurencijos laisvę bei gina vartotojo interesus. Šis Tarybos sprendimas
remiasi 2004 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir
tai daroma po ketverių metų, kai verslininkams naujos sąlygos galėjo ir turėjo
būti žinomos jau prieš ketverius metus.
Pareiškėjas teigia, kad iš pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra
aišku, kaip vertinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio
nuostata, nes teismas nurodė, jog remiantis šiuo straipsniu valstybė reguliuoja
ūkinę veiklą, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, nurodoma, kad ginamos
ir vartotojų teisės, tačiau nėra aišku, kaip toks prekybos reguliavimas daro
įtaką bendrai tautos gerovei; taip pat nurodoma, kad reikia mažinti alkoholio
vartojimą ir jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą
alkoholiu ir jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui.
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime
nurodytos išvados padarytos remiantis tik teismui žinomais šaltiniais ir
argumentais: teismas nevertino ekonominio tikslingumo požiūrio, tačiau
dėl jo pasisakė, nebuvo prašoma leisti pardavinėti nepilnamečiams ar kitaip
daryti žalą sveikatai ir ūkiui, prašyta tik konkrečių prekybos sąlygų apspręstų
vietos ir laiko bei informavimo prieš tam tikrą laiką.
Pareiškėjas teigia, kad Tarybos sprendimas yra susijęs su viešuoju
interesu ir viešaisiais klausimais, dėl kurių vietos gyventojai turi teisę pateikti
savo asmeninę nuomonę, nėra duomenų, kad tokia apklausa buvo vykdoma,
todėl Tarybos sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 44 straipsnio 1 daliai, 4 straipsnio 2 ir 9 punktams.
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Pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su faktu, kad buvo pateiktas abstraktus
reikalavimas, nes teismas pats pasisako dėl kiekvieno reikalavimo, tad teigia,
kad reikalavimai nepagrįsti ir priimti sprendimai neprieštarauja visiems
nurodytiems pareiškime įstatymams, taip pat paduodant pareiškimą nebuvo
žinoma, kad po kelių mėnesių bus pakeistas Alkoholio kontrolės įstatymas.
Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pareiškimą
atitinkamoje dalyje nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nors
pagal įstatymą turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 102 straipsnio 1 dalimi.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo palikti nepakeistą
pirmosios instancijos sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjui pirmosios instancijos teismas siūlė
tikslinti reikalavimo dalį dėl Tarybos sprendimo atitikimo Alkoholio kontrolės
įstatymo atitinkamoms nuostatoms, tačiau pareiškėjas tikslinti pareiškimą
atsisakė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai administracinę bylą
dalyje dėl Tarybos sprendimo prieštaravimo Alkoholio kontrolės įstatymui
nutraukė, nes abstraktaus prašymo ištirti norminio administracinio akto
prieštaravimą negaliojančiam įstatymui nagrinėjimas teisme negalimas.
Atsakovas teigia, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra teisinio pagrindo
naikinti Tarybos sprendimą. Ginčijamas Tarybos sprendimas buvo parengtas,
atsižvelgiant į Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 20 d. nutarimo „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos
alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių
patvirtinimo“ reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Klaipėdos apskrityje pastabas ir pasiūlymus.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys P. G. prašė ištirti, ar
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimas
Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir
viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1
32

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 18 straipsnio 9 daliai.
Minėtu Tarybos sprendimu buvo patvirtintas Mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų
išdavimo tvarkos aprašas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m.
balandžio 4 d. sprendimas Nr. T2-112 priimtas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio
33 punktu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio
5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo
Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais
licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 7 punktu.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
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.
Pareiškėjo prašomas ištirti teisės aktas nustato tam tikras elgesio
taisykles individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, todėl jis
priskirtinas norminiam administraciniam aktui.
Dėl reikalavimo ištirti Tarybos sprendimo atitikimą Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario P. G. pareiškime nurodyta,
kad atsakovo priimtas Tarybos sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo (priimto 1995-04-18 Nr. I-857) 18 straipsnio 1
dalies 2 punktui.
Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su
abstrakčiu prašymu, prašydamas ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą. Kadangi nagrinėjamoje byloje į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi ne individualią
bylą nagrinėjantis teismas, o Lietuvos Respublikos Seimo narys, todėl
norminio administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nėra
susijęs su individualių asmenų teisių gynimu.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi
pozicijos, kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki
sprendimo byloje priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį
teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai,
o kiti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110
straipsnyje nurodyti subjektai, norminio administracinio akto teisėtumo byla
praranda savo objektą. Kai ginčijamas norminis administracinis aktas yra
panaikintas, jo teisėtumo ar neteisėtumo konstatavimas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimu nėra būtinas, siekiant administraciniam ar
bendrosios kompetencijos teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje
(2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2006; 2007
m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-2/2007). Tokios pačios
praktikos, aiškinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pradėtos
teisenos nutraukimą, laikomasi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo
28 d. nutarimas).
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (priimto 1995 m.
balandžio 18 d. Nr. I-857) 18 straipsnio 1 dalies 2 punktas buvo pakeistas
priimant 2008 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
įstatymo 2, 12, 16, 17, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo,
įstatymo papildymo III skyriaus ketvirtuoju skirsniu ir 34-1 straipsniu
įstatymą.
Šiuo atveju ginčijamo teisės akto nuostatos nėra panaikintos, tačiau
yra pakeistas teisinis reguliavimas, kuriam, pasak pareiškėjo, prieštarauja
ginčijamas norminis administracinis aktas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija 2008 m. lapkričio 28 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I4444/2008 konstatavo, kad teisės akto, kuriam galimai prieštarauja norminis
administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) turi įtakos nagrinėjamai
norminio administracinio akto teisėtumo bylai. Kadangi į Vyriausiąjį
administracinį teismą kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas,
o Lietuvos Respublikos Seimo narys, inicijuodamas abstrakčią norminio
administracinio akto teisėtumo patikrą, teisės akto, kuriam galimai
prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) daro
norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalima. Pripažinimas,
kad norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam įstatymui
ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio
visuomeniniams santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų
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nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu,
ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą
nagrinėjantis teismas.
Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas siūlė
pareiškėjui tikslinti pareiškimą, formuluojant reikalavimą pagal galiojantį
įstatymą, tačiau pareiškėjas tikslinti pareiškimą atsisakė (b. l. 134). Todėl,
atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 110 straipsnyje nurodytų subjektų pareiškimai nagrinėjami tik
galiojančių norminių administracinių aktų atžvilgiu, darytina išvada, jog
pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo (priimto 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857) 18 straipsnio
1 dalies 2 punktas yra pakeistas priimant 2008 m. spalio 14 d. Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 12, 16, 17, 18, 22, 29, 34 straipsnių
pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo III skyriaus ketvirtuoju
skirsniu ir 34-1 straipsniu įstatymą, pagrįstai bylą, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu,
šioje dalyje nutraukė.
Dėl reikalavimo ištirti Tarybos sprendimo atitikimą Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44 straipsnio
1 daliai
Apeliacinės instancijos teismas pasisakydamas dėl šio reikalavimo
remiasi aukščiau išdėstyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
pozicija, kad tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio
administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnyje nurodyti
subjektai, administraciniams teismams yra priskiriama tirti tik galiojančių
norminių administracinių aktų teisėtumą galiojantiems įstatymams ar
Vyriausybės norminiams aktams.
Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktuose, 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis
reguliavimas, kuriam, pareiškėjo teigimu, prieštarauja Tarybos sprendimas,
yra iš esmės pasikeitęs.
Pareiškėjas prašo ištirti Tarybos sprendimo atitiktį Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktams (2003
m. spalio 14 d. įstatymo Nr. IX-1764 redakcija), o šios redakcijos Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymas yra nebegaliojantis teisės aktas,
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kadangi jį pakeitė naujas teisinis reguliavimas, išdėstytas Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos 2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo redakcija Nr. X-1722.
Pareiškėjo Seimo nario P. G. pareiškime taip pat nurodyta, kad atsakovo
priimtas sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 44 straipsnio 1 daliai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 44 straipsnis buvo
pakeistas priimant 2008 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. X-1722. Pasikeitus teisiniam
reguliavimui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 44 straipsnyje
neliko 44 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad gyventojai savo nuomonę viešųjų
savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos
gyventojų apklausoje, todėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
44 straipsnio 1 dalis laikytina nebetaikytina ir nebeaktualia.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinės bylos dalis, kurioje
pareiškėjas prašė ištirti, ar Tarybos sprendimas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9
punktams, 44 straipsnio 1 daliai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, nutrauktina.
Dėl reikalavimo ištirti Tarybos sprendimo atitikimą Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 daliai
Prekyba alkoholiniais gėrimais – ūkinė veikla. Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą yra konstatuota, kad ūkinės veiklos
laisvė nėra absoliuti, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio
3 dalį, valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos
gerovei. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta
valstybės teisė reguliuoti ūkinę veiklą sudaro konstitucines prielaidas leisti
įstatymus, kuriais reaguojama į tautos ūkio būklę, ekonominio ir socialinio
gyvenimo įvairovę bei pokyčius (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 1996 m. vasario 28 d., 1996 m. kovo 15 d., 2000 m. spalio 18 d.,
2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. gegužės 31 d. nutarimai); įstatymų leidėjas,
atsižvelgdamas į reguliuojamų ūkio santykių svarbą ir pobūdį, gali
diferencijuotai reguliuoti ūkinę veiklą arba nustatyti tam tikras jos sąlygas
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d., 2005 m.
gegužės 13 d. nutarimai). Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją riboti
ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma
įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti
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kitų asmenų teises bei laisves ir Lietuvos Respublikos 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). Įstatymų leidėjas, ypač atsižvelgdamas į inter alia visiems
žinomus neigiamus padarinius, kuriuos alkoholio vartojimas gali sukelti
žmonių sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms
teisės saugomoms vertybėms, taip pat į tai, kad šiai veiklos sričiai pagrįstai
yra taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas, gali įstatymu
nustatyti savivaldybių tarybų įgaliojimus dalyvauti formuojant, koordinuojant
valstybės alkoholio kontrolės politiką ir ją įgyvendinant.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nustatytu teisiniu
reglamentavimu siekiama mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo
prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą
žalą sveikatai ir ūkiui.
Prekybos alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo
maitinimo įmonėse tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 18 straipsnis. Prie valstybinio reglamentavimo priemonių,
skirtų mažinti alkoholio suvartojimą, priskirtina ir Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatytoji, o būtent tai,
kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais
vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių
organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų
pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais
gėrimais. Šioje teisės normoje numatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgia
savivaldybių taryba, priimdama sprendimą dėl prekybos alkoholiniais
gėrimais laiko ribojimo. Todėl įstatymų leidėjas nustatė įgaliojimus
savivaldybių taryboms, esant reikalui, riboti prekybą alkoholiniais gėrimais
savivaldybės teritorijoje, kai tai būtina siekiant pozityvių, visuomeniškai
svarbių tikslų, inter alia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves, kitas teisės
saugomas ir ginamas vertybes.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog skundžiamas Tarybos sprendimas,
nustatantis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo
maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarką, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 daliai.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktais, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario P. G. apeliacinį skundą
atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d.
sprendimą pakeisti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d.
sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44
straipsnio 1 daliai, panaikinti ir šią administracinės bylos dalį nutraukti.
Kitą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19
d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl teisės vairuoti ne visų rūšių transporto priemones atėmimo
Administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas –
skirta tam, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nebegalėtų
padaryti naujų teisės pažeidimų, susijusių su transporto priemonių vairavimu.
Jei sankcijoje neišskiriamos transporto priemonių, kurias gali būti uždrausta
vairuoti, kategorijos, darytina išvada, kad sankcijoje nurodyta sąvoka – teisės
vairuoti transporto priemones atėmimas – apima teisės vairuoti visų rūšių
transporto priemones atėmimą.
Administracinė byla Nr. N62-6262/2009
Procesinio sprendimo kategorija 45.4.3; 45.4.2; 39.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. lapkričio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Stasio Gagio ir Virgilijaus Valančiaus
(kolegijos pirmininkas),
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Panevėžio apskrities vyriausiojo
policijos komisariato ir V. K. apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto
apylinkės teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarimo V. K. administracinio teisės
pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos
biuro Magistralinių kelių priežiūros būrio patrulis 2009 m. gegužės 8 d. surašė
administracinio teisės pažeidimo protokolą V. K. dėl Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 126 straipsnio 1
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dalyje ir 1241 straipsnio 6 dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų
padarymo, kuriame nurodė, kad V. K. 2009 m. gegužės 8 d., apie 13.59 val.,
Panevėžio rajone, kelio Panevėžys–Šiauliai 16 km, vairavo traktorių „MTZ
80.1“, kurio valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), būdamas neblaivus
(0,69 prom. alkoholio – lengvas neblaivumo laipsnis), nepateikė privalomojo
civilinės atsakomybės draudimo poliso. Šiais savo veiksmais asmuo pažeidė
Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 14 ir 16 punktų reikalavimus.
II.
Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutarimu,
vadovaudamasis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, nutarė už ATPK 126 straipsnio
1 dalyje bei 1241 straipsnio 6 dalyje numatytų teisės pažeidimų padarymą V.
K. skirti 1 000 Lt baudą su teisės vairuoti transporto priemonę – traktorių
atėmimu 1 metams. Teismas konstatavo, kad V. K. padarytus teisės pažeidimus,
numatytus ATPK 126 straipsnio 1 dalyje bei 1241 straipsnio 6 dalyje, be
pažeidėjo prisipažinimo, įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolas,
policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai, asmens blaivumo testas, pažymos,
kita bylos medžiaga. Teismas nurodė, kad pažeidėjo atsakomybę lengvina tai,
jog jis prisipažino padaręs administracinius teisės pažeidimus, nuoširdžiai
gailisi. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – pakartotinai per metus padarė
tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirta
administracinė nuobauda. Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgė į paminėtas
aplinkybes, pažeidėjo asmenybę ir turtinę padėtį.
III.
Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – ir Institucija)
apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo
2008 m. gegužės 22 d. nutarimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo. Institucijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas aiškiai
netinkamai individualizavo skiriamą administracinę nuobaudą, nepagrįstai
taikydamas V. K. atžvilgiu ATPK 301 straipsnio nuostatas. Pažymi, kad teisės
vairuoti transporto priemonę – traktorių, atėmimas yra švelnesnė nuobauda
nei ATPK 126 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta minimali, nes atimta
teisė vairuoti ne visų rūšių transporto priemones.
Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. K. apeliaciniu skundu prašo
pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutarimą
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ir neskirti teisės vairuoti traktorių atėmimo. Pažeidėjo įsitikinimu, pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai pripažino jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe
tai, jog pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą,
nes jis buvo baustas už greičio viršijimą, o ne už vairavimą esant neblaiviam.
Pažymi, kad yra ūkininkas, netekęs galimybės vairuoti traktorių, negalės
vykdyti ūkio darbų, o tai sąlygos jo ūkio žlugimą. Nurodo, kad kitų pajamų
šaltinių neturi, žmona niekur nedirba, šeimoje auga mažametis vaikas.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinis
skundas tenkinamas.
V. K. apeliacinis skundas netenkinamas.
Skundžiamu nutarimu V. K. buvo paskirta administracinė nuobauda
už pažeidimus, numatytus ATPK 126 straipsnio 1 dalyje ir 1241 straipsnio 6
dalyje.
ATPK 126 straipsnio 1 dalis įtvirtinta, kad transporto priemonių
vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas
neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės), užtraukia
baudą vairuotojams nuo 1 000 Lt iki 1 500 Lt su teisės vairuoti transporto
priemones atėmimu nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėnesių.
ATPK 1241 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad kelių eismo taisyklių
pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK, užtraukia vairuotojams įspėjimą
arba baudą nuo 20 Lt iki 40 Lt.
Ginčo dėl šių pažeidimų nėra ir teisėjų kolegija neturi pagrindo
abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius
minėtus pažeidimus. Tačiau apeliaciniuose skunduose keliamas paskirtos
administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas. Administracinio teisės
pažeidimo protokolą surašiusios institucijos įsitikinimu, pirmosios instancijos
teismas nepagrįstai taikė ATPK 301 straipsnį ir neskyrė teisės vairuoti visų
rūšių transporto priemones atėmimo. Administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens nuomone, jam paskirta nuobauda yra per griežta.
Pirmosios instancijos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutarimu
asmeniui atėmė tik teisę vairuoti traktorius. Pažymėtina, kad Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pažymėjo, jog administracinė
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nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas – skirta tam, kad
administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nebegalėtų padaryti naujų
teisės pažeidimų, susijusių su transporto priemonių (visų rūšių automobilių,
traktorių ir kitokių savaeigių mašinų, troleibusų, priekabų, puspriekabių, taip
pat motociklų ir kitų motorinių transporto priemonių, išskyrus mopedus ir
motorinius dviračius) vairavimu. Jei sankcijoje neišskiriamos transporto
priemonių, kurias gali būti uždrausta vairuoti, kategorijos, darytina išvada,
kad sankcijoje nurodyta sąvoka – teisės vairuoti transporto priemones
atėmimas, apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą (žr.
administracines bylas Nr. N444-803/2008, N444-462/2009, N444-3426/2009). Taigi
teisėjų kolegija pažymi, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimas
tiek nagrinėjamo ATPK 126 straipsnio 1 dalies dispozicijoje, tiek sistemiškai
aiškinant ATPK nuostatas, apima teisės vairuoti visų rūšių transporto
priemones, nepriklausomai nuo jų kategorijos, atėmimą.
ATPK 301 straipsnyje nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis
administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas
šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje
nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas
lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo
kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali
arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti
administracinės nuobaudos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas
dėl nuobaudos sušvelninimo, yra ne kartą konstatavęs, kad administracinė
nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis,
gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas
kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos
administracinio poveikio priemonės, naudai. Teisėjų kolegija, įvertinusi
bylos medžiagą, sprendžia, kad tokių aplinkybių šioje byloje nėra. Tai, kad V.
K. gailisi dėl padarytų pažeidimų, yra jo atsakomybę švelninanti aplinkybė
(ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Tačiau ši aplinkybė gali būti įvertinta parenkant
administracinę nuobaudą sankcijos už padarytą pažeidimą ribose.
V. K. darbo pobūdis nėra išimtinė aplinkybė, leidžianti jam
skirti mažesnę nei įstatymo numatyta nuobaudą. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, yra ne kartą
pažymėjęs, kad tai, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
darbas siejamas su poreikiu vairuoti transporto priemones, panašaus
pobūdžio bylose savaime nepripažįstamas ypatinga aplinkybe, turinčia lemti
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išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. N16-1756/2006 ir kt.). Pažymėtina, kad administracinėn atsakomybėn
traukiamo asmens padarytas pažeidimas yra vienas iš pavojingiausių
administracinių teisės pažeidimų, sukeliantis pavojų ne tik transporto eismo
saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai. Tai, kad V. K. buvo nustatytas
lengvas neblaivumo laipsnis, kuris tik maža dalimi viršijo leistiną ribą,
nedaro šios veikos mažareikšme, todėl vien tik simbolinės, administracinėn
atsakomybėn patraukto asmens pageidavimus tenkinančios nuobaudos
paskyrimas akivaizdžiai neatitiktų administracinei nuobaudai keliamų tikslų.
Skiriama nuobauda turėtų nubausti teisės pažeidėją, sukelti jam atitinkamas
neigiamas pasekmes. Tokių pasekmių atsiradimas pats savaime neturėtų
būti laikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti
paskirtą nuobaudą, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo
rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant
draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens nurodytas argumentas, kad jo 2009 m. vasario 9 d. padarytas
administracinis teisės pažeidimas už tai, kad jis vairavo transporto priemonę
viršydamas nustatytą greitį (b. l. 11), nėra pažeidėjo atsakomybę sunkinanti
aplinkybė, atmetamas kaip nepagrįstas. Teisėjų kolegija pažymi, kad
vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. gruodžio
12 d. konsultacija Nr. 137, vienarūšiais pažeidimais ATPK 32 straipsnio
1 dalies 5 punkto prasme laikytini pažeidimai, numatyti to paties ATPK
skirsnio straipsniuose, o ne analogiški pažeidimai. Todėl laikytina, kad V. K.
pakartotinai per metus padarė tos pačios rūšies teisės pažeidimą, ir tai yra
jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad sunkinančių aplinkybių buvimas
paprastai užkerta kelią taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas.
Tad, atsižvelgdama į paminėtą ir įvertinusi byloje surinktus duomenis,
teisėjų kolegija sprendžia, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam
asmeniui skirta nuobauda yra per švelni, ji buvo netinkamai individualizuota,
pagrindo paskirti tik teisės vairuoti traktorius atėmimą nebuvo. Dėl šių
priežasčių pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas
panaikinamas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymas nenumato galimybės apeliacinės instancijos teismui,
nagrinėjančiam bylą rašytinio proceso tvarka, sugriežtinti paskirtos
nuobaudos, byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą
patenkinti.
V. K. apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarimą
panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
Nutartis neskundžiama.

2.2. Dėl draudimo tamsinti transporto priemonės stiklus plėvele įgyvendinimo
Jei nėra duomenų, kad transporto priemonės langų stiklų šviesos laidumas buvo
mažesnis nei leistina, asmuo, kurio vairuojamos transporto priemonės langų
stiklai buvo padengti šviesos laidumą mažinančia plėvele, negali būti laikomas
pažeidusiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr. 3-241 patvirtintus Techninius reikalavimus naudojamoms kelių
transporto priemonėms ir juose įtvirtintą draudimą papildomai apdoroti bet
kokia plėvele automobilių stiklus, patenkančius į priekinį vairuotojo matomumo
lauką 180 laipsnių kampu, nes pastarasis draudimas prieštaravo Europos
bendrijos steigimo sutarties 28 straipsniui. Draudimas apklijuoti automobilių
stiklus, patenkančius į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių
kampu (priekiniai, priekiniai šoniniai ir priekinių durų stiklai) bet kokia plėvele,
kuris buvo taikomas neatsižvelgiant į plėvelės šviesos pralaidumą ir galėjo būti
netaikomas tik kai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka
galėjo būti išduodamas leidimas papildomai tamsinti langus, pakankamai
reikšmingai ribojo kitose valstybėse teisėtai gaminamų ir parduodamų spalvotų
plėvelių prekybą Lietuvos Respublikoje. Dėl to šis draudimas yra vertintinas
kaip ribojantis laisvą prekių, šiuo atveju tokių plėvelių, judėjimą Bendrijoje ir EB
sutarties 28 straipsnio (ES veikimo sutarties suvestinės redakcijos 34 str.) prasme
priskirtinas kiekybiniams apribojimams lygiaverčio poveikio priemonėms. Tokio
plataus masto absoliutus draudimas klijuoti bet kokias tamsinimo plėveles
ant atitinkamų langų stiklų negali būti pateisinamas dėl jo neproporcingumo
siekiamiems tikslams.
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Administracinė byla Nr. N575-1387/2009
Procesinio sprendimo kategorija 45.4.7

NUTARIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. gruodžio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus
Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo E. V. apeliacinį
skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d.
nutarties E. V. administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos
Patrulių rinktinės pareigūnas 2007 m. gegužės 9 d. surašė E. V. administracinio
teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad 2007 m. gegužės 9 d. apie
21 val. K. Baršausko gatvėje, Kaune, E. V., pažeisdamas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 patvirtintus
Techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms bei Kelių
eismo taisyklių (toliau – ir KET) 273 punkto reikalavimus, vairavo automobilį
Subaru Impreza, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kurio priekiniai
šoniniai langų stiklai padengti šviesos laidumą mažinančia plėvele. Padaryta
veika protokole kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 123 straipsnio 1 dalį.
Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos
Eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus (toliau – ir
Kauno miesto VPK VP EPT AVS) viršininkas 2007 m. gegužės 22 d. nutarimu
E. V. pagal ATPK 123 straipsnio 1 dalį skyrė 125 litų baudą.
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II.
Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs E. V. skundą,
2007 m. liepos 23 d. nutarimu panaikino Kauno miesto VPK VP EPT AVS
viršininko 2007 m. gegužės 22 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo
bylą nutraukė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs
Kauno miesto VPK VP EPT AVS apeliacinį skundą, 2008 m. balandžio 10 d.
nutartimi
panaikino
Kauno
apygardos
administracinio
teismo
2007 m. liepos 23 d. nutartį ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo.
Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo,
2008 m. birželio 6 d. nutartimi atmetė E. V. skundą ir paliko Kauno miesto
VPK VP EPT AVS viršininko 2007 m. gegužės 22 d. nutarimą nepakeistą.
Teismas nurodė, kad apklausti liudytojai policijos pareigūnai L. M. ir P.
D. nurodė, jog apžiūrint automobilį vizualiai, buvo nustatyta, kad ant
automobilio stiklų yra užklijuota plėvelė, nes atidarius stiklą matėsi atplyšęs
dešinės pusės viršutinis kampas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 patvirtintuose Techniniuose
reikalavimuose naudojamoms kelių transporto priemonėms yra nurodyta,
kad automobilio stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką
180 laipsnių kampu, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis nei 75 proc. –
priekinio stiklo, 70 proc. – priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų (616
kodo 2 punktas). Bet koks aukščiau nurodytų stiklų papildomas apdorojimas
(tamsinimas, šviesinimas, apipurškimas, apklijavimas bet kokia plėvele ir t.
t.) yra draudžiamas, išskyrus automobilio priekinio stiklo viršutinę dalį, kuri
gali būti papildomai užtamsinta, tačiau ne plačiau kaip 15 cm (616 kodo 3
punktas). Automobilių stiklus, patenkančius į priekinį vairuotojo matomumo
lauką 180 laipsnių kampu, papildomai tamsinti leidžiama tik Vidaus
reikalų ministro nustatyta tvarka. Techninių reikalavimų 616 kode taip pat
nurodyta, kad šių reikalavimų kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant
sertifikavimo ženklus arba matuojant. Pagal techninių reikalavimų 9 punktą,
apžiūrėjimas apima objekto vizualinę kontrolę, jei reikia, panaudojant tam
tikrus įrankius arba prietaisus, jo ar jam gretimų elementų apčiuopimą arba
klausos būdą. Todėl policijos pareigūnui vizualios kontrolės metu nustačius,
kad automobilio nurodyti stiklai yra papildomai tamsinti plėvele neturint
tam leidimo, šviesos laidumo matavimas nėra būtinas. Atsižvelgiant į tai,
teismas padarė išvadą, kad E. V. argumentas, jog policijos pareigūnai privalėjo
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naudoti atitinkamas matavimo priemones stiklų šviesos laidumui nustatyti,
yra nepagrįstas. Teismas konstatavo, kad skundžiamas Kauno miesto VPK VP
EPT AVS viršininko 2007 m. gegužės 22 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.
III.
Apeliaciniu skundu E. V. prašo panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartį ir administracinio
teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodo, kad jo vairuoto automobilio
Subaru Impreza, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), priekiniai
šoniniai stiklai nebuvo dengti šviesos laidumą mažinančia plėvele, o tonuoti
gamykloje pagal leistiną normą ir atitinka AS2 standartą (AS2 pažymėjimas
reiškia, kad automobilio gamintojas tamsino gamykloje stiklus nuo 5 iki
29 proc.). Apeliantas pažymi, kad automobilio durys yra be stiklų rėmų,
todėl esant drėgnam orui stiklų kraštai rasoja. Protokole nurodytu metu
buvo drėgnas oras, šlapia. Vienas iš policijos pareigūnų net nebuvo priėjęs
prie automobilio, jis sėdėjo policijos pareigūnų automobilyje ir apelianto
automobilio neapžiūrėjo. Policijos pareigūnas, surašydamas administracinio
teisės pažeidimo protokolą, jokio šviesos laidumą matuojančio prietaiso
nenaudojo, taip pat nelietė stiklų, kad galėtų betarpiškai įsitikinti, jog stiklai
nepadengti plėvele. Apelianto nuomone, vadovaujantis Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 600 patvirtintos
Policijos patrulių veiklos instrukcijos 7.3 punktu, policijos pareigūnai negali
vizualiai nustatyti stiklų skaidrumo be specialių priemonių.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkinamas.
Nagrinėjamo pažeidimo padarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 patvirtinti
Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto priemonėms (2006
m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3-332 redakcija). Pagal šiuos Techninius
reikalavimus naudojamoms transporto priemonėms, automobilių stiklų,
patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu,
šviesos laidumas turi būti ne mažesnis nei 75 proc. – priekinio stiklo, 70 proc.
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– priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų (616 kodo 2 punktas). Bet koks
aukščiau nurodytų stiklų papildomas apdorojimas (tamsinimas, šviesinimas,
apipurškimas, apklijavimas bet kokia plėvele ir t. t.) buvo draudžiamas,
išskyrus automobilio priekinio stiklo viršutinę dalį, kuri gali būti papildomai
užtamsinta, tačiau ne plačiau kaip 15 cm (616 kodo 3 punktas).
Minėtus automobilio stiklus papildomai tamsinti buvo leidžiama
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl
leidimų išdavimo kelių transporto priemonėms, kurių stiklų šviesos laidumas
mažesnis negu leistina“ patvirtintos Leidimų išdavimo kelių transporto
priemonėms, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, instrukcijos
(toliau – ir Instrukcija) 3 punktą (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2001 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 268 redakcija), kelių transporto priemonių,
kuriomis naudojasi Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai, Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas bei ministrai, taip pat priklausančių Vidaus reikalų ministerijai,
Generalinei prokuratūrai, Valstybės saugumo departamentui ir jų pavaldiems
padaliniams, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Antrajam operatyvinių tarnybų
departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, karo policijai, Muitinės
departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių operatyviniams
padaliniams, greitajai medicinos pagalbai ir ūkio subjektams, turintiems
inkasavimo pažymėjimus, stiklų šviesos laidumas gali būti ir mažesnis
negu leistina. Instrukcijos 5 punkte (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 235 redakcija) buvo nustatyta,
kad šios instrukcijos 3 punkte nurodytoms institucijoms ir ūkio subjektams
leidimus tamsinti kelių transporto priemonių stiklus išduoda Vilniaus miesto
vyriausiasis policijos komisariatas. Taigi ginčui aktualiu laikotarpiu Lietuvos
Respublikos teisės aktai nustatė absoliutų draudimą apklijuoti automobilių
stiklus, patenkančius į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių
kampu (priekiniai, priekiniai šoniniai ir priekinių durų stiklai), bet kokia
plėvele, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
nustatyta tvarka galėjo būti išduodamas leidimas papildomai tamsinti langus.
Tačiau šio leidimo išdavimo sritis buvo labai ribota ir beveik visų privačių
asmenų valdomų bei naudojamų transporto priemonių, t. y. didžiosios dalies
transporto priemonių, priekinių, priekinių šoninių ir priekinių durų langų
stiklų apklijavimas bet kokia plėvele buvo draudžiamas.
Iš esmės tapatus teisinis reguliavimas nustatytas ir šiuo metu
galiojančiuose Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
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reikalavimuose, kurie patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B290 (2008 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 2B-509 redakcija). Techninių
motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 616 kodo 2
punkte (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2008 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 2B-509 redakcija) nustatyta,
kad draudžiamas bet koks stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matymo
lauką 180 laipsnių kampu, papildomas apdorojimas (tamsinimas, šviesinimas,
apipurškimas, apklijavimas bet kokia plėvele ir t. t.), išskyrus, kad transporto
priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis gali būti papildomai užtamsinta
(ne plačiau kaip 15 cm nuo iš transporto priemonės salono matomo stiklo
viršutinio krašto). Dėl šios priežasties nėra pagrindo šioje byloje vadovautis
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 8 straipsnio 2 dalimi ir pasisakyti
dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų taikymo.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos
narystės Europos Sąjungoje“ (kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis)
2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji
Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir kad jeigu tai kyla iš sutarčių,
kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos
taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš
Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstitucinis Teismas yra
išaiškinęs, kad šiose nuostatose yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė,
įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai
Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama
Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytu Lietuvos
nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią
Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. gruodžio 21
d. nutarimai). Todėl Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto
priemonėms negalėtų būti taikomi, jei būtų nustatomas jų prieštaravimas
atitinkamoms Europos Sąjungos teisės normoms, tarp jų ir toms, kurios yra
tiesiogiai įtvirtintos pačioje Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau
– ir ES veikimo sutartis; iki 2009 m. gruodžio 1 d., t. y. Lisabonos sutarties
įsigaliojimo, ši sutartis vadinosi Europos bendrijos steigimo sutartimi (toliau
– ir EB sutartis).
ES veikimo sutarties suvestinės redakcijos 34 straipsnis (EB sutarties ex 28
str.) nustato, kad „valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai
importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės“. Ši nuostata galiojo
ir inkriminuojamo pažeidimo padarymo dieną (EB sutarties 28 str.).
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Teisingumo Teismas laisvą prekių judėjimą yra apibūdinęs kaip vieną
pagrindinių Europos bendrijos teisės principų (Teisingumo Teismo 2003 m.
birželio 12 d. sprendimas Eugen Schmidberger ir kt. byloje, Nr. C-112/00, 51
par.), o pats EB sutarties 28 straipsnis yra taikomas tiesiogiai (Teisingumo
Teismo 1977 m. kovo 22 d. sprendimas Ianelli byloje, Nr. C-74/76). Teisingumo
Teismo praktikoje kiekybiniais apribojimais laikomos bet kokios priemonės,
kuriomis visiškai ar iš dalies ribojamas importas ar eksportas, o bet kokia
valstybių narių prekybos taisyklė, galinti tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar
potencialiai riboti prekybą Bendrijos viduje, turi būti vertinama kaip priemonė,
turinti lygiavertį poveikį kaip ir kiekybiniai apribojimai (Teisingumo Teismo
1974 m. liepos 11 d. sprendimas Dassonlille byloje, Nr. C‑8/74).
Taikydamas Europos Sąjungos teisės normas, teismas privalo vadovautis
Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais ir preliminariais nutarimais
(Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
4 str. 3 d.). Todėl nagrinėjamoje byloje pažymėtinas Teisingumo Teismo 2008 m.
balandžio 10 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos
Respubliką Nr. C-265/06. Šioje byloje Teisingumo Teismas nagrinėjo, ar teisės
aktais įtvirtintas absoliutus draudimas ant visų variklinių transporto priemonių
priekinių stiklų ir šoninių stiklų prie keleivių sėdynių klijuoti bet kokios rūšies
šviesos pralaidumą mažinančias spalvotas plėveles trukdo prekiauti kitoje
valstybėje narėje arba valstybėje, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo
(toliau – ir EEE susitarimas) šalis, teisėtai pagaminta ir (arba) parduodama
spalvota plėvele, taip galimai pažeidžiant EB sutarties 28 ir 30 straipsnius bei
EEE susitarimo 11 ir 13 straipsnius. Kaip nustatė Teisingumo Teismas, minėtas
draudimas taikytas net ir tuo atveju, kai spalvotų plėvelių įprasto šviesos
pralaidumo rodiklis atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos
taisyklėje Nr. 43 „Suvienodinti reikalavimai dėl apsauginių stiklų patvirtinimo
ir jų montavimo transporto priemonėse“ (nuoroda į minėtą taisyklę pateikiama
1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvos 92/22/EEB dėl variklinių transporto
priemonių ir jų priekabų apsauginių stiklų bei stiklinimo medžiagų trečioje
konstatuojamojoje dalyje ir II B priede) nustatytas mažiausias leistinas vertes.
Pagal nusistovėjusią ETT praktiką, bet kokie valstybių narių komercinės
teisės aktai, galintys tiesiogiai ar netiesiogiai, iš tikrųjų ar potencialiai varžyti
Bendrijos vidaus prekybą, laikytini priemone, savo poveikiu lygiaverte
kiekybiniams apribojimams, kurie draudžiami pagal EB sutarties 28 straipsnį.
Teismas pažymėjo, jog suinteresuotosios šalys, prekybininkai ir privatūs
asmenys, žinodami, kad plėveles draudžiama klijuoti ant priekinių ir šoninių
stiklų prie variklinių transporto priemonių keleivių sėdynių, galbūt praktiškai
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visiškai nesuinteresuoti jų pirkti. Ginčytina nuostata daro įtaką beveik visų
kitose valstybėse narėse ar EEE susitarimo šalimis esančiose valstybėse teisėtai
gaminamų ir parduodamų spalvotų plėvelių, skirtų klijuoti ant variklinių
transporto priemonių stiklų, pardavimui valstybėje. Minėtą draudimą teismas
pripažino pertekliniu ir dėl to neproporcingu siekiamiems tikslams, todėl
konstatuota, kad valstybė, uždraudusi klijuoti bet kokias spalvotas plėveles
ant variklinių transporto priemonių stiklų, neįvykdė įsipareigojimų pagal EB
sutarties 28 ir 30 straipsnius bei EEE susitarimo 11 ir 13 straipsnius.
Kaip minėta, ginčo metu galioję Techniniai reikalavimai naudojamoms
kelių transporto priemonėms, taikant juos kartu su tuo metu galiojusia Leidimų
išdavimo kelių transporto priemonėms, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis
negu leistina, instrukcija, nustatė absoliutų draudimą apklijuoti automobilių
stiklus, patenkančius į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių
kampu (priekiniai, priekiniai šoniniai ir priekinių durų stiklai), bet kokia
plėvele, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
nustatyta tvarka galėjo būti išduodamas leidimas papildomai tamsinti langus.
Tačiau šio leidimo išdavimo sritis buvo labai ribota ir beveik visų privačių
asmenų valdomų bei naudojamų transporto priemonių, t. y. didžiosios dalies
transporto priemonių, priekinių, priekinių šoninių ir priekinių durų langų stiklų,
apklijavimas bet kokia plėvele buvo draudžiamas. Šis draudimas buvo taikomas
neatsižvelgiant į plėvelės šviesos pralaidumą. Todėl toks draudimas, teisėjų
kolegijos vertinimu, pakankamai reikšmingai ribojo kitose valstybėse teisėtai
gaminamų ir parduodamų spalvotų plėvelių prekybą Lietuvos Respublikoje –
dėl nustatyto plataus masto draudimo klijuoti bet kokias plėveles ant motorinių
transporto priemonių langų stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matymo
lauką 180 laipsnių kampu, dalis potencialių pirkėjų nebuvo suinteresuoti naudoti
ir pirkti tokias plėveles bei jų nepirko. Tai akivaizdžiai neigiamai veikė šių prekių
įvežimą į Lietuvos Respubliką. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, paremtu minėta
Teisingumo Teismo praktika, šis draudimas yra vertintinas kaip ribojantis
laisvą prekių, šiuo atveju tokių plėvelių, judėjimą Bendrijoje ir EB sutarties 28
straipsnio (ES veikimo sutarties suvestinės redakcijos 34 str.) prasme priskirtinas
kiekybiniams apribojimams lygiaverčio poveikio priemonėms.
Remiantis nusistovėjusia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika,
kiekybiniam importo ribojimui lygiavertė priemonė gali būti pateisinama tik
vienu iš EB sutarties 30 straipsnyje išvardytų bendrojo intereso pagrindų arba
vienu iš Teisingumo Teismo praktikoje nustatytų imperatyviųjų reikalavimų
(žr. 1979 m. vasario 20 d. sprendimo Rewe‑Zentral, vadinamojo Cassis de Dijon,
Nr. 120/78, 8 p.) su sąlyga, kad ir vienu, ir kitu atveju ši priemonė būtų tinkama
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siekiamo tikslo įgyvendinimui užtikrinti ir neviršytų to, kas būtina tam tikslui
pasiekti (2003 m. gegužės 8 d. sprendimo ATRAL, Nr. C‑14/02, 64 p.; 2005 m.
lapkričio 10 d. sprendimo Komisija prieš Portugaliją, Nr. C‑432/03, 42 p.).
Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta jokių priežasčių, kurios leistų
pateisinti Techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms
616 kodo 3 punkte įtvirtintą draudimą apklijuoti bet kokia plėvele stiklus,
patenkančius į priekinį vairuotojo matymo lauką 180 laipsnių kampu, kuris,
kaip minėta, laikytinas ribojančiu laisvą prekių judėjimą tarp Bendrijos
valstybių. Šiuo aspektu pastebėtina, kad šioje byloje teismas kreipėsi į Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministeriją, Valstybinę kelių transporto inspekciją
prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją,
Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
ir sudarė galimybes pareikšti savo nuomonę (taip pat ir dėl apribojimo
pateisinamumo), tačiau šios institucijos iš esmės nenurodė jokių konkrečių
argumentų ir įrodymų, kurie galėtų visiškai pateisinti nustatytą prekių laisvo
judėjimo apribojimą, ir apsiribojo bendro pobūdžio teiginiais.
Teisėjų kolegija pastebi, kad įtvirtinant draudimą apklijuoti plėvele
motorinių transporto priemonių langų stiklus, matyt, buvo siekiama
užtikrinti kelių eismo saugumą, kas, pagal Teisingumo Teismo praktiką, esant
tam tikroms sąlygoms galėtų sudaryti pateisinamas kliūtis laisvam prekių
judėjimui (Teisingumo Teismo 1994 m. spalio 5 d. sprendimas Van Schaik
byloje Nr. C-55/93, 19 p.; 2002 m. kovo 21 d. sprendimas Cura Anlagen byloje
Nr. C-451/99, 59 p.). Tačiau nagrinėjamu atveju tai nėra pakankama priežastis
visiškai pateisinti nagrinėjamą apribojimą.
Motorinių transporto priemonių techninių normų derinimu
Bendrijos lygmeniu iš esmės yra siekiama trijų tikslų: kelių eismo saugumo,
aplinkosaugos ir užtikrinti rinką prekybai variklinėmis transporto
priemonėmis pašalinant techninius prekybos apribojimus. Vadovaujantis
2001 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 2001/92/EB, kurią priimant buvo
atsižvelgta ir į kelių eismo saugumo reikalavimus, priekinių ir priekinių
šoninių transporto priemonės stiklų šviesos laidumas atitinkamai gali būti
75 ir 70 procentų. Tai leidžia daryti išvadą, kad net ir siekiant užtikrinti
kelių eismo saugumą, galbūt visiškai pakaktų numatyti reikalavimą, jog ant
priekinių, priekinių šoninių ir priekinių durų stiklų užklijavus atitinkamas
(galbūt tam tikrus standartus atitinkančias) tamsinimo plėveles, nebūtų
viršytos stiklų pralaidumo ribinės vertės. Juolab kad pagal Techninius
reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms ir Techninių
motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, Lietuvoje iš
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esmės buvo ir yra galima naudoti transporto priemonę su gamykliniu būdu
tamsintais stiklais, jei jų pralaidumas nėra mažesnis už nustatytąjį. Todėl
plataus masto absoliutus draudimas klijuoti bet kokias tamsinimo plėveles
ant atitinkamų langų stiklų negali būti pateisinamas dėl jo neproporcingumo
siekiamiems tikslams. Šiuo aspektu dar kartą pabrėžtina, kad valstybės
institucijos, į kurias teismas kreipėsi, nenurodė jokių konkrečių argumentų
ir įrodymų, kurie galėtų visa apimtimi pateisinti nustatytą prekių laisvo
judėjimo apribojimą, ir apsiribojo iš esmės bendro pobūdžio teiginiais.
Nagrinėjamoje byloje E. V. patrauktas administracinėn atsakomybėn dėl
to, kad 2007 m. gegužės 9 d., apie 21 val., K. Baršausko gatvėje, Kaune, vairavo
automobilį Subaru Impreza (valstybinis numeris (duomenys neskelbtini)),
kurio priekiniai šoniniai langų stiklai, administracinio teisės pažeidimo
protokolą surašiusios institucijos teigimu, buvo padengti šviesos laidumą
mažinančia plėvele, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 patvirtintus Techninius
reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms. Kauno miesto VPK
VP EPT AVS viršininko 2007 m. gegužės 22 d. nutarimu apeliantui skirta
nuobauda pagal ATPK 123 straipsnio 1 dalį. Šio nutarimo priėmimo metu
galiojusio ATPK 123 straipsnio 1 dalis numatė atsakomybę už transporto
priemonės vairavimą, neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka
išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos
laidumas mažesnis negu leistina. Administracinėn atsakomybėn traukiamo
asmens vairuotos transporto priemonės priekinių šoninių langų stiklų šviesos
pralaidumas nustatinėjamas nebuvo.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir į Europos Sąjungos
teisės normų viršenybę, teisėjų kolegija sprendžia, kad E. V., net jei jo
vairuojamos transporto priemonės langų stiklai buvo padengti šviesos
laidumą mažinančia plėvele, negali būti laikomas pažeidusiu Techninius
reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms ir juose įtvirtintą
draudimą papildomai apdoroti bet kokia plėvele automobilių stiklus,
patenkančius į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, nes
pastarasis draudimas prieštaravo Europos Bendrijos steigimo sutarties 28
straipsniui. Patikimų duomenų, kad ginčo langų stiklų šviesos laidumas buvo
mažesnis nei leistina, nėra. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Kauno apygardos
administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis ir Kauno miesto
vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos
Administracinės veiklos skyriaus viršininko 2007 m. gegužės 22 d. nutarimas
naikintini, o administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
E. V. apeliacinį skundą tenkinti.
Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos
Eismo priežiūros tarnybos Administracinės veiklos skyriaus viršininko 2007
m. gegužės 22 d. nutarimą ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008
m. birželio 6 d. nutartį panaikinti. Administracinio teisės pažeidimo bylą E. V.
atžvilgiu nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.

2.3. Dėl subjekto, galinčio tarpininkauti, sprendžiant atimtos teisės
vairuoti transporto priemones sutrumpinimo klausimą
Įstatymų leidėjas, nustatydamas visuomeninės organizacijos ar darbdavio
tarpininkavimo būtinumą, siekė, kad institucija ar teismas, spręsdami dėl
specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo, gautų duomenis,
leidžiančius kuo visapusiškiau ir objektyviau apibūdinti, charakterizuoti asmenį
nuobaudos vykdymo metu tam, kad teismas ar institucija galėtų išspręsti
pagrindinį klausimą – ar nuobauda jau pasiekė savo tikslus. Todėl pagrindinis
dėmesys turėtų būti teikiamas ne tarpininko teisinei formai (formalus
tarpininkavimo aspektas), bet tarpininko ir asmens, kuriam tarpininkaujama,
ryšiams, jų pobūdžiui ir intensyvumui, trukmei, t. y. tokioms aplinkybėms, kurios
leistų pagrįstai spręsti, kad tarpininkaujantis asmuo išties gali objektyviai,
visapusiškai ir išsamiai apibūdinti asmenį, jo elgesį nuobaudos vykdymo metu,
požiūrį į paskirtą nuobaudą (materialus tarpininkavimo aspektas). Taigi ne
tik asociacijų, kuriomis po Asociacijų įstatymo įsigaliojimo pagal teisinę formą
tapo visos visuomeninės organizacijos, bet ir kitų asmenų, pavyzdžiui, profesinių
sąjungų, politinių partijų, atitinkamų valstybės pripažintų religinių organizacijų
ir kitų asmenų, kurių veikla, susijusi su viešųjų, visuomeninių tikslų, interesų
įgyvendinimu, tarpininkavimai galėtų būti laikomi formaliai atitinkančiais ATPK
329 straipsnyje vartojamą visuomeninės organizacijos tarpininkavimo sąvoką.
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Administracinė byla Nr. N575-6596/2009
Procesinio sprendimo kategorija 45.4.3; 53

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. rugpjūčio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Ričardo
Piličiausko (pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Telšių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus apeliacinį skundą
dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 11 d. nutarimo S. V.
administracinio teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimu S. V.
nubaustas 1 000 litų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 1
metams už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 126 straipsnio 1 dalyje, padarymą.
Telšių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs S. V. prašymą sutrumpinti
teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, 2009 m. birželio 11
d. nutarimu jį tenkino, t. y. sutrumpino specialiosios teisės atėmimo terminą,
grąžinant teisę vairuoti nuo prašymo išsprendimo dienos (nuo nutarimo
įsiteisėjimo dienos).
Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyrius apeliaciniu skundu prašo
panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš
naujo pirmosios instancijos teisme. Teigia, kad teismas netinkamai taikė ATPK
329 straipsnio nuostatas, nes asmuo, 2009 m. balandžio 21 d. baustas pagal
ATPK 1331 straipsnio 1 dalį (transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme neatlikimas), taip
pat nepateikė visuomeninės organizacijos ar darbdavio tarpininkavimo rašto.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

II.

ATPK 329 straipsnyje nustatyta, kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė
vairuoti transporto priemones, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės
pažeidimo, nuobaudą paskyręs pareigūnas gali, praėjus ne mažiau kaip pusei
paskirtojo laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą,
o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas
neblaivus, ir pagal Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką
atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.
Lietuvos vyriausiojo administracinis teismas lingvistiniu būdu
aiškindamas šią teisės normą konstatuoja, kad ATPK 329 straipsnio taikymo
būtinos sąlygos yra šios:
1. Patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo turi būti atlikęs ne
mažiau nei pusę skirtos nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones
atėmimo;
2. Asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemones, tokios
teisės atėmimo laikotarpiu turi nepadaryti naujo teisės pažeidimo;
3. Visuomeninė organizacija, darbdavys tarpininkauja dėl teisės vairuoti
transporto priemones atėmimo laiko sutrumpinimo;
4. Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemones,
padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus, turi būti pateikta Vyriausybės
įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma.
Institucija ar teismas, taikydami ATPK 329 straipsnį, privalo nustatyti,
ar šios sąlygos yra.
Teismas pažymi, kad viena iš sąlygų specialiosios teisės atėmimo
terminui sutrumpinti yra visuomeninės organizacijos ar darbdavio
tarpininkavimas. Tačiau Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų
įstatymas, reglamentavęs šių organizacijų steigimo, veiklos ir pasibaigimo
teisinius pagrindus, neteko galios Lietuvos Respublikos 2004 m. sausio 22
d. įstatymu Nr. IX-1969 nuo 2004 m. vasario 14 d. ATPK 329 straipsnyje
įtvirtintas terminas „visuomeninė organizacija“ buvo specialusis teisinis
terminas iki 2004 m. vasario 14 d. ir turėjo būti aiškinamas, atsižvelgiant
į Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą. Įstatymų
leidėjui panaikinus šį įstatymą, ATPK 329 straipsnis nebuvo pataisytas.
Atsižvelgdamas į tai, teismas vertina, kad šiuo metu terminas „visuomeninė
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organizacija“ turi būti aiškinamas atsižvelgiant į įstatymo leidėjo ketinimus
nustatant visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimo būtinumą.
Teismas konstatuoja, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas visuomeninės
organizacijos ar darbdavio tarpininkavimo būtinumą, siekė, jog institucija ar
teismas, spręsdami dėl specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo,
gautų duomenis, leidžiančius kuo visapusiškiau ir objektyviau apibūdinti,
charakterizuoti asmenį nuobaudos vykdymo metu tam, kad teismas ar
institucija galėtų išspręsti pagrindinį klausimą – ar nuobauda jau pasiekė savo
tikslus. Teismas sutinka su mokslinėje literatūroje reiškiama nuomone, kad
pagrindinis dėmesys šiuo atveju turėtų būti teikiamas ne tarpininko teisinei
formai (formalus tarpininkavimo aspektas), bet tarpininko ir asmens, kuriam
tarpininkaujama, ryšiams, jų pobūdžiui ir intensyvumui, trukmei, t. y. tokioms
aplinkybėms, kurios leistų pagrįstai spręsti, kad tarpininkaujantis asmuo išties
gali objektyviai, visapusiškai ir išsamiai apibūdinti asmenį, jo elgesį nuobaudos
vykdymo metu, požiūrį į paskirtą nuobaudą (materialus tarpininkavimo
aspektas) (Brazdeikis, A. Kai kurie administracinių teisės pažeidimų
kodekso taikymo klausimai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis, 2008, Nr. 4(14), p. 156−157). Taigi ne tik asociacijų, kuriomis po
Asociacijų įstatymo įsigaliojimo pagal teisinę formą tapo visos visuomeninės
organizacijos, bet ir kitų asmenų, pavyzdžiui, profesinių sąjungų, politinių
partijų, atitinkamų valstybės pripažintų religinių organizacijų ir kt. asmenų,
kurių veikla, susijusi su viešųjų, visuomeninių tikslų, interesų įgyvendinimu,
tarpininkavimai galėtų būti laikomi formaliai atitinkančiais ATPK 329
straipsnyje vartojamą visuomeninės organizacijos tarpininkavimo sąvoką.
Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi diskreciją
vertinti, ar gautas tarpininkavimas yra pakankamas objektyviai apibūdinti
asmenį, ar tarpininkaujantis asmuo yra susijęs su viešųjų, visuomeninių tikslų,
interesų įgyvendinimu.
Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus,
vertina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ATPK
329 straipsnį – byloje nėra visuomeninės organizacijos ar darbdavio
tarpininkavimo, o taip pat byloje yra duomenų, kad asmuo, patrauktas
administracinėn atsakomybėn, teisės vairuoti transporto priemones atėmimo
laikotarpiu padarė naują teisės pažeidimą − S. V. 2009 m. balandžio 21 d.
baustas pagal ATPK 1331 straipsnio 1 dalį (b. l. 34).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas nepagrįstai
patenkino patraukto administracinėn atsakomybėn asmens prašymą dėl teisės
vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo.
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Apeliacinės instancijos teismas negali rašytinio proceso tvarka galutinai
nuspręsti dėl administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirtos
teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino trukmės, be to,
byloje nėra pakankamai duomenų apie teisės vairuoti transporto priemones
atėmimo vykdymą, todėl prašymo svarstymas grąžinamas pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos
skyriaus apeliacinį skundą patenkinti.
Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 11 d. nutarimą panaikinti,
S. V. prašymą dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino
sutrumpinimo grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
3.1.1. Dėl institucijos, priėmusios sprendimą išduoti daugkartinę
nacionalinę vizą užsienio valstybės piliečiui, teisės nuspręsti atsisakyti
išduoti tą pačią vizą
Dėl aplinkybių, sudarančių rimtą viešosios tvarkos pažeidimų grėsmę
Institucija, priėmusi sprendimą išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą
užsienio valstybės piliečiui, neturi teisės iš naujo išnagrinėti to paties prašymo
ir priimti visiškai priešingą sprendimą – atsisakyti išduoti tą pačią vizą tam
pačiam asmeniui tam pačiam laikotarpiui. Tačiau tai nereiškia, kad ši institucija,
vėliau nustačiusi ir įvertinusi tam tikrus faktus, kurie galėtų būti pripažinti
vizos panaikinimo pagrindais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos įstatymo dėl
užsieniečių teisinės padėties 20 straipsnio 1 dalyje, neturi galimybės panaikinti
tokios vizos. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs teikimą dėl
vizos panaikinimo, nustato, ar teikime nurodomos aplinkybės yra pakankamas
faktinis ir teisinis pagrindas panaikinti vizą, ir priima nustatytais faktais ir teisės
aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ar atsisakyti panaikinti vizą.
Turkijos piliečiui tiesiogiai suteiktos teisės gali būti atimtos jį išsiunčiant, tik jei
šią priemonę pateisina aplinkybė, kad suinteresuoto asmens asmeninis elgesys
kelia konkrečią naujų rimtų viešosios tvarkos pažeidimų grėsmę. Ta aplinkybė,
kad asmuo buvo baustas administracinėmis nuobaudomis už administracinius
teisės pažeidimus bei tai, jog jis buvo nuteistas už kriminalinio pobūdžio veikos
padarymą, nebūtinai sudaro rimtą pagrindą manyti, kad šis užsienietis gali
užsiimti neteisėta veika, už kurią yra nustatyta atsakomybė pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.

59

I. Administracinių teismų praktika

Administracinė byla Nr. A822-1109/2009
Procesinio sprendimo kategorija 3.1; 3.3; 37.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. lapkričio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Anželai Mirošnikovai,
atsakovo atstovei Ramunei Žūklijaitei,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Kristinai Sakauskienei,
viešame teisme posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos bei trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės
saugumo departamento apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo M. K. (M. K.) skundą atsakovui Migracijos
departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamentui, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

2008 m. rugpjūčio 1 d. Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas)
Užsieniečių reikalų skyriaus sprendimu „Dėl daugkartinės nacionalinės
(D) vizos išdavimo Turkijos Respublikos piliečiui M. K.“ Nr. (15/58) 17U-374 nuspręsta išduoti Turkijos Respublikos piliečiui M. K., gim.
1966 m. sausio 1 d., daugkartinę nacionalinę (D) vizą, galiojančią iki
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2008 m. gruodžio 19 d.; pavesti Klaipėdos m. VPK VP Migracijos skyriui
įforminti daugkartinę nacionalinę (D) vizą Turkijos Respublikos piliečiui
M. K., gim. 1966 m. sausio 1 d. (b. l. 31). 2008 m. rugpjūčio 6 d. Migracijos
departamento Užsieniečių reikalų skyriaus sprendimu „Dėl atsisakymo
išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą Turkijos Respublikos piliečiui M. K.“
Nr. (15/5-8) 17U-377 nuspręsta atsisakyti išduoti daugkartinę nacionalinę (D)
vizą Turkijos Respublikos piliečiui M. K., gim. 1966 m. sausio 1 d.; panaikinti
Migracijos departamento Užsieniečių reikalų skyriaus 2008 m. rugpjūčio 1 d.
sprendimą Nr. (15/5-8) 17U-374 (b. l. 33–34).
2008 m. rugpjūčio 7 d. Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos
komisariato Viešosios policijos Migracijos skyriaus sprendimu buvo
nuspręsta įpareigoti Turkijos Respublikos pilietį M. K. išvykti iš Lietuvos
Respublikos į Turkiją per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos; įspėti
Turkijos Respublikos pilietį M. K., kad per nustatytą laiką jam neišvykus iš
Lietuvos Respublikos, bus priimtas sprendimas dėl jo išsiuntimo iš šalies (b. l.
9). 2008 m. rugpjūčio 7 d. Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato
Viešosios policijos Migracijos skyriaus sprendime yra nurodyta, kad
sprendimas įteiktas M. K. 2008 m. rugpjūčio 7 d.
Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. rugpjūčio 13 d.
kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Migracijos
departamento 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (15/5-8) 17U-377; 2)
įpareigoti Migracijos departamentą išduoti pareiškėjui ilgalaikę nacionalinę
(D) vizą; 3) įpareigoti atsakovą atlyginti pareiškėjo patirtas žyminio mokesčio
išlaidas, taip pat skundo surašymo ir padavimo išlaidas bei kitas išlaidas,
susijusias su bylos nagrinėjimu (b. l. 3–5).
Pareiškėjas nurodė, kad jis yra Turkijos pilietis, į Lietuvą atvyko teisėtai ir
gyveno Lietuvoje nuo 2002 m., turėdamas leidimą laikinai gyventi. Paskutinio
leidimo laikinai gyventi Lietuvoje terminas baigėsi 2008 m. birželio 21 d.
Klaipėdos VPK VP Migracijos skyriui pateikė prašymą išduoti jam naują
leidimą laikinai gyventi. Iki tol, kol prašymas bus išnagrinėtas ir bus priimtas
sprendimas, pareiškėjas pateikė prašymą išduoti ilgalaikę nacionalinę (D) vizą.
Atsakovas skundžiamu sprendimu neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė išduoti
prašomą vizą. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvoje turi savo verslą – individualią
įmonę, gyvena neregistruotoje santuokoje su Lietuvos Respublikos piliete N.
D., su kuria augina jų mažametį vaiką. Pareiškėjas siekia ilgalaikio buvimo
Lietuvos Respublikoje. Pažymėjo, kad atsakovui buvo pateikti visi dokumentai,
įrodantys paminėtas aplinkybes. Pareiškėjo teigimu, atsakovas grindžia savo
atsisakymą išduoti jam daugkartinę nacionalinę (D) vizą tuo, kad atliekant
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konsultavimosi procedūrą, kuri nustatyta Bendrosios konsulinės instrukcijos
Šengeno konvencijos susitariančių šalių diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms dėl vizų II skyriaus 2 dalyje, buvo gautas neigiamas
atsakymas. Pareiškėjo nuomone, spręsdamas klausimą dėl ilgalaikės
nacionalinės (D) vizos išdavimo, atsakovas privalėjo vadovautis tarptautiniais
teisės aktais ir Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi.
Pareiškėjas pažymėjo, kad jis prašė atsakovo išduoti ne trumpalaikę (iki 3
mėn.) Šengeno vizą, o ilgalaikę nacionalinę (D) vizą, kurios išdavimo taisykles
reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai. Pareiškėjo nuomone, Užsieniečių
teisinės padėties įstatyme nėra numatytas nė vienas pagrindas, esant kuriam
galima buvo atsisakyti pareiškėjui išduoti prašomą vizą. Atsakovo teiginiai,
kad turėdamas tokią vizą, pareiškėjas Lietuvoje gali užsiimti nelegalia veikla,
paremti tik prielaidomis ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjo teigimu,
atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pažeidė Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį, kuris įpareigoja gerbti
kiekvieno asmens teisę į šeimos gyvenimą ir draudžia bet kokius šios teisės
apribojimus. Pareiškėjas pažymėjo, kad iki šiol sprendimas išduoti jam laikiną
leidimą gyventi Lietuvoje nėra priimtas, todėl visą šį laikotarpį pareiškėjo
teisėtas buvimas Lietuvoje būtų galimas turint ilgalaikę nacionalinę (D) vizą.
Neturėdamas vizos, pareiškėjas bus priverstinai atskirtas nuo savo šeimos ir
negalės dalyvauti mažamečio vaiko auklėjime, naudotis kitomis kaip vaiko
tėvui suteikiamomis teisėmis.
Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į pareiškėjo
skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 24–26). Atsakovas paaiškino,
kad pareiškėjui buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje iki
2008 m. birželio 21 d. Nurodė, kad Leidimų laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo
įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-329, 6 punkte nustatyta, kad
prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi užsienietis asmeniškai pateikia
dar nepasibaigus turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikui – likus ne
mažiau kaip 2 mėnesiams iki šio dokumento galiojimo laiko pabaigos, bet ne
anksčiau kaip prieš 4 mėnesius. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nustatytu laiku
prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi nepateikė, o 2008 m. birželio 19 d.
Klaipėdos m. VPK VP Migracijos skyriui pateikė prašymą išduoti jam leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas
neįvykdė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 124 straipsnio 1 dalyje
nustatyto reikalavimo – išvykti iki leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos
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iš Lietuvos Respublikos. Pažymėjo, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikoje
nuo 2008 m. birželio 22 d. gyveno neteisėtai, dėl ko jam 2008 m. liepos 31 d.
paskirta
administracinė
nuobauda.
Nurodė,
kad
pareiškėjas
2008 m. liepos 31 d. pateikė Klaipėdos m. VPK VP Migracijos skyriui prašymą
išduoti jam daugkartinę nacionalinę (D) vizą ir 2008 m. rugpjūčio 1 d.
minėta viza pareiškėjui buvo išduota. Atsakovo teigimu, vadovaujantis
Bendrųjų konsulinių instrukcijų Šengeno konvencijos susitariančiųjų šalių
diplomatinėms atstovybės ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų 5A priedo
nuostatomis, dėl vizos išdavimo pareiškėjui buvo privaloma konsultuotis su
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu ir Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Atsakovas nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 6 d. iš Klaipėdos m. VPK VP
Migracijos skyriaus gautas pranešimas apie tai, kad atliekant konsultavimosi
procedūrą, kuri nustatyta Bendrosiose konsulinėse instrukcijose, iš Valstybės
saugumo departamento buvo gautas neigiamas atsakymas, t. y. nepritarimas
dėl vizos pareiškėjui išdavimo pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19
straipsnio 4 punktą. Todėl, atsakovo teigimu, vadovaudamasis galiojančiais
aktais, jis priėmė sprendimą atsisakyti išduoti daugkartinę nacionalinę (D)
vizą pareiškėjui ir panaikino 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės saugumo departamentas
atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 46, 47).
Nurodė, kad, remiantis trečiojo suinteresuoto asmens turimais duomenimis,
yra pakankamas pagrindas manyti, kad pareiškėjas Lietuvoje gali užsiimti
neteisėta veikla. Pažymėjo, kad 2008 m. birželio 16 d. Tryro (Vokietija)
pirmosios instancijos teismas nuteisė pareiškėją dėl išžaginimo dvejų metų
laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant. Be to, atsakovo
teigimu, pareiškėjas sistemingai pažeidinėjo Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatas: 2 kartus, t. y. 2005 m. birželio 15 d. ir 2008 m. liepos 31 d. jam
buvo skirtos administracinės nuobaudos už užsieniečių atvykimo į Lietuvos
Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos
pažeidimus, pareiškėjui 10 kartų buvo taikyta administracinė atsakomybė už
Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nurodė, kad 2007 m. vasario 1 d. pareiškėjui
buvo iškelta administracinė byla dėl nedidelio chuliganizmo. Pažymėjo, kad
trečiasis suinteresuotas asmuo turi dar ir papildomos įslaptintos informacijos.
Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, įvertinęs visas aplinkybes ir
remdamasis Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 4 punktu,
Valstybės saugumo departamentas pagrįstai pasiūlė pareiškėjui neišduoti
vizos. Pažymėjo, kad atsakovas, siekdamas išsiaiškinti, ar nėra Užsieniečių
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teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje nurodytų pagrindų atsisakyti išduoti
vizą, teisėtai konsultavosi su kompetentingomis Lietuvos institucijomis, tarp
jų ir su Valstybės saugumo departamentu.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio
24 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Panaikino
2008 m. rugpjūčio 6 d. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių reikalų skyriaus sprendimą „Dėl
atsisakymo išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą Turkijos Respublikos
piliečiui M. K.“ Nr. (15/5-8) 17U-377, kuriuo nuspręsta atsisakyti išduoti
daugkartinę nacionalinę (D) vizą Turkijos Respublikos piliečiui M. K., gim.
1966 m. sausio 1 d.; kuriuo nuspręsta panaikinti Migracijos departamento
Užsieniečių reikalų skyriaus 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. (15/5-8)
17U-374. Kitoje dalyje M. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nustatė, kad pareiškėjas Turkijos Respublikos pilietis
nuo 2002 m. gyvena Lietuvos Respublikoje turėdamas leidimą laikinai
gyventi, paskutinio leidimo laikinai gyventi Lietuvoje terminas baigėsi
2008 m. birželio 21 d. 2008 m. birželio 19 d. pareiškėjas pateikė Klaipėdos
m. VPK VP Migracijos skyriui prašymą išduoti jam leidimą laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjo prašymas išduoti jam leidimą laikinai
gyventi Lietuvoje iki 2008 m. spalio 14 d., t. y. iki teismo posėdžio šioje
byloje dienos nėra išnagrinėtas. 2008 m. liepos 31 d. pareiškėjas pateikė
Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos
Migracijos skyriui prašymą išduoti jam daugkartinę nacionalinę (D) vizą
(b. l. 28). 2008 m. rugpjūčio 1 d. Migracijos departamento sprendimu
nuspręsta pareiškėjui išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą, galiojančią
iki 2008 m. gruodžio 19 d. (b. l. 31). 2008 m. rugpjūčio 6 d. Migracijos
departamento sprendimu nuspręsta atsisakyti išduoti pareiškėjui
daugkartinę nacionalinę (D) vizą ir panaikinti Migracijos departamento
2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą (b. l. 33, 34).
Migracijos departamentas, priimdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d.
skundžiamą sprendimą ir atsisakydamas išduoti pareiškėjui nacionalinę
(D) vizą, vadovavosi 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymo
dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 19 straipsnio 4 punktu.
Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus reglamentuoja
2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės
64

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

padėties Nr. IX-2206, šio įstatymo priede nurodyti įgyvendinami Europos
Sąjungos teisės aktai, kiti nacionalinės teisės bei tarptautinės teisės aktai.
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 17
straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad užsienietis, turintis nacionalinę vizą, gali
atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius.
1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno
susitarimo, sudaryto tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių,
Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių,
dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (Šengeno
konvencija) 3 skyriaus „Vizos“ 2 skirsnio „Ilgalaikės vizos“ 18 straipsnyje
yra numatyta, kad vizos ilgesniam kaip trijų mėnesių buvimo laikotarpiui
yra nacionalinės vizos, išduodamos vienos iš Susitariančiųjų Šalių pagal jos
nacionalinės teisės aktus. Šengeno konvencijos 3 skyriaus „Vizos“ 1 skirsnio
„Trumpalaikės vizos“ 17 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad Vykdomasis
komitetas nustato bendras prašymų išduoti vizas nagrinėjimo taisykles,
užtikrina tinkamą jų taikymą ir derina jas prie naujų situacijų ir aplinkybių;
2 dalyje – Vykdomasis komitetas taip pat tiksliai apibrėžia atvejus, kai vizos
išdavimas siejamas su konsultavimusi su Susitariančiosios Šalies, kuriai
pateiktas prašymas, centrine institucija ir prireikus – su kitų Susitariančiųjų
Šalių centrinėmis institucijomis.
2005 m. gruodžio 22 d. Bendrųjų konsulinių instrukcijų Šengeno
konvencijos susitariančiųjų šalių diplomatinėms atstovybės ir konsulinėms
įstaigoms dėl vizų 1 straipsnyje, reglamentuojančiame taikymo sritį, yra
numatyta, kad Bendrųjų konsulinių instrukcijų bendrosios nuostatos yra
grindžiamos Šengeno konvencijos 3 skyriaus (1 ir 2 skirsnių) nuostatomis,
taikomomis nagrinėjant prašymus išduoti vizą ne ilgesniam kaip trijų mėnesių
laikotarpiui, įskaitant tranzitines vizas, galiojančias visų susitariančiųjų šalių
teritorijose. Ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui išduodamoms vizoms
toliau taikomos nacionalinės procedūros, o jų turėtojams suteikiama teisė būti
tik vienos valstybės teritorijoje.
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 21
straipsnio 8 dalyje yra numatyta, kad dokumentų vizai gauti pateikimo ir
vizos išdavimo, taip pat vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, vizos
panaikinimo tvarkai taikomos Bendrosios konsulinės instrukcijos ir Vidaus
reikalų ministro kartu su Užsienio reikalų ministru nustatyta tvarka tiek, kiek
ji neprieštarauja Bendrosioms konsulinėms instrukcijoms.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109
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yra patvirtintos Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir
vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje
turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo, kelionių organizatorių ir
kelionių agentūrų akreditavimo atvejų nustatymo, kai užsienietis, turintis
vizą, gali studijuoti, dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje,
taisyklės (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 97 punkte yra numatyta, kad gavęs
iš centrinės institucijos neigiamą atsakymą dėl vizos išdavimo, nustatęs
atsisakymo išduoti vizą pagrindus, taip pat, kai užsienietis neatitinka
vizos išdavimo sąlygų, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima
sprendimą atsisakyti išduoti vizą užsieniečiui.
Atsakovas priėmė skundžiamą sprendimą – atsisakyti išduoti nacionalinę
vizą, gavęs centrinės institucijos – Valstybės saugumo departamento
– neigiamą atsakymą, kuris nurodė, kad jo turimais duomenimis, yra
pakankamas pagrindas manyti, jog pareiškėjas Lietuvoje gali užsiimti neteisėta
veikla. Nurodytą išvadą patvirtina faktai, jog užsieniečiui daug kartų buvo
taikyta administracinė atsakomybė, jo atžvilgiu priimtas apkaltinamasis teismo
nuosprendis už nusikaltimo padarymą bei kita turima informacija.
Teismas byloje esančių įrodymų pagrindu padarė išvadą, kad pareiškėjui
daug kartų buvo taikyta administracinė atsakomybė už Kelių eismo taisyklių
pažeidimus (b. l. 48–51); 2005 m. birželio 15 d. ir 2008 m. liepos 31 d.
pareiškėjui buvo skirtos administracinės nuobaudos už užsieniečių atvykimo
į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo
iš jos tvarkos pažeidimus (b. l. 52); 2008 m. birželio 16 d. Tryro (Vokietija)
pirmosios instancijos teismas nuteisė pareiškėją dėl išžaginimo dviejų metų
laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant, priteisiant į valstybės
kasą sumokėti 4 000 eurų piniginę baudą (b. l. 69–74).
Teismas, aiškindamas anksčiau minėtų teisės normų turinį, padarė
išvadą, kad atsakovas be pagrindo taikė Taisyklių 97 punktą ir, nagrinėdamas
nacionalinės vizos išdavimo klausimą, konsultavosi su centrine institucija.
Nurodyta Taisyklių nuostata netaikytina sprendžiant nacionalinės vizos
išdavimo klausimą. Nurodytą išvadą patvirtina tiek minėtos Šengeno
konvencijos, tiek Bendrųjų konsulinių instrukcijų nuostatos, taikytinos
Šengeno vizų išdavimo atvejais.
Teismo vertinimu, Migracijos departamentas nepagrįstai nurodė,
jog priimdamas sprendimą dėl vizos išdavimo, gavęs neigiamą centrinės
institucijos atsakymą, negalėjo priimti pareiškėjui palankaus sprendimo. Pagal
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 21 straipsnio
3 dalies 4 punktą, sprendimą dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą priima
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Migracijos departamentas. Todėl Migracijos departamentas turi vertinti
visas aplinkybes ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Teismas priėjo prie
išvados, kad Migracijos departamentas netinkamai vykdė minėtą įstatymo
nuostatą, nevertindamas visų šiuo atveju reikšmingų aplinkybių. Migracijos
departamentas, įvertinęs minėtą informaciją dėl pareiškėjo padarytų teisės
pažeidimų, padarė nepagrįstą išvadą, kad pagal Įstatymo 19 straipsnio
4 punktą turi būti atsisakyta išduoti pareiškėjui vizą, kadangi yra rimtas
pagrindas manyti, kad jis Lietuvos Respublikoje gali užsiimti neteisėta veikla,
už kurią yra nustatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Atskirų teisės pažeidimų, už kuriuos pareiškėjas yra nubaustas įstatymų
nustatyta tvarka, padarymas nesudaro pagrindo tvirtinti, kad pareiškėjas
ateityje sąmoningai užsiims Lietuvos Respublikoje neteisėta veikla, t. y.
sistemingai vykdys tam tikrą neteisėtą veiklą.
Pažymėjo, kad Migracijos departamentas, minėdamas teisės pažeidimus,
nurodė ir 2008 m. liepos 31 d. pareiškėjui skirtą administracinę nuobaudą
už užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per
ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimus (b. l. 36, 52). Byloje esantys
rašytiniai įrodymai bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai patvirtina,
kad nurodytas pažeidimas padarytas dėl to, kad pareiškėjo paskutinio leidimo
laikinai gyventi Lietuvoje terminas baigėsi 2008 m. birželio 21 d. ir pareiškėjas,
pažeisdamas nustatytą terminą, 2008 m. birželio 19 d. padavė prašymą išduoti
jam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams
išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo įvertinimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymu
Nr. 1V-329, 6 punkte nustatyta, kad prašymą pakeisti leidimą laikinai
gyventi užsienietis asmeniškai pateikia dar nepasibaigus turimo leidimo
laikinai gyventi galiojimo laikui – likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki šio
dokumento galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius.
2008 m. kovo 2 d. – 2008 m. balandžio 18 d. pareiškėjui Lietuvoje buvo
paskirta kardomoji priemonė – suėmimas (b. l. 68), 2008 m. balandžio 18 d.
– 2008 m. birželio 16 d. pareiškėjas buvo sulaikytas Vokietijoje (b. l. 70–74)
dėl minėtos baudžiamosios bylos, kurioje yra nuteistas. Todėl pareiškėjas
negalėjo tinkamai įgyvendinti savo teisių ir pareigų, atsirandančių jam kaip
užsieniečiui, gyvenančiam Lietuvoje, dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių.
Teismas konstatavo, kad Migracijos departamentas nepagrįstai
neatsižvelgė į tai, kad Turkijos pilietis į Lietuvą atvyko teisėtai ir gyveno
Lietuvoje nuo 2002 m., turėdamas leidimą laikinai gyventi. Pareiškėjo
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gyvenamoji vieta nuo 2005-06-21 yra deklaruota Klaipėdoje, kartu su N.
D. ir N. K. (b. l. 13). Migracijos departamentas nepagrįstai neatsižvelgė į tai,
kad pareiškėjas Lietuvoje turi savo verslą – individualią įmonę (b. l. 14–18).
Pareiškėjo įmonė yra gavusi būtinus leidimus licencijuojamai veiklai vykdyti,
įmonėje dirba 7 darbuotojai, įmonė moka socialinio draudimo mokesčius
(b. l. 75–81). Migracijos departamentas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo
šeimos interesus. Pareiškėjas nurodė, kad gyvena neregistruotoje santuokoje
su Lietuvos Respublikos piliete N. D., su kuria turi mažametę dukrą – N. K. (b.
l. 11). N. K. yra gimusi 2005 m. sausio 11 d. ir 2006 m. kovo 20 d. pripažinta
Lietuvos Respublikos piliete (b. l. 12).
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
8 straipsnyje yra numatyta kiekvieno asmens teisė, kad būtų gerbiamas
jo šeimos gyvenimas. Būtinumas atsižvelgti į Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio nuostatą ne kartą
buvo minimas Teisingumo Teismo sprendimuose, svarstant klausimus
dėl užsieniečių teisinės padėties. Teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi
Teisingumo Teismo suformuota praktika (byla C-540/03).
Pažymėjo, kad pareiškėjas, gyvenantis Lietuvoje nuo 2002 m., pagal
2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių
piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso bei pagal atitinkamas
nacionalinės teisės normas turėtų teisę pretenduoti į ilgalaikio gyventojo
statusą. Todėl nepagrįstu pripažino atsakovo motyvą, jog pareiškėjas turėtų
išvykti iš Lietuvos keliems mėnesiams, t.y. iki to laiko, kol bus išnagrinėtas jo
prašymas dėl leidimo laikinai gyventi, gauti užsienio valstybės ambasadoje
naują leidimą laikinai gyventi ir tuomet grįžti į Lietuvą. Nepagrįstais
pripažino ir atsakovo argumentus, neva pareiškėjas, įgyvendindamas savo
teisę į šeimos gyvenimą, turi galimybę susitikti su vaiku, jeigu vaikas su
motina atvyktų gyventi į Turkiją. Pareiškėjo atstovė nurodė, jog pareiškėjas
19 metų Turkijoje negyvena. Todėl abejotina yra pareiškėjo galimybė įsikurti
nurodytoje valstybėje kartu su šeima, t. y. su mažamete dukra N. K. bei N. D.
keliems mėnesiams, išvykus iš valstybės, kurioje yra pareiškėjo įmonė, kuriai
vadovauja N. D. Be to, ši galimybė priklausytų ne vien nuo pareiškėjo, bet
ir nuo kito asmens valios bei nuo minėtų objektyvių priežasčių, kurios daro
praktiškai neįmanomu pareiškėjo teisės į šeimos gyvenimą įgyvendinimą.
Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas priėjo išvadą, kad
Migracijos departamentas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, todėl jis
naikintinas. Pažymėjo, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus
– išduoti nacionalinę vizą todėl, kad panaikinus skundžiamą sprendimą, liks
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galioti atsakovo 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimas, kuriuo pareiškėjui buvo
išduota daugkartinė nacionalinė (D) viza, galiojanti iki 2008 m. gruodžio 19 d.
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės saugumo departamentas
(toliau – ir VSD) apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.
Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
1. Teismas, aiškindamas bei taikydamas Dokumentų vizai gauti
pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės
punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos
panaikinimo, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo,
atvejų nustatymo, kai užsienietis turintis vizą, gali studijuoti, dirbti ar
užsiimti kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109,
neteisingai konstatavo, kad vizų išdavimo procedūroje centrinė institucija
yra VSD. Taisyklių 80 punktas aiškiai nurodo, jog Migracijos departamentas
yra centrinė institucija. Todėl teismo sprendime išdėstyti argumentai,
jog „atsakovas be pagrindo taikė Taisyklių 97 punktą ir, nagrinėdamas
nacionalinės vizos išdavimo klausimą, konsultavosi su centrine institucija“
yra nepagrįsti.
2. VSD nuomone, teismas netinkamai ištyrė faktines bylos aplinkybes
bei jose esančius duomenis ir dėl to padarė nepagrįstas išvadas. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 21
straipsnio 3 dalies 4 punktu, sprendimą dėl trumpalaikių ir nacionalinių
vizų išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą priima Migracijos departamentas.
Prieš priimdamas sprendimą dėl vizos prašymo, Migracijos departamentas
turi įvertinti, ar nėra Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ 19 straipsnyje nurodytų vizos neišdavimo pagrindų. Dėl
šios priežasties Migracijos departamentas pagrįstai kreipėsi į VSD, kuris
rekomendavo neišduoti vizos Turkijos Respublikos piliečiui M. K., nes
pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 19
straipsnio 4 dalį, buvo ir, VSD nuomone, yra rimtas pagrindas manyti, kad M.
K. Lietuvoje gali užsiimti neteisėta veikla. Tokią išvadą VSD padarė įvertinęs
turimą informaciją apie minėtą Turkijos Respublikos pilietį, t. y. 2008 m.
birželio 16 d. Tryro (Vokietija) teismas nuteisė M. K. dėl išžaginimo dviejų
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metų laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant, taip pat Lietuvoje
M. K. nuolat pažeidinėjo Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas: 2 kartus,
t. y. 2005 m. birželio 15 d. ir 2008 m. liepos 31 d. jam buvo skirta 300 Lt
bauda už užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo
per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimus (Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 206 str.); M. K. 10 kartų buvo
taikyta administracinė atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Taip
pat turima ir kitos įslaptintos informacijos (slaptumo žyma – SLAPTAI) apie
neteisėtą M. K. veiklą. Be to, manytina, kad teismas nepagrįstai konstatavo,
jog norint taikyti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ 19 straipsnio 4 punkte numatytą vizos neišdavimo pagrindą,
būtina įrodyti tam tikros neteisėtos veiklos sistemiškumą, nors pagal minėtą
įstatymo nuostatą nereikalaujama įrodyti šio požymio. Kita vertus, vien ta
aplinkybė, kad M. K. 10 kartų buvo baustas administracinėmis bausmėmis už
administracinius teisės pažeidimus bei tai, jog šis Turkijos Respublikos pilietis
buvo nuteistas už kriminalinio pobūdžio veikos padarymą, charakterizuoja
šį asmenį neigiamai ir parodo jo polinkį nesilaikyti galiojančių teisės aktų
reikalavimų ir daryti priešingas teisei veikas.
3. Taip pat, VSD nuomone, teismas, nagrinėdamas bylą pirmąja
instancija, nepagrįstai padarė išvadą, kad Migracijos departamentas
neatsižvelgė į pareiškėjo šeimos interesus. Europos Bendrijų Teisingumo
Teismas ne kartą yra pažymėjęs (pvz., byloje C-540/03), kad Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija neužtikrina užsieniečiui
teisės įvažiuoti ir gyventi konkrečios šalies teritorijoje. Šioje administracinėje
byloje pareiškėjas M. K. nėra pateikęs įtikinančių įrodymų, kad jis negalėtų
susijungti su šeima (savo vaiku) kitos valstybės teritorijoje. Mano, kad dėl šių
priežasčių nėra pagrindo tvirtinti, jog neišdavus nacionalinės vizos M. K. būtų
pažeista teisė į šeimos gyvenimo gerbimą.
Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą pareiškėjo skundą atmetant.
Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:
1. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo M. K. skundą, neteisingai taikė
materialines teisės normas. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 19 straipsnio 4 dalis nustato, kad
vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad
jis Lietuvos Respublikoje gali užsiimti neteisėta veika, už kurią yra nustatyta
atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Įstatymo 21 straipsnio 3
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dalies 4 punktas nustato, kad sprendimus dėl trumpalaikių ir nacionalinių
vizų išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą, jos panaikinimo, dėl visų rūšių vizų
panaikinimo priima Migracijos departamentas. Migracijos departamentas,
siekdamas nustatyti, ar yra pagrindas atsisakyti išduoti vizą užsieniečiui,
kreipėsi į kompetentingą instituciją, t. y. Valstybės saugumo departamentą.
Iš Valstybės saugumo departamento buvo gautas neigiamas atsakymas, t. y.
nepritarimas dėl vizos išdavimo M. K. pagal Įstatymo 19 straipsnio 4 punktą.
Dokumentų vizai gauti pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl vizos
išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą priėmimą bei kitus su vizų išdavimu
susijusius klausimus reglamentuoja Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos
išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo
Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo,
kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo, atvejų nustatymo,
kai užsienietis turintis vizą, gali studijuoti, dirbti ar užsiimti kita teisėta
veikla Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109. Taisyklių 97 punktas nustato,
kad gavęs iš centrinės institucijos neigiamą atsakymą dėl vizos išdavimo,
nustatęs atsisakymo išduoti vizą pagrindus, įgaliotas vizų tarnybos valstybės
tarnautojas priima sprendimą atsisakyti išduoti vizą užsieniečiui. Teismas,
aiškindamas minėtos teisės normos turinį, neteisingai centrine institucija
įvardijo Valstybės saugumo departamentą. Taisyklių 80 punktas nustato, kad
centrinė institucija yra Migracijos departamentas.
2. Nesutinka su teismo išvada, jog Migracijos departamentas netinkamai
vykdė Įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatą (sprendimus dėl
trumpalaikių ir nacionalinių vizų išdavimo ar atsisakymo jas išduoti priima
Migracijos departamentas), t. y. nevertino visų reikšmingų aplinkybių.
Pažymi, kad Migracijos departamentas nėra kompetentingas vertinti
pagrindų, kurie leistų spręsti, ar užsienietis gali vykdyti neteisėtas veikas
Lietuvos Respublikoje, todėl būtent šiuo tikslu Migracijos departamentas
kreipėsi į kompetentingą instituciją – Valstybės saugumo departamentą, iš
kurio gavo neigiamą atsakymą. Be to, Valstybės saugumo departamentas
informavo, kad turi ir kitos įslaptintos informacijos (slaptumo žyma –
SLAPTAI) apie pareiškėjo neteisėtą veiklą. Taigi šiuo atveju Migracijos
departamentas negalėjo neatsižvelgti į kompetentingos institucijos išvadą ir
pats savarankiškai vertinti informaciją apie neteisėtas pareiškėjo veikas.
3. 2007 m. birželio 21 d. M. K. išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje Nr. LT7221387 galiojo iki 2008 m. birželio 21 d. Pasibaigus leidimo
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galiojimui, M. K. nustatytu laiku prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi
nepateikė. M. K. gyvenimas Lietuvos Respublikoje nuo 2008 m. birželio 22 d.
tapo neteisėtu, kadangi Įstatymo 39 straipsnio 2 punktas nustato, kad užsieniečio
gyvenimas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu, jeigu užsienietis gyvena
Lietuvos Respublikoje be leidimo gyventi. Aplinkybė, kad pareiškėjas Vokietijos
teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo padarymo, dėl ko
buvo kalinamas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir Vokietijos kalėjime,
neleidžia manyti, kad pareiškėjas negalėjo tinkamai įgyvendinti savo teisių
ir pareigų, atsirandančių jam kaip užsieniečiui, gyvenančiam Lietuvoje, dėl
ne nuo jo priklausančių priežasčių. Atkreipia dėmesį, kad leidimas laikinai
gyventi gali būti išduodamas arba keičiamas. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo
įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-329 (Žin., 2005, Nr. 126-4509) 6 punktas
prašymams pakeisti leidimą laikinai gyventi pateikti nustato 2 mėnesių terminą
iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos. Kaip jau minėta aukščiau,
pareiškėjas 2008 m. birželio 19 d. padavė prašymą išduoti jam leidimą laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, todėl minėtas 2 mėnesių terminas, kuris yra
aktualus pateikiant prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi, čia netaikomas. Be
to, Įstatymo 28 straipsnio 3 dalis nustato, kad prašymo išduoti leidimą gyventi
pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje,
iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas
sprendimas. Migracijos departamento nuomone, aplinkybė, kad pareiškėjas
Lietuvos Respublikoje turi individualią įmonę, nėra svaresnė už tai, kad dėl
jo padarytų neteisėtų veikų yra rimtas pagrindas manyti, kad pareiškėjas gali
užsiimti neteisėta veikla. Pareiškėjui 10 kartų buvo taikyta administracinė
atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus, taip pat pareiškėjas
Vokietijos teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl išžaginimo, 2 kartus buvo
baustas už užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo
per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimus (Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 206 str.). Šios aplinkybės įrodo, kad
pareiškėjas yra linkęs daryti priešingas teisei veikas ir nesilaikyti galiojančių
teisės aktų normų, kas kelia grėsmę viešajai tvarkai.
Pareiškėjas M. K. atsiliepimu į Valstybės saugumo departamento
bei Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apeliacinius
skundus prašo juos atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:
1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skundžiamas
atsakovo sprendimas, kuriuo atsisakyta išduoti jam daugkartinę nacionalinę
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(D) vizą, priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių
teisės aktų normas, reglamentuojančias vizų išdavimo tvarką.
2. 2008 m. spalio 24 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas
teisingai įvertino visus byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą,
kad atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens pareiškimai dėl pareiškėjo
neteisėtos veiklos Lietuvoje ateityje, yra nepagrįsti. Dėl Valstybės saugumo
departamento teismui pateiktos informacijos su žyma „Slapta“ jis negali
pasisakyti, kadangi nežino šios informacijos turinio. Visos grėsmės, dėl
kurių pareiškėjas pripažįstamas pavojingu Lietuvos Respublikai, kaip galintis
Lietuvoje ateityje tęsti neteisėtą veiklą, kildinamos iš administracinių teisės
pažeidimų nuo 2003 metų ir iš nusikaltimo, padaryto Vokietijoje 2003 m.
Tačiau tokie apeliantų argumentai negali būti pagrindas išsiųsti asmenį iš
šalies, o grėsmės turi būti įrodytos dabar, t. y. bylos nagrinėjimo metu, taip pat
turi būti įrodyta, kad aplinkybės išliks ir ateityje.
3. Apeliantų reikalavimai panaikinti 2008 m. spalio 24 d. Vilniaus
apygardos administracinio teismo sprendimą bei atmesti pareiškėjo skundą
dėl atsisakymo išduoti ilgalaikę nacionalinę vizą pažeidžia jo teisę gyventi
kartu su šeima ir mažamečio vaiko teises.
4. Apeliantai nepateikė teismui pakankamai rimtos ir pagrįstos
informacijos, kuri patvirtintų, kad pareiškėjo buvimas Lietuvoje yra
negalimas, nes, jų manymu, jis gali čia užsiimti neteisėta veikla, taip pat
kad jo buvimas Lietuvoje kelia grėsmę valstybės saugumui, visuomenės
saugumui, žmonių sveikatai ar moralei, atitinkamai darytina išvada, kad nėra
Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje numatytų valstybės įsikišimo į žmogaus
šeiminį ir privatų gyvenimą sąlygų.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliaciniai skundai atmestini.
2008 m. rugpjūčio 1 d. Migracijos departamento Užsieniečių reikalų
skyriaus sprendimu „Dėl daugkartinės nacionalinės (D) vizos išdavimo
Turkijos Respublikos piliečiui M. K.“ Nr. (15/5-8) 17U-374 buvo nuspręsta
išduoti Turkijos Respublikos piliečiui M. K., gim. 1966 m. sausio 1 d.,
daugkartinę nacionalinę (D) vizą, galiojančią iki 2008 m. gruodžio 19 d.
2008 m. rugpjūčio 6 d. Migracijos departamento Užsieniečių reikalų
skyriaus sprendimu „Dėl atsisakymo išduoti daugkartinę nacionalinę (D)
73

I. Administracinių teismų praktika

vizą Turkijos Respublikos piliečiui M. K.“ Nr. (15/5-8) 17U-377 nuspręsta
atsisakyti išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą Turkijos Respublikos
piliečiui M. K., gim. 1966 m. sausio 1 d., ir panaikinti Migracijos departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių reikalų
skyriaus 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. (15/5-8) 17U-374, kuriuo buvo
nuspręsta išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą. Pastarasis sprendimas
buvo pagrįstas tuo, kad vadovaujantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų
Šengeno konvencijos susitariančiųjų šalių diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms dėl vizų 5A priedo nuostatomis, konsultacijų metu
buvo gautas 2008 m. rugpjūčio 6 d. iš Klaipėdos m. VPK VP Migracijos
skyriaus pranešimas apie tai, kad iš Valstybės saugumo departamento buvo
atsakyta neigiamai, t. y. nepritarta dėl vizos pareiškėjui išdavimo pagal
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 4 punktą. Valstybės
saugumo departamentas neigiamą atsakymą grindė taip pat ir įslaptinta
medžiaga, kuri buvo pateikta teismo posėdžio metu.
Pažymėtina, kad ginčijamame sprendime be pagrindo yra remiamasi
2005 m. Tarybos Bendrųjų konsulinių instrukcijų Šengeno konvencijos
susitariančiųjų šalių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms
dėl vizų nuostatomis (2005/C 326/01) (toliau – ir Bendrosios konsulinės
instrukcijos). Bendrųjų konsulinių instrukcijų 1 punkte, reglamentuojančiame
Bendrųjų konsulinių instrukcijų taikymo sritį, yra numatyta, kad Bendrųjų
konsulinių instrukcijų bendrosios nuostatos yra grindžiamos Šengeno
konvencijos 3 skyriaus (1 ir 2 skirsnių) nuostatomis ir taikomos nagrinėjant
prašymus išduoti vizą ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui,
įskaitant tranzitines vizas, galiojančias visų susitariančiųjų šalių teritorijose.
Ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui išduodamoms vizoms toliau
taikomos nacionalinės procedūros, o jų turėtojams suteikiama teisė būti tik
vienos valstybės teritorijoje. Be to, pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl
užsieniečių teisinės padėties 21 straipsnio 8 dalį, dokumentų vizai gauti
pateikimo ir vizos išdavimo, taip pat vizos išdavimo pasienio kontrolės
punktuose, vizos panaikinimo tvarkai taikomos Bendrosios konsulinės
instrukcijos ir Vidaus reikalų ministro kartu su Užsienio reikalų ministru
nustatyta tvarka tiek, kiek ji neprieštarauja Bendrosioms konsulinėms
instrukcijoms. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą, išduodant daugkartinę
nacionalinę (D) vizą, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių
teisinės padėties 17 straipsnio 1 dalį suteikia užsieniečiui teisę atvykti į
Lietuvos Respubliką ilgiau nei trims mėnesiams, Bendrosios konsulinės
instrukcijos nėra taikytinos.
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Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad Migracijos departamentas, priėmęs
sprendimą išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą Turkijos Respublikos
piliečiui M. K., negalėjo po kelių dienų nuspręsti atsisakyti išduoti tą pačią
vizą, tai yra kompetentinga institucija, išnagrinėjusi prašymą ir priėmusi
sprendimą išduoti vizą, negalėjo iš naujo išnagrinėti to paties prašymo ir
priimti visiškai priešingą sprendimą – atsisakyti išduoti tą pačią vizą tam
pačiam asmeniui tam pačiam laikotarpiui. Tačiau tai nereiškia, kad Migracijos
departamentas, priėmęs sprendimą išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą
ir vėliau nustatęs ir įvertinęs tam tikrus faktus, kurie galėtų būti pripažinti
vizos panaikinimo pagrindais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos įstatymo
dėl užsieniečių teisinės padėties 20 straipsnio 1 dalyje, neturi galimybės
panaikinti tokios vizos. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. 1V-280/V-109 patvirtintų Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos
išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo
Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo, kelionių
organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo atvejų nustatymo, kai
užsienietis turintis vizą, gali studijuoti, dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla
Lietuvos Respublikoje, taisyklių (toliau – ir Taisyklės) IX skyriaus nuostatos
reglamentuoja vizos panaikinimo procedūrą. Pagal Taisyklių 116.5 punktą,
teikimą dėl vizos panaikinimo gali pateikti Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas, o pagal Taisyklių 118 punktą, įgaliotas vizų tarnybos
valstybės tarnautojas, gavęs teikimą dėl vizos panaikinimo, nustato, ar
teikime nurodomos aplinkybės yra pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas
panaikinti vizą, ir priima nustatytais faktais bei teisės aktų normomis pagrįstą
sprendimą panaikinti ar atsisakyti panaikinti vizą.
Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad išdavus vizą galima tik ją
panaikinti, bet ne atsisakyti išduoti. Taip pat pažymėtina, kad pagal Taisyklių
80 punktą Migracijos departamentas yra centrinė institucija, o Taisyklių
97 punkte kalbama apie neigiamą atsakymą dėl vizos išdavimo iš centrinės
institucijos, tuo tarpu pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes neigiamas
atsakymas dėl vizos išdavimo buvo gautas ne iš centrinės institucijos
(Migracijos departamento), bet iš Valstybės saugumo departamento, dėl
to apeliacinių skundų argumentai, kad remiantis Taisyklių 97 punktu,
Migracijos departamentas negalėjo vertinti informacijos, gautos iš Valstybės
saugumo departamento, yra nepagrįsti. Darytina išvada, kad Migracijos
departamentas, prieš tai priėmęs sprendimą išduoti vizą, ir vėliau atsisakęs
išduoti šią vizą, nesilaikė Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių
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teisinės padėties nuostatų ir nepagrįstai rėmėsi Taisyklių 97 punktu, pagal
kurį gavęs iš centrinės institucijos neigiamą atsakymą dėl vizos išdavimo,
nustatęs atsisakymo išduoti vizą pagrindus, taip pat, kai užsienietis neatitinka
vizos išdavimo sąlygų, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima
sprendimą atsisakyti išduoti vizą užsieniečiui.
Pažymėtina ir tai, kad Turkijos piliečių statusas Europos Sąjungos
valstybėse narėse yra palankesnis, palyginus su kitų trečiųjų šalių piliečių
statusu. Turkijos piliečių statusas reglamentuojamas 1963 m. rugsėjo 12 d.
Ankaroje pasirašyto Turkijos Respublikos bei Europos ekonominės bendrijos
valstybių narių ir Bendrijos susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės
bendrijos ir Turkijos asociaciją (toliau – ir Ankaros susitarimas), Bendrijos
vardu sudaryto, aprobuoto ir patvirtinto 1963 m. gruodžio 23 d. Tarybos
sprendimu 64/732/EEB, šio susitarimo papildomais protokolais bei Turkijos
Asociacijos tarybos sprendimų nuostatomis. Pagal 2005 m. liepos 29 d.
Papildomo protokolo prie susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės
bendrijos ir Turkijos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos plėtrą,
1 straipsnį Lietuvos Respublika tapo Ankaros susitarimo šalimi ir Lietuvos
Respublikai taikomas Ankaros susitarimas, jo papildomi protokolai bei su
šiuo susitarimu susiję sprendimai.
Pagal Ankaros susitarimo 2 straipsnio 1 dalį, šio susitarimo tikslas
– skatinti nuolatinį ir subalansuotą susitariančiųjų šalių prekybinių ir
ekonominių santykių stiprinimą, taip pat ir darbo jėgos srityje, laipsniškai
tarpusavyje įgyvendinant laisvą asmenų judėjimą (Asociacijos susitarimo
12 str.) bei panaikinant įsisteigimo laisvės apribojimus (13 str.), paslaugų
teikimo laisvės apribojimus (14 str.). Pagal 1970 m. Papildomo protokolo
41 straipsnio 1 dalį, susitariančiosios šalys susilaiko nuo bet kokių naujų
įsisteigimo laisvės ar laisvės teikti paslaugas apribojimų viena kitos
atžvilgiu įvedimo, įskaitant tuos, kurie susiję su materialinėmis ir (arba)
procedūrinėmis Turkijos piliečių pirmojo įsileidimo į šios valstybės narės
teritoriją, kur jie ketina pasinaudoti minėtomis ekonominėmis laisvėmis,
sąlygomis (žr. 2007 m. rugsėjo 20 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
(toliau – ir ETT ) sprendimo Tum ir Dari, C‑16/05, Rink. p. I‑7415, 69 punktą).
Pagal 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 dėl
asociacijos plėtros 13 straipsnį Bendrijos valstybės narės ir Turkija negali
nustatyti naujų apribojimų jų teritorijoje teisėtai gyvenančių ir dirbančių
darbuotojų ir jų šeimos narių įsidarbinimui. Turkijos piliečiui Sprendimu
Nr. 1/80 tiesiogiai suteiktos teisės gali būti atimtos jį išsiunčiant, tik jei
šią priemonę pateisina aplinkybė, kad suinteresuotojo asmens asmeninis
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elgesys kelia konkrečią naujų rimtų viešosios tvarkos pažeidimų grėsmę,
tačiau priėmus apkaltinamąjį nuosprendį ši priemonė negali būti nustatoma
automatiškai bendros prevencijos tikslais (2005 m. liepos 7 d. ETT Sprendimo
Dogan, C‑383/03, Rink. p. I‑6237, 24 punktas). Remiantis aukščiau minėtu,
trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės saugumo departamento apeliacinio
skundo argumentas, kad vien ta aplinkybė, kad M. K. 10 kartų buvo baustas
administracinėmis bausmėmis už administracinius teisės pažeidimus bei
tai, jog jis buvo nuteistas už kriminalinio pobūdžio veikos padarymą,
charakterizuoja šį asmenį neigiamai, parodo jo polinkį nesilaikyti galiojančių
teisės aktų reikalavimų ir daryti priešingas teisei veikas bei sudaro rimtą
pagrindą manyti, kad šis užsienietis gali užsiimti neteisėta veika, už kurią yra
nustatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, yra nepagrįstas.
Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė
teisės aktus, teisingai įvertino nurodytas aplinkybes, todėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimas pripažįstamas teisėtu
ir pagrįstu bei paliktinas nepakeistu, o atsakovo Migracijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės
saugumo departamento apeliaciniai skundai atmestini.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos bei trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės
saugumo departamento apeliacinius skundus atmesti. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.2.1. Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo teisės į pridėtinės vertės
mokesčio atskaitą įtraukti sumokėtą pirkimo ir (arba) importo pridėtinės
vertės mokestį už įsigytas prekes ir (ar) paslaugas
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, kad
PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM
už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir
(arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestintam prekių tiekimui ir (arba)
paslaugų teikimui. Taigi tam, kad apmokestinamajam asmeniui būtų pripažinta
teisė į PVM atskaitą ir nustatyta tokios teisės apimtis, iš principo yra būtinas
tiesioginio ir betarpiško ryšio egzistavimas tarp konkretaus pirkimo sandorio
ir vieno arba kelių konkrečių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą.
Teisė į atskaitą taip pat suteikiama mokesčių mokėtojui, net jei nėra tiesioginio
ir betarpiško ryšio tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno ar kelių konkrečių
pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, jei ginčijamos išlaidos už
paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo tiekiamų prekių ar
teikiamų paslaugų kainos dalis.
Administracinė byla Nr. A556-963/2009
Procesinio sprendimo kategorija 9.2; 9.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. rugsėjo 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės
Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Vytautui Daujotui, advokatei Redai Kurlavičienei,
atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
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Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Medikona“ skundą
atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Medikona“ (toliau – ir
pareiškėjas, UAB ,,Medikona“) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 48−56), kurį
patikslino (b. l. 3−12), prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija)
2008 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. S-59 (7-21/2008) dalyje, kurioje buvo
nurodyta bendrovei sumokėti 149 702 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau
– ir PVM), 44 911 Lt PVM baudą ir 16 998 Lt PVM delspinigius bei 124 752
Lt pelno mokestį, 37 426 Lt šio mokesčio baudą bei 18 478 Lt šio mokesčio
delspinigius, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, VMI prie FM) 2007 m. gruodžio 28
d. sprendimą Nr. 69-301 dėl patikrinimo akto Nr. 28-06-10-12 tvirtinimo.
Pareiškėjas nurodė, kad Mokestinių ginčų komisija konstatavo, jog
realių prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo veiksmų pardavėjas uždaroji
akcinė bendrovė „Driada“ (toliau – ir UAB ,,Driada“) neatliko, nes jos
vardu veikė asmuo pagal suklastotą įgaliojimą − G. D., todėl UAB „Driada“
vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytomis sąlygomis ūkinės
operacijos neįvyko ir UAB „Medikona“ pagal UAB „Driada“ vardu išrašytas
PVM sąskaitas faktūras neįgijo teisės į PVM atskaitą. Be to, nurodė, kad UAB
„Medikona“ nepagrįstai 831 680 Lt priskyrė leidžiamiems atskaitymams,
t. y. nepagrįstai 2004 metais apmokestinamąjį pelną sumažino 428 380
Lt, o 2005 metais − 403 300 Lt. Su tokiomis Mokestinių ginčų komisijos
išvadomis nesutinka, nes UAB „Medikona“ su UAB „Driada“ sudarė 3
sutartis dėl tarpininkavimo−komercinių paslaugų įsigijimo. Atliktų paslaugų
faktas užfiksuotas atliktų darbų priėmimo−perdavimo aktuose. Mokesčių
administratoriui buvo pateiktos sudarytos sutartys, pasirašyti darbų
priėmimo−perdavimo aktai, reklaminių gaminių pavyzdžių nuotraukos,
UAB „Driada“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Paslauga realiai įvyko −
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reklamos gaminiai buvo pagaminti ir išplatinti. Faktai, kad G. D. neteisėtai
veikė UAB „Driada“ vardu, pareiškėjui nebuvo žinomi. Tai, kad parašas
suklastotas, buvo nustatyta tik teisme, nagrinėjant G. D. baudžiamąją
bylą. Taigi bendrovė objektyviai negalėjo išsiaiškinti, kad PVM sąskaitas
faktūras išrašė neturintis įgaliojimų asmuo, nes G. D. pateikdavo tinkamai
pasirašytą jo įgalinimus patvirtinantį UAB „Driada“ direktorės įgaliojimą,
kurio teisėtumu pareiškėjas neturėjo jokio pagrindo abejoti. Todėl šiuo
atveju faktas, kad apskaitos dokumentus pasirašė asmuo, kuris veikė pagal
suklastotą įgaliojimą, negali būti esminiu faktoriumi, lemiančiu bendrovės
teisės į PVM atskaitą panaikinimą. Pažymėjo, kad remiantis ūkinės operacijos
turinio viršenybės prieš formą principu, įtvirtintu teismų praktikoje, parašui
asmens, kuris nebuvo tinkamai įgaliotas, negalima suteikti esminę reikšmę,
kadangi ūkinė operacija, kuriai taikoma objektyvaus pobūdžio samprata,
realiai įvyko, o apie nusikalstamus veiksmus bei asmenų netinkamą
įgaliojimą pareiškėjas sužinojo tik po ekspertų išvadų. UAB „Medikona“ veikė
sąžiningai, t. y. būdama įsitikinusi UAB „Driada“ veiklos teisėtumu. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A14-606/2007 yra pažymėjęs,
kad apmokestinimo PVM požiūriu yra aktualus tik pats objektyvus prekių
pirkimo faktas ir tai, ar šios prekės buvo skirtos PVM apmokestinamai veiklai
vykdyti, o aplinkybė, ar prekes pardavė tikrai tas asmuo, kuris yra nurodytas
PVM sąskaitoje faktūroje kaip pardavėjas, negali būti lemianti teisės į PVM
atskaitą buvimą ar šios teisės paneigimą. Šiaulių apylinkės teismas konstatavo,
kad nėra įrodymų, jog UAB „Medikona“ nebūtų įsigijusi prekių ir paslaugų iš
UAB „Driada“, kuriai atstovavo G. D., tokiu būdu UAB „Medikona“, įsigydama
prekes ir paslaugas, privalėjo skaičiuoti ir sumokėti PVM UAB „Driada“.
Šioje byloje buhalterinės apskaitos dokumentų trūkumas − netinkamai
įgalioto asmens pasirašymas sąskaitoje faktūroje − neturėtų būti vertinamas
kaip esminis faktorius, paneigiantis UAB „Medikona“ teisę į PVM atskaitą.
Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pripažinus
Mokestinių ginčų komisijos išvadą nepagrįsta, aktualus yra ir mokesčio
mokėtojo, šiuo atveju pareiškėjo, sąžiningumo klausimas. Teisė į PVM atskaitą
pirkėjui išlieka, jeigu apmokestinamasis subjektas nežinojo ir neturėjo žinoti,
jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje.
Vertinant mokesčio mokėtojo sąžiningumą, iš jo negali būti reikalaujama
imtis neprotingų priemonių sutarties partnerio veiklos teisėtumui nustatyti.
Šioje byloje nėra duomenų, kad UAB „Medikona“ prisidėjo prie sukčiavimo
arba žinojo ar galėjo žinoti apie tai, kad UAB „Driada“ ir jos atstovai vykdo
nusikalstamą veiklą. Bendrovės sąžiningumas ir ūkinės operacijos realumas
80

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

įrodytas objektyviais įrodymais, kurie leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas
turi teisę į PVM atskaitą ir ji šiuo atveju negali būti paneigta. Pareiškėjo
manymu, byloje yra pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti, kad ūkinės
operacijos realiai įvyko, dėl nesumokėto PVM kaltas G. D., iš kurio teismo
nuosprendžiu yra priteistas žalos atlyginimas (nesumokėtas PVM), o ne UAB
„Medikona“. Todėl bendrovė pagal UAB „Driada“ išrašytas PVM sąskaitas
faktūras į PVM atskaitą 2004 metais įtraukdama 77 108 Lt, o apskaičiuodama
2004 metais pelno mokestį, leidžiamiems atskaitymams priskirdama 428 380
Lt, 2005 metais į PVM atskaitą įtraukdama 72 594 Lt, o apskaičiuodama 2005
metų pelno mokestį, leidžiamiems atskaitymams priskirdama 403 300 Lt,
elgėsi teisėtai ir pagrįstai.
Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 96−102; 119−120) prašė skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Medikona“
2004 ir 2005 m. sudarė su UAB „Driada“ tris sutartis dėl tarpininkavimo–
komercinių paslaugų (reklaminės medžiagos gamybos ir platinimo) įsigijimo.
Bendrovė pateikė sudarytas sutartis, pasirašytus darbų priėmimo−perdavimo
aktus ir reklaminių gaminių pavyzdžių nuotraukas, UAB „Driada“ išrašytas
PVM sąskaitas faktūras. Visus dokumentus UAB „Driada“ vardu pasirašė
UAB „Driada“ apskaitininkas-vadybininkas G. D., kaip laikinai einantis
direktoriaus pareigas, o UAB „Medikona“ vardu – direktorius G. G. Surinktų
įrodymų pagrindu patikrinimo metu padaryta pagrįsta išvada, kad realiai
ūkinės operacijos apskaitos dokumentuose nurodytomis sąlygomis neįvyko.
Aiškindama Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, susijusias su
PVM atskaita, o taip pat PVM sąvoka, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo plenarinė sesija 2004 m. spalio 27 d. nutartyje (administracinė byla
Nr. Al-355/2004) akcentavo, kad prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti
yra mokesčio mokėtojo atlikti prekės įsigijimo ir su šia preke sukurtos
pridėtinės vertės realizavimo veiksmai ir pažymėjo, jog prekės ar paslaugos
įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar
paslaugoms teikti turi būti realus, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų,
o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose. Akivaizdu, kad
ūkinės operacijos tarp bendrovės ir UAB „Driada“ neįvyko, todėl bendrovei,
vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnio 2 dalimi,
pagrįstai apskaičiuota 149 702 Lt PVM. Be to, Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsigytų prekių ir paslaugų
pirkimo (importo) PVM sumos gali būti traukiamos į PVM atskaitą tik tuo
atveju, jeigu įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamų
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prekių tiekimui ir paslaugų teikimui. Ginčo atveju taikytinas Farmacinės
veiklos įstatymas, kurio 1 straipsnis (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr.
IX-2203 redakcija) vaistų didmeninį platinimą apibrėžė kaip farmacinę
veiklą, kurią sudaro vaistų įsigijimas, laikymas (sandėliavimas), tiekimas ar
eksportavimas, išskyrus tiekimą galutiniam vartotojui. Panašiai didmeninis
vaistų platinimas apibrėžiamas ir Farmacijos įstatymo 2 straipsnyje.
Farmacijos įstatymo nuostatos, susijusios su didmeninio vaistų platinimo
veiklos apibrėžimu, yra perkeltos iš 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su
žmonėms skirtais vaistais. Kadangi Bendrovė vykdo tik didmeninę prekybą
farmacijos prekėmis, ji savo prekes tiekia tik įmonėms – vaistinėms, o ne
konkretiems pirkėjams, fiziniams asmenims. Fiziniai asmenys farmacijos
prekes perka tik iš vaistinių, o ne iš bendrovės, todėl šios įsigytos prekės
(paslaugos) nebuvo skirtos PVM apmokestinamų prekių tiekimui. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.
V-186 patvirtintų Medicininės paskirties produktų pakuotės ženklinimo
ir informacinio lapelio reikalavimų 6 ir 7 punktai numato medicininės
paskirties produktų išorinės pakuotės ženklinimų reikalavimus. Pagal šiuos
reikalavimus pateikiama informacija tik apie gamintojo pavadinimą ir
adresą, bet neteikiama informacija apie importuotoją ar didmeninę prekybą
vykdantį subjektą. Tai įrodo, kad fiziniai asmenys, vaistinėse rinkdamiesi ir
įsigydami vaistus, ant jų pakuočių nemato jokios informacijos apie bendrovę,
todėl prie vaistinių dalinami įvairios paskirties produktai su bendrovės
ženklu niekaip negali daryti įtakos jų pasirinkimui įsigyti vienus ar kitus
vaistus. Darytina išvada, kad šios bendrovės įsigytos paslaugos neskirtos
PVM apmokestinamų prekių tiekimui. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo
(toliau – ir BAĮ) 12 straipsnio reikalavimus, ūkinė operacija turi būti įvykusi
apskaitos dokumente nurodytomis sąlygomis. BAĮ 13 straipsnio 1 dalyje
nustatyti privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai. BAĮ 14 straipsnio 1
dalyje nustatyta, kad ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi
teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir
jų parašų pavyzdžius. Buhalterinės apskaitos įstatyme įtvirtinta privalomųjų
buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų visuma turi patvirtinti, ar ūkinė
operacija įvyko ir ar ji įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos
buhalterinės apskaitos dokumentuose. Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio
4 dalyje nurodyta, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali
būti pagrindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo
turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktų nustatytus
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privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Patikrinimo metu nustatyta, kad
UAB „Driada“ bendrovei išrašytose PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotos
ūkinės operacijos neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, todėl UAB
„Driada“ bendrovei išrašytos PVM sąskaitos faktūros laikytinos neturinčiomis
juridinės galios. Bendrovė, apskaičiuodama 2005 m. pelno mokestį, pažeidė
Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, todėl dėl sandorių su UAB
„Driada“ 2004 m. apmokestinamasis pelnas didinamas 428 380 Lt, 2005 m.
apmokestinamasis pelnas didinamas 403 300 Lt. Pažymėjo, kad Europos
Bendrijų Teisingumo Teismas ne vienoje byloje yra pabrėžęs, kad ekonominė
veikla ir apmokestinamieji sandoriai Šeštosios (PVM) direktyvos prasme
yra objektyvaus pobūdžio (2006 m. sausio 12 d. preliminarus nutarimas
sujungtose bylose C-354/03, C-355/03, C-484/03, 2006-02-21 preliminarus
nutarimas byloje C-355/02). PVM mokėtojo teisei atskaityti pirkimo PVM
neturi daryti įtakos faktas, kad jo įvykdyti sandoriai patenka į sukčiavimo
grandinę, PVM mokėtojui apie tai nežinant ir/ar negalint žinoti. Papildomu
atsiliepimu atsakovas nurodė, kad įstatymas aiškiai nusako būtinąją sąlygą,
kuriai esant galima PVM atskaita – privalo būti tiesioginis priežastinis ryšis
tarp įsigyjamų prekių ar paslaugų ir PVM apmokestinamų prekių tiekimo
ar paslaugų teikimo. Bendrovė neįgyja teisės į PVM atskaitą ir leidžiamus
atskaitymus, nes įsigijo prekes (paslaugas), akivaizdžiai neskirtas PVM
apmokestinamų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui bei išlaidos nebuvo
skirtos pajamoms uždirbti. Tai nėra dvigubas apmokestinimas, nes bendrovė
šiuo atveju yra galutinis įsigytų prekių ir paslaugų vartotojas, kuriam pagal
bendruosius PVM principus ir tenka prievolė sumokėti PVM, nes PVM
būdinga, kad mokesčio mokėjimo našta tenka galutiniam vartotojui (Šeštoji
Tarybos direktyva Nr.77/388/EEB).
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 2 d.
sprendimu (b. l. 149–161) skundą patenkino iš dalies – panaikino Mokestinių
ginčų komisijos 2008 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. S-59 (7-21/2008) dalį, kuria
patvirtintas VMI prie FM 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 12-28 dalis
ir UAB „Medikona“ nurodyta sumokėti į biudžetą 149 702 Lt PVM, 44 911 Lt
PVM baudą ir 16 998 Lt PVM delspinigius, 124 752 Lt pelno mokestį, 37 426
Lt pelno mokesčio baudą bei 18 478 Lt pelno mokesčio delspinigius, VMI prie
FM 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 69-301 dalį, kuria patvirtintas 2007
m. gruodžio 14 d. VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento
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patikrinimo aktas Nr. 28-06-10-12 dalyje, kuria UAB „Medikona“ nurodyta
sumokėti į biudžetą 149 702 Lt PVM, 74 851 Lt PVM baudą ir 16 998 Lt PVM
delspinigius, 124 752 Lt pelno mokestį, 62 376 Lt pelno mokesčio baudą bei
18 478 Lt pelno mokesčio delspinigius. Teismas pareiškėjo skundą kitoje
dalyje atmetė.
Teismas konstatavo, kad ginčas kilęs dėl to, ar pareiškėjas UAB
„Medikona“ (PVM mokėtojas nuo 1997-02-01), kurios vykdoma pagrindinė
veiklos rūšis – farmacijos prekių didmeninė prekyba, turi teisę į 149 702
Lt PVM atskaitą pagal septynias UAB „Driada“ vardu laikotarpiu nuo
2004 m. spalio 25 d. iki 2005 m. balandžio 4 d. išrašytas PVM sąskaitas
faktūras už reklamos priemonių gamybą ir platinimą, ar pareiškėjas,
apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną už 2004−2005 metus, pagrįstai
įskaitė į sąnaudas minėtose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų paslaugų
vertę (831 680 Lt), taip pat ar pareiškėjui pagrįstai nurodyta sumokėti
delspinigius ir baudas, skirtas už netinkamą prievolių, susijusių su pridėtinės
vertės ir pelno mokesčių apskaičiavimu ir mokėjimu, vykdymą. Teismas,
įvertinęs byloje pateiktų ir ištirtų įrodymų visumą, konstatavo, kad yra
pagrindas teigti, jog pareiškėjo skundas pagrįstas iš dalies. Teismas rėmėsi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio
27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A1-355/2004. Teismas, atsižvelgęs į
nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad yra pagrindas teigti, jog pareiškėjo
teiginys, kad atsakovo sprendimu, kuriuo jam nepripažinta teisė į 149 702 Lt
PVM atskaitą pagal UAB „Driada“ vardu laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 25 d.
iki 2005 m. balandžio 4 d. išrašytas PVM sąskaitas faktūras UKSĄ Nr.
0003607, 0003609, 0003617, 0003627, 0003638, 0003642, 0006254 už reklamos
priemonių gamybą ir platinimą bei nurodyta sumokėti tokio dydžio
PVM sumą buvo paneigtas dvigubo apmokestinimo draudimo principas,
yra pagrįstas. 2006 m. spalio 4 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu
baudžiamojoje byloje Nr. I-505-167/2006 iš G. D. pagal Šiaulių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštą civilinį ieškinį priteisus valstybės
biudžetui padarytą 1 578 827 Lt žalą, kurią sudaro ir 149 702 Lt pridėtinės
vertės mokestis, pareiškėjo įtrauktas į PVM atskaitą pagal UAB „Driada“ vardu
išrašytas PVM sąskaitas faktūras, o atsakovui priimtu sprendimu neleidžiant
jo (PVM) pareiškėjui atskaityti, parduotos prekės ar suteiktos paslaugos PVM
realiai apmokestintos du kartus, t. y. priteisiant ir išieškant kaip žalą, kurią
sudaro valstybės biudžetui nesumokėtas PVM iš G. D., bei nurodant sumokėti
PVM pareiškėjui. Be to, šiuo atveju yra nustatytas asmuo (G. D.), kuris įvykdė
nusikalstamą veiką, dėl kurios atsirado žala valstybei nesumokėto pridėtinės
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vertės mokesčio prasme, ši žala yra priteista iš jo, teismo nuosprendžiu
konstatuota, kad nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisiamojo posėdžio
metu nebuvo gauta jokių duomenų, jog įmonių, kurioms G. D. pardavė
prekes ir paslaugas (tarp jų ir UAB „Medikona“), atstovai kokia nors forma
bendrininkavo su G. D., apgaule išvengiant turtinės prievolės, taip pat, kad
nėra įrodymų, jog minėtos bendrovės (tarp jų ir UAB „Medikona“) nebūtų
įgijusios prekių ir paslaugų, todėl įmonės, įsigydamos prekes ir paslaugas,
privalėjo skaičiuoti ir sumokėti PVM UAB „Driada“. Administracinėje byloje
taip pat nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad pareiškėjas
žinojo ar turėjo žinoti, jog G. D. neturėjo teisės atstovauti UAB „Driada“, ar
kad pastaroji nesumokės PVM į valstybės biudžetą. Teismas, vadovaudamasis
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 62
straipsniu, Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi, konstatavo, kad nėra
pagrindo teigti, jog pareiškėjas neįgijo pagal UAB „Driada“ vardu laikotarpiu
nuo 2004 m. spalio 25 d. iki 2005 m. balandžio 4 d. išrašytas PVM sąskaitas
faktūras prekių ir paslaugų, taip pat akivaizdu, kad šios prekės ir paslaugos
buvo skirtos informacijai, susijusiai su jo veikla ir skatinančiai įsigyti prekių
ar naudotis paslaugomis, skleisti, ir pareiškėjas nėra galutinis jų vartotojas
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme. Todėl yra pagrindas manyti, jog
minėtos prekės ir paslaugos buvo skirtos ir panaudotos PVM apmokestinam
prekių tiekimui ir pareiškėjas turėjo pagrindą įtraukti UAB „Driada“ sumokėtą
PVM į PVM atskaitą pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, o
šių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – į leidžiamus atskaitymus pagal Pelno
mokesčio įstatymo nuostatas. Teismas pažymėjo, kad 2006 m. spalio 4 d.
Šiaulių apylinkės teismas nuosprendyje, priimtame baudžiamojoje byloje Nr.
I-505-167/2006, nurodė, jog įsigydamos prekes ir paslaugas, įmonės (tarp jų ir
UAB „Medikona“), privalėjo skaičiuoti ir sumokėti PVM UAB „Driada“, žala
valstybei padaryta tuo, kad UAB „Medikona“ į PVM atskaitą įtraukė 149 702
Lt pirkimo PVM pagal bendrovės „Driada“ vardu surašytas PVM sąskaitas
faktūras, todėl valstybės biudžetui mažiau apskaičiuota ir sumokėta 149 702
Lt PVM. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors pateiktu skundu pareiškėjas prašo
panaikinti visą VMI prie FM 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 69-301,
kuriuo patvirtintas VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento
2007 m. gruodžio 14 d. patikrinimo aktas Nr. 28-06-10-12, tačiau šio
sprendimo nepagrįstumo motyvų dalyje, kuriuo jis nėra susijęs su pareiškėjo
ir UAB „Driada“ sudarytų sandorių vertinimu, nenurodė; pagrindų, dėl kurių
atsakovo sprendimas turėtų būti naikinamas šioje dalyje, nenustatyta, todėl
skundas šioje dalyje netenkinamas.
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III.
Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 163−172) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis
skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. G. D. privalo sumokėti mokesčius už savo vykdytą veiklą, o pareiškėjas
neįgyja teisės į PVM atskaitą ir leidžiamus atskaitymus, nes įsigijo prekes
(paslaugas), akivaizdžiai neskirtas PVM apmokestinamų prekių tiekimui ar
paslaugų teikimui bei išlaidos nebuvo skirtos pajamoms uždirbti. Tai nėra
dvigubas apmokestinimas, nes pareiškėjas šiuo atveju yra galutinis įsigytų
prekių ir paslaugų vartotojas, kuriam pagal bendruosius PVM principus ir
tenka prievolė sumokėti PVM, nes PVM būdinga, kad mokesčio mokėjimo
našta tenka galutiniam vartotojui (Šeštoji Tarybos direktyva Nr. 77/388/EEB).
2. Pareiškėjas veikė nerūpestingai ir nesąžiningai, nes prieš sandorių
sudarymą ir jų sudarymo metu nesiėmė visų įmanomų veiksmų, siekdamas
įsitikinti kitos sandorio šalies teisėtumu, nors įsigydamas prekes turėjo tokią
galimybę.
3. Teismas nepagrįstai šioje byloje taikė Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 62 straipsnio nuostatas. Atsakovas įrodinėja, kad PVM atskaita
negalima, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio
1 dalies 1 punktu, o tokiu atveju Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62
straipsnis iš esmės negali būti taikomas, nes PVM atskaitą jis riboja visiškai
kitais pagrindais. Tokią pat klaidą minėtas teismas padarė ir taikydamas
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalies nuostatas. Fiziniai asmenys, vaistinėse
įsigydami vaistus, net negali matyti jokios informacijos apie pareiškėją, dėl ko
darytina išvada – tai, ko nežino ir negali žinoti pirkėjas (pirkėjas nežino ir
negali žinoti, kuriuos vaistus į vaistines tiekia pareiškėjas), niekaip negali jo
skatinti įsigyti pareiškėjo tiekiamų vaistų.
4. Teismas sprendime remiasi Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu
baudžiamojoje byloje Nr. I-505-167/2006, tačiau minėtu nuosprendžiu
nustatytų aplinkybių mokestine prasme neįvertina pagal mokesčių teisės
normas bei suformuotą teismų praktiką. Šiuo atveju yra įrodyta, ką pripažįsta
ir pirmosios instancijos teismas, kad ūkinių operacijų turinys yra ne toks, koks
nurodytas apskaitos dokumentuose, šis trūkumas yra esminis, nes neleidžia
identifikuoti pardavėjo, todėl PVM atskaita ir atskaitymai negalimi ir dėl šios
priežasties.
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5. Teismas nepasisakė dėl atsakovo motyvo dėl realiai neįvykusių ūkinių
operacijų. Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus bei aplinkybes, liudytojais
apklausti asmenys davė žinomai melagingus parodymus, todėl teismo prašo
spręsti ir dėl minėtų asmenų patraukimo atsakomybėn už žinomai melagingų
parodymų davimą. Teismas nepasisakė dėl atsakovo motyvo dėl pareiškėjo
nesąžiningumo.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 175−184) prašo
pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Pareiškėjas nurodo, kad bendrovė ir UAB „Driada“, atsižvelgdamos į
imperatyvias įstatymų normas, viešąją tvarką, teisės principus, gerą moralę,
turėjo teisę savo nuožiūra nuspręsti dėl sutarties turinio, formos, šalių
tarpusavio įsipareigojimų ir kitų aplinkybių. Todėl susitarus dėl esminių
sutarčių sąlygų, aukščiau minėtos sutartys laikytinos sudarytomis ir
galiojančiomis, o tikslių platinimo vietų nenurodymas, kadangi tai atspindi
šalių valią ir nebuvo nė vienos iš šalių ginčyta, nelaikytina trūkumu. Be
to, bendradarbiavimo tąsa nagrinėjamoje tarpininkavimo-komercinių
paslaugų įsigijimo srityje (to paties vykdytojo pasirinkimas, sutarties objekto
panašumas, trumpas laiko tarpas tarp sutarčių pasirašymų), derybų metu
aptartas vykdymo procesas, su kuriuo sutiko abi šalys ir įvykdė aptartomis
sąlygomis, suponuoja, kad konkrečių, tikslių reklaminių priemonių platinimo
vietų bei renginių neįvardinimas rašytiniame dokumente neturėjo įtakos
sutarties galiojimui ir vykdymui, todėl nelaikytinas ydingu. Bendrovė taip pat
nesutinka su mokesčių administratoriaus pozicija, kad pagal 2005 m. sausio
3 d. bendrovės ir UAB „Driada“ sudarytą sutartį Nr. 01/2005 pasirašytuose
darbų priėmimo-perdavimo aktuose „nėra nurodyta, kad perduota reklaminė
medžiaga išplatinta“. Visų pirma, konkretus, tikslus reklaminės medžiagos
platinimo bei jo išlaidų nurodymas, išskyrimas 2005 m. sausio 3 d. sutarties
Nr. 01/2005 prieduose, šalių, remiantis jų išreiškiama valia ir vadovaujantis
sutarties laisvės principu, nebuvo numatytas. Kitaip tariant, šalys, derybų
metu ir sudarydamos sutartį, susitarė, kad platinimo išlaidos yra įtraukiamos į
sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytas reklaminės medžiagos
kainas, todėl atskirai platinimo bei jo išlaidų neišskyrė. Antra, mokesčių
administratoriaus nuomonė apie tai, kad darbų priėmimo-perdavimo
aktuose atskiras reklaminės medžiagos išplatinimo bei jo išlaidų išskyrimo
nenurodymas suponuoja, jog reklaminė medžiaga nebuvo išplatinta, laikytina
nepagrįsta. Akivaizdu, kad pati formuluotė „pagaminta ir perduota“ negali
būti aiškinama pažodžiui, neatsižvelgiant į platesnį kontekstą. Pareiškėjo
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nuomone, šioje byloje ypač aktualus ūkinės operacijos turinio viršenybės prieš
formą principas. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2007 m. birželio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A14606/2007, administracine byla Nr. A14-382/2007, administracine byla Nr. A8325/2007.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Bylos nagrinėjimo objektas – mokesčio mokėtojo teisė į pridėtinės
vertės mokesčio atskaitą, šios teisės realizavimo sąlygos.
Teismų įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nagrinėdami
bylas, teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Aukščiausiojo Teismo
biuletenyje paskelbtas šio teismo nutartis bei Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus, nutarimus ir nutartis.
Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pažymėjęs,
kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos
tęstinumą. Tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat,
t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus,
konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Teismai turi
vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip
pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia
buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse
bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas. Taigi rėmimasis
precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos,
kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga.
Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami.
Taigi siekiant užtikrinti jurisprudencijos tęstinumą (nuoseklumą,
neprieštaringumą) ir savo sprendimų prognozuojamumą, sprendžiant šią
bylą turi būti remiamasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
suformuota praktika analogiškose bylose ar iš esmės panašiose bylose.
Ginčas yra kilęs dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM pagal
2004 ir 2005 metais sudarytas tris sutartis dėl tarpininkavimo – komercinių
paslaugų įsigijimo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Medikona“ ir
uždarosios akcinės bendrovės „Driada“.
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Mokesčių administratorius apeliacinį skundą grindžia tokiais
esminiais aspektais: ūkinių operacijų nebuvimu, asmens siekiančio
atskaityti PVM nesąžiningumu ir įsigytų prekių (paslaugų) nepriskirtinumu
apmokestinamajai veiklai vykdyti, t. y įsigytos prekės (paslaugos) nebuvo
skirtos PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) teikimui. Šiais aspektais
pasisakytina atskirai.
V.
Įstatymo reikalavimus atitinkančios PVM sąskaitos faktūros buvimas
laikytinas teisės į PVM atskaitą tinkamo realizavimo sąlyga, kuri pati savaime dar
nepatvirtina teisės į PVM atskaitą buvimo. Aplinkybė, jog mokesčio mokėtojas
turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą
faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų
įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra
ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Aplinkybė,
jog mokesčio mokėtojo turimoje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyti ar
neteisingai nurodyti visi formalieji rekvizitai, dar pati savaime nepaneigia teisės į
PVM atskaitą, jeigu įrodymų visuma leidžia teigti, kad įvyko būtent tokio turinio
ūkinė operacija, kuri atsispindi buhalterinės apskaitos dokumentuose. Pardavėjui
sumokėjus PVM už realiai įvykusį prekių ar paslaugų teikimą, pirkėjo teisė jį
atskaityti tampa absoliuti ir negali būti paneigta remiantis ūkinės operacijos
įforminimo trūkumais. Teigiant priešingai, būtų iškreipta apmokestinimo PVM
esmė bei paneigtas dvigubo apmokestinimo draudimo principas: pardavėjui
sumokėjus PVM, o pirkėjui neleidžiant jo atskaityti, parduotos prekės (suteiktos
paslaugos) PVM galbūt būtų apmokestinamos du ar daugiau kartų (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A1-355/2004).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. birželio 15 d. nutartyje
yra taip pat pažymėjęs, kad „administracinių teismų praktikoje nuosekliai
laikomasi PVM įstatymo aiškinimo nuostatų, paremtų Europos Teisingumo
Teismo praktika, kurių esmė yra ta, kad bylose dėl teisės į PVM atskaitą būtina
atsakyti į du esminius klausimus: pirma, ar egzistuoja PVM objektas, t. y. ar ūkinė
operacija, už kurią sumokėtą PVM mokesčių mokėtojas siekia susigrąžinti, realiai
įvyko; antra, ar yra pagrindas teigti, kad mokesčių mokėtojas yra nesąžiningas, t.
y. jis į atskaitą įtraukė PVM sumą, žinodamas (turėdamas žinoti), kad jo ūkinės
operacijos partneris PVM į biudžetą nesumokės“ (administracinė byla Nr. A14606/2007; procesinio sprendimo kategorija 9.3).
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Teisės į PVM atskaitą realizavimas neįmanomas be vienareikšmiško
atsakymo į tuos du iškeltus klausimus.
Administracinėje byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų,
leidžiančių teigti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Driada“ neatliko sutartyje
numatytų veiksmų. Todėl darytina išvada, kad reklaminė medžiaga buvo
pagaminta bei išplatinta. Atliktų paslaugų faktas užfiksuotas atliktų darbų
priėmimo−perdavimo aktuose. Šį faktą patvirtina ir reklaminių gaminių
pavyzdžių nuotraukos, todėl nėra jokio faktinio pagrindo teiginiui apie
neįvykusias ūkines operacijas, atvaizduotas ginčo sąskaitose faktūrose.
Uždarosios akcinės bendrovės „Driada“ darbuotojų skaičius, į kurį apeliuoja
mokesčių administratorius, pats savaime nepaneigia suteiktų paslaugų fakto.
Objektyvus prekių (paslaugų) įsigijimas nėra paneigtas. Be to, mokesčių
administratorius atsitiktine tvarka apklausė tik vienuolikos vaistinių
darbuotojus, kai tuo tarpu pagal sutartis platinimas galėjo vykti 852
prekybiniuose taškuose (vaistinėse). Pagal Mokesčių administravimo įstatymo
67 straipsnio 1 dalį, mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių
mokėtojui apskaičiuotas atitinkamo mokesčio ir su juo susijusias sumas.
Atkreiptinas dėmesys į įrodinėjimo taisykles, taikomas mokestinėse bylose,
pagal kurias, kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
„įrodinėjimo naštą sudaro du tarpusavyje susiję aspektai. Įrodinėjimo našta
pirmiausia apima pareigą pateikti įrodymus (pozityvusis įrodinėjimo naštos
aspektas). Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems
asmenims. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį, įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso
dalyviai. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis gali rinkti
įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.). Kitas įrodinėjimo naštos aspektas
tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei pareiškėjo,
nei atsakovo nurodomas aplinkybes. Tokiu atveju sprendimas priimamas
tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta
(negatyvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Šiuo klausimu taip pat yra pasisakiusi
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2005 m. kovo 18 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A1-203/2005 Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacija ir kt. prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kat. 25“
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A17301/2007; procesinio sprendimo kategorija 9.1).
Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo pozicija, kad ūkinės operacijos
neįvyko tomis sąlygomis, kokios atvaizduotos buhalterinės apskaitos
dokumentuose (sąskaitose faktūrose (buhalterinės apskaitos dokumentus
pasirašė neįgalintas tai padaryti asmuo)), ir tai paneigia teisę į PVM
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atskaitą, nėra pakankamai pagrįsta. Byloje nėra įtikinamų įrodymų, kad
prekės (paslaugos) realiai neegzistavo. Savo ruožtu, „apmokestinimo PVM
požiūriu yra aktualus tik pats objektyvus prekių pirkimo faktas ir tai, ar šios
prekės buvo skirtos pareiškėjos PVM apmokestinamajai veiklai vykdyti, tuo
tarpu aplinkybė, ar prekes pardavė tikrai tas asmuo, kuris nurodytas PVM
sąskaitoje faktūroje kaip pardavėjas, šiuo aspektu negali būti lemianti teisės
į PVM atskaitą buvimą ar šios teisės paneigimą“ (administracinė byla Nr.
A14-606/2007; procesinio sprendimo kategorija 9.3). Atsižvelgiant į tai, kad
sutarčių sąlygos dėl prekių pagaminimo bei jų išplatinimo buvo įvykdytos,
analizė dėl teisės į PVM atskaitą realizavimo turi būti tęsiama toliau.
Tačiau, kaip jau buvo minėta, vien realus prekių (paslaugų) buvimas
ar nebuvimas yra tik viena iš prielaidų, suponuojančių teisę į PVM atskaitą.
Būtina konstatuoti ir asmens, siekiančio atskaityti PVM, sąžiningumą.
„Mokesčių mokėtojas, įsigydamas prekes ar paslaugas, ir žinodamas ar
turėdamas galimybę žinoti, jog pardavėjas už tokia ūkine operacija sukurtą
pridėtinę vertę nesumokės pridėtinės vertės mokesčio, elgiasi nesąžiningai,
todėl toks mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į PVM atskaitą. Atkreiptinas
dėmesys, kad mokesčio mokėtojo žinojimas arba turėjimas galimybės žinoti
apima ne visą kitos sandorio šalies ūkinę veiklą, o tik tą jos dalį, kurioje
dalyvavo į PVM atskaitą pretenduojantis subjektas. <...>. Teisė į PVM atskaitą
gali būti paneigta tik nustačius juridinių faktų visumą, t. y. aplinkybę, kad
konkrečios ūkinės operacijos dalyvis atliko mokesčių įstatymų pažeidimus,
susijusius su šia ūkine operacija (už konkrečia ūkine operacija sukurtą
pridėtinę vertę nesumokėjo PVM), bei aplinkybę, kad į PVM atskaitą
pretenduojantis mokesčių mokėtojas apie savo sutarties partnerio veiklos
neteisėtumą žinojo arba turėjo galimybę žinoti. Ir priešingai, jei prekių ar
paslaugų pirkėjas nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti, kad pardavėjas
nesumokės pardavimo PVM, jo, kaip sąžiningo mokesčių mokėtojo, teisė
į PVM atskaitą išlieka. Jei mokesčių mokėtojas, dalyvaudamas ūkinėje
operacijoje, elgiasi nesąžiningai, t. y. žino ar atsižvelgiant į teisiškai reikšmingas
aplinkybes turi galimybę žinoti, kad pardavimo PVM nėra sumokėtas ar
nebus sumokėtas, jis teisę į PVM atskaitą praranda. Tokiu atveju nesuteikus
pirkėjui teisės į PVM atskaitą nėra paneigiamas ir dvigubo apmokestinimo
draudimo principas, nes pardavėjas už ūkine operacija sukurtą pridėtinę
vertę PVM į biudžetą nesumokėjo. Taigi siekiant paneigti ūkio subjekto teisę
į PVM atskaitą dėl šio subjekto nesąžiningumo, mokesčių administratorius,
tikrindamas mokesčių mokėtojo PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo
teisingumą bei spręsdamas dėl mokesčių mokėtojo teisės atskaityti konkretaus
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dydžio PVM, pirmiausia privalo ištirti, ar šį PVM sumokėjo pardavėjas“
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A1-355/2004).
Administracinėje byloje fiksuota vien ta faktinė aplinkybė, kad tik
baudžiamojoje byloje buvo nustatytas neteisėtas G. D. veikimas uždarosios
akcinės bendrovės „Driada“ vardu, taip pat ir sudarant ginčo sutartis su uždarąja
akcine bendrove „Medikona“. Ši aplinkybė yra svari tvirtinimui apie pastarosios
bendrovės sąžiningumą. Kita vertus, pareiškėjo sąžiningumą dėl ginčo
sandorių įrodo pateikimas reikalingų dokumentų prieš sudarant sandorius, tų
dokumentų įvertinimas bei pačių sandoriuose numatytų sąlygų įgyvendinimas.
Atsižvelgiant į surinktų faktinių duomenų visumą, tvirtinimas apie mokesčių
mokėtojo nesąžiningumą būtų mažiau motyvuotas nei jo sąžiningumas, todėl
atmestina ir kita aplinkybė, paneigianti teisę į PVM atskaitą.
VI.
Atsakovo apeliaciniame skunde teisės į PVM atskaitą paneigimas
grindžiamas ir tuo, kad prekės (paslaugos) akivaizdžiai nebuvo skirtos PVM
apmokestinamų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui bei išlaidos nebuvo
skirtos pajamoms uždirbti.
Kaip minėta, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies
1 punktas nustatė, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą
pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes
ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti
PVM apmokestintam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. Iš esmės
analogiškas teisinis reguliavimas yra įtvirtintas ir ginčo laikotarpiu galiojusios
Šeštosios PVM direktyvos (1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva
77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais,
suderinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas
apskaičiavimo pagrindas) 17 straipsnio 2 dalies a punkte, nustačiusiame,
jog tiek, kiek prekes ir paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo
apmokestinamiesiems sandoriams, apmokestinamas asmuo turi turėti teisę iš
mokesčio, kurį jis turi sumokėti, atskaityti PVM, apskaičiuotą ar sumokėtą už
kito apmokestinamojo asmens jam patiektas prekes ir suteiktas paslaugas.
Atsižvelgiant į tai, kad minėtos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
nuostatos priimtos, be kita ko, įgyvendinant Šeštąją PVM direktyvą, nagrinėjamu
atveju aiškinant tiek nacionalines, tiek Bendrijų teisės nuostatas, tampa aktuali
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktika.
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Teisingumo Teismas ne kartą yrą pabrėžęs, jog tam, kad
apmokestinamajam asmeniui būtų pripažinta teisė į PVM atskaitą ir nustatyta
tokios teisės apimtis, iš principo yra būtinas tiesioginio ir betarpiško ryšio
egzistavimas tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno arba kelių konkrečių
pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą (žr. Teisingumo Teismo
2000 m. birželio 8 d. sprendimą Midland Bank byloje, Nr. C-98/98, par. 24;
2001 m. vasario 22 d. sprendimą Abbey National byloje, Nr. C-408/98, par. 26;
2005 m. kovo 3 d. sprendimą Fini H byloje, Nr. C-32/03, par. 26). Kita vertus,
teisė į atskaitą taip pat suteikiama mokesčių mokėtojui, net jei nėra tiesioginio
ir betarpiško ryšio tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno ar kelių
konkrečių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, jei ginčijamos
išlaidos už paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo
tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis (žr., Teisingumo Teismo
2007 m. vasario 8 d. sprendimą Investrand BV byloje, Nr. C-435/05, 24 par.).
Todėl konkrečiu atveju gali reikėti nustatyti, ar atsižvelgiant į Bendrijos
teismų praktiką, pagrindinėje byloje ginčijamos išlaidos yra bendrosios
išlaidos, turinčios tiesioginį ir betarpišką ryšį su visa mokesčių mokėtojo
veikla (žr., pagal analogiją, Teisingumo Teismo 2007 m. vasario 8 d. sprendimą
Investrand BV byloje, Nr. C-435/05, par. 29, 36). Pareiga nustatyti tiesioginį ir
betarpišką ryšį konkrečioje byloje, įvertinus visas susijusias aplinkybes, tenka
nacionaliniams teismams (minėto Teisingumo Teismo sprendimo Midland
Bank byloje 33 par.).
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 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 paprastai gali nustatyti tik iš
objektyvių įrodymų, nustatytų objektyvių aplinkybių visumos.
Teisėjų kolegija, išsamiai ir visapusiškai ištyrusi byloje surinktus
įrodymus, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra įtikinamų ir
pakankamų įrodymų, kurie leistų pripažinti tiesioginį ryšį tarp iš bendrovės
„Driada“ įsigytų paslaugų (konkrečių pirkimo sandorių) ir bent vieno
bendrovės „Medikona“ atlikto konkretaus pardavimo sandorio. Atsižvelgiant į
aukščiau išdėstytą, pareiškėjo teisė į sumokėtų pirkimo PVM sumų atskaitymą
galėtų būti realizuota tik pripažinus, jog minėtų pirkimų išlaidos gali būti
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priskirtos jo bendrosioms išlaidoms, turinčioms tiesioginį ir betarpišką ryšį
su visa pareiškėjo ekonomine veikla.
Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi,
ekonominė veikla – tai veikla, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų,
neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno. Paminėtina, jog iš
nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad apmokestinamojo
asmens ir ekonominės veiklos sąvokų apibrėžimų analizė parodo, kad
ekonominės veiklos sąvoka yra labai plati ir objektyvaus pobūdžio ta prasme,
kad veikla vertinama per se, neatsižvelgiant į jos tikslus ar rezultatus (pvz.,
2007 m. birželio 26 d. sprendimas T-Mobile Austria ir kt. byloje, C-284/04,
par. 35). Be to, teisėjų kolegijos nuomone, tam, kad bendrosios išlaidos galėtų
turėti tiesioginį ir betarpišką ryšį su vykdoma ekonomine veikla, šios išlaidos,
be kita ko, turi būti įprastos ir iš esmės reikalingos tokiai veiklai vykdyti.
Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad pareiškėjas byloje aptariamu
laikotarpiu vertėsi didmeninių farmacijos produktų platinimu (didmenine
vaistų (vaistinių preparatų) prekyba). Ši veikla kaip pagrindinė yra numatyta
ir bendrovės „Medikona“ įstatuose (b. l. 71).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo
(2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2203 redakcija) 1 straipsniu,
didmeninė prekyba vaistais (vaistiniais preparatais) yra suprantama kaip
farmacinė veikla, kurią sudaro vaistų įsigijimas, laikymas (sandėliavimas),
tiekimas ar eksportavimas, išskyrus tiekimą galutiniam vartotojui. Analogiškai
ši veikla yra apibrėžiama ir šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos
farmacijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje. Šiuo atžvilgiu, kaip ir nurodo
atsakovas, akivaizdu, kad didmenine vaistų (vaistinių preparatų) prekyba
besiverčiantis asmuo savo prekių (nagrinėjamu atveju – vaistų (vaistinių
preparatų)) netiekia galutiniam jų vartotojui.
Iš administracinėje byloje surinktų įrodymų matyti, kad pareiškėjas
su uždarąja akcine bendrove „Driada“ sudarė tris sutartis dėl reklaminės
medžiagos gamybos bei jos platinimo (Mokestinės bylos I t., b. l. 169–199).
Bendrovė „Driada“ prekes, kuriose iš esmės buvo pavaizduotas tik bendrovės
„Medikona“ pavadinimas (Mokestinės bylos I t., b. l. 26–30), pareiškėjo
teigimu, dalino vaistinėse, šių vaistinių klientams, t. y. galutiniams vaistų
(vaistinių preparatų) vartotojams. Pažymėtina, kad vaistinėms reklaminiai
gaminiai nebuvo perduodami, o buvo dalinami tiesiogiai vaistinės
lankytojams (Mokestinės bylos I t., b. l. 31–38). Šiai bylai taip pat aktuali
aplinkybė, kad, kaip nurodė pareiškėjas teismo posėdžio, bylą nagrinėjant
pirmosios instancijos teisme, metu, bendrovės „Medikona“ pavadinimas
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nebuvo ir negalėjo būti nurodomas ant jos platinamų vaistų (vaistinių
preparatų) pakuočių (b. l. 146).
Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 183) pareiškėjas, pagrįsdamas, jog
pasirinktos priemonės buvo skirtos tiekimui (PVM apmokestinamai veiklai)
skatinti ir plėsti, nurodė, kad minėtos reklamos priemonės buvo platinamos
tik tose vaistinėse, į kurias buvo tiekiamos bendrovės „Medikona“ platinamos
prekės, taip siekiant, jog pirkėjai, atitinkamose vaistinėse gavę reklaminę
medžiagą, jose, tikėdamiesi panašių akcijų, apsilankys dažniau, dėl ko
padidėtų minėtų vaistinių apyvarta, o jos atitinkamai kompensuos padidėjusį
prekių poreikį jas pirkdamos iš pareiškėjo.
Šioje nutartyje konstatuota, kad pagrindinė pareiškėjo ginčo
laikotarpiu vykdytos ekonominės veiklos kryptis buvo didmeninė prekyba
vaistais (vaistiniais preparatais), tačiau aptariama reklaminė medžiaga
nebuvo perduota tiesiogiai vaistinėms, bet išplatinta tiesiogiai vaistinėse
apsilankiusiems fiziniams asmenims, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
įsigijo kokių nors bendrovės „Medikona“ prekių. Kadangi ant pareiškėjo
platinamų vaistų (vaistinių preparatų) pakuočių bendrovės „Medikona“
pavadinimas nebuvo nurodytas, Vyriausiojo administracinio teismo
vertinimu, aptariamų reklamos gaminių platinimas fiziniams asmenims taip
pat negali būti vertinamas ir kaip skatinimas įsigyti pareiškėjo platinamus
vaistus (vaistinius preparatus) ar informuoti apie juos. Be to, net ir darant
prielaidą, kad dėl vykstančių akcijų asmuo apsipirkinės toje vaistinėje,
kurioje gali gauti ar gavo bendrovės „Medikona“ ženklu pažymėtus gaminius,
nėra jokio pagrindo teigti, jog jis pirks būtent šios bendrovės platinamas
prekes. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas mokesčių administratoriui,
Mokestinių ginčų komisijai, pirmosios bei apeliacinės instancijos teismams
nepateikė jokių konkrečių ir objektyvių įrodymų, leidžiančių tiesiogiai susieti
iš bendrovės „Driada“ įsigytas paslaugas su bendrovės „Medikona“ visa
vykdoma ekonomine veikla. Juolab kad pareiškėjo iš bendrovės „Driada“
įsigytų paslaugų vertė buvo pakankamai didelė, o pati akcija truko nelabai
ilgą laiko tarpą ir nėra duomenų apie tai, kad ji buvo kartojama kokiu nors
kitu laikotarpiu. Tai, be kita ko, parodo neįprastą nagrinėjamų išlaidų pobūdį,
vertinant jas pareiškėjo vykdytos visos veiklos kontekste.
Visos paminėtos bei byloje nustatytos aplinkybės, vertinant jas pagal
aukščiau nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, teisėjų kolegijai neleidžia
pripažinti, kad nagrinėjamu atveju egzistavo tiesioginis ir betarpiškas
ryšys tarp bendrovės „Medikona“ ekonominės veiklos (didmeninės vaistų
(vaistinių preparatų) prekybos) ir įsigytų paslaugų – byloje aptariamų
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reklaminių prekių gamybos bei platinimo galutiniams vaistų (vaistinių
preparatų) vartotojams nustatytu būdu.
Kadangi byloje nėra pakankamų įrodymų, galinčių pagrįsti tiesioginį
ir betarpišką ryšį tarp byloje aptariamų paslaugų ir mokesčių mokėtojo
vykdomos ekonominės veiklos, pareiškėjo teisė į ginčo PVM sumų atskaitą
negali būti realizuota Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1
dalies 1 punkto pagrindu. Tokia išvada nereiškia, kad šiuo atveju įvyksta
draudžiamas dvigubas apmokestinimas. Pareiškėjas, nepanaudodamas
ginčijamų paslaugų PVM apmokestintam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų
teikimui, tapo jų galutiniu vartotoju, todėl jam ir turi tekti galutinė šio
mokesčio našta. Savo ruožu, jei jam šiuo atveju būtų leista ginčijamas
sumas įtraukti į PVM atskaitą, išeitų, kad jis šio mokesčio nebūtų sumokėjęs
(bendrovei „Driada“ sumokėtą PVM sumą PVM atskaitos mechanizmo
pagalba pareiškėjas (faktiškai ar įskaitymo būdu) atgautų iš biudžeto).
Skundžiamu atsakovo 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 69301 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pareiškėjui dėl minėtų sandorių su
bendrove „Driada“ taip pat buvo padidintas apmokestinamasis pelnas 428 380
Lt už 2004 metus bei 403 300 Lt už 2005 metus ir atitinkamai apskaičiuotas
bendrovės „Medikona“ mokėtinas pelno mokestis, delspinigiai bei bauda.
Ginčo santykiams aktualios Pelno mokesčio įstatymo redakcijos
11 straipsnio 1 dalis nustatė, jog apskaičiuojant Lietuvos vieneto
apmokestinamąjį pelną, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita, iš pajamų
atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai
ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. To paties įstatymo 17 straipsnio 1
dalis nustatė, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės
tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto
ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita. Atsižvelgiant į
tai, kad šioje nutartyje jau buvo konstatuota, jog nėra tiesioginio ir betarpiško
ryšio tarp pareiškėjo vykdytos ekonominės veiklos ir iš bendrovės „Driada”
įsigytų paslaugų, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo pripažinti ir tai,
jog aptariamos išlaidos buvo įprastinės ir būtinos jo pajamoms uždirbti ar
kitai ekonominei naudai gauti.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo apeliacinis skundas
tenkintinas. Kadangi pareiškėjo skundas turėjo būti atmestas visa apimtimi,
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimas
panaikinimas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundą atmesti.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nusprendžia:
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio
2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Medikona“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

3.3. Dėl statybos teisinių santykių
3.3.1. Dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado galiojimo
Dėl atsižvelgimo į Nuolatinės statybos komisijos nario pastabas
Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalis nustatė, jog statinio projektavimo
sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per 3 metus
nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas nebuvo
išduotas, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina iš
naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba pakeičiamos). Nurodytas
teisinis reglamentavimas reiškia, kad tais atvejais, kai per 3 metus nuo statinio
projektavimo sąlygų sąvado gavimo statybos leidimas nėra išduotas, savivaldybės
administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas) turi priimti administracinį sprendimą dėl projektavimo sąlygų sąvado
patvirtinimo iš naujo. Be to, nurodytos Statybos įstatymo nuostatos projektavimo
sąlygų sąvado galiojimą sieja būtent su statybos leidimo išdavimu, o ne su prašymų
dėl statybos leidimo išdavimo pateikimu. Todėl aplinkybė, jog statybos leidimo
išdavimas buvo svarstomas keliuose Nuolatinės statybos komisijos posėdžiuose ir
užtruko, nesudaro pagrindo netaikyti minėtų Statybos įstatymo nuostatų.
Nuolatinės statybos komisijos nariams ar nariui pateikus pastabas dėl pateikto
techninio projekto atitikimo projektavimo sąlygoms, į tokias pastabas turi
būti atsižvelgiama ir techninis projektas atitinkamai pataisomas. Statytojui
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nesutinkant su Nuolatinės statybos komisijos sprendimu neišduoti statybos
leidimo ir atitinkamai nesutinkant su pateiktomis pastabomis, toks sprendimas
gali būti skundžiamas teismui. Jei nėra duomenų, patvirtinančių, jog į pastabas
buvo atsižvelgta ir atitinkamai pakeistas parengtas techninis projektas, Nuolatinė
statybos komisija, net ir asmeniui, pateikusiam pastabas, nedalyvaujant kitame
komisijos posėdyje, negali priimti sprendimo išduoti statybos leidimą.
Administracinė byla Nr. A525-681/2009
Procesinio sprendimo kategorija 13.2; 13.3.1; 13.3.3; 13.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. spalio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams S. N. ir advokatei Anželai Mirošnikovai,
atsakovo atstovui Justinai Užumeckaitei,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovams R. P. ir advokatui Rolandui Galvėnui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo 951 – osios daugiabučio namo savininkų bendrijos
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m.
liepos 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo 951 – osios
daugiabučio namo savininkų bendrijos skundą Vilniaus miesto savivaldybės
administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei
bendrovei „Giedra“ dėl leidimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas 951 – oji daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – ir
Bendrija) skundu (t. I, b. l. 1 – 4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
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teismą, prašydamas panaikinti 2008 m. sausio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos (toliau – ir Administracija) UAB „Giedra“ išduotą statybos
leidimą Nr. GN/5/07-0157 (toliau – ir Statybos leidimas); įpareigoti atsakovą
atlyginti pareiškėjui žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidas.
Nurodė, kad Administracija 2008 m. sausio 4 d. išdavė UAB „Giedra“
Statybos leidimą, pagal kurį UAB „Giedra“ leidžiama statyti daugiabutį
gyvenamąjį namą su administracinėmis ir prekybinėmis patalpomis adresu
(duomenys neskelbtini), Vilniuje. Išduodama Statybos leidimą, Administracija
neatsižvelgė į gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą,
susijusią su statinio statyba, nes žemės sklypas (duomenys neskelbtini),
Vilniuje, kuriame UAB „Giedra“ statys daugiabutį gyvenamąjį namą su
administracinėmis ir prekybinėmis patalpomis, ribojasi su Bendrijai priskirtu
valstybinės žemės sklypu, esančiu (duomenys neskelbtini), sklypo plotas 4 203
m2. Bendrijai priskirtas valstybinės žemės sklypas suformuotos ir jo raudonos
linijos patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Administracijos įsakymu Nr. 30668. 2007 m. balandžio 11 d. Bendrija kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos
skyrių dėl šio valstybinės žemės sklypo nuomos. Pažymėjo, kad UAB „Giedra“
numato statyti statinį kaip kampinį tarp (duomenys neskelbtini) ir (duomenys
neskelbtini) ir aiškinamajame rašte nurodo, kad pastatas blokuojamas prie
esamo namo (duomenys neskelbtini) ugniasienės. Statinio prijungimas prie
Bendrijos ugniasienės prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau – ir CK) 4.82, 4.83, 4.93 ir 4.98 straipsniams. Be to, Bendrija ugniasienę
nuomoja tretiesiems asmenims kaip reklaminį plotą, o iš šios veiklos gautas
lėšas panaudoja bendroms namo gyventojų reikmėms. Prijungus UAB
„Giedra“ statomą pastatą prie Bendrijos ugniasienės, Bendrija neteks pajamų
ir bus pažeisti namo bendraturčių interesai, naudojant namo bendrąją dalinę
nuosavybę. Taip pat Bendrija negalės prižiūrėti ir remontuoti ugniasienės,
net jei tarp pastatų būtų paliktas nedidelis tarpas. Atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) ir Statybos
techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
218) nuostatas, į tai, kad 2007 m. lapkričio 21 – 22 d. vykusiame nuolatinės
statybos komisijos posėdyje projektui buvo nepritarta iš esmės, t.y. Miesto
plėtros departamento statybų leidimų skyriaus viršininkas A. T. balsavo
prieš projekto patvirtinimą, o pakartotiniame komisijos 2008 m. sausio
2 – 3 d. posėdyje jis nedalyvavo, pabrėžė, jog, esant vieno komisijos nario
nepritarimui pateiktam projektui, Statybos leidimas negalėjo būti išduotas.
Be to, išduodant Statybos leidimą, neišspręstas klausimas dėl statybvietės
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organizavimo, neatlikti specialieji statybų tyrinėjimai. Tvirtinant projektą,
statytojas nepateikė Bendrijai jokios sutarties dėl gretimo žemės sklypo
(duomenys neskelbtini) laikino panaudojimo statybos metu, todėl kyla pagrįsta
abejonė, kad statybos metu šiems tikslams bus neteisėtai panaudotas Bendrijai
priskirtas valstybinės žemės sklypas. Be to, statant tokio lygio statinį turėjo
būti atlikti specialieji statybos tyrinėjimai, siekiant nustatyti galimą statybos
neigiamą poveikį gretimam pastatui (duomenys neskelbtini) (namo nusėdimui
ir deformacijai).
Atsakovas Administracija atsiliepimu į skundą (t. I, b. l. 137 – 139) prašė
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, nurodė, kad
pareiga įrodyti, jog skunde nurodomos teisiškai reikšmingos aplinkybės
faktiškai egzistuoja, tenka pareiškėjui, o šiuo atveju pareiškėjas tokios
pareigos neįvykdė. Žemės sklypas (duomenys neskelbtini) patikėjimo teise
valdomas Administracijos. Be to, Bendrija negali atstovauti gyvenamojo
namo (duomenys neskelbtini), Vilniuje, savininkų teisėms visa apimtimi,
nes pagal Bendrijos įstatus ji įgyvendina tas namo (duomenys neskelbtini),
Vilniuje, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, kurie yra
susiję su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka
priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, o į tai
turi būti atsižvelgta vertinant Bendrijos suinteresuotumą pagal ABTĮ 5
straipsnio 1 dalį. Ginčo teritorijos detaliajame plane numatytas perimetrinis
šio kvartalo užstatymas, o tai reiškia, jog namai statomi formuojant pusiau
uždaras ar uždaras kiemo erdves. Šiuo atveju Statybos leidimas išduotas
galiojančio Administracijos 2004 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 30-1082 „Dėl
sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo plano patvirtinimo“ pagrindu, kuris
ir numatė perimetrinį užstatymo būdą, kai pastatai prišliejami vienas prie
kito. Dėl reklamos kabinimo ant ugniasienės Bendrija informuota 2004 m.
sausio 21 d. Miesto plėtros departamento raštu, kur nurodyta, kad naujas
statinys taip pat užsibaigs ugniasiene ir nebus galima jos naudoti reklamos
tikslais, todėl 2007 metais sudarydama sutartį su UAB „JCDecaux“ Bendrija
jau žinojo, kad toks ugniasienės panaudojimas negalimas. Statybos leidimas
išduotas remiantis 2008 m. sausio 2 – 3 d. nuolatinės statybos komisijos
posėdžio protokolu. Visi posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai nutarė,
kad pateiktas statinio projektas atitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado
ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimus ir nusprendė išduoti Statybos
leidimą. Šio nuolatinės statybos komisijos posėdžio metu A. T. nedirbo
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Administracijoje, į jo vietą buvo paskirtas kitas valstybės tarnautojas. Be to,
greta esančiame žemės sklype vykdomi naujo gyvenamojo namo statybos
darbai nesąlygoja kitame sklype esančio namo griūties, o visi teiginiai dėl
galimo trečiųjų suinteresuotų asmenų interesų pažeidimo statant naują statinį
(duomenys neskelbtini) yra niekuo nepagrįstos prielaidos, todėl tokie teiginiai
nesąlygoja Statybos leidimo nepagrįstumo.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Giedra“ atsiliepimu į skundą (t. I,
b. l. 93 – 96) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Bendrijai
neišnuomotas, todėl ji neturi jokių prievolinių ar daiktinių teisių į šį žemės
sklypą. Be to, nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad UAB „Giedra“ atitvėrė
statybos teritoriją, pažeisdama Bendrijai priskirto valstybinio sklypo
raudonų linijų ribas. Pareiškėjas nepagrįstai rėmėsi CK nuostatomis, be
to, rėmimasis CK straipsniais suponuoja teisių gynimą civilinės teisenos
tvarka. Blokuoti pastatą prie (duomenys neskelbtini), Vilniuje, esančio namo
ugniasienės numatyta žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliajame
plane, kuris patvirtintas Administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 29
d. įsakymu Nr. 1082. Pareiškėjo atstovai (ir pats skundą pasirašęs Bendrijos
pirmininkas) dalyvavo detalaus plano viešame svarstyme su visuomene,
todėl buvo susipažinę su detaliojo plano sprendiniais. Pareiškėjas ar kiti
suinteresuoti asmenys detaliojo plano sprendinių neskundė, todėl detalusis
planas šiuo metu galioja visa apimtimi, t. y. galima statybos linija, statybos
riba ir užstatyti leidžiama teritorija yra pažymėti iki pastato (duomenys
neskelbtini) ugniasienės. Pareiškėjas, sudarydamas reklaminio ploto nuomos
(reklaminę konstrukciją kabinant ant ugniasienės) sutartį, galimai galėjo
pažeisti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Ugniasienė nėra pareiškėjo
nuosavybė, nes pastato siena, kaip ir kiti pastato bendrojo naudojimo
objektai priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir patalpų,
esančių name, savininkams, todėl pareiškėjas neturėjo teisės sudaryti tokios
pastato sienos (naudojimosi) nuomos sutarties. Sutartis Nr. 10/2007 dėl
pastato sienos (naudojimosi) nuomos pasirašyta 2007 m. kovo 1 d., t. y. tuo
metu, kai jau galiojo žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detalusis planas,
apie kurio sprendinius buvo informuotas Bendrijos pirmininkas, todėl
pareiškėjas pats prisiėmė riziką dėl galimos žalos. Nustatyta tvarka suderintas
ir patvirtintas detalusis planas bei pagal jo reikalavimus paruoštas techninis
projektas suteikė teisę UAB „Giedra“ vykdyti projektavimo ir statybos darbus
taip, kaip numatyta detaliajame plane ir techniniame projekte. Buvo atlikta
tiek techninio projekto bendroji ekspertizė, tiek ir higieninė ekspertizė, o
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projektavimo sąlygos buvo keičiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl,
atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla
Nr. A2-112/2007) ir faktines aplinkybes, padarė išvadą, jog UAB „Giedra“
laikėsi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies ir kitų
normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatų. Administracija
priėmė sprendimą išduoti UAB „Giedra“ Statybos leidimą remiantis tik
vienu 2008 m. sausio 2 – 3 d. Administracijos miesto plėtros departamento
Nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolu Nr. 1-11, kuriame
nurodyta, kad ankstesnės pastabos įvykdytos ir kad komisija nusprendė,
jog statinio projektas atitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado ir žemės
sklypo detaliojo plano reikalavimus. Pareiškėjo nurodytas Miesto plėtros
departamento statybų leidimų skyriaus viršininkas A. T. nuolatinės statybos
komisijos posėdyje nedalyvavo, nes buvo atleistas iš darbo. Pareiškėjas
nėra nei žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), savininkas, nei
nuomininkas, todėl visi klausimai, susiję su žemės sklypo, esančio (duomenys
neskelbtini), panaudojimu, nustatyta tvarka derinti su Administracija. Prieš
atliekant statybos darbus, atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai, kurie
įvertino ir žemės sklypo šalia pastato (duomenys neskelbtini) gruntą gręžtinių
pamatų statybai. Statybos darbų atlikimui gauti visi reikalingi leidimai –
leidimas aptverti ir kasti, leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus
želdinius, augančius ne miško žemėje ir leidimas (sutikimas) žemės kasimo
darbams elektros tinklų apsaugos zonoje.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 10 d.
sprendimu (t. II, b. l. 191 – 194) skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nustatė, kad UAB „Giedra“ 2007 m. gruodžio 21 d. kreipėsi
į Administraciją, prašydama išduoti statybos leidimą daugiabučiam
gyvenamajam namui su administracinėmis ir prekybinėmis patalpomis
statyti, statybos adresas (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Administracijos
Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija, posėdžiavusi
2008 m. sausio 2 – 3 d., nusprendė, kad statinio projektas atitinka statinio
projektavimo sąlygų sąvado ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimus.
Administracija 2008 m. sausio 4 d. išdavė Statybos leidimą daugiabučiam
gyvenamajam namui su administracinėmis ir prekybinėmis patalpomis statyti.
Pareiškėjo teismui pateiktas Administracijos 2008 m. balandžio 29 d. raštas Nr.
S13-469, kuriame nurodyta, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius parengs
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Vilniaus apskrities viršininko įsakymo projektą dėl dalies valstybinės žemės
sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje nuomos, o jam įsigaliojus –
valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, tik patvirtina, kad Vilniaus apskrities
viršininko įsakymas dėl žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje
nepasirašytas, todėl pareiškėjas neturi jokių prievolinių ar daiktinių teisių į
aukščiau paminėtą žemės sklypą. Administracijos direktorius 2004 m. birželio
29 d. įsakymu Nr. 30-1082 patvirtino sklypo (duomenys neskelbtini) detalųjį
planą. Remdamasis 2003 m. balandžio 22 d. viešo svarstymo su visuomene
protokolu, padarė išvadą, kad pareiškėjo atstovai buvo susipažinę su detaliojo
plano sprendiniais, detaliojo plano sprendinių neskundė, todėl detalusis planas
galioja visa apimtimi, t.y. statybos linija, statybos riba ir užstatyti leidžiama
teritorija yra pažymėta iki pastato (duomenys neskelbtini) ugniasienės. Be to,
minėtas įsakymas numatė perimetrinį užstatymo būdą, kai pastatai prišliejami
vienas prie kito. Pareiškėjas sutartį Nr. 10/2007 su UAB „JCDecaux Lietuva“
dėl pastato, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vakarinės išorinės sienos nuomos
pasirašė 2007 m. kovo 1 d., t.y. jau galiojant Administracijos direktoriaus 2004
m. birželio 29 d. įsakymui Nr. 1082 „Dėl detaliojo plano (duomenys neskelbtini)
patvirtinimo“, todėl nepagrįstu pripažino pareiškėjo paaiškinimą, kad negalės
eksploatuoti pastato (duomenys neskelbtini) ugniasienės, bei kad negalės
naudotis šia ugniasiene kaip reklamos plotu. Taip pat nepagrįstu pripažino
pareiškėjo paaiškinimą, kad išduodant Statybos leidimą pažeistos numatytos
statybos leidimo išdavimo procedūros, nes 2008 m. sausio 2 – 3 d. Nuolatinės
statybos komisijos posėdyje dalyvaujantys Nuolatinės statybos komisijos
nariai padarė išvadą, kad statinio projektas atitinka statinio projektavimo
sąlygų sąvado ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimus. Konstatavo, jog
panaikinti Statybos leidimą nėra pagrindo. Be to, atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44
straipsnio 1 dalį ir į tai, kad pareiškėjo skundas atmestinas, padarė išvadą, jog
tenkinti prašymą dėl išlaidų atlyginimo nėra pagrindo.
III.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. III, b. l. 1 – 3), kuriuo prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 10
d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Statybos leidimą ir
įpareigoti atsakovą atlyginti pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis
skundas iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas
pirmosios instancijos teismui, taip pat pateikiami tokie argumentai:
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1. Teismas, priimdamas sprendimą pažeidė ABTĮ 79, 82 ir 86 straipsnius,
todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Pažymi, jog teismas
visapusiškai ir objektyviai neištyrė visų bylos aplinkybių ir įrodymų.
2. UAB „Giedra“ pasiūlytas 70 cm atstumas tarp pastatų nėra
pakankamas 4 aukštų namo išorinei sienai prižiūrėti, todėl tokios sienos
techninė būklė nuolat blogės.
3. 2008 m. sausio 2 – 3 d. vykusiame Nuolatinės statybos komisijos
posėdyje objektyviai negalėjo būti nustatyta, ar projektas atitinka
projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, nes tokio posėdžio metu UAB
„Giedra“ 2004 m. gruodžio 20 d. išduotos specialios projektavimo sąlygos Nr.
RPS 2314 buvo negaliojančios ir turėjo būti tvirtinamos iš naujo.
4. Nesutinka su teismo išvada, jog 2008 m. sausio 2 – 3 d. A. T.
Nuolatinės statybos komisijos posėdyje nedalyvavo, nes tuo metu nebedirbo
savivaldybėje, todėl jo į protokolą įrašyta pastaba dėl projekto tapo
nebeaktuali. Tokia pastaba įvykdyta nebuvo, todėl Statybos leidimas negalėjo
būti išduotas.
Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b. l.
15 – 17) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o
apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas iš dalies grindžiamas
tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos
teisme, taip pat pateikiami tokie nesutikimo su apeliaciniu skundu
argumentai:
1. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką (byla Nr. A11-807/2004), nurodo, kad spręsdamas statybos leidimo
panaikinimo klausimą teismas turi išsiaiškinti ir įvertinti faktines bylos
aplinkybes tuo aspektu, ar prašyme panaikinti statybos leidimą nurodytos
aplinkybės yra pakankamas pagrindas nutraukti statybos leidimo galiojimą.
Atlikdamas tokį vertinimą, nesant įstatymo nustatytų leidimo panaikinimo
kriterijų, teismas turi vadovautis bendraisiais Statybos įstatymo pradmenimis,
jų prasme ir teisingumo bei protingumo kriterijais.
2. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, jog pastato (duomenys
neskelbtini) ugniasienės būklė ims blogėti, ar kad paliekamas 70 cm tarpas
ugniasienei prižiūrėti yra per mažas. Todėl atmestini pareiškėjo argumentai
dėl negalėjimo tinkamai eksploatuoti pastato ugniasienės ir jos būklės
pablogėjimo.
3. Prašymas išduoti statybos leidimą su parengtu projektu
Administracijai pateiktas (2007-02-06) dar nepasibaigus projektavimo
sąlygų sąvado galiojimui, projektas buvo kelis kartus svarstomas Nuolatinės
104

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

statybos komisijos posėdyje, grąžintas taisyti ir patvirtintas 2008 m. sausio 2
– 3 d. posėdyje. Remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymui Nr. 215) 18 punktu, pažymi, kad net ir
pasibaigus projektavimo sąlygų sąvado galiojimui sąlygos gali būti patvirtintos
tokios pačios, t.y. nesutinka su pareiškėjo argumentu, jog išduodant Statybos
leidimą jau buvo pasibaigęs projektavimo sąlygų sąvado (2004-12-20) Nr. RPS
2314 galiojimas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Giedra“ atsiliepimu į apeliacinį
skundą (t. III, b. l. 9 – 11) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
2008 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą
atmesti. Atsiliepimas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir
atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, taip pat pateikiami tokie
nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Nurodo, kad UAB „Giedra“ užsakymu prieš statinio projektavimo
darbus atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai, kuriais įvertintas ir žemės
sklypo, esančio šalia (duomenys neskelbtini) pastato, gruntas projektuojamai
gręžtinių pamatų statybai ir pastato (duomenys neskelbtini) pamatų gylis.
Pagal tyrimų rezultatus buvo ruošiamas statinio techninis projektas.
2. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog paliktas tarpas tarp pastatų
nebus pakankamas ugniasienei prižiūrėti, nes pirmosios instancijos teismo
posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė priešingas aplinkybes.
3. Nuolatinės statybos komisijos 2007 m. lapkričio 21 – 22 d. posėdyje
pateiktos Miesto plėtros departamento statybų leidimų skyriaus viršininko
pastabos 2008 m. sausio 2 – 3 d. vykusiame komisijos posėdyje įvertintos
kaip reikalavimai, kurie neįrašyti į teritorijų planavimo sąlygas ar statinio
projektavimo sąlygų sąvadą, todėl į tokias pastabas nebuvo atsižvelgta.
4. Atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Giedra“ prieš kiekvieną Nuolatinės
statybos komisijos posėdį rašydavo naują prašymą išduoti statybos leidimą,
minėta komisija patikrina, ar projektavimo sąlygų sąvadas yra galiojantis,
projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina Administracijos įgaliotas atstovas,
kuris yra ir Nuolatinės statybos komisijos narys, trečiasis suinteresuotas
asmuo daro išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad projektavimo sąlygų
sąvadas Nr. RPS 2314 komisijos 2008 m. sausio 2 – 3 d. posėdžio metu buvo
negaliojantis.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje sprendžiamas klausimas dėl Administracijos 2008 m. sausio 4 d.
UAB „Giedra“ išduoto statybos leidimo Nr. GN/5/07-0157. Vertinant kilusį
ginčą, svarbu nustatyti, ar statybos leidimas buvo išduotas pagrįstai, kartu
įvertinant, ar Nuolatinės statybos komisijos sprendimas išduoti statybos
leidimą buvo priimtas teisėtai ir pagrįstai.
Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalis nustatė, jog statinio
projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per
3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas
nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo sąlygų
sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba
pakeičiamos). Nurodytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad tais atvejais,
kai per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo statybos
leidimas nėra išduotas, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) turi priimti administracinį
sprendimą dėl projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo iš naujo.
Iš bylos medžiagos matyti, jog projektavimo sąlygų sąvadas Nr. RPS2314
Administracijos patvirtintas 2004 m. gruodžio 20 d. (t. II, b. l. 19), todėl
statybos leidimas be naujo projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo galėjo
būti išduotas per 3 metus, t. y. iki 2007 m. gruodžio 20 d. Skundžiamas
Statybos leidimas išduotas 2008 m. sausio 4 d., praėjus daugiau kaip 3 metams
nuo projektavimo sąlygų sąvado išdavimo. Byloje duomenų, kurie patvirtintų,
kad Administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės tarnautojas iš
naujo patvirtino projektavimo sąlygų sąvadą ginčo objektui, nėra. Nurodytos
Statybos įstatymo nuostatos projektavimo sąlygų sąvado galiojimą sieja
būtent su statybos leidimo išdavimu, o ne prašymų dėl statybos leidimo
išdavimo pateikimu. Todėl aplinkybės, jog nagrinėjamu atveju statybos
leidimo išdavimas buvo svarstomas keliuose Nuolatinės statybos komisijos
posėdžiuose ir užtruko, nėra pagrindas netaikyti minėtų Statybos įstatymo
nuostatų. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis ir teisės aktų reikalavimais,
darytina išvada, kad skundžiamas Statybos leidimas išduotas jau nebegaliojant
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projektavimo sąlygų sąvadui Nr. RPS2314, kas sudaro pagrindą naikinti ginčo
statybos leidimą, nes jį išduodant buvo pažeistos pagrindinės procedūros,
turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo
pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).
Byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad UAB „Giedra“ ne kartą pateikė
prašymą išduoti statybos leidimą ginčo statinio statybai, o parengto statinio
techninio projekto atitikimas išduotų projektavimo sąlygų reikalavimams
ne kartą svarstytas Nuolatinės statybos komisijos posėdžiuose. Nuolatinės
statybos komisijos 2007 m. lapkričio 21 – 22 d. posėdžio protokolas (t. I, b.
l. 157) tvirtina, kad Administracijos miesto plėtros departamento Statybų
leidimų skyriaus vedėjas nepritarė statybos leidimo UAB „Giedra“ išdavimui,
nurodydamas, jog iš esmės nesutinka su statinio atitraukimu nuo (duomenys
neskelbtini) namo ugniasienės. Šio protokolo pastabose statytojui nurodyta
vykdyti minėtos institucijos atstovo pateiktas pastabas.
Nuolatinės statybos komisijos veiklą be kitų teisės aktų reglamentuoja
Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai (patvirtinti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004-12-28 įsakymu Nr. D1-696) ir jų
pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. 1-999 patvirtinti Nuolatinės statybos komisijos nuostatai.
Pavyzdinių nuostatų 23 punktas nustatė, kad tuo atveju, jeigu komisija dėl
patikrinto statinio projekto turi pastabų, jos įrašomos į protokolą ir statybos
leidimas išduodamas tik pataisius projektą pagal šias pastabas. Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos patvirtintų nuostatų 17 punktas įtvirtino principą, jog
tuo atveju, jeigu komisija dėl derinamo teritorijų planavimo dokumento ar
tikrinamo statinio projekto turi pastabų, jos įrašomos į protokolą, o komisijos
pirmininkas protokolą pasirašo pataisius teritorijų planavimo dokumentą ar
statinio projektą pagal protokolo pastabas.
Įvertinus minėtų abiejų teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog Nuolatinės
komisijos nariams ar nariui pateikus pastabas dėl pateikto techninio projekto
atitikimo projektavimo sąlygoms, į tokias pastabas turi būti atsižvelgiama ir
techninis projektas atitinkamai pataisomas. Statytojui nesutinkant su Nuolatinės
statybos komisijos sprendimu neišduoti statybos leidimo ir atitinkamai
nesutinkant su pateiktomis pastabomis, toks sprendimas gali būti skundžiamas
teismui (byla Nr. A11–130/2005). Kaip jau nurodyta, nagrinėjamoje byloje
Administracijos miesto plėtros departamento Statybų leidimų skyriaus vedėjas
2007 m. lapkričio 21 – 22 d. posėdžio metu pateikė pastabas dėl ginčo statinio
techninio projekto. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog į tokias pastabas
buvo atsižvelgta ir atitinkamai pakeistas parengtas techninis projektas. Todėl
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darytina išvada, jog Nuolatinė statybos komisija, net ir asmeniui, pateikusiam
pastabas, nedalyvaujant kitame komisijos posėdyje, negalėjo priimti sprendimo
išduoti statybos leidimą, jeigu į anksčiau pateiktas pastabas nebuvo atsižvelgta
atitinkamai pakeičiant statinio techninį projektą. Šis statybos leidimų išdavimo
procedūros pažeidimas sudaro dar vieną pagrindą naikinti ginčo statybos leidimą,
nes jis buvo išduotas neteisėtai, t.y. jį išduodant buvo pažeistos pagrindinės
procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei
sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).
Statybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalis statybinius tyrinėjimus apibrėžia
kaip statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), statinio
projektavimo sąlygų sąvade nustatytų inžinerinių tinklų (kuriuos reikia
nutiesti ar esamų bei statomų) ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų)
inžinerinius geodezinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius
bei kitus tyrimus; aplinkos, kraštovaizdžio, higieninius tyrimus; kai
rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, – taip pat esamo ir gretimų
statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus, esamų
pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimus.
Specialiosios projektavimo sąlygos statinio architektūrai formuoti ir
statybos sklypui tvarkyti (t. II, b. l. 37) tvirtina, kad UAB „Giedra“ nustatytas
reikalavimas santykius su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis grįsti
vadovaujantis Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią statinys turi
būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos
sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas.
Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, taip pat į tai, kad nagrinėjamu atveju
numatyta statyti ypatingą statinį arti kito, t.y. jį prišliejant, specialiąsias
projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui
tvarkyti, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, darytina išvada,
jog statytojas UAB „Giedra“, siekdamas statyti projektavimo sąlygų sąvade
nustatytą statinį, privalėjo atlikti atitinkamus statybinius tyrinėjimus, susijusius
su gretimo statinio ((duomenys neskelbtini)) būkle bei galima naujojo statinio
statybos įtaka esamo statinio būklei. Byloje nepateikti įrodymai, jog tokie
tyrimai buvo atlikti, todėl vertintina, kad ginčo statybos leidimas išduotas
pažeidžiant Statybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalies reikalavimus, dėl ko ginčo
statybos leidimas naikintinas (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).
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Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.
Prašymą atlyginti išlaidas pareiškėjas grindė žyminio mokesčio sumokėjimo
kvitu (t. III, b. l. 4) bei PVM sąskaita faktūra (t. III, b. l. 5). Atsižvelgiant į
patenkintų reikalavimų pobūdį, darytina išvada, jog pareiškėjui priteistinas
teismo išlaidų atlyginimas iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str. 1 ir 2 d.). ABTĮ 45 straipsnio 1
dalis įtvirtina pareigą suinteresuotai išlaidų atlyginimu šaliai teismui pateikti
prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Nagrinėjamu atveju
toks pagrindimas nebuvo pateiktas (nėra pateikta mokėjimo dokumentų),
todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą visa apimtimi, tačiau
pareiškėjui iš atsakovo priteistinas jo sumokėtas 50 Lt žyminis mokestis.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos
teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės aktus bei įvertino faktines bylos
aplinkybes, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas, o pareiškėjo
skundas tenkintinas iš dalies.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo 951 – osios daugiabučio namo bendrijos apeliacinį skundą
patenkinti iš dalies.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 10
d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies
ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 m. sausio 4 d.
UAB „Giedra“ išduotą statybos leidimą Nr. GN/5/07-0157.
Priteisti pareiškėjui iš atsakovo 50 Lt išlaidų už bylinėjimąsi apeliacinės
instancijos teisme.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.3.2. Dėl savavališkų statybos darbų sampratos
Dėl atitinkamo objekto pripažinimo statiniu Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo prasme
Tam, kad atitinkamus darbus būtų galima pripažinti savavališkais statybos
darbais Statybos įstatymo prasme, be kita ko, būtina konstatuoti, jog tokiais
darbais yra siekiama pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują arba rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamą statinį.
Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini)
statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio
16 d. įsakymu Nr.184, 1 priede pateikiamas inžinerinių statinių sąrašas yra
bendro (abstraktaus) pobūdžio, todėl net jei konkretus objektas formaliai gali
būti priskirtas prie sąraše pateiktos abstrakčios statinio rūšies (kategorijos), bet
realiai (tikrovėje) neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų
statinio požymių, jis negali būti laikomas statiniu, o jo kūrimo darbai – statybos
darbais. Vien ta aplinkybė, jog atitinkamas objektas pagal pavadinimą patenka
į atitinkamą statinių grupę minėtame sąraše, savaime dar nereiškia, jog jis visais
atvejais bus laikomas statiniu ir jam turi būti taikomi šiame reglamente ir kitose
statinių statybą reglamentuojančiose teisės normose nustatyti reikalavimai.
Administracinė byla Nr. A502-1158/2009
Procesinio sprendimo kategorija 13.1; 13.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. lapkričio 9 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto
(pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Tadui Blažiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos B. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimo administracinėje
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byloje pagal pareiškėjos B. K. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko
administracijai dėl sprendimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja B. K. (toliau – ir pareiškėja; apeliantė) su skundu kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama:
1) panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos
(toliau – ir VAVA; atsakovas) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento 2008 m. birželio 20 d. savavališkos statybos aktą Nr.
(100)-11.37-12 (toliau – ir Savavališkos statybos aktas);
2) panaikinti VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento 2008 m. birželio 20 d. statybos sustabdymo aktą Nr.
(100)-11.37-12.1 (toliau – ir Statybos sustabdymo aktas);
3) panaikinti VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento 2008 m. birželio 30 d. reikalavimą Nr. (100)-11.55762 (toliau – ir Reikalavimas);
4) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu
ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio
16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR
1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (toliau – ir STR) priedo
2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 11 punktas bei šio priedo nuostatos, kad
„įrengiant II grupės dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius,
supaprastintame statinio projekte turi būti nurodomi iškasto grunto
sutvarkymo (panaudojimo) statytojo (užsakovo) žemės sklype būdai.
Iškasto grunto negalima parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti
arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę. Savivaldybės administracijos
direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas),
atsižvelgęs į konkretaus II grupės dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens
telkinio išdėstymo teritorijoje sąlygas, gilesniam kaip 1 m telkiniui gali
nustatyti sąlygas jo aptvėrimui“, kurie turėtų būti taikomi nagrinėjamoje
byloje, atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2
dalies, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 3 straipsnio 1, 10 ir 18 dalių
nuostatas;
5) priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
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Skunde pareiškėja paaiškino, kad 2008 m. birželio 27 d. gavo Savavališkos
statybos aktą, kuriame nurodoma, jog ji savavališkai vykdo statybos darbus,
t. y. valydama kūdrą, esančią (duomenys neskelbtini), Trakų sen., Trakų raj.
(žemės sklypo kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), padidino jos plotą
dvigubai (iki 3 000 kv. m). Kartu pareiškėja gavo ir Statybos sustabdymo
aktą, kuriame ji buvo įpareigota sustabdyti bet kokius minėtos kūdros kasimo
darbus. 2008 m. liepos 3 d. pareiškėjai buvo įteiktas Reikalavimas, kuriuo ji
buvo įpareigota savo lėšomis iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. atstatyti kūdros plotą
į pirminę padėtį ir sutvarkyti statybvietę.
Vertino, kad kūdros kasimas (jos valymas) nelaikytinas statybos darbais,
todėl Savavališkos statybos aktas negalėjo būti priimtas. Teigė, kad kūdra
neatitinka Statybos įstatyme nurodytos statinio sąvokos, nes jos valymo
metu nebuvo naudojami jokie statybos produktai, t. y. kūdros valymo metu
nebuvo panaudotos statybinės medžiagos. Laikėsi pozicijos, kad kūdra
neatitinka ir kito statiniams taikomo reikalavimo, t. y. kūdra, būdama vandens
telkinys, nėra tvirtai sujungta su žeme: būdama vandens telkinys, ji negali
atitikti šio reikalavimo. Nurodė, kad jokios konstrukcijos nesiremia į žemės
paviršių, jokios konstrukcijos nėra įleistos į žemę. Pažymėjo, kad kūdroje
tokių konstrukcijų naudota nebuvo ir kūdros vanduo negali būti priskirtas
prie konstrukcijų kategorijos. Akcentavo, jog kūdra negali būti laikoma
hidrotechniniu statiniu ne tik todėl, kad ji neatitinka hidrotechninio statinio
sąvokos, bet ir todėl, kad ji neatlieka aplinkos apsaugos nuo žalingo vandens
poveikio saugojimo funkcijos (Aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. 289 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003
„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 11 p.). Be to, Vandens
įstatymo 3 straipsnis kūdrą priskiria ne prie vandens statinių, o prie dirbtinių
paviršinių vandens telkinių kategorijos.
Teigė, jog Savavališkos statybos aktas yra priimtas remiantis STR, kurio
priedo 2 lentelės 11 punktas bei šio priedo paaiškinimai prieštarauja Statybos
įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, Vandens įstatymo 3 straipsnio 1, 10 ir 18 dalių
nuostatoms. Laikėsi pozicijos, kad STR nuostatos, reikalaudamos atitinkamų
leidimų kūdros kasimui (įrengimui, valymui), nepagrįstai išplečia Statybos
įstatymo ir kitų teisės aktų taikymo sritį.
Atsakovas VAVA atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu
nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o prašymą kreiptis į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą spręsti teismo nuožiūra.
Atsiliepime VAVA paaiškino, kad kūdra yra dirbtinis vandens telkinys,
kurio kasimo tvarką reglamentuoja poįstatyminiai teisės aktai. Pažymėjo,
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jog dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys (kūdra), kurio plotas
didesnis nei 300 kv. m, yra priskiriamas II grupės nesudėtingiems statiniams.
Taigi šių vandens telkinių kasimo darbams yra reikalingas supaprastintas
statinio projektas, kuriame turi būti nurodyti iškasto grunto sutvarkymo
(panaudojimo) statytojo žemės sklype būdai. Nurodė, kad pareiškėja,
padidindama kūdros plotą iki 3 000 kv. m, vykdė žemės kasimo darbus,
kurie bendrąja prasme yra priskiriami statybos darbams. Akcentavo, jog
minėtus darbus pareiškėja vykdė be nustatyta tvarka parengto ir suderinto
supaprastinto projekto. Laikėsi pozicijos, kad VAVA Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros departamentas teisėtai ir pagrįstai atliko
jo kompetencijai priskirtus veiksmus, kaip tai numato Statybos įstatymo 28
straipsnis, aplinkos ministro 2002 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas” IV, V skyriai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d.
sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Statybos įstatymo 2 straipsnio
15 punktu, Vandens įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, STR 2 lentelės 11
punktu ir pažymėjo, kad dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių,
kurių plotas didesnis kaip 1 000 kv. m, kasimo darbams yra reikalingas
supaprastintas statinio projektas, kuriame turi būti nurodyti iškasto grunto
sutvarkymo (panaudojimo) statytojo žemės sklype būdai. Atkreipė dėmesį į
tai, kad ginčo kūdros ploto padidinimas iki 3 000 kv. m buvo atliktas vykdant
žemės kasimo darbus, todėl aptariamų teisės aktų prasme tie darbai priskirtini
statybos darbams. Vertino, jog pareiškėja, atlikdama kūdros valymo ir jos
didinimo (kasimo) darbus, pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio, STR 12.4
punkto reikalavimus. Atkreipė dėmesį į tai, jog nagrinėjamos bylos proceso
dalyviai nustatytų faktinių aplinkybių (Savavališkos statybos aktas) neginčija.
Laikėsi pozicijos, jog pareiškėjos argumentai dėl Savavališkos statybos akto,
Statybos sustabdymo akto ir Reikalavimo pripažinimo neteisėtais nėra
svarūs, t. y. nebuvo įrodytas šių individualių administracinių aktų ydingumas.
Pabrėžė, jog nėra pagrindo su prašymu dėl STR atitikties atitinkamiems
įstatymams ištyrimo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, nes
pareiškėjos nurodytos STR nuostatos konkretizuoja atitinkamus įstatymų
reikalavimus ir neišplečia Statybos įstatymo nuostatų taikymo. Konstatavo,
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jog atmetus pareiškėjos skundo reikalavimus, nėra pagrindo jai priteisti
patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str.).
III.
Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą ir perduoti bylą
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės
teisės normas (ABTĮ 143 str.): nepagrįstai konstatavo, jog STR 2 lentelės 11
punktas neišplečia Statybos įstatymo taikymo ribų. Jis taip pat nepasisakė dėl
pareiškėjos skunde tuo klausimu išdėstytų argumentų.
2. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo suformuotos praktikos (2007 m. kovo 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N1-702/2007).
3. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareiškėjos skunde
išdėstytų argumentų dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu
Nr. 289 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių
klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, kuris konkretizuoja Statybos
įstatymo nuostatas dėl statinio sąvokos taikymo nagrinėjamoje byloje ir taip
pažeidė ABTĮ 142 straipsnio 1 ir 2 dalį.
4. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 111 straipsnio 2 dalį,
112 ir 113 straipsnius, nes pareiškėjos prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą dėl STR atitikties atitinkamų įstatymų nuostatams
ištyrimo atmetė ne atskira nutartimi, be to, skundžiamame sprendime
nenurodomas pagrindas, kuriuo remiantis buvo atsisakyta šį prašymą tenkinti.
Kiti pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jos
skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.
Atsakovas VAVA atsiliepimo į pareiškėjos apeliacinį skundą nepateikė.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Nagrinėjamoje byloje skundžiami Savavališkos statybos, Statybos
sustabdymo aktai ir Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius
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buvo priimti atsakovui (atsakovo pareigūnui) konstatavus, kad pareiškėja
savavališkai vykdė statybos darbus, t. y. valydama kūdrą, esančią (duomenys
neskelbtini), Trakų sen., Trakų raj. (žemės sklypo kadastrinis Nr. (duomenys
neskelbtini)), padidino jos plotą dvigubai (iki 3 000 kv. m).
Pareiškėja Savavališkos statybos akte nustatytų aplinkybių neneigia,
tačiau mano, kad kūdra nėra statinys, todėl jos vykdomi darbai (kūdros
kasimo darbai) negali būti pripažinti savavališka statyba.
Ginčo dokumentai priimti atsakovui, kaip statybos valstybinę priežiūrą
atliekančiai institucijai, įgyvendinant Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatas,
kuriose, be kita ko, nustatyta, jog apskrities viršininko administracijos
pareigūnai, pagal įstatyme nustatytą kompetenciją atliekantys statybos
valstybinę priežiūrą, nustatę, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant
Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, nedelsdami dviem egzemplioriais surašo
savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo tuojau pat sustabdyti
statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku
(Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.). Apskrities viršininko administracija arba
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos
institucijos pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą
kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per
mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių
sprendimų: 1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą
savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal
reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar savavališkai pastatytą
jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; 2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios
dalies 1 punkte nurodytas sprendimas (Statybos įstatymo 28 str. 2 d.). Paminėtų
nuostatų taikymas yra neatsiejamas nuo įstatymų leidėjo Statybos įstatymo 2
straipsnio 71 dalyje pateiktos savavališkos statinio statybos sąvokos, kuri, be kita
ko, suprantama kaip statinio (jo dalies) statyba be šio įstatymo nustatyta tvarka
gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau
netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis
dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino
neteisėtu. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, statybos
darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo,
mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos,
įrenginių paleidimo ir derinimo), o pati statyba įstatymo leidėjo yra apibrėžta,
kaip veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamą statinį (Statybos įstatymo 2 str. 13 d.).
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Sisteminiu ir lingvistiniu teisės normų aiškinimo metodais analizuodama
paminėtas Statybos įstatymo nuostatas, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija konstatuoja, jog tam, kad atitinkamus darbus būtų galima
pripažinti savavališkais statybos darbais Statybos įstatymo prasme, be kita
ko, būtina konstatuoti, jog tokiais darbais yra siekiama pastatyti (sumontuoti,
nutiesti) naują arba rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Būtina
prielaida imtis teisinių priemonių, numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnyje,
yra aplinkybės, jog vykdoma statinio statyba, konstatavimas.
Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad statinys – visa tai, kas
sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta
su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos
apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar
mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat
statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių
sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas
„tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę
(jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių
(vandens telkinių dugną). Taigi, pagal įstatymų leidėjo pateiktą statinio sąvoką,
statinys yra daiktas, kurį apibūdina trys požymiai; 1) daikto sukūrimas vykdant
statybos darbus; 2) kuriant daiktą buvo naudojami statybos produktai, kurie
Statybos įstatymo 2 straipsnio 58 dalyje apibrėžiami kaip pagaminti produktai,
numatomi ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar
inžinerinį statinį; 3) daiktas yra tvirtai sujungtas su žeme ar į ją remiasi (2008
m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-345/2008).
Kadangi byloje nėra įtikinamų įrodymų, kad pareiškėja, vykdydama
aptariamus darbus (savavališkos statybos akte, be kita ko, nurodoma,
kad kūdra buvo valoma), būtų naudojusi (ar ketina naudoti) kokius nors
statybos produktus, kūdra nagrinėjamoje byloje negali būti pripažinta
statiniu Statybos įstatymo prasme. Tai savo ruožtu lemia, jog negalėjo būti
surašytas savavališkos statybos aktas dėl pareiškėjos vykdytų darbų ir priimti
sprendimai dėl statybos sustabdymo bei įpareigojimo pašalinti savavališkos
statybos padarinius.
Pastarosios išvados nepaneigia ir aplinkybė, jog Statybos techninio
reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (toliau –
ir STR), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio
16 d. įsakymu Nr.184, 1 priedo 2 lentelėje „Inžineriniai statiniai“ dirbtinis
nepratekamas paviršinis vandens telkinys (kūdra ir pan.) yra priskiriamas
nesudėtingiems inžineriniams statiniams.
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Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtame teisės akte pateikiamas
inžinerinių statinių sąrašas yra bendro (abstraktaus) pobūdžio, todėl net
jei konkretus objektas formaliai gali būti priskirtas prie sąraše pateiktos
abstrakčios statinio rūšies (kategorijos), bet realiai (tikrovėje) neatitinka
Statybos įstatyme nustatytų statinio požymių, jis negali būti laikomas
statiniu, o jo kūrimo darbai – statybos darbais. Kitaip tariant, vien ta
aplinkybė, jog atitinkamas objektas pagal pavadinimą patenka į atitinkamą
statinių grupę minėtame sąraše, savaime dar nereiškia, jog jis visais atvejais
bus laikomas statiniu ir jam turi būti taikomi STR ir kitose statinių statybą
reglamentuojančiose teisės normose nustatyti reikalavimai.
Taip pat pažymėtina, kad nors apeliantė mano, kad minėtos STR
nuostatos prieštarauja aukštesnės teisinės galios teisės aktams, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aukščiau išdėstytą,
konstatuoja, jog jai abejonių dėl STR nuostatų teisėtumo nekyla, todėl nėra
pagrindo kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą dėl šio norminio
administracinio teisės akto teisėtumo.
Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog
apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies: pirmosios instancijos teismo
sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjos
skundas tenkintinas ir ginčijami aktai panaikintini.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjos B. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjos B. K. skundą patenkinti: panaikinti Vilniaus apskrities
viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento 2008 m. birželio 20 d. savavališkos statybos aktą
Nr. (100)-11.37-12, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. birželio
20 d. statybos sustabdymo aktą Nr. (100)-11.37-12.1 ir Vilniaus apskrities
viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros departamento 2008 m. birželio 30 d. reikalavimą Nr. (100)-11.55-762.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.4. Dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
3.4.1. Dėl išlaidų, patirtų ginčą nagrinėjant ikiteisminėse institucijose,
atlyginimo, kai byla teisme nebuvo nagrinėjama
Asmuo, patyręs išlaidų ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje (Vyriausiojoje
administracinių ginčų komisijoje), kai byla teisme nebuvo nagrinėjama, gali šias
išlaidas vertinti kaip turėtą turtinį nuostolį ir dėl šios žalos atlyginimo kreiptis į
teismą, vadovaudamasis Civilinio kodekso nuostatomis.
Administracinė byla Nr. A502-1269/2009
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. lapkričio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto
(pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjui D. K.,
atsakovo atstovėms Ievai Kairiūkštytei, Rasai Bagdanavičiūtei ir Rimai
Žilinskaitei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal D. K. ir Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinius skundus dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. K. skundą atsakovui Lietuvos
Respublikai, atstovaujamai Studijų kokybės vertinimo centro, dėl turtinės ir
neturtinės žalos atlyginimo.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas D. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Studijų
kokybės vertinimo centro (toliau – ir Centras), 800 Lt turtinei žalai atlyginti;
taip pat prašė priteisti iš Centro 2 000 Lt moralinei žalai atlyginti. Skunde
paaiškino, kad 2008 m. balandžio 9 d. kreipėsi į Centrą su prašymu pateikti
papildomų studijų dalykų aprašų, gautų iš Tarptautinės Baltijos akademijos,
kopijas. Centras 2008 m. gegužės 8 d. raštu Nr. 4-1487, vadovaudamasis Teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė pateikti studijų dalykų aprašus.
Manydamas, jog Centro sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kreipėsi į
Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją (toliau – ir Komisija). Skunde
nurodė įstatymo pažeidimo faktą įrodančias aplinkybes, atkreipė dėmesį, kad
prašoma informacija susideda iš jo baigtos teisės programos studijų dalykų
aprašų, kurie yra tiesiogiai susiję su įgytu diplomu ir kvalifikacija. Komisija
2008 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-117 nustatė, jog Centro
priimtas sprendimas Nr. 4-1487 atsisakyti teikti informaciją pareiškėjui
jo prašoma forma yra nepagrįstas, ir įpareigojo Centrą panaikinti 2008
m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. 4-187 ir iki 2008 m. liepos 1 d. pakartotinai
išnagrinėti 2008 m. balandžio 9 d. prašymą. Centras, pakartotinai išnagrinėjo
jo 2008 m. balandžio 9 d. prašymą, 2008 m. birželio 30 d. pateikė prašomą
informaciją. Studijų dalykų aprašai buvo reikalingi siekiant palyginti juos su
diplomo priedu ir tinkamai pasiruošti 2008 m. liepos 8 d. įvykusiam Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo posėdžiui. Siekdamas apginti savo teises
ir teisėtus interesus, dėl specialių žinių stokos turėjo pasinaudoti teisininko
A. V., veikiančio pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (21.26)332-530, teikiamomis teisinėmis paslaugomis ir už skundo parengimą
Komisijai sumokėjo 800 Lt. Dėl Centro neteisėtų veiksmų patyrė 800 Lt
turtinę žalą. Dėl neteisėtų Centro veiksmų taip pat patyrė moralinę žalą –
dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, pažeminimą.
Dvasiniai išgyvenimai buvo susiję su tuo, jog jaudinosi manydamas, kad
Centras piktybiškai neteikia papildomos informacijos, susijusios su jo
studijomis, trukdydamas tinkamai pasiruošti gynybai Lietuvos vyriausiajame
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administraciniame teisme. Dėl informacijos pateikimo vilkinimo neturėjo
galimybės susidaryti objektyvios nuomonės apie visą Centro turimą
informaciją, liečiančią jo vertinamą kvalifikaciją. Po 2008 m. gegužės 8 d.
atsakymo blogai miegojo, jaudinosi, jog yra papildoma informacija, susijusi jo
studijomis, dėl kurios gali užsitęsti kvalifikacijos pripažinimo procesas. 2008
m. birželio 19 d., eikvodamas savo laiką, dalyvavo Komisijos posėdyje. Ketino
susitikti su Centro atstovais ir išsiaiškinti informacijos neteikimo priežastis,
tačiau Centro atstovai neatvyko į posėdį, parodydami savo abejingumą.
Remdamasis Konstitucijos 38 straipsnio 1 punktu, nurodė, kad negalėjo
rūpintis šeima, kadangi privalėjo skirti laiką įrodinėjant valstybės institucijos
pareigą atlikti jai priskirtas funkcijas. Prižiūri savo senelius S. O. ir M. K.
Pagal įgaliojimą gauna jų pensijas, apmoka komunalinius mokesčius, prižiūri
senelės butą, patenkina kitus būtinus poreikius. Nuo 2008 m. birželio 9 d.
M. K. ir nuo 2008 m. birželio 13 d. S. O. yra nustatyti specialiojo nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikiai, ir tai susiję su papildomu dėmesiu senyvo
amžiaus žmonėms. Dėl Centro neteisėtų veiksmų tik 2008 m. liepos 10 d.
sutvarkė visus savo senelių dokumentus. Nurodė, kad Centras, nenorėdamas
pateikti prašomų 45 lapų, atsiliepime Komisijai pateikė 343 lapus, akivaizdžiai
diskriminuodamas jį, laikydamas jo teisėtus interesus mažiau svarbiais,
tuo pažeisdamas lygybės, įstatymo viršenybės, objektyvumo principus
(Konstitucijos 29 str.) ir tokiu būdu mažindamas pasitikėjimą valstybės
institucijomis ir pačia valstybe.
Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas Studijų kokybės vertinimo
centras su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime paaiškino, kad pareiškėjas į Centrą kreipėsi dar 2007 m. vasario
26 d., siekdamas gauti Tarptautinėje Baltijos akademijoje įgytos teisininko
aukštojo mokslo kvalifikacijos įvertinimą. Šis vertinimas atliekamas
vadovaujantis 2005 m. sausio 21 d. priimtais ir 2005 m. sausio 28 d.
įsigaliojusiais Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą,
bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo
nuostatais (toliau – ir Nuostatai), Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse
konvencija (toliau – ir Lisabonos konvencija), kitais teisės aktais. Vadovaujantis
Lisabonos konvencijos III skyriaus 3 straipsnio 2 dalimi, pirmiausia
atsakomybė už adekvačios informacijos pateikimą tenka pareiškėjui, kuris
geranoriškai pateiks tokią informaciją. Pagal Nuostatų 10 punktą vertinimui
reikalingus dokumentus pateikia pats pareiškėjas. Taigi tiek tarptautiniai,
tiek nacionaliniai teisės aktai įtvirtina taisyklę, pagal kurią užsienyje
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įgytos kvalifikacijos vertinimui reikalingus dokumentus turi pateikti ne
kvalifikacijos vertinimą atliekanti institucija, o asmuo, siekiantis kvalifikacijos
įvertinimo. Aplinkybę, jog Centras teisėtai ir pagrįstai iš asmens, siekiančio
kvalifikacijos įvertinimo, reikalauja studijų dalykų aprašų, konstatavo ir
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 18 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. A39-1318/2008. Institucija, siekdama padėti
pareiškėjui ir kitiems Tarptautinės Baltijos akademijos absolventams, pati
išreikalavo iš aukštosios mokyklos studijų dalykų aprašus, nors tokia pareiga
jai ir nepriklausė. Centro teigimu, kvalifikuojant teisinius santykius, privalu
atskirti procesinio ir materialinio pobūdžio reikalavimus. Pareiškėjo prašymas
priteisti 800 Lt tariamos turtinės žalos atlyginimą už procesinio dokumento
parengimą Komisijai, pagal savo prigimtį ir esmę yra ne materialinis teisinis
reikalavimas, kylantis iš deliktų teisės, o procesinis reikalavimas atlyginti
atstovavimo išlaidas, patirtas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje.
Dėl šios priežasties atstovavimo išlaidos nėra ir negali būti priskiriamos žalai
taip, kaip ją apibrėžia Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.249 straipsnis.
Išlaidų, susijusių bylos nagrinėjimu, atlyginimą reglamentuoja specialios teisės
normos, įtvirtintos Administracinių bylų teisenos įstatyme, Civilinio proceso
kodekse. Įstatymų leidėjas sąmoningai ir tikslingai nenumatė, kad atstovavimo
ar kitos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos galėtų būti atlygintos
ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose. Administracinių ginčų komisijų
įstatymo 17 straipsnyje nurodyta, jog administracinių ginčų komisija,
nagrinėdama skundus (prašymus), ginčo šalių turėtų išlaidų atlyginimo
klausimų nesprendžia. Vadinasi, atstovavimo išlaidos, patirtos nagrinėjant
ginčą administracinėje ginčų komisijoje, pagal šiuo metu galiojantį teisinį
reglamentavimą, negali būti atlyginamos. Nurodė, kad, jeigu būtų patenkintas
pareiškėjo prašymas priteisti „turtinės žalos“ atlyginimą, būtų suformuota
ydinga praktika, pagal kurią administraciniai teismai faktiškai nagrinėtų
asmenų prašymus atlyginti ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose
patirtas išlaidas. Tokia praktika ne tik prieštarautų specialiam teisiniam
reglamentavimui, kuris tokių išlaidų atlyginimo nenumato, bet ir būtų
pavojinga valstybei – asmenys galėtų prisiteisti išlaidas, susijusias su ginčų
nagrinėjimu administracinių ginčų komisijose, savivaldybių visuomeninėse
administracinių ginčų komisijose, mokestinių ginčų komisijose ir visose
kitose ikiteisminėse institucijose. Tokiu atveju, viešojo administravimo
subjektai paprasčiausiai vengtų priimti asmenims nepalankius sprendimus.
Atsakovo atstovo teigimu, D. K. neįrodė nei žalos, nei priežastinio ryšio –
būtinų dviejų sąlygų deliktinei atsakomybei pagal CK 6.271 straipsnį atsirasti.
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Dėl šios priežasties nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą
priteisti 800 Lt turtinę žalą. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala
atlyginama tik įstatymų numatytais atvejais. Įstatymai nenumato, kad
asmeniui, negavusiam iš valstybės institucijos informacijos reikalaujama
forma, galėtų būti atlyginta neturtinė žala. Pareiškėjas ir šiuo atveju neįrodė
žalos buvimo fakto. Centras 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 4-1487 ne
atsisakė pareiškėjui suteikti informaciją, o nepateikė informacijos tokia forma,
kokios reikalavo pareiškėjas. D. K. buvo nurodyta, kad jis turi teisę susipažinti
su Centro gautais studijų dalykų aprašais Centro patalpose.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 10 d.
sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – priteisė D. K. iš Lietuvos
Respublikos, atstovaujamos Studijų kokybės vertinimo centro, 800 litų žalą
turtinei žalai atlyginti. Kitą D. K. skundo dalį atmetė. Pirmosios instancijos
teismas, remdamasis CK 6.245 straipsnio 1 dalimi, 6.246, 6.247, 6.248,
6.249 straipsniais ir 6.271 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad CK 6.271
straipsnyje numatytais atvejais viešoji (valstybės) atsakomybė atsiranda
esant tik trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir
priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui, t. y. be kaltės.
Remdamasis bylos medžiaga, teismas nustatė, kad Komisijos 2008 m. birželio
19 d. sprendimas Nr. 2008/03-4R-117 teismui nebuvo apskųstas. Atsakovas
įpareigojimą, nustatytą Komisijos sprendime, visiškai įvykdė. Todėl teismas
sprendė, kad Centro neteisėtų veiksmų faktas yra nustatytas. Paslaugų
teikimo sutartis Nr. 2/2008 (b. l. 18) ir sąskaita faktūra Nr. 0007 patvirtina, kad
pareiškėjas už skundo Komisijai parengimą A. V., veikusio pagal individualios
veiklos pažymą Nr. (21.26)-332-530, sumokėjo 800 Lt. Remdamasis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. AS525-33/2008 ir ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi,
teismas padarė išvadą, kad išlaidos, patirtos bylinėjantis administracinių ginčų
komisijoje, yra atlygintinos, jei atitinkamai proceso šaliai palankų sprendimą
priima teismas. Šiuo gi atveju administracinis ginčas dėl informacijos
nesuteikimo pasibaigė Komisijos priimtu sprendimu, tačiau tai nereiškia, kad
šalis, kuriai Komisija priėmė palankų sprendimą, negali reikalauti atlyginti
jos patirtus nuostolius dėl kreipimosi į Komisiją ginant savo subjektines
teises ir teisėtus interesus. Nagrinėjamu atveju Komisija priėmė D. K. palankų
sprendimą – įpareigojo Centrą panaikinti savo priimtą administracinį aktą ir
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pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo 2008 m. balandžio 9 d. prašymą; rašytiniai
įrodymai patvirtina patirtą 800 Lt turtinę žalą, todėl ji iš atsakovo priteistina
pareiškėjo naudai.
Taip pat teismas nurodė, kad siekiant neturtinės žalos atlyginimo būtina
nustatyti, kad tas asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, tikrai patyrė fizinį
skausmą, dvasiškai išgyveno, realiai pajautė emocinę depresiją, pažeminimai
buvo apčiuopiami, reputacijos pablogėjimas juntamas ir ši dvasinė skriauda,
pasireiškusi vienu arba keletu iš išvardintų elementų, nebuvo vienkartinio
pobūdžio ar momentinė. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006
m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006, teismas
pažymėjo, kad šioje administracinėje byloje tokių aplinkybių nenustatyta.
Nėra duomenų, kad dėl patirtų dvasinių išgyvenimų pareiškėjas kreipėsi
į medikus ar psichologų tarnybą, vartojo vaistus, buvo sutrikęs jo poilsio
režimas ir pan. Jo paaiškinimai dėl neturtinės žalos atsiradimo yra abstraktūs,
paremti subjektyviu įvykių vertinimu. Pareiškėjas nurodė, kad dėl Centro
nepateikiamos informacijos, susijusios su jo studijomis, buvo trukdyta
pasiruošti gynybai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Iš
skundo matyti, kad Centras pareiškėjui prašomą informaciją suteikė 2008 m.
birželio 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartį byloje Nr.
A39-1318/2008 priėmė 2008 m. liepos 18 d. Įvertinęs tai, kad teismo nutarties
(sprendimo) paskelbimo atidėjimas apeliacinės instancijos teisme pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 139 straipsnio 4 dalies nuostatas yra
galimas iki 10 dienų, teismas padarė išvadą, kad D. K. turėjo pakankamai laiko
pasiruošti teisminei gynybai Vyriausiajame administraciniame teisme. Dėl
tokių aplinkybių neturtinė žala negalėjo atsirasti. Neturtinės žalos atsiradimo
siejimas su kreipimusi į teisininką taip pat yra nepagrįstas. Šalys savo teises
gali ginti pačios arba per atstovus. Tai, kad Centro atstovai nedalyvavo
Komisijos posėdyje ir taip anot pareiškėjo, parodė savo abejingumą,
taip pat nėra pagrindas priteisti 2 000 Lt neturtinę žalą. Joks teisės aktas
neįpareigoja atsakovo atstovų privalomai dalyvauti Komisijos posėdžiuose.
D. K. skunde taip pat įrodinėjo, kad dėl Centro veiksmų tik 2008 m. liepos
10 d. sutvarkė senelių dokumentus, tačiau tiesiogiai tinkamu dokumentų
sutvarkymu yra suinteresuoti būtent minėti pareiškėjo seneliai, o ne jis pats.
Todėl dėl vėlesnio dokumentų sutvarkymo žala galėjo atsirasti būtent S.
O. ar M. K., bet ne pačiam pareiškėjui. Diskriminacijos, pažeminimo faktų
teismas taip pat nenustatė. Atsiliepimo Komisijai dydį lėmė bylinėjimosi
ribos, bylos sudėtingumas. Jis negali tiesiogiai būti sietinas su pareiškėjo
prašomos informacijos dydžiu. Kitos skunde nurodomos aplinkybės taip
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pat nepatvirtina neturtinės žalos atsiradimo. Todėl D. K. skundą dalyje dėl
neturtinės žalos atlyginimo teismas atmetė.
III.
Apeliaciniu skundu Studijų kokybės vertinimo centras prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir pareiškėjo skundą
atmesti. Centro nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi
LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr. AS525-33/2008, kurioje suformuota
taisyklė yra taikoma tik procesiniams santykiams, tuo tarpu nagrinėjamoje
byloje ją taikydamas materialiniams teisiniams santykiams reguliuoti,
teismas padarė teisės taikymo klaidą – ABTĮ deliktinės civilinės atsakomybės
klausimų nereguliuoja. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad nuo 2008 m. pradžios
pareiškėjas pateikė Centrui keliolika prašymų, taip siekdamas trikdyti
valstybės institucijos darbą, ne visada jam suteiktomis teisėmis naudojasi
sąžiningai. Taip pat išdėsto kitus argumentus, kurie jau buvo nurodyti
pirmosios instancijos teismui. Papildomai atkreipia dėmesį, kad šioje byloje
nėra neginčijamų įrodymų apie pareiškėjo patirtą žalą – pareiškėjo pateikta
2008 m. birželio 4 d. sąskaita faktūra patvirtina ne apmokėjimo, o paslaugų
suteikimo faktą.
Apeliaciniu skundu D. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimo dalį dėl
neturtinės žalos atlyginimo ir priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos
Studijų kokybės vertinimo centro, jo naudai 2 000 Lt neturtinės žalos. Savo
reikalavimą grindžia LVAT nutarties administracinėje byloje Nr. A444619/2008 motyvais. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai
taikė materialines teisės normas, nes nesant tiesioginių įrodymų, pirmosios
instancijos teismas vietoj neturtinės žalos atlyginimo pinigais, turėjo
pripažinti pareiškėjo teisių pažeidimą, o ne atmesti jį. Remdamasis LVAT
nutartimi administracinėje byloje Nr. A14-653/2007, pareiškėjas nurodo,
kad ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi
tokie patys įrodymų konkretumo standartai kaip nagrinėjant turtinės žalos
padarymo klausimus. Šiuo atveju didesnę reikšmę turi visuotinai žinomų
aplinkybių, tam tikrų reiškinių atitikimo visuotinai priimtoms moralės ir
etikos normoms bei vertinimams, kriterijai. Nesutinka su teismo aiškinimu,
jog tik kreipimasis į medikus ar psichologinę tarnybą gali įrodyti neturtinės
žalos atsiradimą. Be to, netinkamai aiškinta ir galimybė pasirengti bylos
nagrinėjimui Vyriausiajame administraciniame teisme – Centro sprendimas
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suteikti informaciją buvo gautas tik 2008 m. liepos 8 d., t. y. tą dieną, kai vyko
teismo posėdis. Be to, remdamasis LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr.
A18-807/2007, nurodo, kad neturtinė žala turi būti vertinama kaip materialinė
kompensacija už patirtą moralinę žalą dėl neteisėtų veiksmų.
Atsiliepimu į Centro apeliacinį skundą D. K. prašo Centro apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepimu į D. K. apeliacinį skundą Centras prašo pareiškėjo apeliacinį
skundą atmesti.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliaciniai skundai netenkintini.
Byloje yra kilęs ginčas dėl materialinės ir moralinės žalos atlyginimo
D. K. už tai, kad Studijų kokybės vertinimo centras nepagrįstai nepateikė
pareiškėjui papildomų studijų dalykų aprašų, gautų iš Tarptautinės Baltijos
akademijos, kopijų.
Dėl turtinės žalos atlyginimo
Institucijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
vadovavosi procesinėmis normomis ir pareiškėjo turėtas bylinėjimosi išlaidas
sulygino su patirta turtine žala. Tokie apelianto argumentai atmestini.
Pareiškėjo turėtos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas negali būti
sulygintos su bylinėjimosi išlaidomis ABTĮ prasme, kadangi jo skundas buvo
nagrinėjamas tik Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. Su Komisijos
priimtu sprendimu Studijų kokybės vertinimo centras sutiko, jo neskundė,
todėl byla nepasiekė teismo. Dėl šios aplinkybės nėra pagrindo pripažinti
patirtų išlaidų bylinėjimosi išlaidomis. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo
pirmosios instancijos teismas, jos galėtų būti pripažintos atlyginamomis
pagal analogiją taikant ABTĮ nuostatas tokiu atveju, jei byla pasiektų teismą.
Nagrinėjamuoju atveju byla teisme nenagrinėta, todėl pareiškėjas, patyręs
išlaidų, pagrįstai jas vertino kaip turėtą turtinį nuostolį ir kreipėsi dėl turtinės
žalos atlyginimo.
Turtinės žalos atlyginimo klausimus reglamentuoja Civilinio kodekso
nuostatos. CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl
125

I. Administracinių teismų praktika

valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš
valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito
valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje
žala apibrėžta kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos
(tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs,
jeigu nebūtų neteisėtų veiksmų. Pagal šią CK normą būtinoji tam tikrų išlaidų
pripažinimo atlygintina žala sąlyga yra pareigūnų veiksmų neteisėtumo
faktas. Pagal CK 6.271 straipsnio 4 dalį neteisėtais valstybės institucijų ir
pareigūnų aktais laikoma šių subjektų neteisėta veika – jie neveikė taip, kaip
pagal įstatymus privalėjo veikti.
Nagrinėjamoje byloje Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2008
m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-117 pripažino Studijų kokybės
vertinimo centro atsisakymą teikti informaciją pareiškėjui jo prašoma forma
nepagrįstu (b. l. 13−16). Ši aplinkybė patvirtina buvus neteisėtą valstybės
institucijos veiką.
Pareiškėjo pateikta paslaugų teikimo sutartis Nr. 2/2008 (b. l. 18),
skundas Komisijai (b. l. 10−12) bei sąskaita faktūra, serija TK Nr. 0007,
išrašyta 2008 m. birželio 4 d. (b. l. 19), patvirtina, kad kreipdamasis į Komisiją,
pareiškėjas naudojosi teisininko paslaugomis, dėl ko patyrė 800 litų išlaidų.
Atmestinas Institucijos teiginys, kad pateikta sąskaita faktūra nepatvirtina
pinigų sumokėjimo fakto – pačioje sąskaitoje faktūroje esantis pinigų
gavėjo parašas su prierašu patvirtina, kad 2008 m. birželio 4 d. sąskaita buvo
apmokėta grynais pinigais. Išlaidos buvo akivaizdžiai susijusios su neteisėtu
Institucijos sprendimu, kuris Komisijos buvo panaikintas, todėl laikytinos
tiesioginiais nuostoliais ir atlygintinos. Institucijos apeliaciniame skunde
nurodyti argumentai dėl kitų pareiškėjo kreipimųsi ir prašymų atmestini,
kadangi jie nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
Dėl neturtinės žalos atlyginimo
Neturtinės žalos sąvoką apibrėžia CK 6.250 straipsnio 1 dalis, kurioje
nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,
nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos
pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti
pinigais. T. y. sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą, būtina nustatyti,
kad asmuo, kreipęsis dėl moralinės žalos atlyginimo, iš tiesų patyrė fizinį
skausmą, emociškai išgyveno ir pan. Patirti moralinio pobūdžio nepatogumai
turi pasireikšti ne vienkartiniu išgyvenimu, o būti pakankamai intensyvūs.
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Atkreiptinas dėmesys, kad dvasiniai išgyvenimai turi pasireikšti būtent žalos
atlyginimo prašančiajam asmeniui, o ne kitiems asmenims.
Nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra įrodymų,
pagrindžiančių neturtinės žalos atlyginimo būtinumą. Pareiškėjo nurodyti
nepatogumai dėl senelių priežiūros sudėtingumo, kaip teisingai pastebėjo
pirmosios instancijos teismas, sietini su senelių interesais, o ne su paties
pareiškėjo. Atmestini pareiškėjo argumentai dėl jo rūpinimosi šeima
sutrikdymo ar sveikatos pablogėjimo. To nepatvirtina jokie byloje esantys
įrodymai – pareiškėjas nesikreipė į medikus nei dėl sutrikusio miego,
nei dėl nerimo, depresijos ar pan. Kiti pareiškėjo nurodyti argumentai –
kreipimasis dėl teisinės pagalbos, pavėluotas dokumentų gavimas prieš
Vyriausiojo administracinio teismo posėdį – taip pat neleidžia daryti
išvados apie moralinės žalos egzistavimą. Pažymėtina, kad teiginiai dėl
Centro diskriminuojančių veiksmų taip pat nepagrįsti jokiais įrodymais.
Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad Institucija atsakinėja į pareiškėjo
prašymus, užklausimus. Tai, kad vienas sprendimas buvo pripažintas neteisėtu,
nepatvirtina D. K. diskriminacijos fakto.
Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad Vilniaus apygardos
administracinis teismas tinkamai aiškino ir taikė materialines bei procesines
teisės normas, visapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, todėl
priimtas sprendimas laikytinas teisėtu, tenkinti apeliacinių skundų nėra
pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjo D. K. ir atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Studijų
kokybės vertinimo centro, apeliacinius skundus atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.5. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
3.5.1. Dėl valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens teisės
neįgyvendinti valstybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijos siūlymo
suteikti karjeros valstybės tarnautojui aukštesnę kvalifikacinę klasę
Valstybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijos siūlymas suteikti karjeros
valstybės tarnautojui aukštesnę kvalifikacinę klasę valstybės tarnautoją į
pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio ir neprivalomas, o
valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę motyvuotai
nuspręsti dėl aukštesnės kvalifikacinės klasės valstybės tarnautojui nesuteikimo,
paliekant jam turėtą kvalifikacinę klasę. Tačiau reikalavimas valstybės
tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui priimti šiuo klausimu motyvuotą
sprendimą reiškia, kad ši valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens teisė
nėra absoliuti. Jo atstovaujamos valstybės institucijos interesai tokiais atvejais
turi būti grindžiami ne vien abstrakčiais argumentais, bet visų pirma jie turi būti
pagrįsti valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės normų nuostatomis, taip
pat ir valstybės tarnybos veiklos principais. Todėl tais atvejais, kai nustatoma,
kad valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimas – nesuteikti
aukštesnės kvalifikacinės klasės konkrečiam valstybės tarnautojui, paliekant jam
turėtą kvalifikacinę klasę, neatitinka lygiateisiškumo, skaidrumo ar kitų principų,
lyginant šį sprendimą su analogiškais sprendimais kitų valstybės tarnautojų
atžvilgiu, tai gali sudaryti teisinį pagrindą tokį valstybės tarnautoją į pareigas
priimančio asmens sprendimą pripažinti neteisėtu.
Administracinė byla Nr. A63-1006/2009
Procesinio sprendimo kategorija 16.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. spalio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos
pirmininkas) ir Romano Klišausko,
128

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

sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui Dainiui Pažarauskui,
atsakovo atstovėms Danutei Blažienei, Gintarei Bliujienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. L. skundą atsakovui
Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai dėl sprendimo panaikinimo ir
įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėja R. L. (toliau – ir pareiškėja) skundu (b. l. 53–55) kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo sprendimą valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2008 m. sausio 22 d.
išvadoje Nr. 6.15 bei 2008 m. sausio 31 d. šio sprendimo pagrindu priimto
įsakymo Nr. P-150 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės
tarnautojų vertinimo komisijos siūlymų neįgyvendinimo“ dalį dėl 1
kvalifikacinės klasės nesuteikimo ir įpareigoti Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros (toliau – ir atsakovas, Generalinė prokuratūra)
vadovybę atkurti pažeistas teises ir suteikti jai pirmą kvalifikacinę klasę nuo
2008 m. sausio 29 d.
Pareiškėja nurodė, kad ji dirba Klaipėdos miesto apylinkės
prokuratūroje prokuroro padėjėja. Paaiškino, kad Valstybės tarnautojų
tarnybinės veikos vertinimo komisija jos tarnybinę veiklą 2008 m. sausio 22
d. įvertino labai gerai ir pasiūlė jai suteikti pirmą kvalifikacinę klasę. 2008 m.
sausio 29 d. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas šiam
vertinimo komisijos siūlymui nepritarė motyvuodamas tuo, kad „dėl riboto
darbo užmokesčio fondo ir nepraėjus 3 metams nuo tarnybos pradžios, 1
kvalifikacinė klasė nesuteiktina“. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
pavaduotojas 2008 m. sausio 31 d. priėmė įsakymą Nr. P-150 „Dėl Lietuvos
Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos siūlymų
neįgyvendinimo“, kuriuo jai paliko jos turėtą 2 kvalifikacinę klasę. Teigė, kad
generalinio prokuroro pavaduotojas savo sprendimo nepritarti vertinimo
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komisijos siūlymui nemotyvavo teisės aktais pagrįstais argumentais, pažeidė
Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalį bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu patvirtintas Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veikos
vertinimo taisykles (toliau – ir Taisyklės). Manė, jog argumentas, kad yra
ribotas darbo užmokesčio fondas, pažeidžia jos konstitucinę teisę į tinkamą
darbo užmokestį. Paaiškino, kad Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių
suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse
nėra nurodyta, kad norint valstybės tarnautojui suteikti pirmą kvalifikacinę
klasę, pastarajam privaloma būti pradirbus ne mažiau kaip 3 metus valstybės
tarnautoju. Pabrėžė, jog vertinimo komisija, surašydama vertinimo išvadą ir
siūlydama suteikti pirmą kvalifikacinę klasę, įvertino jos profesinius įgūdžius,
kvalifikaciją, laiku vykdomas užduotis bei nepriekaištingai atliekamas
funkcijas. Manė, kad generalinio prokuroro pavaduotojo, priėmusio
skundžiamą sprendimą, įgaliojimai buvo pasibaigę ir jis neturėjo teisės priimti
sprendimus, priskirtus generalinio prokuroro kompetencijai.
Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepimu į
skundą (b. l. 25–27) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Generalinė prokuratūra nurodė, kad prokuroro pavaduotojas,
veikdamas pagal 2006 m. spalio 17 d. generalinio prokuroro įsakymo Nr.
I-189 „Dėl kompetencijos pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos
sritis nustatymo“ 1.1.5 punktą, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo komisijos 2008 m. sausio 22 d. išvadoje Nr. 6.15-179 nurodė, kad
„esant ribotam darbo užmokesčio fondui ir nepraėjus 3 metams nuo tarnybos
pradžios 1 kvalifikacinė klasė nesuteiktina“. Pažymėjo, jog Valstybės tarnybos
įstatyme nėra nurodyta, kokiais motyvais turėtų remtis asmuo, vertinantis
komisijos išvadą, nėra nustatytas sąrašas priežasčių, dėl kurių galima nepritarti
komisijos išvadai. Tai yra priimančio į pareigas asmens prerogatyva remtis
vienokiais ar kitokiais protingumo principą atitinkančiais motyvais. Nurodė,
jog ištekliai yra lemiamas veiksnys suteikiant kvalifikacines klases valstybės
tarnautojams. Teigė, kad vadovas, priimdamas galutinį sprendimą dėl klasės
suteikimo, privalo įvertinti darbo užmokesčio fondą, kadangi prokuratūros
personalą sudaro ne tik valstybės tarnautojai, bet ir prokurorai, darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis. Paaiškino, jog kadangi pagrindinis veiksnys,
lėmęs tai, kad nemažai daliai įvertintųjų nebuvo suteiktos aukštesnės klasės,
buvo ribotas darbo užmokesčio fondas, generalinio prokuroro pavaduotojas
pasirinko papildomą visiems bendrą kriterijų, kuris leido iš visų, kurių
tarnyba buvo įvertinta labai gerai, išrinkti asmenis, ilgiausiai tarnaujančius
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prokuratūroje ir šiems asmenims suteikti aukštesnes klases. Pažymėjo, jog
generalinio prokuroro pavaduotojo kadencija priimant sprendimą nebuvo
pasibaigusi.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 2 d.
sprendimu (b. l. 169–172) pareiškėjos skundą patenkino iš dalies, panaikino
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo įrašą valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2008 m. sausio 22 d.
išvadoje Nr. 6.15 ir 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. P-150 „Dėl Lietuvos
Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos siūlymų
neįgyvendinimo“ dalį dėl 1 kvalifikacinės klasės nesuteikimo pareiškėjai
ir įpareigojo Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą priimti naują
motyvuotą Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalies, taip pat
Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo kriterijų reikalavimus atitinkantį sprendimą dėl vertinimo
komisijos siūlymo suteikti pareiškėjai pirmą kvalifikacinę klasę įgyvendinimo.
Teismas nustatė, kad pareiškėja dirba Klaipėdos apygardos prokuratūroje
valstybės tarnautoja (prokuroro padėjėja). Pareiškėjos tiesioginis vadovas
2007 m. gruodžio 11 d. surašė tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvadą,
kurioje pareiškėjos tarnybinę veiklą įvertino labai gerai ir pasiūlė jai suteikti
pirmą kvalifikacinę klasę. 2008 m. sausio 29 d. vykusiame Lietuvos
Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos posėdyje
buvo atliekamas prokuratūros darbuotojų tarnybinės veiklos kasmetinis
eilinis vertinimas. Posėdyje nutarta suteikti pirmą kvalifikacinę klasę 12
prokuratūros darbuotojų, tarp jų ir pareiškėjai. Pareiškėjai surašytoje
vertinimo komisijos išvadoje Nr. 6.15-174 jos tarnybinė veikla buvo įvertinta
labai gerai ir pasiūlyta tiesioginiam vadovui suteikti pirmą kvalifikacinę klasę.
Komisijos išvadoje yra tiesioginio pareiškėjos viršininko – generalinio
prokuroro pavaduotojo žyma, kurioje nurodoma, kad dėl riboto darbo
užmokesčio fondo ir nepraėjus 3 metams nuo tarnybos pradžios, pirma
kvalifikacinė klasė nesuteiktina. 2008 m. sausio 31 d. įsakymu generalinio
prokuroro pavaduotojas nusprendė palikti pareiškėjai turimą kvalifikacinę
klasę. Teismas pažymėjo, kad valstybės tarnautojų veiklos vertinimą ir
kvalifikacinių klasių teikimą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (2002
m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. IX-855 redakcija) 21–22
straipsniai. Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad
131

I. Administracinių teismų praktika

valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kasmet, jei valstybės
tarnautojas ne trumpiau 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas
toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama
jo tarnybinė veikla. Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima
kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas (Valstybės tarnybos įstatymo
22 str. 5 d.). Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą
įvertina labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, valstybės tarnautojo
tarnybinę veiklą vertina vertinimo komisija (Valstybės tarnybos įstatymo 22
str. 8 d.). Vertinimo komisija, įvertinusi įstaigos vadovo ar karjeros valstybės
tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, valstybės tarnautoją į pareigas
priimančiam asmeniui gali siūlyti suteikti įstaigos vadovui ar karjeros
valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę (Valstybės tarnybos įstatymo 22 str.
14 d. 1 p.). Kvalifikacinė klasė valstybės tarnautojui yra suteikiama,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d.
nutarimo „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės
tarnautojų tarnybinės veikos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ (2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr.
1106 redakcija) tvarka. Taisyklių 42 punkte nurodyta, kad vertinimo komisija,
siūlydama į pareigas priimančiam asmeniui suteikti valstybės tarnautojui
kvalifikacinę klasę, turi nurodyti, kuri kvalifikacinė klasė siūloma: trečia, antra
ar pirma. Taisyklių 1 priede pateiktoje valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo skalėje nurodomas toks rekomenduojamas vertinimo skalės
rodiklio „labai gerai“ turinys: rodomi puikūs profesiniai įgūdžiai, aukšta
kvalifikacija, laiku vykdomos užduotys ir nepriekaištingai atliekamos
funkcijos. Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalyje numatyta, kad
valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą dėl
vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo. Jeigu valstybės tarnautoją į
pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti
vertinimo komisijos siūlymo, valstybės tarnautojo iki vertinimo buvusi teisinė
padėtis nesikeičia. Teismas pažymėjo, jog kaip matyti iš nagrinėto teisinio
reguliavimo, pagrindinė prielaida suteikti valstybės tarnautojui aukštesnę
klasę yra labai gerai atliekama tarnybinė veikla (rodomi puikūs profesiniai
įgūdžiai, aukšta kvalifikacija, laiku vykdomos užduotys ir nepriekaištingai
atliekamos funkcijos). Kaip numato Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio
3 dalis, karjeros valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tikslas yra
kasmet įvertinti jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
ir jo kvalifikaciją. Atlikdami tarnybinį vertinimą tiesioginis valstybės
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tarnautojo vadovas, vertinimo komisija bei valstybės tarnautoją į pareigas
priimantis asmuo visų pirma privalo analizuoti ir vertinti tarnautojo veiklos
kokybę ir atsižvelgdami į tarnautojo pasiektus darbo rezultatus, jo
kvalifikaciją, apsispręsti dėl darbuotojo skatinimo (kvalifikacinės klasės
suteikimo). Nors įstatyme nėra aiškiai įvardyti atvejai, kada valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali priimti sprendimą neįgyvendinti
vertinimo komisijos siūlymo dėl tarnautojo skatinimo, tačiau sistemiškai
aiškinant įstatymo nuostatas, teismo nuomone, sprendimas dėl vertinimo
komisijos siūlymo neįgyvendinimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas
argumentais, susijusiais su tarnautojo tarnybine veikla, jame turi būti
nurodoma, dėl kokių tarnautojo veiklos priežasčių nuspręsta neįgyvendinti
vertinimo komisijos siūlymo. Pastebėjo, jog byloje esanti medžiaga patvirtina,
kad nagrinėjamu atveju 2008 m. sausio 18, 21 ir 22 dienomis vykusių Lietuvos
Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos posėdžių
metu buvo įvertinta 80 valstybės tarnautojų, 41 iš jų buvo pasiūlyta suteikti
pirmą kvalifikacinę klasę, o valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo
pritarė komisijos siūlymų įgyvendinimui dėl 19 valstybės tarnautojų.
Sprendimas pareiškėjos atžvilgiu dėl vertinimo komisijos siūlymų
neįgyvendinimo įformintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008
m. sausio 31 d. įsakymu Nr. P-150, kuriuo nuspręsta palikti turimą
kvalifikacinę klasę 8 iš 11 labai gerai vertinimo komisijos įvertintų valstybės
tarnautojų, nors komisija buvo siūliusi suteikti pirmą kvalifikacinę klasę.
Pažymėjo, kad šiame įsakyme nėra nurodyti motyvuoti tokio sprendimo
pagrindai, kaip tai numato Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalis.
Apie tarnautojus į pareigas priimančio asmens (generalinio prokuroro
pavaduotojo) sprendimo neįgyvendinti komisijos siūlymo motyvus galima
spręsti tik iš tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2008 m. sausio 22 d.
išvadoje Nr. 6.15-174 esančio įrašo, kuriame nurodoma, kad dėl riboto darbo
užmokesčio fondo ir nepraėjus 3 metams nuo tarnybos pradžios pareiškėjai
nesuteiktina 1 kvalifikacinė klasė. Taigi komisijos siūlymo neįgyvendinimas
pareiškėjos atveju motyvuojamas 2 argumentais: 1) ribotu darbo užmokesčio
fondu ir 2) tuo, kad pareiškėja neturi 3 metų stažo. Analizuodamas įstatymo
nuostatas, teismas pastebėjo, kad nė viena iš šių aplinkybių nėra nurodoma
kaip pagrindas neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo nei Valstybės
tarnybos įstatyme, nei Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir
valstybės tarnautojų tarnybinės veikos vertinimo taisyklėse. Atsakovas,
pagrįsdamas savo poziciją, nurodė, kad 11 valstybės tarnautojų veiklą
įvertinus labai gerai, dėl ribotų įstaigos finansinių galimybių buvo nuspręsta
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įvesti papildomą vertinimo kriterijų – darbo stažą, t. y. kvalifikacinė klasė
suteikta didesnį nei 3 metų stažą turinčioms darbuotojoms. Siekdamas
išsiaiškinti atsakovo finansinę padėtį ir klasių suteikimo galimybes, teismas
įpareigojo atsakovą į bylą pateikti papildomų duomenų. Iš atsakovo pateiktos
asmenų, kuriems suteikta pirma kvalifikacinė klasė 2008 metais, sąrašo
lentelės matyti, kad 11 iš 19 asmenų, kuriems 2008 metais buvo suteikta pirma
kvalifikacinė klasė, neturėjo didesnio kaip 3 metų stažo. Teismo manymu, tai
patvirtina faktą, kad atsakovas 3 metų stažo turėjimo kriterijų taikė ne visiems
valstybės tarnautojams. Nors pateiktame 2008 m. birželio 25 d. rašte „Dėl
prokuratūros darbo užmokesčio fondo“ nurodoma, kad 2008 metų biudžete
prokuratūrai neskirta papildomų darbo užmokesčio lėšų, reikalingų priedams
už aukštesnes kvalifikacines klases ir priemokoms mokėti, tačiau, kaip matyti
iš anksčiau minėtos suvestinės lentelės, atsakovas 2008 metais pirmą
kvalifikacinę klasę suteikė iš viso 19 valstybės tarnautojų. Teismo nuomone,
šios aplinkybės patvirtina, kad 2008 metais egzistavo galimybė suteikti
aukštesnes kvalifikacines klases tam tikrai daliai valstybės tarnautojų, kurie
pagal savo darbo rezultatus buvo įvertinti geriausiai. Teismas akcentavo, kad
darbo užmokesčio fondo lėšų ribotumas (nepakankamas buvimas) negali būti
pagrindas priimti sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo neįgyvendinimo
konkretaus valstybės tarnautojo atžvilgiu. Priešingai, valstybės įstaiga,
atsižvelgdama į darbo užmokesčio fondo dydį bei įstaigos finansines
galimybes, turi, vadovaudamasi tarnautojo veiklos kokybės, pasiektų darbo
rezultatų, kvalifikacijos kriterijais, apsispręsti, kuriems konkrečiai
darbuotojams turi būti suteikta aukštesnė kvalifikacinė klasė. Teismas laikė,
kad nagrinėjamu atveju tarnautojus į darbą priimančio asmens sprendime
nėra nurodyta motyvuotų pagrindų, kuriais remiantis pareiškėjai dėl jos
darbo rezultatų ir profesinės kvalifikacijos negalėjo būti suteikta aukštesnė
kvalifikacinė klasė. Pabrėžė, jog Taisyklių 1 priede pateiktoje valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo skalėje nurodomas toks
rekomenduojamas vertinimo skalės rodiklio „labai gerai“ turinys: rodomi
puikūs profesiniai įgūdžiai, aukšta kvalifikacija, laiku vykdomos užduotys ir
nepriekaištingai atliekamos funkcijos. Taigi tarnautojus į darbą priimantis
asmuo privalėjo, atsižvelgdamas į minėtus rodiklius, priimti motyvuotą
sprendimą dėl klasės pareiškėjai suteikimo arba nesuteikimo. Teismo
manymu, šių aptartų pagrindų pakanka panaikinti atsakovo pareiškėjos
atžvilgiu priimtus sprendimus ir įpareigoti jį priimti naują pagrįstą ir
motyvuotą sprendimą.
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III.
Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 177–178) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo aplinkybes, kurias
išdėstė atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui, taip pat apeliacinis
skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Analizuojant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas matyti, kad
valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui valstybės tarnautojų
vertinimo komisijos išvada dėl aukštesnės kvalifikacinės klasės suteikimo nėra
privaloma. Tokia išvada iš esmės yra tik rekomendacinio pobūdžio.
2. Kadangi teisės aktai nenumato aplinkybių, kurioms esant į pareigas
priimantis asmuo gali nepritarti valstybės tarnautojų vertinimo komisijos
išvadai, sąrašo, 3 metų terminas nėra imperatyvus ir nustatytas įstatymo, todėl
šiuo atveju jis buvo pasirinktas kaip orientacinis terminas.
3. Sprendimu nesuteikti pareiškėjai aukštesnės klasės nepanaikintas
vertinimo komisijos sprendimas įvertinti šią valstybės tarnautoją labai gerai.
Komisija vertina tarnautojo kvalifikaciją, darbo kokybę, veiklos krūvį, o
vadovas sprendžia dėl komisijos sprendimo įgyvendinimo.
Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 181–182) prašo apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Pareiškėja nurodo, kad teismas šioje byloje priėmė teisingą ir pagrįstą
visapusišku bylos medžiagos įvertinimu, sprendimą. Mano, kad apeliacinio
skundo motyvai visiškai nepaneigia teismo sprendimo argumentų, kurie
priimti laikantis demokratijos, teisėtumo bei teisingumo principų.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Byloje kilęs ginčas dėl valstybės tarnautoją į pareigas priimančio
asmens sprendimo neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo suteikti
pareiškėjai pirmą kvalifikacinę klasę, pareiškėjai paliekant iki vertinimo turėtą
kvalifikacinę klasę.
Byloje nustatyta, kad pareiškėja ginčo atsiradimo metu dirbo Klaipėdos
miesto apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėja. Pagal Lietuvos Respublikos
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prokuratūros įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, prokuroro padėjėjai yra
prokuratūros valstybės tarnautojai, kurių tarnybos sąlygas ir tvarką nustato
Valstybės tarnybos įstatymas.
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus
reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnis,
kurio 14 ir 26 dalyse nustatyta, kad „Vertinimo komisija, įvertinusi įstaigos
vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, valstybės
tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlo suteikti įstaigos vadovui
ar karjeros valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę...“, o „Jeigu valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą
neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo, valstybės tarnautojo iki vertinimo
buvusi teisinė padėtis nesikeičia“.
Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad vertinimo komisijos sprendimas
suteikti karjeros valstybės tarnautojui atitinkamą kvalifikacinę klasę, valstybės
tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio
ir neprivalomas, o valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi
diskrecijos teisę motyvuotai nuspręsti dėl aukštesnės kvalifikacinės klasės
valstybės tarnautojui nesuteikimo, paliekant jam turėtą kvalifikacinę klasę.
Tačiau reikalavimas valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam
asmeniui priimti šiuo klausimu „motyvuotą sprendimą“ reiškia, kad ši
valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens teisė nėra absoliuti.
Jo atstovaujamos valstybės institucijos interesai tokiais atvejais turi būti
grindžiami ne vien abstrakčiais argumentais, bet visų pirma jie turi būti
pagrįsti valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės normų nuostatomis, tarp
jų – ir valstybės tarnybos veiklos principais.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1
dalį „Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės,
lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už
priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais“.
Reikalavimas valstybės tarnybos veikloje vadovautis lygiateisiškumo,
skaidrumo ir kitais principais lemia, kad šių principų reikalavimai taikomi ir
valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens priimamų sprendimų dėl
vertinimo komisijos rekomendacijų atžvilgiu.
Todėl tais atvejais, kai nustatoma, kad valstybės tarnautoją į pareigas
priimančio asmens sprendimas – nesuteikti aukštesnės kvalifikacinės klasės
konkrečiam valstybės tarnautojui, paliekant jam turėtą kvalifikacinę klasę,
neatitinka lygiateisiškumo, skaidrumo ar kitų principų, lyginant šį sprendimą
su analogiškais sprendimais kitų valstybės tarnautojų atžvilgiu, tai gali
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sudaryti teisinį pagrindą tokį valstybės tarnautoją į pareigas priimančio
asmens sprendimą pripažinti neteisėtu.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bylos medžiaga patvirtina,
jog nagrinėjamu atveju 2008 m. sausio 18, 21, 22 dienomis vykusių Lietuvos
Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos posėdžių
metu buvo įvertinta 80 valstybės tarnautojų ( b. l. 68−71), 41 iš jų buvo
pasiūlyta suteikti pirmą kvalifikacinę klasę (b. l. 82–83). Valstybės tarnautojus
priimantis į pareigas asmuo pritarė komisijos siūlymų įgyvendinimui
dėl 19 valstybės tarnautojų. Sprendimas dėl vertinimo komisijos siūlymų
neįgyvendinimo pareiškėjos atžvilgiu įformintas Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro įsakymu Nr. P-150, kuriuo nuspręsta palikti turimą
kvalifikacinę klasę 8 iš 11 labai gerai vertinimo komisijos įvertintų valstybės
tarnautojų. Šiame įsakyme tokio sprendimo motyvai nenurodyti, nors
nurodyti motyvus įpareigoja Lietuvos Respublikos VTĮ 22 straipsnio 26
dalis. Apie tokius motyvus iš dalies galima spręsti iš įrašo, esančio tarnybinės
veiklos vertinimo komisijos išvadoje, kuriame Generalinio prokuroro
pavaduotojas tokiu motyvu nurodo ribotą darbo užmokesčio fondą bei tai,
kad nuo pareiškėjos tarnybos pradžios nepraėję 3 metai. Tačiau nė vienas
iš paminėtų motyvų nėra nurodytas nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei
Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse.
Byloje esanti rašytinė medžiaga patvirtina, kad 11 iš 19 asmenų, kuriems
2008 metais buvo suteikta pirma kvalifikacinė klasė, neturėjo didesnio kaip 3
metų stažo. Taigi atsakovas 3 metų stažo turėjimo kriterijų taikė ne visiems
valstybės tarnautojams. Taip pat bylos duomenys patvirtina, kad daliai
tarnautojų pirmos klasės kvalifikacinis laipsnis buvo suteiktas, nors 2008 m.
prokuratūros biudžete papildomų darbo užmokesčio lėšų skirta nebuvo.
Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjos atžvilgiu
individualus administracinis sprendimas priimtas pažeidžiant Valstybės
tarnybos įstatyme įtvirtintus įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo
principus ir nemotyvuotas, pagrįstai panaikino skundžiamus sprendimus,
perduodamas kvalifikacinės klasės suteikimo ar nesuteikimo klausimą
pareigūnui, įgaliotam priimti tokį sprendimą, nagrinėti iš naujo.
Pirmosios instancijos teismas pilnai, objektyviai ir visapusiškai ištyrė
ir įvertino bylos įrodymus, teisingai taikė teisės normas, reglamentuojančias
ginčo santykį. Naikinti sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio
pagrindo.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.5.2. Dėl pavėluoto pranešimo apie patirtą traumą reikšmės teisei į Vidaus
tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje nustatytą kompensaciją
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.
IV-138 patvirtintų 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, taisyklių 5 punkte nustatyta, jog nukentėjęs pareigūnas, kursantas
arba pareigūnas, kursantas, buvęs kito pareigūno, kursanto mirties, sveikatos
sutrikdymo liudininku, privalo nedelsdamas apie tai tarnybiniu pranešimu
informuoti tiesioginį viršininką (dėstytoją) ar vidaus reikalų statutinės įstaigos
vadovą. Tačiau Vidaus tarnybos statute šios taisyklės pažeidimas nenumatytas
kaip pagrindas, besąlygiškai eliminuojantis kompensacijos pareigūno ar
kursanto mirties arba sveikatos sutrikdymo atvejais mokėjimą.
Administracinė byla Nr. A502-1494/2009
Procesinio sprendimo kategorija 16.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. gruodžio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
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rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo
administracinę bylą pagal atsakovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio
teismo 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo V. T. skundą atsakovui Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui dėl išvados dalies, sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo
išmokėti kompensaciją.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas V. T. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Panevėžio
apygardos administracinį teismą prašydamas:
1) panaikinti atsakovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau – ir Komisariatas; atsakovas; apeliantas) 2008 m. liepos
2 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 50-NIS-9 „Dėl Panevėžio miesto
vyriausiojo policijos komisariato (duomenys neskelbtini) V. T. sveikatos
sutrikdymo“ (toliau – ir Patikrinimo išvada) dalį, kuria buvo nuspręsta
pareiškėjui, nedelsiant nepranešusiam apie patirtą sveikatos sutrikdymą,
nemokėti kompensacijos;
2) panaikinti atsakovo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 50-S-2805
(toliau – ir Sprendimas);
3) įpareigoti atsakovą, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir
Statutas) 40 straipsnio 3 dalies 6 punktu, išmokėti pareiškėjui 57 115,62 litų
kompensaciją.
Atsakovas Komisariatas atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu
nesutinka, ir prašė jį atmesti.
Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad dėl pareiškėjo patirtos traumos
buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, jog jo
sužalojimas įvyko atliekant tarnybines pareigas, susijusias su padidėjusia
rizika. Atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. IV-138 patvirtintų 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, taisyklių
(toliau – ir Taisyklės) 5 punkte nustatyta, jog patyręs traumą pareigūnas
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nedelsiant turi apie tai informuoti savo tiesioginį viršininką. Teigė, kad
pareiškėjas to nepadarė, nes apie traumą pranešė tik po 3 dienų.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 19
d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino: Patikrinimo išvados dalį, kuria
buvo nuspręsta pareiškėjui, nedelsiant nepranešusiam apie patirtą sveikatos
sutrikdymą, nemokėti kompensacijos, ir Sprendimą panaikino bei įpareigojo
Komisariatą išmokėti pareiškėjui Statuto 40 straipsnio 3 dalies 6 punkte
numatytą kompensaciją – 57 115,62 Lt, taip pat pareiškėjui iš atsakovo priteisė
1 000 Lt patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas atitiko
Statuto 40 straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytas sąlygas, t. y. buvo sužalotas
eidamas tarnybines pareigas, kurios buvo susijusios su padidėjusiu pavojumi
ir padidėjusia rizika pareigūno sveikatai, jam buvo nustatytas apysunkis
sveikatos sutrikdymas. Rėmėsi Statuto 40 straipsnio 6 dalimi ir pabrėžė,
kad pareigūno nepranešimas apie patirtą traumą laiku, kaip savarankiškas
pagrindas nemokėti kompensacijos, Statuto 40 straipsnio 6 dalyje
nenumatytas. Atkreipė dėmesį į tai, jog sąvoka „nedelsiant“ Taisyklėse nėra
apibrėžta, ir konstatavo, kad ši sąvoka turi būti vertinama, atsižvelgiant į
konkretaus įvykio aplinkybes. Padarė išvadą, kad, neturėdamas medicininio
išsilavinimo, pareiškėjas iškart po traumos negalėjo įvertinti jos padarinių,
vylėsi, kad skausmas praeis, o sveikatos būklei ženkliai blogėjant, kreipėsi
į medicinos įstaigą, informavo apie traumą atsakovą. Konstatavo, kad
pareiškėjas nepažeidė Taisyklių 5 punkte nustatytos pareigos. Pažymėjo, jog
informacijos apie 2008 m. balandžio 5 d. pareiškėjo patirtą traumą gavimas
2008 m. balandžio 8 d. nesutrukdė atsakovui visais aspektais ištirti sužalojimo
laiką, aplinkybes, nustatyti ryšį tarp patirtos traumos ir sveikatos sutrikimo
bei sveikatos sutrikdymo laipsnį, ką pripažino ir atsakovo atstovė.
Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal pateiktą pažymą, pareiškėjo
vidutinis darbo užmokestis yra 3 173,09 Lt, atsakovas įpareigotinas išmokėti
pareiškėjui 57 111,62 Lt kompensaciją (18 x 3 173,09).
Laikėsi pozicijos, kad Patikrinimo išvada nagrinėjamu atveju
laikytina individualiu administraciniu aktu, sukėlusiu pareiškėjui teisines
pasekmes, nes jos pagrindu iki pareiškėjo skundo teismui padavimo dienos
atsakovo įsakymas nemokėti pareiškėjui kompensacijos nebuvo priimtas,
taigi atsakovas laikė, jog Patikrinimo išvados patvirtinimu buvo galutinai
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atsisakyta pareiškėjui mokėti kompensaciją. Nurodė, kad tik teisminio bylos
nagrinėjimo metu pareiškėjui, 2008 m. lapkričio 13 d. su prašymu kreipusis į
atsakovą, šis priėmė sprendimą, įformintą Sprendimu.
III.
Atsakovas Komisariatas apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimą panaikinti ir
priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas.
Apeliaciniame skunde atsakovas laikosi pozicijos, kad pareiškėjas apie
2008 m. balandžio 5 d. patirtą traumą Komisariato vadovybei pranešė tik
2008 m. balandžio 8 d., t. y. patyręs pakartotinį tos pačios kojos sužalojimą.
Atkreipia dėmesį į tai, jog Taisyklėse nenurodyta, kad apie patirtus
sužalojimus reikia pranešti paaiškėjus pasekmėms.
Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu
skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo
sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime pareiškėjas tvirtina, jog apie patirtą sužalojimą pranešė
laiku, o tai, kad apie jį buvo pranešta po kelių dienų, nesutrukdė nustatyti
įvykio aplinkybių bei sužalojimo sunkumo.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Administracinis ginčas kilo dėl administracinių aktų teisėtumo ir
pagrįstumo bei atsakovo įpareigojimo atlikti atitinkamus veiksmus, todėl inter
alia turi būti vertinama, ar atsakovas yra kompetentingas atlikti pareiškėjo
reikalaujamus veiksmus ir ar jis konkrečiu atveju turi pareigą, o pareiškėjas –
teisę reikalauti atlikti tokius veiksmus.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2008 m. balandžio
5 d. patyrė traumą (susižalojo dešinę koją), kuri Patikrinimo išvadoje (b. l.
4-7) vertinama kaip sveikatos sutrikdymas atliekant tarnybines pareigas,
kurios buvo susiję su padidėjusiu pavojumi ir padidėjusia rizika pareigūno
sveikatai. 2008 m. balandžio 8 d. pareiškėjas patyrė tos pačios kojos traumą,
kuri Patikrinimo išvadoje kvalifikuojama kaip pakartotinis tos pačios
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kūno vietos susižalojimas atliekant tarnybines pareigas, nesusijusias su
padidėjusiu pavojumi ir padidėjusia rizika pareigūno sveikatai. Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės
medicininės ekspertizės komisijos 2008 m. lapkričio 6 d. pažymoje Nr. 4822
konstatuojama, jog yra ryšys tarp fizinio veiksnio, įvykusio 2008 m. balandžio
5 d., ir pareigūno sveikatos padarinių, pasireiškusių sveikatos sutrikdymu, ir
jog 2008 m. balandžio 5 d. trauma priskiriama apysunkio laipsnio sveikatos
sutrikdymui.
Atsakovas šių aplinkybių neginčija, tačiau nesutinka su pareiškėjo
reikalavimu, jog dėl 2008 m. balandžio 5 d. patirtos traumos jam,
vadovaujantis Statuto 40 straipsnio 3 dalies 6 punktu, turi būti išmokėta
kompensacija, nes pareiškėjas, anot atsakovo, nesilaikė Taisyklių 5 punkto
reikalavimų.
Statuto 40 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 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, 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,
išmokama nuo vienų iki 5 metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) jo vidutinio darbo
užmokesčio dydžio kompensacija, o pagal jos 6 punktą, apysunkio sveikatos
sutrikdymo atveju išmokama 18 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio
kompensacija.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjama situacija atitinka visas
Statuto 40 straipsnio 3 dalies 6 punkto sąlygas ir neatitinka nei vienos sąlygos,
numatytos šio straipsnio 6 dalyje, t. y. pagrindų, kuriems esant, kompensacijos
nėra mokamos.
Taisyklių 5 punkte nustatyta, jog nukentėjęs pareigūnas, kursantas
arba pareigūnas, kursantas, buvęs kito pareigūno, kursanto mirties, sveikatos
sutrikdymo liudininku, privalo nedelsdamas apie tai tarnybiniu pranešimu
informuoti tiesioginį viršininką (dėstytoją) ar vidaus reikalų statutinės
įstaigos vadovą (toliau – ir įstaigos vadovas); įstaigos vadovą gali informuoti
ir pareigūno ar kursanto šeimos narys, asmens sveikatos priežiūros įstaiga,
į kurią buvo pristatytas pareigūnas ar kursantas po įvykio; tiesioginis
viršininkas (dėstytojas), gavęs tokį tarnybinį pranešimą ar informaciją,
nedelsdamas jį perduoda įstaigos vadovui.
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Pareiškėjas neneigia, kad apie 2008 m. balandžio 5 d. patirtą traumą
Komisariato vadovybę informavo ne jos gavimo dieną o vėliau (2008
m. balandžio 8 d.), t. y. kai jis gavo pakartotinę dešinės kojos traumą ir
buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios
instancijos teismas, tai nesutrukdė atsakovui visais aspektais ištirti pareiškėjo
sužalojimo laiką, aplinkybes, nustatyti ryšį tarp patirtos traumos ir sveikatos
sutrikimo bei sveikatos sutrikdymo laipsnį. Be to, reikia vertinti ir tai, jog
pareiškėjas iš pirminių simptomų nesuprato, kad patyrė rimtą traumą ir
tikėjosi, kad nedidelis skausmas sumuštoje dešinėje kojoje praeis, kad apie
patirtą traumą, priešingai nei nurodo atsakovas, jis pasisakė savo kolegai D.
B. (Patikrinimo išvada, b. l. 4-7; D. B. 2008 m. gegužės 13 d. paaiškinimas, b.
l. 42). Galiausiai, kaip jau buvo minėta pirmiau, Statute toks pagrindas kaip
Taisyklių 5 punkto pažeidimas nenumatytas kaip besąlygiškai eliminuojantis
kompensacijos mokėjimą. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog
pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas turi teisę
gauti Statuto 40 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytą kompensaciją. Dėl šios
priežasties apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo
sprendimas, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, paliktinas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.6. Dėl konkurencijos teisinių santykių
3.6.1. Dėl keitimosi informacija pripažinimo turinčiu antikonkurencinį
poveikį
Dėl subjekto, perėmusio nustojusio egzistuoti juridinio asmens teises
ir pareigas, atsakomybės už pastarojo padarytus konkurencijos teisės
pažeidimus
Keitimasis informacija pažeidžia konkurencijos taisykles, kai ši veikla sumažina
arba panaikina tam tikrą netikrumą dėl nagrinėjamos rinkos veikimo ir to
pasekmė yra, kad konkurencija tarp įmonių apribojama.
Ne fragmentiškos, o pakankamai koncentruotos ir (arba) oligopolinės rinkos
skaidrumo dirbtinis padidinimas, kuris pasiekiamas konkurentams keičiantis
informacija apie rinkos dalis ir pardavimo apimtis, kuri yra detali, individuali,
aktuali (nesena) ir kitiems viešai neprieinama, gali reikšmingai sumažinti vidinę
konkurenciją tarp keitimosi informacija dalyvių, o taip pat apriboti išorinę
konkurenciją tarp keitimosi informacija dalyvių ir naujų rinkos dalyvių. Keitimosi
informacija sistemos dalyviai, turėdami išsamią ir aktualią informaciją apie kitus
rinkos dalyvius, tokioje rinkoje paprastai praranda suinteresuotumą aktyviai
tarpusavyje konkuruoti, nes bet kokie jų reikšmingesni veiksmai gali būti greitai
pastebėti ir į tai operatyviai sureaguota priimant atsakomuosius sprendimus
(veiksmus). Be to, nauji ar kiti rinkos dalyviai, neprisijungę arba dėl besikeičiančių
informacija dalyvių valios neprijungti prie keitimosi informacija sistemos,
nedisponuotų ta pakankamai reikšmingo pobūdžio ir aktualumo informacija,
kuria disponuoja besikeičiantys informacija dalyviai, kas lemtų nepalankią jų
konkurencinę padėtį, lyginant su keitimosi informacija dalyviais, ir trukdytų
efektyviai konkuruoti su jais. Prisijungę prie keitimosi informacija sistemos, jie
taip pat atsidurtų nepalankesnėje padėtyje, nes kiti (senesni) rinkos dalyviai,
pasinaudodami gaunama informacija, galėtų atitinkamai reaguoti į naujo
konkurento veiksmus, užkirsdami kelią ar trukdydami jam užimti jų turimas rinkų
dalis. Taigi keitimosi informacija sistema tam tikrais atvejais gali reikšmingai
sumažinti rinkos dalyvių priimamų sprendimų savarankiškumą, tokiu būdu
pakeičiant normalios konkurencijos riziką praktiniu bendradarbiavimu.
Tačiau minėto antikonkurencinio poveikio (galimo poveikio) nustatymas iš
esmės negali būti sprendžiamas abstrakčiai. Inter alia gali (turi) būti įvertinta
rinkos struktūra ir jos veikimo ekonominis kontekstas, informacijos, kuria buvo
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keičiamasi, charakteristikos ir kitos su ja (apsikeitimu ja) susijusios aplinkybės
(keitimosi dažnis ir pan.).
Ūkio subjektui, perėmusiam kito juridinio asmens, kuris teisiniu požiūriu
pasibaigė, teises ir pareigas, gali būti priskirta atsakomybė už to asmens, kurio
teises ir pareigas jis perėmė, padarytus konkurencijos teisės pažeidimus.
Administracinė byla Nr. A502-34/2009
Procesinio sprendimo kategorija 7.2; 7.4; 7.6; 37.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. spalio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto
(pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Libra Vitalis“ atstovui
advokatui Daiviui Švirinui, apelianto uždarosios akcinės bendrovės
„Papyrus Lietuva“ (ankstesnis įmonės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė
„Schneidersöhne Baltija“) atstovei advokatei Linai Darulienei,
atsakovo atstovams Elonui Šatui, Giedrei Jarmalytei ir Jonui Rasimavičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Schneidersöhne
Baltija“ (dabar – UAB „Papyrus Lietuva“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Libra
Vitalis“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2007 m. birželio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų
uždarosios akcinės bendrovės „Scheidersöhne Baltija“ (dabar – UAB „Papyrus
Lietuva“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Libra Vitalis“ skundus atsakovui
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretieji suinteresuoti asmenys –
uždaroji akcinė bendrovė „Antalis Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „MAP
Lietuva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Lukas“, dėl nutarimo panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir KT; atsakovas)
2006 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 2S-13 „Dėl popieriumi prekiaujančių
ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio ir Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio
reikalavimams” (toliau – ir Nutarimas) buvo pripažinta, kad:
1) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Antalis Lietuva“ 2001–
2004 m. gegužės mėnesio laikotarpiu, UAB „Libra Vitalis“, UAB „Lukas“, UAB
„MAP Lietuva“, UAB „Papyrus Distribution“, UAB „Schneidersöhne Baltija“
1999–2004 m. gegužės mėn. pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalį; šios įmonės 2004 m. gegužės mėn. atliktais
veiksmais pažeidė Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį;
2) už pažeidimus UAB „Libra Vitalis“ skirta 194 850 Lt bauda, UAB
„Schneidersöhne Baltija“ skirta 235 330 Lt bauda (atsižvelgiant į tai, kad UAB
„Papyrus Distribution“ 2006 m. buvo prijungta prie UAB „Schneidersöhne
Baltija“, į baudos, skirtos UAB „Schneidersöhne Baltija“, dydį yra
įskaičiuojamas baudos, kuri būtų skirta UAB „Papyrus Distribution“, jei ši
įmonė nebūtų buvusi reorganizuota, dydis, t. y. 55 880 Lt).
Pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ padavė Vilniaus apygardos
administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2006 m. spalio 26
d. Konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 2S-13 „Dėl popieriumi prekiaujančių
ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio ir Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio
reikalavimams“ dalyje dėl pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB
„Papyrus Distribution“ pripažinimo padarius pažeidimus ir dėl 235 330 Lt
baudos paskyrimo.
Pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ skunde paaiškino, kad nesutinka
su KT nutarimu ir jame išdėstytais motyvais. KT nustatė, jog bendrovės keitėsi
tarpusavyje informacija apie užimamas atitinkamų rinkų dalis ir atskirų rūšių
popieriaus pardavimų apimtis. Šių aplinkybių pareiškėjas neginčijo, tačiau
nesutiko, kad tokie Bendrovės veiksmai ribojo konkurenciją rinkoje ir todėl
gali būti vertinami kaip Konkurencijos įstatymo (toliau – ir KĮ) 5 straipsnio ir
Europos bendrijos (toliau – ir EB) steigimo sutarties 81 straipsnio pažeidimai.
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Pareiškėjas skunde išdėstė sąlygas, kurioms esant, informacijos mainai
tarp konkurentų gali būti vertinami kaip konkurenciją ribojantis susitarimas.
Rėmėsi EB pirmosios instancijos teismo praktika ir aiškino, kad Teismas
yra pasisakęs, jog konkurentų keitimasis informacija kelia konkurencijos
problemų tik tuo atveju, kai rinka yra labai koncentruota, joje ir taip nėra
pakankamos konkurencijos, o pats informacijos pobūdis yra toks, kuris
leidžia nuspėti konkurento elgesį bei sąlygoja suderintus veiksmus rinkoje.
Rėmėsi Europos Komisijos byla 92/157/EEC UK Agricultural Tractor
Registration Exchange (toliau – ir Tractor byla), kurioje nurodytos esminės
sąlygos, ribojančios konkurenciją, – rinkos koncentruotumas, dideli įėjimo į
rinką barjerai, informacijos, kuria buvo keičiamasi, konfidencialus pobūdis
bei išsamumas, leidžiantis nuspėti konkurentų elgesį rinkoje. Paaiškino, kad
pažeidimų konstatavimui turi egzistuoti tokių aplinkybių visuma.
Pareiškėjas, analizuodamas aplinkybes, padarė išvadą, kad neegzistuoja
nė viena iš minėtų sąlygų, kurioms esant informacijos mainai tarp konkurentų
gali būti vertinami kaip konkurenciją ribojantis susitarimas. Teigė, kad
dėl rinkos koncentracijos KT neatliko išsamios atitinkamų rinkų analizės,
rėmėsi paviršutiniškais pastebėjimais apie bendrovių užimamas rinkos dalis
ir todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog atitinkamos rinkos yra oligopolinės ir
koncentruotos.
Nurodė, kad pasaulinėje konkurencijos teisės praktikoje vienas iš
pagrindinių metodų, taikomų rinkos koncentracijos laipsniui nustatyti, yra
Herfindahl–Hirschman Indekso (toliau – ir HHI indeksas) taikymas. Teigė, kad
įvertinant 2006 m. birželio 30 d. pranešimo apie atliktą tyrimą dėl popieriumi
prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikimo KĮ 5 straipsniui ir EB steigimo
sutarties 81 straipsniui duomenis, nagrinėjamose rinkose HHI indeksas paprastai
buvo mažesnis nei 200, kas, vadovaujantis Europos Komisijos gairėmis dėl
horizontalių koncentracijų vertinimo pagal Tarybos Reglamentą dėl koncentracijų
tarp ūkio subjektų kontrolės, rodo, kad koncentracijos laipsnis sąlyginai nedidelis
ir tiriama rinka yra konkurencinga. Teigė, kad KT išvados dėl tiriamų rinkų
koncentruotumo ir oligopolinės rinkos struktūros prieštarauja Europos Komisijos
išvadoms, padarytoms 2005 m. liepos 25 d. koncentracijos byloje COMP/m.3822
Stora Enso Oyi/Schneidersöhne Pater, kurioje Komisija įvertino ir Lietuvos rinką.
Komisija nustatė, kad koncentracija nesukels konkurencijos problemų Lietuvoje,
kadangi rinkoje veikia pakankamai didelis skaičius konkuruojančių įmonių,
prekybos popieriumi rinkos yra konkurencingos, nėra įėjimo į rinką kliūčių.
Komisija leido vykdyti koncentraciją. Dėl šios koncentracijos Lietuvoje susijungė
UAB „Papyrus Distribution“ ir UAB „Schneidersöhne Baltija“.
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Pažymėjo, kad KT neteisingai apibrėžė atitinkamas rinkas. Rėmėsi
minėta byla ir Europos Komisijos bylomis COMP M.3227 Paperlinx/
Buhurmann Paper Merchanting division, COMP M.2245 Metsa-Serla/Zanders ir
teigė, kad šiuo atveju prekės rinka yra prekybos popieriumi rinka. Paaiškino,
kad KT neteisingai išskyrė ir apibrėžė kreidinio popieriaus didmeninės
prekybos ir biuro popieriaus didmeninės prekybos rinkas Lietuvoje.
Pareiškėjas nesutiko ir su KT įvertintu informacijos, kuria keitėsi
bendrovės, pobūdžiu. Teigė, kad informacijos apie konkurentų užimamas
rinkos dalis turėjimas yra būtina išlikimo konkurencingoje rinkoje sąlyga.
KT savo veiksmais yra leidusi bendrovėms suprasti, kad ūkio subjektai gali
rinkti, analizuoti, kaupti ir laisvai disponuoti informacija apie konkurentų
rinkos dalis. Rėmėsi KT 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 45 ir paaiškino,
kad informacija, kuria keitėsi bendrovės, yra prieinama bendrovėms iš kitų
šaltinių, didelė šios informacijos dalis nėra konfidenciali ir todėl pasikeitimas
ja nesuteikė bendrovėms jokio konkurencinio pranašumo. Teigė, kad
tokio pobūdžio informacija 2000-2005 metais buvo skelbiama ataskaitose
leidinyje „Verslo žinios“. Paaiškino, kad informacijos, kuria keitėsi bendrovės,
nepakanka, jog būtų galima nuspėti konkurento elgesį rinkoje, nes tai buvo
statistinė informacija, atspindinti tik praeities situaciją. Bendrovės niekada
nesikeitė informacija apie kainas, vartotojus, ateities planus, investicinius
projektus, reklamos strategiją, kas leistų nuspėti konkurentų elgesį ateityje.
Nesutiko su KT išvadomis, kad konkurencijos ribojimo poveikis galėjo
pasireikšti dviem būdais: paskatų konkuruoti sumažėjimu ir kliūčių patekti
į atitinkamas rinkas padidėjimu. Aiškino, kad tiriamuoju laikotarpiu rinkoje
vyko reikšmingi struktūriniai pokyčiai, rodantys, kad bendrovės 2000-2004 m.
tai prarasdavo, tai atkovodavo rinkos dalį. Tai patvirtina ir KT atlikto tyrimo
medžiaga. Pažymėjo, kad pačios KT surinkta medžiaga patvirtino, jog tarp
bendrovių vyko aktyvi konkurencija, o tokiu atveju informacijos mainai apie
rinkos dalis neturi neigiamo poveikio.
Pareiškėjas teigė, kad nebuvo įėjimo į rinką kliūčių, bendrovės visą
laiką susidurdavo su naujų rinkos dalyvių konkurenciniu spaudimu bei
potencialios konkurencijos grėsme. Teigė, kad tai matyti iš KT atlikto tyrimo.
Bendrovės taip pat konkuravo su tiekėjais, kurie tiesiogiai tiekė ar galėjo tiekti
popierių bendrovių klientams.
Paaiškino, kad UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Papyrus
Distribution“ naudojo agresyvią konkuravimo strategiją, siekdamos didinti
rinkos dalį, ir veikė rinkoje nuostolingai. Tai patvirtina, kad konkurencija
rinkoje buvo didelė.
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Teigė, kad KT išvados dėl paskatų konkuruoti sumažėjimo ir įėjimo į
rinką kliūčių yra nenuoseklios, remiasi tik hipotetiniais teiginiais, o ne realios
rinkos situacijos analize. Išvados rodo, kad bendrovių veiksmai, keičiantis
informacija, tik skatino konkurenciją. KT rėmėsi tik prielaidomis, netyrė
mažų tos pačios rinkos dalyvių įtakos konkurencijai.
Teigė, kad KT nepagrįstai šioje byloje rėmėsi Komisijos sprendimu
Tractor byloje, nes skiriasi bylų esminės faktinės aplinkybės. Savarankiškų
vertinimų KT nepateikė.
Nesutiko su KT atliktu pareiškėjo veiksmų vertinimu EB steigimo
sutarties 81 straipsnio požiūriu. KT turėjo nurodyti papildomas aplinkybes,
kad susitarimo tarp bendrovių tikslas arba pasekmė buvo konkurencijos
ribojimas, kad bendrovių veiksmai darė ar galėjo daryti reikšmingą įtaką
prekybai tarp šalių narių, kad poveikis konkurencijai buvo reikšmingas. Teigė,
kad KT neįrodė nė vienos iš šių aplinkybių. Būtent – neįrodė, jog susitarimas
riboja konkurenciją pagal savo tikslą, kas šiuo atveju yra būtina. Taip pat
teigė, kad KT neįrodė, jog susitarimas galėjo reikšmingai paveikti prekybą
tarp šalių narių ir reikšmingai paveikti konkurenciją rinkoje. Paaiškino, kad
pasikeitimas informacija Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisės požiūriu
truko labai trumpai (17 dienų). Per šį laiką bendrovės išsiuntė konkurentams
po 1 elektroninį laišką, kuriame buvo informacija apie bendrovių užimamas
rinkos dalis. Tai negalėjo paveikti konkurencijos ES mastu ar turėti
reikšmingos įtakos prekybai tarp šalių.
Teigė, kad pasikeitimas informacija ES teisės požiūriu neatitinka KT
nustatytų kriterijų, lemiančių informacijos mainų konkurenciją ribojantį
poveikį. Teigė, kad neįrodyta, jog keitimasis informacija turėjo tiesioginės
įtakos importo į Lietuvą apimtims.
Dėl sankcijų skyrimo, pareiškėjas teigė, kad KT nė karto savo
sprendimuose nėra nurodžiusi, jog keitimasis informacija gali būti vertinamas
kaip konkurenciją ribojantis susitarimas. Dėl to KT nutarimas pažeidžia
teisinio tikrumo principą. Paaiškino, kad KT, skirdama sankciją, neatsižvelgė
į tai, jog Bendrovė rinkoje veikė nuostolingai. KT neatsižvelgė į atsakomybę
lengvinančias aplinkybes – veiksmai nutraukti iš karto po to, kai Lietuva
įstojo į Europos Sąjungą. Teigė, kad nustatytais veiksmais nebuvo padaryta
jokios žalos rinkos dalyviams, pareiškėjas geranoriškai bendradarbiavo su KT.
Paaiškino, kad pareiškėjas dalyvavo susitikimuose, kuriuose buvo keičiamasi
informacija apie rinkos dalis tik 1999-2000 m. Manė, kad už šį pažeidimą
atsakomybė netaikytina dėl senaties terminų (KĮ 40 str. 3 d.).
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II.
Pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ padavė Vilniaus apygardos
administraciniam teismui skundą, prašydamas panaikinti 2006 m. spalio 26 d.
Konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 2S-13 „Dėl popieriumi prekiaujančių ūkio
subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5
straipsnio ir Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“
dalyje dėl UAB „Libra Vitalis“ pripažinimo padarius pažeidimus ir dėl 194
850 Lt baudos paskyrimo, o skundžiamo nutarimo dalies nepanaikinus – jį
pakeisti ir sumažinti UAB „Libra Vitalis“ paskirtą baudą, apskaičiuojant ją nuo
kreidinio ir biuro popieriaus pardavimų pajamų 2005 metais.
Pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ skunde paaiškino, kad nesutinka su
Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 2S-13 „Dėl popieriumi prekiaujančių
ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio ir Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio
reikalavimams“, teigė, kad Nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.
Dėl KĮ 5 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies taikymo
sąlygų pareiškėjas paaiškino, kad Konkurencijos taryba Nutarime nepagrįstai
preziumuoja, jog dėl pasikeitimo informacija apie rinkos dalis buvo pažeistas KĮ 5
straipsnis. Nurodė, kad pagal KĮ 5 straipsnio 2 dalį, tik konkurentų susitarimai dėl
kainų, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimo ribojimo bei diskriminavimo
visais atvejais yra laikomi ribojančiais konkurenciją, dėl ko įvardinta prezumpcija
nėra pagrįsta ir teisinga, kadangi įvardintose konkurencijos įstatymo normose
toks keitimasis informacija nėra preziumuojamas kaip šių teisės normų
pažeidimas. Dėl to nustačius, kad konkurentai keitėsi tam tikra informacija,
Konkurencijos taryba kiekvienu atveju turi įvertinti, ar pasikeitimas informacija
apribojo, ar potencialiai galėjo apriboti konkurenciją.
Pažymėjo, jog, remiantis KĮ 5 straipsnio bei EB sutarties 81 straipsnio
1 dalies formuluotėmis bei atsižvelgiant į ES teismų ir Europos Komisijos
praktikoje suformuluotas taisykles (EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies
taikymo atvejais, bet taikytinas aiškinant ir KĮ 5 straipsnį), susitarimas gali
būti pripažintas ribojančiu konkurenciją ir jam gali būti taikomas KĮ 5
straipsnyje ir/arba EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas,
jeigu konstatuojama šių sąlygų visuma:
1) „susitarimo” tarp ūkio subjektų sąlyga: turi būti nustatytas susitarimo
(sutarties, suderintų veiksmų ar asociacijos sprendimo priėmimo) sudarymo
tarp ūkio subjektų faktas;
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2) alternatyvaus pobūdžio konkurencijos ribojimo sąlyga: susitarimo
tikslas arba poveikis turi būti konkurencijos ribojimas ar sutrukdymas;
3) įtakos prekybai sąlyga: susitarimas turi veikti prekybą tarp ES
valstybių narių (pastaba: tik EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies taikymo
atveju);
4) reikšmingos įtakos (angl. appreciable effect) konkurencijai ir prekybai
sąlyga: 81(1) straipsnyje nenumatyta, bet praktikoje laikoma privaloma sąlyga
– tiek prekyba, tiek konkurencija turi būti veikiama reikšmingai.
Akcentavo, kad tik nustačius aukščiau minėtų sąlygų visumą galima
konstatuoti, jog buvo pažeistas KĮ 5 straipsnis ir/arba EB sutarties 81
straipsnio 1 dalis. Konkurencijos taryba savo Nutarime neįrodė, kad poveikis
prekybai ir konkurencijai buvo reikšmingas ir kad apskritai toks poveikis
buvo, todėl KĮ 5 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimai
buvo konstatuoti nepagrįstai. Pareiškėjo manymu, bendrovių apsikeitimas
informacija nei potencialiai, nei faktiškai negalėjo riboti ir neribojo
konkurencijos atitinkamose popieriaus rinkose ir nebuvo reikšmingo
poveikio nei konkurencijai, nei prekybai tarp valstybių narių, dėl ko nėra
jokio pagrindo konstatuoti KĮ 5 straipsnio ir EB sutarties 81 straipsnio 1
dalies pažeidimą.
Pabrėžė tai, kad Konkurencijos taryba savo motyvus byloje dėsto
remdamasi Europos Komisijos sprendimu Tractor byloje, kuris vėliau
buvo apskųstas ir paliktas galioti tiek Pirmosios instancijos teismo, tiek ir
Teisingumo Teismo, nors tiesiogiai šios bylos savo Nutarime Konkurencijos
taryba nemini. Tractor byla buvo tiesiogiai paminėta tik 2006 m. birželio
30 d. Konkurencijos tarybos pranešime apie atliktą tyrimą dėl popieriumi
prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsniui ir Europos bendrijos steigimo sutarties
81 straipsniui (Bylos Nr. 04/ /1/1/02/08/028; toliau – ir Pranešimas apie
atliktą tyrimą). Taigi Konkurencijos taryba Europos Komisijos sprendimu
Tractor byloje rėmėsi kaip precedentu (Nutarime ji pažodžiui rėmėsi Europos
Komisijos Tractor byloje išdėstytais argumentais, motyvais, teisinėmis
išvadomis), todėl labai svarbu yra nustatyti, ar tam buvo pagrindas, t. y. ar
bylų faktinės aplinkybės sutampa tokiu mastu, kad tai suteikė Konkurencijos
tarybai pagrindą visiškai remtis Europos Komisijos ekonominiu ir teisiniu
įvertinimu, atliktu Tractor byloje.
Paaiškino, jog Tractor byloje Komisija neigiamai įvertino susitarimą dėl
informacijos apsikeitimo, pabrėždama, kad jis buvo sudarytas oligopolinėje
Didžiosios Britanijos traktorių rinkoje: joje keturios didžiausios įmonės turėjo
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apie 80 % rinkos dalies, o kai kuriose geografinėse teritorijose rinkos galios
koncentracija buvo dar didesnė, įėjimo į rinką barjerai buvo dideli, rinka buvo
nedinamiška ar net nuosmukio būsenos, pirkėjai buvo ištikimi žinomiems
prekių ženklams ir importas nebuvo intensyvus. Pareiškėjas analizavo
nagrinėjamos situacijos atitinkamose rinkose ir Tractor bylos faktines
aplinkybes ir teigė, jog šios aplinkybės įrodo, kad Tractor bylos precedentu
Konkurencijos taryba rėmėsi nepagrįstai, kad ji neteisingai atliko nagrinėjamos
situacijos teisinę analizę, nepagrįstai konstatavo KĮ 5 straipsnio ir EB sutarties
81 straipsnio 1 dalies pažeidimus, todėl jos Nutarimas yra naikintinas.
Dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalies taikymo pagrįstumo,
pareiškėjas paaiškino, kad EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalies
pažeidimo Konkurencijos taryba neįrodė, nes neįrodyta visų būtinų sąlygų
visuma. Paaiškino, kad pirmiausia nebuvo įrodytas konkurencijos ribojimo
sąlygos buvimas. Teigė, kad pateikė įrodymus ir motyvus, kodėl apsikeitimas
informacija tarp bendrovių negalėjo turėti ir neturėjo neigiamo poveikio
konkurencijai. Be to, nurodė, kad Konkurencijos taryba ne tik neįrodė
konkurencijos ribojimo sąlygos buvimo, bet ir nepateikė įrodymų apie tai, kad
šis poveikis buvo reikšmingas.
Atkreipė dėmesį į tai, kad EB steigimo sutartis Lietuvoje galioja nuo
įstojimo į Europos Sąjungą dienos, t. y. nuo 2004 m. gegužės 1 d., todėl ir EB
steigimo sutarties taikymas ūkio subjektų veiksmams galimas tik nuo minėtos
datos. Konkurencijos taryba nustatė, kad apsikeitimas informacija vyko
nuo 1999 m. iki 2004 m. gegužės vidurio. Vadinasi, bendrovių apsikeitimas
informacija po EB steigimo sutarties Lietuvoje įsigaliojimo tęsėsi vos pusę
mėnesio, dėl ko jis negalėjo suponuoti reikšmingo poveikio konkurencijai ir
daryti reikšmingo poveikio prekybai Europos bendrijoje.
Antra, Konkurencijos taryba nepagrįstai teigė, kad apsikeitimu
informacija buvo daromas poveikis prekybai tarp valstybių narių.
Nurodė, kad pagal EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį yra
draudžiami tik tie ūkio subjektų susitarimai, kurie gali daryti įtaką prekybai
tarp valstybių narių. Tokiu būdu įtakos prekybai tarp valstybių narių sąlyga
– savarankiškas jurisdikcinio pobūdžio kriterijus, kuriuo remiantis yra
nustatoma, kada yra taikoma Lietuvos nacionalinė konkurencijos teisė, o kada
– EB konkurencijos teisės normos. Todėl norint taikyti šioje byloje EB steigimo
sutarties 81 straipsnio 1 dalį, iš tiesų yra būtina nustatyti, ar nagrinėjamų ūkio
subjektų veiksmai galėjo paveikti prekybą tarp valstybių narių.
Vadovaujantis ES teismų suformuluota praktika ir ją apibendrinusiu
Europos Komisijos pranešimu „Paaiškinimai dėl Sutarties 81 ir 82
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straipsniuose naudojamos poveikio prekybai sąvokos“ (Oficialusis leidinys C
101, 27/04/2004, P. 0081 – 0096; toliau – ir Pranešimas dėl poveikio prekybai)
prekyba yra veikiama, jeigu keičiasi prekybinių srautų intensyvumas ar
kryptis, arba kitaip nukrypstama nuo įprastų, normalių prekybos sąlygų.
Pažymėjo, jog bendra taisyklė yra tokia, kad susitarimai, sudaryti vienos
valstybės narės teritorijoje tarp joje veikiančių ūkio subjektų, neturi įtakos
tarpvalstybinei (angl. inter-state) prekybai, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju
šalių sudarytas susitarimas turi būti vertinamas individualiai (žr. Teisingumo
Teismo sprendimą Delimitis prieš Henninger Bräu, C-234/89). Taigi susitarimai,
sudaryti vienos valstybės narės teritorijoje tarp joje veikiančių ūkio subjektų,
tik išimtiniais atvejais gali turėti įtakos prekybai tarp valstybių narių. Būtent
tokius atvejus Europos Komisija aptaria savo Pranešime dėl poveikio prekybai.
Antai kartelis, kuris paveikia didžiąją dalį valstybės narės teritorijos, gali riboti
prekybą tarp valstybių narių, tačiau tik tuo atveju, kai jis turi „rinkos uždarymo
efektą“, t. y. izoliuoja valstybės narės teritoriją nuo kitų nacionalinių rinkų taip,
kad ūkio subjektai iš kitų valstybių narių negali patekti į šią izoliuotą rinką.
Būtent į tai apeliuoja ir Konkurencijos taryba Nutarime nurodydama, kad
konkurencija buvo ribojama visoje Lietuvos teritorijoje, kartu buvo sudaromos
kliūtys patekti ir į nacionalines kreidinio popieriaus ir biuro popieriaus
Lietuvos rinkas, šie veiksniai tiesiogiai turėjo įtakos importo į Lietuvą apimtims.
Pastebimas poveikis prekybai tarp valstybių narių, Konkurencijos tarybos
nuomone, nustatytas, nes keitimasis informacija vyko ne tarp pavienių ūkio
subjektų, tačiau tarp ūkio subjektų, kurie kartu užėmė labai dideles atitinkamų
rinkų dalis, todėl, jos manymu, galima teigti, kad iš esmės visiškai apėmė
didmeninės prekybos kreidiniu popieriumi ir biuro popieriumi rinkas.
Pareiškėjas teigė, kad apsikeitimas informacija neturėjo neigiamo
poveikio konkurencijai, nesudarė kliūčių įėjimui į atitinkamas popieriaus
rinkas ir neribojo importo į Lietuvą, todėl, atsižvelgiant į tai bei į kitus
pateiktus motyvus, dėl apsikeitimo informacija nebuvo sukurtas ir negalėjo
būti sukurtas jokios rinkos uždarymo efektas (nacionalinės Lietuvos rinkos
izoliavimo) ir dėl to prekyba tarp valstybių narių negalėjo būti paveikta, juo
labiau – reikšmingai.
Teigė, kad Konkurencijos taryba savo Nutarime neįrodė, jog bendrovių
apsikeitimas informacija reikšmingai ribojo ir galėjo riboti konkurenciją
Europos bendrijoje, turėjo reikšmingos įtakos prekybai tarp valstybių narių,
todėl tokie bendrovių veiksmai negalėjo pažeisti ir nepažeidė EB steigimo
sutarties 81 straipsnio 1 dalies, taigi šios EB steigimo sutarties normos
pažeidimas buvo konstatuotas nepagrįstai.
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Pareiškėjas išdėstė savo argumentus dėl susitarimų dėl apsikeitimo
informacija vertinimo ES ir Lietuvos konkurencijos teisėje bei jos taikymo
praktikoje ir padarė išvadą, kad apsikeitimas informacija šiuo atveju negali
būti vertinamas kaip draudžiamas susitarimas.
Paaiškino, kad Europos Komisija 1994 m. vasario 16 d. sprendime
svirčių gamintojų byloje Nr. 94/215/ECSC pažymėjo, jog apsikeitimas
individualia informacija tarp ūkio subjektų nebūtinai turėtų reikšti
konkurencijos normų pažeidimą; kiekvienas atvejis turi būti išnagrinėtas
atskirai ir visi svarbūs veiksniai, įskaitant informacijos pobūdį, jos detalumo
laipsnį ir atitinkamą rinką, turi būti įvertinti siekiant nustatyti, ar konkrečiu
atveju apsikeitimas informacija pripažintinas neteisėtu konkurencijos
ribojimu. Antai apsikeitimas informacija, kuri, tikėtina, neturės įtakos ūkio
subjektų elgesiui atitinkamoje rinkoje, turėtų būti leidžiamas.
Paaiškino, kad informacija apie rinką, kurioje veikia ūkio subjektas, šios
rinkos dalyvius (jų skaičių, užimamas rinkos dalis) yra reikalinga kiekvienam
ūkio subjektui, kad jis galėtų sėkmingai plėtoti verslą ir veiksmingai
konkuruoti su kitais rinkos dalyviais. Vadinasi, informacija apie konkurentus
gali padėti ūkio subjektui sėkmingai konkuruoti rinkoje ir tokia informacija
galėtų būti laikoma konkurenciją skatinančia, o ne konkurenciją ribojančia.
Šią nuomonę buvo patvirtinęs ir EB pirmosios instancijos teismas John Deere
Ltd prieš Komisiją byloje, kurioje pabrėžė, kad tikrai konkurencingoje rinkoje
apsikeitimas informacija ir rinkos skaidrumas, tikėtina, kad turėtų paskatinti
konkurenciją tarp ūkio subjektų, o ne sudaryti sąlygas jų veiksmų derinimui.
Tokiu būdu konkurencingoje rinkoje ūkio subjekto informuotumas apie jo
konkurentų veiklą ir jų padėtį rinkoje turėtų jam padėti efektyviau planuoti
savo verslą ir geriausiu būdu organizuoti ekonominę veiklą. Minėtoje
byloje ES pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad apsikeitimas
informacija gali turėti neigiamą poveikį konkurencijai didelės koncentracijos
oligopolinėse rinkose, kuriose konkurencija didžiąja dalimi jau yra sumažinta
ir apsikeitimas informacija savaime lengvesnis, t. y. kai jau egzistuojanti rinkos
struktūra kelia pavojų konkurencijai.
Taigi konkurencijos teisėje yra svarbu atriboti tokius informacijos
apsikeitimus, kurie turi neutralų arba teigiamą poveikį susitarimo
veiksmingumui, nuo tokių apsikeitimų informacija, kurie kelia rimtą grėsmę
konkurenciniam procesui, palengvindami suokalbių tarp konkurentų
sudarymą (veiksmų derinimą ir pan.).
Teigė, kad susitarimai dėl apsikeitimo informacija nėra susitarimai, kurie
turi konkurencijos ribojimo tikslą ir savo prigimtimi riboja konkurenciją,
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todėl kiekvienu atskiru atveju būtina išnagrinėti jų galimą ar esamą poveikį
konkurencijai, atsižvelgiant į informacijos, kuria keičiamasi, ypatumus, rinkos
struktūrą, kitus svarbius veiksnius. Šį teiginį patvirtina ir KĮ 5 straipsnio 2
dalies nuostata, kurioje yra aiškiai nurodomi susitarimai, kurie per se riboja
konkurenciją, ir tarp kurių nėra paminėti susitarimai dėl apsikeitimo informacija.
Atsižvelgiant į ES teismų ir Europos Komisijos praktiką, galima teigti, kad ir ES
konkurencijos teisėje susitarimai dėl apsikeitimo informacija nėra laikomi per se
ribojančiais konkurenciją. Kartu tai reiškia, kad būtina įrodyti tokio susitarimo
poveikį – potencialų ar realų – konkurencijai, tačiau Konkurencijos taryba
nepateikė jokių įrodymų, kad buvo potencialus poveikis konkurencijai, arba kad
konkurencija buvo realiai ir faktiškai apribota atitinkamose popieriaus rinkose.
Nutarime Konkurencijos taryba tik nurodė, kad „dėl vykdytų informacijos
mainų padidėjo skaidrumas atitinkamose oligopolinėse rinkose, dėl kurio
neišvengiamai buvo sumažėjusios kiekvieno tiriamo ūkio subjekto paskatos
konkuruoti, kas savaime ribojo konkurenciją tarp tiriamų ūkio subjektų ir tuo
pačiu atitinkamose kreidinio popieriaus ir biuro popieriaus rinkose.“
Iš Tractor byloje Europos Komisijos pateiktų išvadų bei apibendrinant
kitų Europos Komisijos ir ES teismų išnagrinėtų bylų praktiką, galima
padaryti keletą svarbių išvadų, susijusių su susitarimais dėl apsikeitimo
informacija:
1) tikėtina, kad susitarimas dėl apsikeitimo informacija gali iškraipyti ar
apriboti konkurenciją ir pažeis EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį, jeigu rinka
oligopolinė, labai koncentruota ir prekės šioje rinkoje yra homogeninės, o
konkurencija jau natūraliai sumažinta dėl egzistuojančios rinkos struktūros;
2) konkurencijos ribojimas galimas tada, kai informacijos, kuria
keičiamasi, pobūdis yra toks, kad konkurentų elgesys tampa vis labiau
nuspėjamas ir pašalina abejones dėl rinkos veikimo modelio bei sąlygoja
rinkoje veikiančių konkurentų veiksmų derinimą (EB pirmosios instancijos
sprendimas John Deere Ltd prieš Komisiją);
3) konkurentų apsikeitimas detalia informacija, kuri paprastai
yra laikoma konfidencialia ir nėra laisvai prieinama, gali būti laikomas
pažeidžiančiu EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį (žr.: COBELPA/VNP
bylą Nr. 592/77; Italian Cast Glass bylą Nr. 1334/80);
4) kuo detalesnė informacija ir kuo labiau ji susijusi su ūkio
subjekto ateities (strateginiais ir kt.) planais, tuo svarbesnė jos apsauga ir
neprieinamumas konkurentams;
5) tikėtina, kad bus konstatuotas EB steigimo sutarties 81(1) straipsnio
pažeidimas, jei susitariama nuolatos (periodiškai, nepertraukiamai) keistis
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detalia informacija apie konkurentų ateities planus, kainų, gamybos ar kitokias
strategijas, kurios paprastai yra ūkio subjekto komercinė paslaptis.
Įvertinęs visas faktines aplinkybes dėl bendrovių keitimosi informacija
ir atsižvelgęs į aukščiau EB ir Europos Komisijos praktikoje suformuluotas
taisykles, pareiškėjas pabrėžia, kad:
1) atitinkamos popieriaus rinkos nelaikytinos didžiai koncentruotomis
ir oligopolinėmis, jos yra pakankamai konkurencingos, tad apsikeitimas
informacija šiose rinkose neturėtų kelti jokio pavojaus konkurencijai;
2) informacijos, kuria keitėsi bendrovės, pobūdis (jos nekonfidencialus
pobūdis ir viešas prieinamumas) neleidžia teigti, kad tokio pobūdžio
informacija padeda konkurentams aiškiai nuspėti vienas kito elgesį ir jį
atitinkamai veikti, ir juo labiau – derinti veiksmus atitinkamose rinkose.
Konkurencijos taryba Nutarime nebuvo nustačiusi, kad bendrovių keitimasis
informacija sąlygojo jų veiksmų derinimą, pavyzdžiui, nustatant kainas ar
pasidalijant rinkomis, pasirenkant vienodas rinkos strategijas ir pan. Atvirkščiai,
faktai rodo, kad kainos nebuvo fiksuojamos ar didinamos, bendrovių rinkos
dalys svyruodavo, bendrovės nuolatos ieškodavo būdų didinti savo veiklos
efektyvumą (mažindavo kainas, siekdamos padidinti pardavimų apimtis, ir
pan.), t. y. bendrovės veiksmingai tarpusavyje konkuravo.
Pareiškėjas pasisakė ir dėl atitinkamų rinkų struktūros.
Nutarime Konkurencijos taryba išskyrė dvi atskiras atitinkamas rinkas:
1) didmeninės prekybos kreidiniu popieriumi Lietuvos Respublikoje
rinką (toliau – ir kreidinio popieriaus rinka);
2) didmeninės prekybos biuro popieriumi Lietuvos Respublikoje rinką
(toliau – ir biuro popieriaus rinka; minėtos rinkos kartu toliau tekste – ir
atitinkamos popieriaus rinkos).
Abi rinkas tiriamuoju laikotarpiu (1999-2004 m. gegužės mėn.)
Konkurencijos taryba Nutarime įvertino kaip „oligopolines santykinai didelės
koncentracijos rinkas“, kadangi „šeši tiriami ūkio subjektai <...> kartu iš esmės
visiškai užėmė atitinkamas rinkas, o kiti atitinkamų rinkų dalyviai užėmė
mažas rinkos dalis“. Su šia Konkurencijos tarybos nuomone pareiškėjas
nesutiko, nes minėtos atitinkamos popieriaus rinkos neturėtų būti laikomos
oligopolinėmis ir labai koncentruotomis.
Pareiškėjas teigė, jog Konkurencijos tarybos išvada dėl to, kad atitinkamos
popieriaus rinkos tiriamuoju laikotarpiu buvo oligopolinės santykinai didelės
koncentracijos rinkos, nėra pagrįsta ir teisinga. Ši išvada padaryta atsižvelgiant
tik į vieną vienintelį požymį – bendrovių bendrai užimamą didelę rinkos
dalį, tuo tarpu kiti esminę reikšmę turintys oligopolinę rinką apibūdinantys
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požymiai: kainų pastovumas, konkurentams tenkančių rinkos dalių stabilumas,
įėjimo į rinką sunkumai nebuvo nustatyti, kas įrodo, jog Lietuvoje tiriamuoju
laikotarpiu atitinkamos popieriaus rinkos nebuvo oligopolinės.
Pareiškėjas paaiškino, kad Tractor byloje, kuria Konkurencijos taryba
plačiai remiasi Nutarime, nagrinėta atitinkamos rinkos struktūra ir Nutarime
nagrinėtos atitinkamų popieriaus rinkų struktūros iš esmės nėra identiškos.
Pareiškėjas teigė, kad negalima teigti, jog rinkos struktūros ir ėjimo į rinką
kliūtys Tractor byloje ir Konkurencijos tarybos nagrinėtoje byloje buvo
vienodos.
Pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos atitinkamos
popieriaus rinkos nelaikytinos oligopolinėmis, ir į faktą, kad tiriamuoju
laikotarpiu jos buvo pakankamai konkurencingos, negalima teigti, jog
apsikeitimas informacija apie rinkos dalis tokiose rinkose galėtų kelti bent
menkiausią grėsmę konkurencijai ir ją riboti, juolab kad ir informacijos,
kuria buvo keičiamasi, pobūdis patvirtina šį teiginį ir dar kartą įrodo, kad
konkurencija atitinkamose popieriaus rinkose nebuvo ir negalėjo būti
apribota.
Pareiškėjas pasisakė dėl informacijos, kuria buvo keičiamasi, pobūdžio.
Paaiškino, jog tikėtina, kad konkurencijos ribojimo grėsmė gali atsirasti
tada, kai konkurentai keičiasi detalia, verslui svarbia (verslo strategija,
kainodara, ateities planai, investicijos ir pan.) ir konfidencialia informacija.
Tokio pobūdžio informacijos atskleidimas gali panaikinti ūkio subjektų
galimus konkurencinius pranašumus vienas kito atžvilgiu. Dėl to tikėtina, kad
tokie ūkio subjektų veiksmai nėra sąlygoti siekio konkuruoti tarpusavyje, o
jais siekiama išvengti aktyvios tarpusavio konkurencijos.
Nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog konkurencija yra ribojama,
ar kalbėti apie grėsmę konkurencijai tuo atveju, kai informacija, kuria yra
keičiamasi, yra vieša ir visiems prieinama, yra bendro pobūdžio, neleidžia
nuspėti konkurentų elgesio. Tokia informacija reikalinga, kad ūkio subjektai
turėtų supratimą, kokio dydžio yra atitinkama rinka, kokios teorinės
perspektyvos didinti savo užimamą rinkos dalį bei kai tokia informacija
negali būti panaudojama konkretiems konkuravimo būdams parengti, savo
konkurencingumui padidinti ar kitiems pranašumams įgyti. Informacijos apie
rinkos dalis rinkimas ir turėjimas taip pat suteikia ūkio subjektams galimybę
svarstyti galimus įėjimus į naujas rinkas, šių rinkų patrauklumą ir kartu
skatina konkurenciją, kadangi palengvina įėjimą į rinką.
Atkreipia dėmesį į tai, kad būtent tokio pobūdžio, t. y. viešai
prieinama ir bendro pobūdžio informacija apie užimamas rinkos dalis
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ir keitėsi bendrovės. Informacija apie rinkos dalis nuolatos, periodiškai
buvo publikuojama leidinyje „Verslo žinios“, kur buvo pateikiama ne tik
informacija apie bendrovių rinkos dalis ir pardavimo apimtis, bet ir apie jų
būsimus strateginius planus – kokias rinkos dalis planuojama užimti ir pan.
Be to, „Verslo žiniose“ nuolatos buvo pateikiami duomenys apie atitinkamų
metų popieriaus pardavėjų pardavimus ir paslaugas, straipsniuose buvo
aptariamos rinkos augimo ir atskirų bendrovių (beje, ne tik nagrinėjamų
šešių) pardavimai, rinkos dalys, jų praeities duomenų palyginimai ir ateities
tendencijos. Visos šios informacijos turėjo pakakti tiek atitinkamų popieriaus
rinkų dalyviams, tiek ir potencialiems rinkų dalyviams siekiant įvertinti
rinkos augimo tendencijas ir galimybes įeiti į atitinkamas popierių rinkas.
Dėl to manė, kad informacija, kuria keitėsi Bendrovės, negalėjo turėti
jokios įtakos konkurencijai atitinkamose popieriaus rinkose ar kokiu nors
būdu padidinti įėjimo į šias rinkas kliūčių, negalėjo ir negali būti vertinama
kaip svarbi ir saugotina informacija, kadangi tokios informacijos turėjimas
negalėjo atskleisti konkurentų elgesio rinkoje ar sudaryti sąlygas nuspėti
būsimą konkurentų elgesį atitinkamoje rinkoje.
Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, 6 punktą, kur kas
detalesnė ir vertingesnė verslo požiūriu informacija, t. y. įmonių finansinės
atskaitomybės dokumentai, kurie atspindi ūkio subjektų tikslias pajamas
iš ūkinės veiklos bei kitą svarbią informaciją, taip pat yra vieši dokumentai,
kuriuos turi teisę gauti ir konkuruojančios įmonės.
Paaiškino, kad bendrovės keitėsi informacija, dėl kurios pobūdžio
toks keitimasis negali būti vertinamas kaip realus ar galimas konkurencijos
ribojimas. Toks informacijos tarp bendrovių apsikeitimas turėtų būti
vertinamas kaip racionalus būdas gauti susistemintą bendro pobūdžio
informaciją, parengtą rinkos tyrimų bendrovės. Tas faktas, jog bendrovių su
rinkos tyrimų bendrove sudarytuose susitarimuose buvo numatytas tipinis
tokiose sutartyse konfidencialumo įsipareigojimas, yra įprasta verslo praktika.
Už informacijos surinkimą mokantis ūkio subjektas neprivalo sudaryti sąlygų
kitiems ūkio subjektams gauti naudą, konkrečiai, nemokamą informaciją apie
atliktus rinkos dalies paskaičiavimus.
Pažymi, kad keitimasis informacija tarp konkurentų yra įprasta ir
įteisinta praktika.
Teigė, kad informacijos, kuria keitėsi bendrovės, pobūdis nėra
analogiškas informacijos, kuria buvo keičiamasi Tractor byloje, pobūdžiui,
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kadangi anuo atveju traktorių tiekėjai keitėsi labai detalia informacija –
apie konkurentų pardavimo kiekius ir rinkos dalis racionaliu, regioniniu
ir valstybiniu lygmeniu, taip pat pagal pardavėjų–platintojų teritorijas,
pateikdavo informaciją ne tik apie bendrai parduotus traktorių kiekius, bet
ir skirstė šią informaciją pagal traktorių modelius. Tuo tarpu bendrovės
keitėsi bendro pobūdžio informacija, neišskiriant atskirų kreidinio ar
biuro popieriaus porūšių ar atskirų Lietuvos regionų. Be to, Tractor byloje
informacijos periodiškumas ir dažnumas buvo kitoks, joje traktorių tiekėjai
informacija keitėsi ne kas ketvirtį, kaip nagrinėjamu atveju bendrovės, bet
pateikdavo informaciją apie rinkos dalis per metus, per kalendorinį mėnesį
ir kiekvieną mėnesio dieną, kas leido konkurentams turėti ne tik istorinę,
bet ir aktualią informaciją, kuri galėjo būti panaudota darant poveikį ūkio
subjektų elgesiui.
Apibendrindamas pažymėjo ir tą faktą, kad bendrovės nesikeitė jokia
kita informacija, keitimasis kuria, tikėtina, galėtų būti vertinamas kaip
konkurencijos ribojimas. Šį faktą pripažįsta ir pati Konkurencijos taryba.
Pareiškėjas taip pat pateikė paaiškinimus dėl UAB „Libra Vitalis“ skirtos
baudos dydžio nepagrįstumo.
Apibendrindamas pareiškėjas pažymėjo, kad nei atitinkamų popieriaus
rinkų struktūra, nei informacijos, kuria buvo keičiamasi tarp bendrovių,
pobūdis, nei kiti kriterijai neleidžia teigti, kad toks keitimasis informacija
galėjo turėti ar turėjo neigiamą poveikį konkurencijai tose atitinkamose
popieriaus rinkose. Todėl Europos Komisijos motyvais ir išvadomis,
suformuluotomis Tractor byloje, Konkurencijos taryba rėmėsi be pagrindo ir
neįrodė visų būtinų KĮ 5 straipsnio ir EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1
dalies taikymo sąlygų buvimo, dėl ko minėtų teisės normų pažeidimai buvo
konstatuoti nepagrįstai ir dėl šių priežasčių Konkurencijos tarybos Nutarimas
yra naikintinas.
Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjų atstovai palaikė skundų
argumentus, tik pakeitė savo nuomonę dėl prekės rinkos: skunde UAB
„Schneidersöhne Baltija“ pasisakė, kad prekės rinka turėjo būti laikoma
apskritai prekybos popieriumi rinka, neskirstant jos pagal atskiras popieriaus
rūšis, o teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pripažino, kad KT galėjo
nagrinėti kreidinio popieriaus ir biuro popieriaus didmeninės prekybos
rinkas, nes teigė, kad skiriant baudą būtina atsižvelgti tik į prekybos šiuo
popieriumi apyvartą.
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III.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB
„Schneidersöhne Baltija“ skundą nurodė, kad su pareiškėjo skunde išdėstytais
argumentais nesutinka, ir teigė, kad skundas yra nepagrįstas bei atmestinas.
Paaiškino, kad pareiškėjas savo skundą iš esmės grindė šiais
argumentais:
1) atitinkamos prekės rinkos apibrėžtos neteisingai;
2) atitinkamos popieriaus rinkos, anot pareiškėjo, nelaikytinos labai
koncentruotomis ir oligopolinėmis, jos yra pakankamai konkurencingos,
todėl apsikeitimas informacija šiose rinkose neturėtų kelti jokio pavojaus
konkurencijai;
3) informacijos, kuria keitėsi bendrovės, pobūdis (jos nekonfidencialus
pobūdis ir viešas prieinamumas), neleidžia teigti, kad tokio pobūdžio
informacija padeda konkurentams aiškiai nuspėti vienas kito elgesį;
4) apsikeitimu informacija nebuvo daromas poveikis prekybai tarp
valstybių narių, todėl neturėtų būti konstatuotas EB steigimo sutarties 81
straipsnio 1 dalies pažeidimas.
Dėl atitinkamos prekės rinkos nustatymo, atsakovas paaiškino, kad
nesutinka su pareiškėjo argumentais.
Atkreipė dėmesį į tai, kad KĮ 3 straipsnio 6 dalyje yra nurodyta,
jog prekės rinka – visuma prekių, kurios, pirkėjų požiūriu, yra tinkamas
pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Kaip nurodyta
skundžiamame Nutarime, kreidinio ir biuro popieriaus rūšių naudojimo
paskirtys yra skirtingos (kreidinis popierius naudojamas žurnalų, knygų,
žemėlapių ir panašių produktų spausdinimui, o biuro popierius naudojamas
kopijavimo, fakso aparatams, spausdintuvams ir kitoms panašioms
reikmėms). Anot atsakovo, tai akivaizdžiai parodo, kad šių popieriaus rūšių
tarpusavio pakeičiamumas jei ir yra, tai tikrai negali būti tokio lygio, kad
pirkėjai, pabrangus vienai popieriaus rūšiai, pradėtų savo reikmėms naudoti
kitą popieriaus rūšį.
Nurodė, kad Europos Komisija taip pat pripažįsta, jog galima apibrėžti
atitinkamas prekės rinkas pagal popieriaus rūšis. Pažymėjo, jog pareiškėjo
pateikta nuoroda į Europos Komisijos sprendimą dėl koncentracijos byloje
Nr. COMP/M.3822 Stora Enso Oyi/Schneidersöhne Papier yra netinkama,
nes šioje byloje Komisija pasisakė, kad prekybos popieriumi rinka gali būti
nagrinėjama kaip atskira prekės rinka lyginant su kitais platinimo būdais,
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pavyzdžiui, tiesioginiais popieriaus pardavimais iš popieriaus gamintojų.
Be to, tame pačiame Europos Komisijos sprendime atskirai yra pasisakoma
ir dėl atskirų popieriaus rūšių (biuro popieriaus, kreidinio ir laikraštinio),
jas priskiriant atskiroms prekės rinkoms. Analogiškai ir kituose panašiuose
Europos Komisijos sprendimuose dėl koncentracijos yra pasisakoma dėl
atskirų prekės rinkų išskyrimo pagal popieriaus rūšį, pavyzdžiui, 2001 m.
lapkričio 21 d. sprendimas byloje Nr. COMP/M.2498 UPM-Kymmene/Haindl,
kuriame, atsižvelgiant į popieriaus rūšies paskirtį, buvo išskirtos laikraštinio ir
kreidinio popieriaus rinkos.
Teigė, jog paminėti Europos Komisijos sprendimai tik patvirtina, kad
Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į atskirų popieriaus rūšių paskirtį,
pagrįstai atskirai apibrėžė didmeninės prekybos kreidiniu popieriumi ir
didmeninės prekybos biuro popieriumi prekės rinkas.
Dėl rinkos koncentruotumo ir oligopolinės rinkos struktūros
atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas nesutinka su Konkurencijos tarybos
padaryta išvada, jog atitinkamos popieriaus rinkos buvo santykinai didelės
koncentracijos oligopolinės rinkos, ir savo nuomonę pirmiausiai grindžia HHI
indekso skaičiavimais, kai gaunama indekso reikšmė rodo, kad atitinkamos
rinkos nėra koncentruotos.
Pastebėjo, kad nagrinėjant atitinkamos rinkos struktūrą, kiekvienu
konkrečiu atveju reikia atsižvelgti į konkrečias nagrinėjamoje rinkoje
susiklosčiusias aplinkybes. Konkurencijos taryba oligopolinės santykinai
didelės koncentracijos rinkos struktūrą nustatė atsižvelgdama į objektyviai
egzistuojančius faktus – rinkos dalyvių skaičių bei jų užimamas rinkos
dalis. Minimos aplinkybės, Konkurencijos tarybos nuomone, šiuo atveju
buvo esminės ir akivaizdžiai rodančios, kad atitinkamų rinkų struktūra
yra santykinai didelės koncentracijos oligopolinė rinka. Buvo nustatyta,
kad šeši pirmaujantys ūkio subjektai kartu užima iki 94 proc. kreidinio
popieriaus rinkoje ir iki 97 proc. biuro popieriaus rinkoje (šis skaičius
vadinamas koncentracijos rodikliu). Nurodė, kad tokį koncentracijos lygio
vertinimą pripažįsta ir Europos Komisija pranešime ,,Rekomendacijos dėl
EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo
susitarimams” (2001/C3/02; toliau – ir Rekomendacijos dėl horizontalaus
bendradarbiavimo), kurio 29 punkte nurodyta, kad galimas koncentracijos
rodiklis galėtų būti pirmaujančios įmonės koncentracijos laipsnis, kurį
sudaro pirmaujančių konkurentų atskirų rinkos dalių suma. Tuo tarpu kiti
atitinkamų rinkų dalyviai, kurių skaičius galėjo svyruoti nuo 19 iki 34, kartu
užėmė santykinai mažas rinkų dalis (iki 19 proc. kreidinio popieriaus rinkoje
161

I. Administracinių teismų praktika

ir iki 16 proc. biuro popieriaus rinkoje). Konkurencijos tarybos nutarime
aptariamam įmonių šešetui nepriklausančios įmonės vidutinė rinkos dalis
jokiais metais jokioje nagrinėjamoje rinkoje neviršijo 1 procento. Toks
neproporcingas rinkos dalių pasiskirstymas tarp atitinkamų rinkų dalyvių iš
esmės rodo santykinai didelę koncentraciją rinkose.
Rėmėsi KĮ 3 straipsnio 11 dalimi ir manė, kad kolektyvinė dominuojanti
padėtis galima tik esant pakankamai didelei koncentracijai rinkoje.
Paskaičiavus trijų didžiausių ūkio subjektų atskirais metais užimamas
vidutines kreidinio popieriaus rinkos dalis, gauta 60,79 proc., o biuro
popieriaus rinkoje – 76,5 proc. Taigi padėtis pagal užimamas rinkos dalis,
artima bei viršijanti 70 proc. kolektyvinio dominavimo prezumpcijos ribą, tik
dar kartą patvirtina teisingą Konkurencijos tarybos išvadą, kad atitinkamos
popieriaus rinkos gali būti laikomos santykinai didelės koncentracijos
rinkomis. Pažymėjo, jog atlikus HHI indekso skaičiavimus pagal surinktus
duomenis bei atsižvelgus į vykusius rinkos dalių pokyčius pagal tyrimo
metu surinktus duomenis apie ūkio subjektų užimamas rinkų dalis, vidutinė
HHI indekso reikšmė 2001-2003 m. biuro popieriaus rinkoje buvo 2087, o
kreidinio popieriaus rinkoje – 1561. Atkreipė dėmesį į tai, kad Rekomendacijų
dėl horizontalaus bendradarbiavimo 29 punkte nurodoma, kad jeigu HHI
indeksas mažesnis nei 1000, koncentracija rinkoje gali būti laikoma maža, nuo
1000 iki 1800 – vidutine, o didesniam nei 1800 – didele. Gautos HHI indekso
reikšmės aiškiai rodo, kad abi atitinkamos popieriaus rinkos pagal savo
koncentracijos lygį yra arčiau HHI indekso reikšmės (ir net ją viršija), kuri
apibūdinama kaip didelė koncentracija, nei reikšmės, įvardinamos kaip maža
rinkos koncentracija, kaip šios reikšmės nurodytos minėtame Rekomendacijų
dėl horizontalaus bendradarbiavimo 29 punkte. Iš to galima daryti išvadą, kad
Konkurencijos taryba pagrįstai atitinkamas rinkas įvardino kaip santykinai
didelės koncentracijos rinkas.
Atsakydamas į pareiškėjo argumentą dėl Europos Komisijos sprendimo
byloje Nr. COMP/M.3822 Stora Enso Oyi/Schneidersöhne Papier, kuriame,
atsižvelgus į situaciją nacionalinėse rinkose, leista vykdyti koncentraciją,
pastebėjo, jog šiame sprendime nėra pasisakyta, kad atitinkamos popieriaus
rinkos Lietuvos Respublikoje yra nekoncentruotos. Be to, nurodė, kad leidimas
vykdyti koncentraciją nėra kriterijus, kuriuo vadovaujantis galima spręsti apie
rinkos koncentruotumą. Europos Tarybos 2004 m. sausio 20 d. Reglamento
(EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų
reglamentas) 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad suderinama su bendrąja
rinka laikoma koncentracija, kuri nesukuria ar nesustiprina dominuojančios
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padėties, ir dėl to nėra itin apribojama veiksminga konkurencija bendrojoje
rinkoje arba didelėje jos dalyje. Teigė, kad Europos Komisijos sprendimas
leisti vykdyti koncentraciją parodo tik tai, jog dėl tokio susijungimo neturėtų
būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis bendrojoje rinkoje.
Teigė, kad pareiškėjas neįrodė, jog Konkurencijos taryba padarė
neteisingą išvadą, nustatydama, kad atitinkamos popieriaus rinkos yra
santykinai didelės koncentracijos oligopolinės rinkos.
Dėl informacijos, kuria buvo keičiamasi, pobūdžio, atsakovas paaiškino,
kad Konkurencijos taryba savo nutarime nurodė, jog keitimasis informacija
savaime nėra nei Lietuvos Respublikos, nei Europos Sąjungos konkurencijos
taisyklių pažeidimas. Konkurencijos taryba neteigė, kad keitimasis informacija
savaime riboja konkurenciją. Šiuo atveju svarbu yra tai, kad keitimasis
informacija nepadidintų koncentruotos oligopolinės rinkos skaidrumo, būtų
veikiamas normalus konkurentų elgesys.
Akcentavo, jog argumentas, kad pati Konkurencijos taryba pateisina
tokio pobūdžio keitimąsi informacija, yra neteisingas ir nepagrįstas.
Pastebėjo, kad Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu
Nr. 45 patvirtinta Tipinė pranešimo apie koncentraciją forma (TF) jokiais
būdais nesuponuoja Nutarime aptarto pobūdžio informacijos mainų tarp
ūkio subjektų. Šios tvarkos 14.3 punkte yra padaryta teksto išnaša, kurioje
nurodoma, kad visi koncentracijos veikiamos atitinkamos rinkos (rinkų)
įvertinimai, įskaitant ir konkurentų pardavimų vertes, apimties ir rinkos
dalies įvertinimą, atliekami remiantis informacija, kuria disponuoja arba kuri
yra prieinama koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio subjektams. Be to, nėra
numatytų jokių sankcijų už tai, kad ūkio subjektai tokios informacijos apie
savo konkurentus nepateiks, nes tokia informacija nėra privaloma teikiant
pranešimą apie koncentraciją Konkurencijos tarybai. Šiuo atveju svarbus ir
tokios informacijos poreikio tikslingumas – įmonių koncentracijos atveju
būtina įvertinti rinkos struktūrą bei numatyti galimus jos pokyčius įvykus
koncentracijai. Todėl pageidautina, tačiau nėra imperatyviai privaloma, kad
ūkio subjektai pateiktų savo nuomonę apie situaciją rinkoje. Ir tai jokiais
būdais neskatina ūkio subjektų nuolat ir periodiškai keistis konfidencialaus
pobūdžio informacija.
Atkreipė dėmesį į tai, kad informacija, kuria keitėsi pareiškėjas ir
kiti Nutarime minimi ūkio subjektai, priešingai nei teigia pareiškėjas, nėra
vieša ir visiems prieinama. Teiginys, kad duomenys apie rinkos dalis bei
pardavimų apimtis buvo spausdinamami laikraštyje „Verslo žinios“, šiuo atveju
netinkamas, nes šiame leidinyje buvo pateikiama tik metinė informacija,
163

I. Administracinių teismų praktika

kurios aktualumas ir istorinis pobūdis niekaip negali būti prilygintas ūkio
subjektų vykdytų informacijos mainų metu gautų duomenų aktualumui.
Konkurencijos tarybos Nutarime yra akcentuojama, kad šiuo atveju buvo
svarbus ir informacijos periodiškumas, t. y. tai, kad ūkio subjektai keitėsi
informacija apie praėjusį metų ketvirčio laikotarpį, o ne apie praėjusius metus.
Be to, pabrėžė, kad bylos nagrinėjimo posėdžio metu nė vienas iš ūkio
subjektų atstovų negalėjo pasakyti, kur įmanoma viešai rasti metų ketvirčio
informaciją apie užimamas rinkos dalis bei pardavimų apimtis. Tokia
informacija, kuria buvo keičiamasi, ne tik nėra viešai skelbiama, bet taip pat
neprieinama ir kitiems atitinkamų rinkų dalyviams.
Teigė, kad Konkurencijos taryba priėjo pagrįstą išvadą, kad informacija,
kuria keitėsi ūkio subjektai, yra konfidencialaus pobūdžio dėl jos neprieinamumo
kitiems atitinkamų popieriaus rinkų dalyviams, o taip pat dėl jos pobūdžio
aktualumo. Apsikeitimas tokia informacija padidino atitinkamų popieriaus rinkų
skaidrumą, dėl kurio buvo neigiamai paveikta konkurencija jose.
Atkreipė dėmesį į tai, kad Konkurencijos taryba neteigė, jog informacija,
kuria buvo keičiamasi, yra tiesiogiai susijusi su ūkio subjektų ateities veiklos
planais. Tokios informacijos periodiškas gavimas paveikė ja besikeičiančių
ūkio subjektų ateities veiklos planavimą. Nagrinėjamo pobūdžio informacijos
apie užimamas rinkos dalis bei pardavimų apimtis, kai ja keičiamasi kas metų
ketvirtį, negalima vadinti tik bendra istorine statistinio pobūdžio informacija,
nes ji suteikia ūkio subjektams aktualias naujienas apie aktualius pokyčius
konkurentų prekyboje, į kuriuos galima atsižvelgti, darant aktualius verslo
sprendimus. Visos šios aplinkybės lėmė tai, kad Konkurencijos taryba tokią
informaciją įvardino kaip konfidencialaus pobūdžio informaciją – vienašališkas
tokios informacijos atskleidimas atskiram ūkio subjektui nebūtų naudingas.
Papildomai paaiškino ir tai, kad kai yra informuojami tik konkurentai,
be to, yra keičiamasi viešai neprieinama informacija, kuri pablogintų ją
atskleidusio rinkos dalyvio konkurencinę padėtį, jei jis negautų tokios pačios
informacijos iš konkurento, galima pagrįstai įtarti, kad toks pasikeitimas
informacija vyksta ne konkurencijos labui ir ne klientų naudai.
Pastebėjo, kad šiuo atveju konkurencija ribojama ne todėl, kad
informacijos mainų dalyviai įgijo galimybę paveikti savo konkurentų elgesį,
o dėl paskatų konkuruoti sumažėjimo. Taip pat tam tikrą poveikį keitimosi
informacija dalyviai galėjo daryti tiems ūkio subjektams, kurie tokiuose
mainuose nedalyvavo, ypač tiems ūkio subjektams, kurie galėjo bandyti
įsiskverbti į atitinkamas rinkas, nes jų skverbimasis būtų iš karto pastebėtas ir
didieji atitinkamų rinkų dalyviai būtų atitinkamai į jį reagavę.
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Atsakydamas į pareiškėjo argumentus dėl užimamų rinkų rinkos dalių
nestabilumo, atsakovas paaiškino, jog svarbu tai, kad informacijos mainai
absoliučiai visos konkurencijos tarp ūkio subjektų nepašalino, dėl to ir atskirų
konkurentų rinkos dalių svyravimai buvo galimi. Be to, visiems karteliams yra
būdingas vidinis nestabilumas, kurį sukelia kartelio dalyvių paskatos apgaudinėti
kitus kartelio dalyvius. Todėl retam karteliui pavyksta visiškai išvengti tarpusavio
konkurencijos, ypač kai jame dalyvauja daugiau rinkos dalyvių. Tai galėjo
būti viena iš priežasčių, dėl kurios šiai ūkio subjektų grupei nepavyko visiškai
išsaugoti rinkos dalių stabilumo. Tačiau informacijos mainų grupės dalyvių
šešetui pavyko išlikti didžiausiomis įmonėmis tirto laikotarpio metu.
Atkreipė dėmesį į tai, kad, nepaisant to svyravimo, didžiausi ūkio
subjektai išliko tie patys šeši, ir būtent šioms įmonėms atiteko didžiosios
atitinkamų rinkų dalys. Tuo tarpu mažų įmonių skaičiaus svyravimas
reikšmingos įtakos didžiųjų ūkio subjektų padėčiai negalėjo daryti, nes
vidutiniškai kiekvieno mažo ūkio subjekto, veikusio atitinkamose rinkose,
dalis nesiekė 1 proc. Tik UAB „Antalis Lietuva“ įėjimas į rinką galėtų būti
vertinamas kaip pakankamai didelio masto, kai šis ūkio subjektas pirmaisiais
veiklos metais užėmė santykinai dideles atitinkamų rinkų dalis, tačiau
tai paaiškinama tuo, kad šiam ūkio subjektui patekti į rinką buvo lengviau
dėl visiškai skirtingų priežasčių – šio ūkio subjekto vadovas J. S. prieš tai
vadovavo kitai įmonei (UAB „Amerpap Poligrafija“), taip pat vykdžiusiai
veiklą atitinkamose rinkose. Todėl patirtis, susijusi su žiniomis apie
klientų poreikius, prekybos sąlygomis, laikytina ypač reikšmingu veiksniu,
palengvinusiu naujo ūkio subjekto įėjimą į atitinkamas rinkas. Be to, tas
pats asmuo dalyvaudavo informacijos mainuose kaip minėtos įmonės UAB
„Amerpap Poligrafija“ vadovas, todėl dar prieš UAB „Antalis Lietuva“ įėjimą
į rinką žinojo daugiau nei kiti ūkio subjektai, bandę patekti į atitinkamas
rinkas, apie atitinkamų rinkų pobūdį. Dėl šių priežasčių pateiktas pavyzdys, t.
y. UAB „Antalis Lietuva“ įėjimas į atitinkamas rinkas, siekiant pademonstruoti
įėjimo į rinkas kliūčių nebuvimą, yra neteisingas ir nelygintinas su kitų ūkio
subjektų galimybėmis patekti į atitinkamas rinkas. Tai tik dar kartą patvirtina
Konkurencijos tarybos padarytą išvadą apie patekimo į atitinkamas rinkas
kliūčių padidėjimą.
Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, kad Nutarime minimi ūkio
subjektai konkuravo ne tik tarpusavyje, o taip pat ir su popieriaus gamintojais,
pastebėjo, jog pagal tyrimo metu surinktus duomenis yra akivaizdu, kad
ūkio subjektų įvežamo ir savo reikmėms naudojamo popieriaus dalys
atitinkamose rinkose yra labai nežymios, todėl tai esminės reikšmės tyrimo
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metu nustatytoms aplinkybėms negalėjo turėti. Be to, Europos Komisija savo
sprendimuose dėl koncentracijos yra pasisakiusi, kad popieriaus pardavimai
per didmenine popieriaus prekyba užsiimančius ūkio subjektus ir popieriaus
pardavimai tiesiai iš gamintojų turėtų būti vertinami kaip skirtingos prekės
rinkos (2000 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje Nr. COMP/M.2245 MetsäSerl/Zanders, 2003 m. spalio 10 d. sprendimas byloje Nr. COMP/M.3227
Paperlinx/Buhrmann Paper Merchanting Division, 2000 m. rugpjūčio 4 d.
sprendimas byloje Nr. COMP/M.2020 Metsä-Serla/Modo).
Paaiškino, kad pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ skunde
nurodyta aplinkybė, jog šios bendrovės veikla rinkoje beveik visą tiriamąjį
laikotarpį buvo nuostolinga, nepaneigia Konkurencijos tarybos išvadų.
Nuostolinga veikla gali būti sąlygota daugybės priežasčių: netinkamos
vadybos, finansinių srautų paskirstymo įmonių grupės viduje specifiškumo ar
kitų veiksnių.
Nurodė, kad Konkurencijos taryba būtent dėl pagreitėjusios reakcijos
į kitų ūkio subjektų konkurencinius sprendimus ir vertino tokį keitimąsi
informacija kaip ribojantį konkurenciją. Teigė, jog šiuo atveju svarbu buvo tai,
kad imdamasis tam tikrų aktyvių veiksmų, ūkio subjektas planuoja gauti tam
tikros naudos iš jų, pavyzdžiui, padidinti pardavimų apimtis ir taip išsikovoti
didesnę rinkos dalį. Tačiau tokiam rezultatui pasiekti reikalingas tam tikras
laiko tarpas, kuris susijęs būtent su konkurentų sužinojimu apie ūkio subjekto
konkurencinius veiksmus ir reakcija į juos. Kuo konkurentų reakcijos
laikotarpis yra ilgesnis, tuo efektyvesni gali būti ūkio subjekto-iniciatoriaus
veiksmai. Kuo tokie veiksmai efektyvesni, tuo didesnės paskatos ir vėliau
imtis atitinkamų veiksmų, t. y. aktyviai konkuruoti. Skundžiamame Nutarime
nagrinėtu atveju kaip tik ir yra nurodyta, kad esant pakankamai dideliam
rinkos skaidrumui, kurį informacijos mainai tik padidina, tampa lengviau
stebėti konkurentų veiksmus ir sutrumpėja konkurentų reakcijos į juos laikas.
Tada gali susidaryti tokios sąlygos, kad intensyviau pradėjęs konkuruoti
ūkio subjektas iš tiesų nieko nelaimėtų, nes konkurentai tuoj pat atsakytų,
pavyzdžiui, taip pat sumažindami kainas. Tokiu atveju konkurentams tampa
palankiau vengti intensyvios konkurencijos. Dėl to, kad visi konkurenciniai
ūkio subjektų veiksmai galėjo būti labai greitai pastebimi dėl kainos
atitinkamos popieriaus rūšies pardavimų padidėjimo ar sumažėjimo,
pasekmės buvo tokios, jog pardavimų skatinimo atveju, kai tai būtų daręs
vienas iš informacijos mainų dalyvių, kiti mainų dalyviai būtų galėję greitai
į tai reaguoti, tokiu būdu pašalindami bet kokį iniciatoriaus konkurencinį
pranašumą.
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Nurodė, kad pareiškėjas taip pat nesutiko su Konkurencijos tarybos
teiginiu, kad nevykdžius informacijos mainų, ūkio subjektai tarpusavyje
būtų konkuravę nežinodami, kokiais būdais, kokiu mastu jų konkurentai
būtų vykdę konkurencinius veiksmus. Pastebėjo, jog Konkurencijos taryba
tokią išvadą padarė atsižvelgdama į tai, kad konkurentai gali pastebėti,
kiek pakito kitų konkurentų rinkos dalys ir pardavimų apimtys, todėl gali
nuspėti, pavyzdžiui, kiek buvo sumažintos kainos. Atsižvelgdami į tai bei
siekdami „neutralizuoti“ iniciatoriaus veiksmus, jo konkurentai žino, kiek
jiems reikia sumažinti kainas, kad būtų pasiektas iniciatoriaus kainų lygis.
Toks paaiškinimas nėra niekaip susijęs su informacijos apie ūkio subjekto
ateities planus ir strategijas mainais. Konkurencijos taryba ir neteigė, jog
ūkio subjektai keitėsi informacija, tiesiogiai susijusia su ūkio subjektų ateities
veiklos planais, bet Nutarime aptartos informacijos periodiškas gavimas
paveikė ja besikeičiančių ūkio subjektų ateities veiklos planavimą.
Nutarime yra aptarta konkurencijos apribojimo įrodymų problema,
nurodant, kad pateikti įrodymų dėl realaus skirtumo tarp atitinkamų rinkų
struktūrų pokyčio, nesant informacijos mainų ir jiems esant, praktiškai
yra neįmanoma. Dėl šios priežasties konkurencijos apribojimas buvo
konstatuotas atsižvelgiant į ekonominį kontekstą, atitinkamų rinkų struktūrą
ir informacijos mainų pobūdį.
Atsakovas pasisakė dėl skundžiamo Nutarimo santykio su Tractor byla,
kurioje buvo pripažinta, jog įmonės, kurios keitėsi informacija apie užimamas
rinkos dalis bei pardavimų apimtis, pažeidė EB steigimo sutartyje išdėstytas
konkurencijos taisykles.
Atkreipė dėmesį į tai, kad Tractor byloje buvo išskirti pagrindiniai
konkurencijos pažeidimo, kai jis padaromas ūkio subjektams keičiantis tam tikro
pobūdžio informacija, požymiai, t. y. buvo nustatyta, jog ūkio subjektai veikė
pakankamai koncentruotoje oligopolinėje rinkoje, periodiškai ir dažnai keitėsi
konfidencialaus pobūdžio aktualia informacija, kuri nebuvo prieinama kitiems
atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, o tai padidina atitinkamos
rinkos skaidrumą bei lemia konkurencijos atitinkamoje rinkoje apribojimą. Tokią
Komisijos poziciją patvirtino ir EB pirmosios instancijos teismas bei Teisingumo
Teismas. Nurodė, kad KT vadovavosi tik šioje byloje suformuluotomis
taisyklėmis, kurios parodo, kada laikoma, kad informacijos mainai gali būti
kenksmingi konkurencijai atitinkamoje rinkoje, ir kaip tas kenksmingas poveikis
gali pasireikšti. Tai, kad Tractor byloje nustatytos aplinkybės nėra identiškos
skundžiamame Nutarime nustatytoms aplinkybėms, negali paneigti galimybės
KT taikyti bendras taisykles ir jomis remtis, darant konkrečias išvadas.
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KT skundžiamame Nutarime išdėstė aplinkybes, susijusias su rinkos
struktūra, informacijos ir jos mainų pobūdžiu, bei nustatė, kad egzistuoja
visos būtinos sąlygos taikymui taisyklių, susijusių su konkurencijos ribojimu,
vykdant informacijos mainus, atveju.
Pastebėjo ir tai, kad ūkio subjektų bendravimas, tarpusavyje keičiantis
konfidencialaus pobūdžio informacija, esant tam tikroms sąlygoms
atitinkamoje rinkoje, kaip konkurencijos teisės draudžiamas susitarimas gali
būti vertinamas ir remiantis bendrais principais, suformuluotais taikant EB
steigimo sutarties 81 straipsnį.
Nurodė, kad Komisija 1986 m. balandžio 23 d. sprendime 86/398/EEC
Polypropylene yra pasisakiusi, kad EB steigimo sutartimi taip pat siekiama
pašalinti įmonių galimybę, apeinant EB steigimo sutarties 81 straipsnį,
neteisėtai bendradarbiauti tokiais antikonkurenciniais būdais, kurie nėra
pasiekę aiškaus susitarimo lygio. Pažymėjo, jog tokią nuomonę patvirtina
ir ankstesnis Teisingumo Teismo 1972 m. liepos 14 d. sprendimas 48/69,
kuriame nurodoma, kad EB steigimo sutarties 81 straipsnio tikslas taip pat
yra drausti ir tokią įmonių tarpusavio koordinavimo formą, kuri, nors ir nėra
pasiekusi aiškaus sudaryto susitarimo formos, tačiau jį sąmoningai pakeičia
praktiniu bendradarbiavimu tarpusavyje, keldama pavojų konkurencijai.
Atsakovas dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo pagrįstumo
nesutiko su pareiškėjo argumentais.
Paaiškino, kad Konkurencijos taryba atsižvelgė į pareiškėjo minėtą
aplinkybę dėl EB steigimo sutarties įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje.
Pareiškėjas bandė įrodyti, kad po 2004 m. gegužės 1 d. įvykęs tik vienas
apsikeitimas informacija niekaip negalėjo reikšmingai paveikti prekybos
tarp valstybių narių. Tačiau atsakovas pabrėžė, kad šiuo atveju ypatingai
svarbus yra ne tik pats veiksmas, kai ūkio subjektai apsikeičia informacija,
bet taip pat ir to apsikeitimo bei prieš tai buvusių apsikeitimų poveikis. KT
laikėsi tos nuomonės, jog dėl paskutinio apsikeitimo informacija iki 2004
m. gegužės 1 d. ūkio subjektai elgėsi atsižvelgdami į gautą informaciją nuo
pat 2004 m. gegužės 1 d., todėl konkurencijos, o taip pat ir prekybos tarp
valstybių narių ribojimas irgi pasireiškė būtent nuo šios dienos. Įvykus
paskutiniam apsikeitimui informacija 2004 m. gegužės mėn., ūkio subjektai,
vadovaudamiesi gauta informacija, vykdė veiklą atsižvelgdami į gautus
konkurentų duomenis. Manytina, kad konkurencijos taisyklių, numatytų tiek
KĮ, tiek EB steigimo sutartyje, pažeidimas (pažeidimo poveikis) vyko bent iki
to laiko, kol ūkio subjektai būtų kitą kartą apsikeitę informacija (jei ir toliau
būtų tai darę) apie praėjusį metų ketvirtį, t. y. bent dar tris mėnesius. KT
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nuomone, toks laikotarpis yra pakankamas tam, kad būtų pajustos neigiamos
konkurencijos ribojimo pasekmės bendrojoje rinkoje.
Nurodė, kad pareiškėjas, akcentuodamas tik patį informacijos
apsikeitimo veiksmą, neteisingai interpretavo Konkurencijos tarybos
padarytas išvadas dėl atsiradusių pasekmių, kurių poveikis pasireiškia žymiai
ilgesnį laiką nei trunka momentinis pats apsikeitimo informacija veiksmas.
Atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiuo nagrinėjamu atveju svarbus ir
potencialus konkurencijos ribojimas bei jo poveikis prekybai tarp valstybių
narių. Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad jei susitarimas gali paveikti
prekybą tarp valstybių narių, tai atsižvelgiant į objektyvių ir teisinių
aplinkybių visumą, jis turi leisti pakankamai tikėtinai numatyti, kad toks
susitarimas gali tiesiogiai ar netiesiogiai, realiai ar potencialiai daryti įtaką
prekybai tarp valstybių narių tokiu būdu, jog gali būti kliudoma vieningos
rinkos tarp valstybių narių tikslo siekimui.
Konkurencijos taryba skundžiamame Nutarime išdėstė nuomonę
dėl galimo konkurencijos ribojimo, kuris būtų galėjęs lemti ir atitinkamų
popieriaus rinkų pasidalinimą, dėl ko Lietuvos Respublikos teritorijoje
prekybos bei konkurencijos sąlygos atitinkamose kreidinio ar biuro
popieriaus rinkose dar labiau darytų įtaką prekybai tarp valstybių narių
ir tokiu būdu dar labiau būtų kliudoma vieningos konkurencingos rinkos
tikslo siekimui. Paaiškino, jog net ir dėl savo potencialaus antikonkurencinio
poveikio prekybai tarp valstybių narių, ūkio subjektų vykdytas keitimasis
informacija pažeidė EB steigimo sutarties 81 straipsnyje numatytą draudimą
sudaryti tokio pobūdžio susitarimus.
Paaiškino, kad Europos Komisijos Paaiškinimų dėl poveikio prekybai 77
punkte yra nurodoma, jog daugeliu atveju, kai viskas vyksta vienoje valstybėje
narėje, įtariamo pažeidimo pobūdis ir ypatingai jo galimybė užkirsti kelią
į nacionalinę rinką, yra rimtas požymis, kad susitarimas ar veiksmas gali
paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, o 78 punkte nurodoma, kad
horizontalūs karteliai, veikiantys visoje vienoje valstybėje narėje, paprastai
gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Pažymėjo, jog ES teismai
daugeliu atveju laikosi tos nuomonės, kad dėl susitarimų, apimančių visą
vienos valstybės teritoriją, yra sustiprinamas pasidalinimas rinkomis
nacionaliniu pagrindu, kadangi tokie susitarimai sudaro kliūtis ekonominiam
skverbimuisi, kurį turi užtikrinti EB steigimo sutartis.
Pastebėjo, kad Europos Komisijos Paaiškinimų dėl poveikio prekybai
19 punkte yra nurodyta, jog sąvoka „prekyba“ neapsiriboja vien tik
tarpvalstybiniais prekių ir paslaugų mainais. Tai platesnė sąvoka, apimanti visą
169

I. Administracinių teismų praktika

tarpvalstybinę ekonominę veiklą, įskaitant įsisteigimą. Toks interpretavimas
atitinka esminį EB steigimo sutarties tikslą – skatinti laisvą prekių, paslaugų,
asmenų ir kapitalo judėjimą. Minėtų paaiškinimų 22 punkte sakoma,
kad poveikio prekybai kriterijaus taikymas nepriklauso nuo atitinkamos
geografinės rinkos apibrėžimo. Valstybių narių tarpusavio prekyba gali
būti paveikta ir tais atvejais, kai atitinkama rinka yra nacionalinė ar beveik
nacionalinė.
Paaiškino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo, jog Nutarime
minimų ūkio subjektų, taip pat ir pareiškėjo, veiksmų pasekmės pasireiškė
dvejopai – sumažėjo jų paskatos konkuruoti bei padidėjo kliūtys kitiems ūkio
subjektams patekti į atitinkamas popieriaus rinkas. Dėl to buvo ribojama
konkurencija atitinkamose rinkose. Kadangi buvo nustatyta, kad atitinkama
geografinė rinka yra nacionalinė rinka, t. y. Lietuvos Respublikos teritorija,
ko neginčija ir pats pareiškėjas, tai lėmė, jog visoje nacionalinėje rinkoje
buvo apsunkintos sąlygos vystytis naujoms prekybos kreidiniu ar biuro
popieriumi iniciatyvoms. Be to, taip pat ir bendras atitinkamų nacionalinių
rinkų konkurencingumo sumažėjimas negali būti nepastebimas bendros
rinkos kontekste. Dėl tokių veiksnių buvo susidariusi situacija, kai visoje
valstybės narės – Lietuvos Respublikos – teritorijoje buvo sukurtos tokios
konkurencijos sąlygos, kurios iš esmės išskyrė Lietuvos Respublikos teritoriją
iš bendrojoje rinkoje vykstančios prekybos popieriumi. Tai akivaizdžiai
parodo, kad dėl vykdytų informacijos mainų buvo veikiama prekyba tarp
valstybių narių EB steigimo sutarties 81 straipsnio prasme.
Pažymėjo, jog šiuo atveju buvo nustatyta, kad ūkio subjektai, taip pat ir
pareiškėjas, savo veiksmais pažeidė teisės aktus, todėl nebuvo jokio pagrindo
netaikyti pažeidėjams įstatyme nustatytų sankcijų.
Padarė išvadą, kad pareiškėjas nepateikė argumentų, paneigiančių
Konkurencijos tarybos padarytas išvadas, jog ūkio subjektai, taip pat ir UAB
„Schneidersöhne Baltija“, keisdamiesi kas metų ketvirtį konfidencialaus
pobūdžio informacija apie savo užimamas rinkos dalis atitinkamose kreidinio
ir biuro popieriaus rinkose bei informacija, iš kurios galima sužinoti ir
atskiro ūkio subjekto atitinkamų rūšių popieriaus pardavimų apimtis, ribojo
konkurenciją šiose atitinkamose rinkose, bei tokiais veiksmais nuo 2004 m.
gegužės 1 d. veikė prekybą tarp valstybių narių. Tokiu būdu šie ūkio subjektai,
įskaitant ir pareiškėją, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir
EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį.
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IV.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB „Libra
Vitalis“ skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti.
Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo UAB „Libra Vitalis“ skundas
grindžiamas šiais argumentais:
1) atitinkamos popieriaus rinkos nelaikytinos labai koncentruotomis
ir oligopolinėmis, jos yra pakankamai konkurencingos, todėl apsikeitimas
informacija šiose rinkose neturėtų kelti jokio pavojaus konkurencijai;
2) informacijos, kuria keitėsi bendrovės, pobūdis (jos nekonfidencialus
pobūdis ir viešas prieinamumas) neleidžia teigti, kad tokio pobūdžio
informacija padeda konkurentams aiškiai nuspėti vienas kito elgesį ir jį
atitinkamai paveikti, juo labiau – derinti veiksmus atitinkamose rinkose;
3) apsikeitimu informacija nebuvo daromas poveikis prekybai tarp
valstybių narių, todėl neturėtų būti konstatuotas EB steigimo sutarties 81
straipsnio 1 dalies pažeidimas.
Atsakovas teigė, kad įvairiais būdais įvertinus skundžiamame Nutarime
minimų ūkio subjektų užimamas atitinkamų rinkų dalis, negali kilti jokių
abejonių, jog Konkurencijos taryba padarė teisingą išvadą – atitinkamos
kreidinio ir biuro popieriaus rinkos tiriamuoju laikotarpiu buvo santykinai
didelės koncentracijos oligopolinės rinkos.
Paaiškino, kad pareiškėjo nuorodos į atskirus leidinių straipsnius šiuo
konkrečiu atveju yra nereikšmingos, nes pavieniai straipsniai, kad ir apie
įmonės ateities strategiją, jokiais būdais negali prilygti informacijos mainų
sistemai, kurioje dalyvavo skundžiamame Nutarime minimi ūkio subjektai, o
taip pat ir pareiškėjas.
Pažymėjo, jog skunde pareiškėjas bandė lyginti informacijos mainus,
kuriuos vykdė ūkio subjektai, su tokiomis duomenų bazėmis kaip Juridinių
asmenų registras, Paskolų rizikos duomenų bazė, teigdamas, kad tai yra
analogiškos informacijos mainų sistemos, tačiau atsakovo manymu, toks
lyginimas yra netinkamas.
Apibendrindamas atsakovas teigė, kad Konkurencijos taryba
priėjo pagrįstą išvadą, jog informacija, kuria keitėsi ūkio subjektai, yra
konfidencialaus pobūdžio dėl jos neprieinamumo kitiems atitinkamų
popieriaus rinkų dalyviams, o taip pat dėl jos pobūdžio aktualumo požiūriu.
Apsikeitimas tokia informacija padidino atitinkamų popieriaus rinkų
skaidrumą, dėl kurio buvo neigiamai paveikta konkurencija jose.
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Dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo pagrįstumo atsakovas
paaiškino, kad pareiškėjas, remdamasis netinkamais argumentais, teigė, jog
Konkurencijos taryba nepagrįstai pareiškėjo ir kitų ūkio subjektų atžvilgiu
pritaikė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį, nes, jo nuomone, nebuvo įrodyta
reikšmingo konkurencijos ribojimo sąlyga bei poveikis prekybai tarp valstybių
narių. Paaiškino, kad pareiškėjas iš esmės nepateikė jokių argumentų, kurie
paneigtų Konkurencijos tarybos nustatytą aplinkybę, jog ūkio subjektai,
vykdę informacijos mainus, apimančius atitinkamas nacionalines kreidinio ir
biuro popieriaus rinkas, paveikė prekybą tarp valstybių narių.
Atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiuo atveju yra svarbus ir potencialus
konkurencijos ribojimas bei jo poveikis prekybai tarp valstybių narių. Nurodė,
jog Teisingumo Teismas yra pasisakęs (1969 m. liepos 9 d. sprendimas Franz
Volk prieš S.P.R.I. Ets J. Vervaecke, 5/69), kad jei susitarimas gali paveikti
prekybą tarp valstybių narių, tai, atsižvelgiant į objektyvių ir teisinių
aplinkybių visumą, jis turi leisti pakankamai tikėtinai numatyti, kad toks
susitarimas gali tiesiogiai ar netiesiogiai, realiai ar potencialiai daryti įtaką
prekybai tarp valstybių narių tokiu būdu, jog gali būti kliudoma vieningos
rinkos tarp valstybių narių tikslo siekimui.
Konkurencijos taryba skundžiamame Nutarime išdėstė nuomonę
dėl galimo konkurencijos ribojimo, kuris būtų galėjęs lemti ir atitinkamų
popieriaus rinkų pasidalinimą, dėl ko Lietuvos Respublikos teritorijoje
prekybos bei konkurencijos sąlygos atitinkamose kreidinio ar biuro popieriaus
rinkose darytų dar didesnę įtaką prekybai tarp valstybių narių ir tokiu būdu
būtų dar labiau kliudoma vieningos konkurencingos rinkos tikslo siekimui.
Atsakovas padarė išvadą, jog net ir dėl savo potencialaus
antikonkurencinio poveikio prekybai tarp valstybių narių ūkio subjektų
vykdytas keitimasis informacija pažeidė EB steigimo sutarties 81 straipsnyje
numatytą draudimą sudaryti tokio pobūdžio susitarimus. Pažymėjo, jog tai
dar kartą paneigia pareiškėjo argumentus, kad prekyba tarp valstybių narių
negalėjo būti reikšmingai paveikta vien todėl, kad pažeidimą lemiantys ūkio
subjektų veiksmai buvo nutraukti po kelių savaičių, kai Lietuvos Respublikoje
įsigaliojo EB steigimo sutartis.
Pabrėžė, kad pareiškėjas nepateikė argumentų, paneigiančių
Konkurencijos tarybos padarytas išvadas, jog ūkio subjektai, taip pat ir
UAB „Libra Vitalis“, keisdamiesi kas metų ketvirtį konfidencialaus pobūdžio
informacija apie savo užimamas rinkos dalis atitinkamose kreidinio ir biuro
popieriaus rinkose bei informacija, iš kurios galima sužinoti ir atskiro ūkio
subjekto atitinkamų rūšių popieriaus pardavimų apimtis, ribojo konkurenciją
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šiose atitinkamose rinkose bei tokiais veiksmais nuo 2004 m. gegužės 1 d.
veikė prekybą tarp valstybių narių. Tokiu būdu šie ūkio subjektai, įskaitant ir
pareiškėją, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir EB steigimo
sutarties 81 straipsnio 1 dalį.
Kiti atsakovo Konkurencijos tarybos atsiliepime į pareiškėjo UAB „Libra
Vitalis“ skundą išdėstyti argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems
atsakovo atsiliepime į pareiškėjo UAB „Scheidersöhne Baltija“ skundą.
V.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 7 d.
sprendimu pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ skundą patenkino iš
dalies, pakeitė Konkurencijos tarybos 2006 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 2S13 „Dėl popieriumi prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Europos bendrijos
steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“ nutariamosios dalies 2 punktą
ir nurodė, kad UAB „Schneidersöhne Baltija“ skiriama 179 450 Lt bauda.
Kiti pareiškėjų UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Libra Vitalis“ skundų
reikalavimai buvo atmesti.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad KĮ 5 straipsnyje nustatytas
konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Pažymėjo, kad šiame
straipsnyje, kuris iš esmės atitinka EB steigimo sutarties 81 straipsnio
nuostatas, nustatyta, jog visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją
arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo
jų sudarymo momento, įskaitant toliau straipsnyje vardijamus konkrečius
susitarimus. Teigė, jog iš 5 straipsnio 1 dalies formuluotės matyti, kad tai
nėra baigtinis sąrašas galimų draudžiamų susitarimų. Nurodė, jog esminis
draudžiamų susitarimų požymis yra tas, kad jais siekiama riboti konkurenciją
ar ribojama, ar gali būti ribojama konkurencija, t. y. KĮ 5 straipsnyje nėra
reikalavimo nustatyti konkrečius konkurencijos ribojimo faktus ar pasekmes,
pakanka nustatyti susitarimo tikslą – siekimą riboti konkurenciją ar
potencialią galimybę, kad dėl tokio susitarimo bus ribojama konkurencija.
Atkreipė dėmesį į tai, kad Konkurencijos įstatymas priimtas įgyvendinant
ES teisės aktą, t. y. 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą EB Nr. 1/2003
dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose,
įgyvendinimo, todėl aiškinant minėtą įstatymą yra svarbios šio reglamento
nuostatos. Nurodė, kad atsižvelgiant į minėto reglamento sąvokas, KĮ 5
straipsnio nuostata dėl susitarimų apima ir suderintus veiksmus.
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Pažymėjo, jog šio ginčo atveju pareiškėjai iš esmės neneigė
Konkurencijos tarybos nustatytos aplinkybės, kad tiek pareiškėjai, tiek kiti
tuo pačiu Nutarimu nubausti ūkio subjektai nuo 1999 m. iki 2004 m. gegužės
17 d. sistemingai (kas ketvirtį) ir tiesiogiai, ir netiesiogiai keitėsi informacija
(elektroniniu paštu ir susitikimuose bei per rinkos tyrimus atliekančias
bendroves) apie jų užimamas rinkos dalis didmeninėje prekyboje biuro ir
kreidiniu popieriumi, o informacija buvo teikiama pagal pardavimų apimtis,
išreiškiamas kiekine bei pinigine išraiška. Pareiškėjai taip pat neneigė,
kad buvo sudarę sutartis dėl rinkos tyrimų su Lietuvos Respublikos rinkos
tyrimų įmone UAB „Baltijos tyrimai“, o nuo 2004 metų užsakė tokius tyrimus
Latvijos įmonėje.
Pažymėjo, jog pagrindiniai pareiškėjų argumentai yra susiję su tuo, kad
informacijos, kuria jie keitėsi, pobūdis neturėjo jokios įtakos konkurencijos
ribojimui, nes informacija yra visuotinai prieinama, bei su tuo, jog
Konkurencijos taryba nepagrįstai konstatavo, kad informacijos mainai vyko
koncentruotoje ir oligopolinėje rinkoje, kartu toks pasikeitimas informacija
konkurencingoje rinkoje, pareiškėjų teigimu, turėjo teigiamą poveikį
konkurencijai.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Konkurencijos taryba
teisingai apibrėžė prekės rinką kaip kreidinio ir biuro popieriaus didmeninės
prekybos rinką, o geografinę rinką kaip Lietuvos teritoriją. Nurodė, kad
prekės rinkos apibrėžimas atitiko KĮ 3 straipsnio 6 dalies reikalavimus
bei Europos Komisijos pranešimo „Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo
Bendrijos konkurencijos tikslams“ (97/C372/03) nuostatas. KT atliko tyrimą
dėl didmeninės prekybos dviem popieriaus rūšimis – kreidiniu ir biuro
popieriumi. Rinkos pagrįstai vertintos vartotojo požiūriu, nes tiriamos buvo
didmeninės prekybos rinkos (ne gamybos), o šių popieriaus rūšių vartojimas
vartotojo požiūriu negali būti pakeistas kitu. Kreidinis popierius gali būti
panaudotas tik žurnalų, knygų, lankstinukų ir pan. leidybai, o biuro popierius
– tik kompiuterių spausdintuvuose, fakso ir kopijavimo aparatuose. Atkreipė
dėmesį į tai, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjai pripažino, kad
rinka iš esmės apibrėžta teisingai.
Nurodė, kad pagal tokiu būdu apibrėžtą rinką 6 rinkos dalyviai, tarp
jų ir pareiškėjai, dalyvavę informacijos mainuose, 2001-2004 metais biuro
popieriaus didmeninėje prekyboje užėmė nuo 95 iki 96 procentų nacionalinės
rinkos, o kreidinio popieriaus didmeninėje rinkoje nuo 89 iki 94 procentų. Iš
tyrimo medžiagos matyti, kad KT rinkos dalis apskaičiavo pagal informaciją,
gautą iš valstybės institucijų ir pagal pačių įmonių teikiamus dokumentus.
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Pažymėjo, jog pareiškėjai neginčijo šių faktinių aplinkybių ir nustatytų
jų užimamų rinkos dalių. Taip pat pareiškėjai neginčijo KT nustatytos
aplinkybės, kad visos kitos įmonės, tų pačių rinkų dalyvės, bendrai užėmė
nedideles rinkos dalis – nuo 3 procentų iki 19 procentų.
Teigė, kad KT atitinkamas rinkas įvertino kaip oligopolines atsižvelgdama
į tai, kad 6 pirmaujantys ūkio subjektai (kurie veikė suderintai) procentiškai
užėmė dideles rinkos dalis ir toks koncentracijos vertinimas yra pripažįstamas
Komisijos rekomendacijose dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo
horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams. Šios Rekomendacijos,
pirmosios instancijos teismo manymu, gali būti taikomos aiškinant tiriamą
atvejį, nors minėtų Rekomendacijų 1 punkto „Įvadas“ 1.2. papunkčio 10 dalyje
nurodoma, kad susitarimai dėl keitimosi informacija yra aptariami atskirai. 1.2
punkto 10 dalyje pasisakoma tik dėl bendradarbiavimo rūšių, kurios padeda
pasiekti veiksmingumą (susitarimai dėl mokslinių tyrimų ir pan.), o tokie
susitarimai sudaro EB steigimo sutarties 81 straipsnyje numatytas išimtis.
Nurodė, kad tą faktą, jog nagrinėjamas atvejis priskirtinas
horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams, patvirtina Rekomendacijų
dėl horizontalaus bendradarbiavimo 1.1 punktas, kuriame nustatyta, kad
bendradarbiavimas yra „horizontalaus pobūdžio“, jeigu susitarimą sudaro
arba suderintus veiksmus vykdo įmonės, veikiančios tuo pačiu rinkos
lygmeniu, bei kad daugeliu atveju horizontalus bendradarbiavimas prilygsta
bendradarbiavimui tarp konkurentų. Pažymėjo, jog šių Rekomendacijų 29
punkte nustatyta, kad be šalių padėties rinkoje ir be rinkos dalių, vertinant
bendradarbiavimo poveikį konkurencijai rinkoje, papildomas veiksnys
gali būti koncentracija rinkoje, t. y. konkurentų padėtis ir jų skaičius. Toliau
šiame punkte rekomenduojama, kad koncentracijos rinkoje rodikliu gali būti
HHI indeksas, lygus visų konkurentų atskirų rinkos dalių kvadratų sumai.
Teigė, jog pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ nepagrįstai nurodė,
kad HHI indeksui esant mažesniam nei 2000, rinka laikytina pakankamai
konkurencinga. Pažymėjo, jog šiam teiginiui pagrįsti pareiškėjas nepagrįstai
vadovavosi Europos Komisijos gairėmis dėl horizontalių koncentracijų
vertinimo, nes šios gairės taikytinos koncentracijos atvejais, vertinant, ar
koncentracijos atveju nebus užimta dominuojanti padėtis konkrečioje rinkoje.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šiuo atveju reikia vadovautis
Rekomendacijų dėl horizontalaus bendradarbiavimo 29 punktu, kuriame
nustatyta, kad, jeigu HHI indeksas mažesnis nei 1000, koncentracija rinkoje
gali būti laikoma maža, nuo 1000 iki 1800 – vidutinė, o esant HHI indeksui
didesniam nei 1800 – didelė. Be to, pažymėjo, kad šiame punkte pripažįstamas
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ir toks rodiklis kaip pirmaujančios įmonės koncentracijos laipsnis, kurį
sudaro pirmaujančių konkurentų atskirų rinkos dalių suma, o tokio rodiklio
kaip HHI indeksas naudojimas nenurodomas kaip privalomas. Tačiau KT,
atsižvelgdama į pareiškėjo argumentus, apskaičiavo ir HHI reikšmes bei
nustatė, kad visais atvejais HHI indekso reikšmės viršijo 1000, daugeliu atvejų
(išskyrus vieną) viršijo 1500, t. y. koncentracija buvo vidutinė ir didelė, bet
jokiu iš nagrinėjamų atvejų nebuvo maža. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjai
šių paskaičiavimų teisingumo neginčijo.
Remdamasis tais pačiais argumentais, pirmosios instancijos teismas
pripažino, kad pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ nepagrįstai kaip
įrodymą dėl oligopolinės ir koncentruotos rinkos struktūros nebuvimo
teikia jau minėtą koncentracijos bylą COMP/M.3822 Stora Enso Oyi/
Schneidersöhne Papier. Europos Komisijos išvada, kad įmonių koncentracija
nesukels konkurencijos problemų ir Lietuvoje, kadangi rinkoje veikia
pakankamai didelis skaičius konkuruojančių įmonių ir t. t., padaryta
neturint informacijos apie egzistuojantį horizontalų susitarimą (tuo metu jis
dar nebuvo konstatuotas), kuriuo iš esmės pagrindiniai konkurentai siekė
pasidalinti rinkas. Be to, šioje byloje nebuvo tiriamos atitinkamos biuro ir
kreidinio popieriaus didmeninės rinkos, o buvo pasisakyta dėl popieriaus
rinkos apskritai – kad sprendimo dėl koncentracijos tikslui prekės rinkos
apibrėžimas gali būti paliekamas atviras.
Dėl to pirmosios instancijos teismas pripažino, kad KT pagrįstai nustatė,
jog susitarime dalyvaujantys ūkio subjektai veikė oligopolinėje, santykinai
didelės koncentracijos rinkoje.
Nurodė, kad pareiškėjai pagrįstai teigė, jog nepakanka atsižvelgti į
šalių padėtį ir koncentraciją rinkoje, nes tai nurodoma ir Rekomendacijų dėl
horizontalaus bendradarbiavimo 30 punkte, kuriame nustatyta, kad turi būti
nagrinėjami ir kiti veiksniai, tokie kaip rinkos dalių stabilumas per tam tikrą
laiką, įėjimo kliūtys ir tikimybė, kad į rinką pateks nauji dalyviai ir kt.
Atkreipė dėmesį į tai, kad Konkurencijos taryba atlikto tyrimo metu
vertino ir rinkos dalių svyravimus bei įėjimo į rinką kliūčių potencialų
buvimą. Tai, kad buvo tirtas rinkos stabilumas, patvirtina KT 2006 m. birželio
30 d. pranešimo 5 ir 6 lentelės bei 1 ir 2 grafikai. Pirmosios instancijos teismas
nurodė, kad tyrimo metu padaryta pagrįsta išvada, jog kiekvienos bendrovės
užimama biuro popieriaus rinkos dalis buvo stabili arba keitėsi nežymiai –
svyravo nuo 0,8 iki 3,42 punkto, o kreidinio popieriaus – nuo 2 iki 5 punktų.
Išskirtas UAB „Antalis Lietuva“ rinkos dalių svyravimas, tačiau ši bendrovė
įėjo į rinką tik 2001 metais, tuomet prisijungė prie susitarimo ir siekė užimti
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didesnę rinkos dalį, o tai paaiškina didesnį šios bendrovės rinkos dalių
svyravimą. Padarė išvadą, kad pagrindinių 6 konkurentų užimamų rinkos
dalių stabilumas per 5 metus buvo pakankamas, kad būtų galima vertinti
rinką kaip koncentruotą ir nekonkurencingą.
Pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ savo argumentams dėl rinkos pobūdžio
pagrįsti pateikė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Marketingo
katedros profesoriaus habilituoto daktaro Vytauto Prano Pranulio išvadas. Jis
buvo apklaustas kaip specialistas ir teisme. Teismas pažymėjo, jog specialisto
išvadose, duotose tiek raštu, tiek žodžiu, nėra jokio konkretaus situacijos
tyrimo, o pateiktos tik kelios teorinio pobūdžio pastabos dėl KT atlikto
tyrimo ir šio tyrimo medžiagos. Jau minėta, kad tiriant oligopolinę rinką gali
būti atsižvelgiama ir į kitus požymius, ne vien užimamas rinkos dalis bei tai,
kad KT atsižvelgė į rinkos svyravimus. Iš tiesų, kaip teigiama ir specialisto
išvadoje, nebuvo atsižvelgta į kainų svyravimus, tačiau konkurentams užimant
tokią didelę tiriamos rinkos dalį, nebuvo būtinybės tirti, dėl ko tiriamuoju
periodu svyravo popieriaus kainos. Kaip specialistas apklaustas Vytautas
Pranas Pranulis nenurodė, kokiais moksliniais šaltiniais remdamasis jis
nurodė kaip būtiną oligopolinei rinkai būdingą požymį – kainų pastovumą.
Be to, iš specialisto pasisakymo teisme matyti, kad jis netyrė, kodėl viena iš
bendrovių rinkoje veikė nuostolingai, o tai gali būti susiję ir su siekimu užimti
kuo didesnę rinkos dalį ar su kitomis priežastimis.
Pažymėjo, jog kainų svyravimų ir oligopolinės rinkos sąveiką savo
išvadose paaiškino KT atstovas, Konkurencijos tarybos narys Jonas
Rasimavičius. Atkreipė dėmesį į tai, kad šio paaiškinimo teisminio bylos
nagrinėjimo metu apklaustas specialistas Vytautas Pranas Pranulis nepaneigė,
be to, šis paaiškinimas pagrindžiamas moksline literatūra. Akivaizdu, kad
santykinai didelės koncentracijos oligopolinėje rinkoje konkurencija išlieka, o
tai sąlygoja konkurentų prisitaikymą prie kintančių rinkos sąlygų. Pareiškėjas
UAB „Libra Vitalis“ pats tai pripažino savo skunde, teigdamas, kad kreidinio
ir biuro popieriaus vidutinės kainos mažėjo, nes tam turėjo įtakos objektyvaus
pobūdžio faktoriai – popieriaus atpigimas užsienio rinkose, Azijos gamintojų
popieriaus atpigimas. Pirmosios instancijos teismas argumentus dėl kainų
pastovumo oligopolinėje rinkoje atmetė, nes oligopolinės rinkos buvimas
nepaneigia kainų svyravimo galimybės, o kainų absoliutus stabilumas nėra
privalomas oligopolinės rinkos požymis.
Pažymėjo, kad pareiškėjai iš esmės pasisakė, kad ta informacija,
kuria keitėsi bendrovės, savo pobūdžiu nebuvo tokia, kuria pažeidžiamos
konkurencijos normos.
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Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ dėl informacijos
pobūdžio išsakė tokius argumentus:
1) informacijos apie konkurentų užimamas rinkos dalis turėjimas yra
būtina išlikimo konkurencingoje rinkoje sąlyga;
2) Konkurencijos taryba savo veiksmais – 2000 04 27 nutarimu Nr. 45
– yra leidusi bendrovėms suprasti, kad ūkio subjektai gali rinkti, analizuoti,
kaupti ir laisvai disponuoti informacija apie konkurentų rinkos dalis;
3) informacija yra prieinama bendrovėms iš kitų šaltinių, didelė jos dalis
nėra konfidenciali;
4) informacijos, kuria keitėsi bendrovės, nepakanka, kad būtų galima
nuspėti konkurento elgesį rinkoje.
Taip pat nurodė, kad pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ dėl informacijos
pobūdžio išsakė tokius argumentus:
1) informacija apie rinkos dalyvius (jų skaičių, užimamas rinkos dalis)
yra reikalinga kiekvienam ūkio subjektui, kad jis galėtų sėkmingai plėtoti
verslą ir veiksmingai konkuruoti, todėl susitarimai dėl keitimosi informacija
negali būti pripažinti turintys konkurencijos ribojimo tikslą savaime;
2) konkurencijos ribojimo grėsmė gali atsirasti tada, kai konkurentai
keičiasi detalia, verslui svarbia (verslo strategija, kainodara, ateities planai,
investicijos ir pan.) ir konfidencialia informacija;
3) šiuo atveju konkurentai keitėsi vieša ir visiems prieinama, bendro
pobūdžio informacija, kuri neleidžia nuspėti konkurentų elgesio.
Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad bendrovės nebuvo
nubaustos už informacijos rinkimą iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip
Juridinių asmenų registras, masinės informacijos priemonės, bankai ar pan.
Konkurencijos normų pažeidimu KT pripažino tai, kad veikiančios Lietuvos
geografinėje rinkoje bei didmeninės prekybos kreidiniu bei biuro popieriaus
rinkose 6 pagrindinės bendrovės, tarp jų ir pareiškėjai, būdami pagrindiniais
konkurentais, nuo 1999 metų periodiškai, maždaug kas metų ketvirtį,
organizuodavo susitikimus, kuriuose buvo aptariamos ir užimamos rinkos dalys.
Tų susitikimų metu bendrovės turėjo galimybę sužinoti bendrą pardavimų
apimtį, bendrą atskirų rūšių popieriaus pardavimų apimtį ir konkrečios įmonės,
dalyvavusios susitikime, rinkos dalį bei kitų bendrovių rinkos dalis. Taip pat buvo
nustatyta, kad kas tris mėnesius 6 bendrovės viena iš kitos elektroniniu paštu
gaudavo praėjusio metų ketvirčio duomenis apie savo užimamą rinkos dalį pagal
bendrų popieriaus pardavimų apimtis bei atskirų popieriaus rūšių pardavimų
apimtis, ir kad kartu veikiančios bendrovės nuo 2000 metų kasmet sudarinėjo
sutartis su Lietuvos ir Latvijos bendrovėmis, atliekančiomis rinkos tyrimus.
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Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Konkurencijos tarybos
atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad tokiu periodiškumu ir tokia apimtimi
ši informacija nebuvo prieinama kitiems atitinkamų rinkų dalyviams. Be
to, pačios bendrovės tokiu būdu skleidžiamą informaciją įvertino kaip
konfidencialią, t. y. sudarančią jų komercinę paslaptį. Teismas nurodė, kad
pareiškėjai be pagrindo teigia, kad tokio pobūdžio informacija buvo visiems
prieinama, kadangi iš pareiškėjo UAB „Libra Vitalis“ pateiktų „Verslo žinių“
spausdintų straipsnių matyti, kad juose nebuvo sistemingos informacijos
apie kreidinio ir biuro popieriaus didmeninio pardavimo apimtis kas
ketvirtį – buvo skelbiama tik kelių bendrovių metinių pardavimų apimtys
ir planuojamos užimti rinkos dalys, apyvartos augimas ar mažėjimas, taip
pat bendro pobūdžio duomenys apie prekiaujančias popieriumi bendroves.
Ši skelbiama informacija nebuvo tokia, kuri leistų operatyviai reaguoti į
konkurentų veiksmus rinkoje.
Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog pareiškėjai
nepagrįstai teigia, kad Konkurencijos taryba 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu
Nr. 45 leido ūkio subjektams suprasti, kad rinkti informaciją apie konkurentus
leidžiama, kadangi iš šio nutarimo turinio matyti, kad ūkio subjektai negali
turėti visos informacijos apie konkurentus ir neprivalo jos turėti. Informacija
apie kelerių praėjusių metų rinką, bendras rinkos įvertinimas iš tiesų gali būti
gaunamas iš statistinių duomenų. Be to, teismas pažymėjo, jog šis nutarimas
reglamentuoja įmonių koncentracijos klausimus, jis nereglamentuoja
konkurencijos taisyklių, todėl pareiškėjai be pagrindo juo remiasi.
Teigė, jog Juridinių asmenų registre kaupiami duomenys yra bendro
pobūdžio ir nerodo konkrečios juridinio asmens vykdomos ekonominės
veiklos (tokios, kaip tam tikros konkrečios prekės pardavimų apimtys), be
to, šiame registre kaupiama metinė finansinė atskaitomybė, kuri taip pat
yra bendro pobūdžio ir joje nėra duomenų apie atskirų prekių pardavimą,
dėl ko ši informacija laikytina kitokio pobūdžio nei nagrinėjamu atveju
keitėsi bendrovės. Be to, nė vienu atveju nebuvo nustatyta, kad bendrovės
būtų rinkusios informaciją apie konkurentus iš Juridinių asmenų registro
tvarkytojo. Tuo tarpu surinkti faktiniai duomenys rodo, kad informaciją jos
rinko KT nurodytais būdais ir informacijos pobūdis buvo kitoks.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad iš aptartų viešai
prieinamų šaltinių bendrovės galėjo gauti tik istorinio pobūdžio informaciją
apie bendras užimamos rinkos dalis, neskirstant jų pagal atskiras prekes,
duomenis apie konkurentų bendrą metinę apyvartą, ir šių duomenų negalima
lyginti su tais, kuriais keitėsi bendrovės.
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Nurodė, kad KT atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjai ir
kitos KT Nutarime nurodytos bendrovės nuo 2000 metų kasmet sudarinėjo
sutartis su UAB „Baltijos tyrimai“, o ši bendrovė pagal šias sutartis buvo
įsipareigojusi atlikti rinkos tyrimus, tačiau apklausiant tik tas bendroves,
kurios sudarė sutartį; šios bendrovės sutiko teikti informaciją, o sutartyse
buvo nurodyta, kad informacija laikoma konfidencialia. Nuo 2004 metų
tokį patį tyrimą atliko Latvijos įmonė Market Lab. SIA, su kuria sutartį buvo
sudariusi Baltijos prekeivių popieriumi asociacija. Anot pirmosios instancijos
teismo, reikšminga aplinkybė yra ta, kad ši informacija, kurią bendrovės buvo
užsakiusios rinkos tyrimų bendrovėms, nebuvo prieinama kitiems rinkos
dalyviams. Atkreipė dėmesį į tai, kad sutartyse tarp UAB „Baltijos tyrimai“
ir pareiškėjų buvo numatyta, kad tyrimas atliekamas ir ataskaitos teikiamos
kas ketvirtį. Pažymėjo, jog KT surinko duomenų, kad informacijos mainų
susitarime dalyvaujančios bendrovės užkirto galimybę kitoms rinkos dalyvėms
prisijungti prie keitimosi informacija per rinkos tyrimų bendrovę. Iš KT atlikto
tyrimo medžiagoje esančių duomenų matyti, kad UAB „Lirsona“ dėjo nemažas
pastangas įsijungti į keitimosi informacija dalyvių tarpą – ji kartais siųsdavo
elektronines žinutes apie savo pardavimų apimtis ir skolininkus susitarime
dalyvaujančioms bendrovėms. Tai, kad ši bendrovė vis dėlto nebuvo priimta
į bendradarbiaujančių konkurentų tarpą, įrodo, jog šešios bendrovės, kurių
veikla buvo tiriama, kontroliavo biuro ir kreidinio popieriaus didmeninės
prekybos rinkų dalyvių veiksmus ir kartu, užimdamos labai didelę rinką, turėjo
reikšmingą įtaką tiriamoje rinkoje ir iš esmės buvo pasidalinusios rinkos dalis.
Akcentavo, kad be informacijos, gaunamos per rinkos tyrimų bendrovę,
pareiškėjai ir kitos bendrovės, dėl kurių veiksmų buvo atliktas tyrimas, keitėsi
informacija apie bendrovių rinkos dalis, išreiškiamas pardavimų apimtimi
tonomis ir vertine išraiška, elektroninėmis žinutėmis bei faksu. Tokių
pranešimų rasta daugiau kaip 70. Be to, nustatyta, kad bendrovės reguliariai
organizuodavo susitikimus, kurių metu taip pat keitėsi informacija, rodančia
užimamas rinkos dalis.
Pažymėjo, jog pareiškėjai šių faktų neginčija, bet vertina keitimąsi
informacija kaip nereikšmingą, nes tokia informacija, jų manymu, neribojo
konkurencijos, o priešingai – ją skatino. Pirmosios instancijos teismas su tokiu
teiginiu nesutiko, nurodė, kad KT padarė teisingą išvadą, jog apsikeisdamos
duomenimis apie pardavimų apimtis tonomis, procentais ir vertine išraiška
kas ketvirtį, bendrovės turėjo galimybę analizuoti kiekvieno konkurento
rinkos dalių pokyčius, atskirų popieriaus rūšių pardavimų dinamiką
(pardavimų apimtys ir rinkos dalys kas ketvirtį yra praktiškai neprieinama
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informacija), be to, žinojo ir pardavimų vertinę išraišką, kas leido analizuoti ir
kintančias konkurentų kainas (nors apie kainas buvo galima sužinoti ir kitais
būdais), o tai leido planuoti savo veiksmus ne savarankiškai, o operatyviai
įvertinant esamus pokyčius atitinkamose rinkose. Be to, pažymėjo, kad svarbu
ir tai, jog šios informacijos negaudavo kiti konkurentai ir tuo jų padėtis
rinkoje galimybės konkuruoti požiūriu, lyginant su 6 didžiausiomis įmonėmis,
buvo apsunkinta. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog negalima
teigti, kad informacijos pobūdis buvo visiškai nereikšmingas konkurencijai,
kadangi konkurencijos taisyklės nereikalauja, kad tokiais veiksmais
konkurencija būtų visiškai apribota, pakanka potencialios galimybės, jog
tokiais veiksmais konkurencija gali būti ribojama.
Konstatavo, jog apibendrinus tiriamos rinkos pobūdį ir įvertinus, kad
rinka buvo oligopolinė ir santykinai didelės koncentracijos, susitarimas dėl
keitimosi informacija apie pardavimų apimtis kas ketvirtį buvo pagrįstai
pripažintas kaip potencialiai ribojantis konkurenciją.
Pabrėžė, jog tai, kad 6 bendrovės per 5 metų laikotarpį išlaikė palyginti
stabilią padėtį rinkoje ir bendrai turėjo didžiausią rinkos dalį, rodo, kad
paskatos konkuruoti, esant susitarimui dėl informacijos mainų, joms buvo
gana nereikšmingos.
Dėl kliūčių patekti į atitinkamas rinkas padidėjimo taip pat pastebėjo, kad
konkurencijos potencialus ribojimas nepasireiškia visišku rinkos uždarymu.
Minėta, kad 6 didžiausios įmonės tiriamuoju laikotarpiu išlaikė didžiausias
rinkos dalis. Nors mažų įmonių, užimančių apie 1 procentą rinkos, skaičius per
tiriamą laikotarpį ir keitėsi, tačiau tai neturėjo esminės įtakos pareiškėjų ir kitų
bendrovių, dalyvavusių informacijos mainuose, padėčiai rinkoje.
Pažymėjo, kad per tiriamą laikotarpį tik UAB „Antalis Lietuva“ įėjimas
į rinką 2000 metais buvo gana reikšmingas, ši bendrovė iš karto užėmė
sąlyginai nemažas atitinkamų rinkų dalis. Tačiau šiuo atveju KT pagrįstai
atsižvelgė į tą aplinkybę, kad tam buvo specifinės priežastys. Nustatyta, kad iki
2000 metų UAB „Antalis Lietuva“ generalinis direktorius J. S. vadovavo kitai
tiriamoje rinkoje dalyvaujančiai bendrovei UAB „Amerpap Poligrafija“ ir,
jau vadovaudamas šiai bendrovei, pradėjo dalyvauti informacijos mainuose.
Ypač reikšmingu veiksniu buvo generalinio direktoriaus žinios apie klientų
poreikius, prekybos ir konkurencijos sąlygas. Nepaisant to, matyti, kad UAB
„Antalis Lietuva“ tik palaipsniui iškovojo didesnes rinkos dalis. Padarė
išvadą, kad šio konkurento patekimas į rinkas nerodo kliūčių patekti į rinkas
nebuvimo, kadangi kiti ūkio subjektai, kurie neturėjo tokios informacijos ir
ryšių, tokių galimybių negalėjo turėti.
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Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad KT privalėjo
nustatyti, ar buvo bandoma patekti į atitinkamas Lietuvos rinkas, nes tyrimu
pakanka nustatyti, kad yra potencialus apribojimas. Pažymėjo, kad buvo
nustatyta, jog 6 ūkio subjektai, užimantys apie 90 procentų atitinkamų rinkų,
derino savo veiksmus tokiu būdu, kad jų rinkos dalys išliktų kuo stabilesnės,
todėl akivaizdu, kad dar vienam konkurentui patekti į rinką ir užimti panašią
rinkos dalį, nedalyvaujant susitarime, būtų buvę sudaromos kliūtys.
Dėl Tractor bylos pirmosios instancijos teismas nurodė, kad akivaizdu,
jog faktinės aplinkybės toje byloje ir nagrinėjamoje negali visai sutapti.
Pažymėjo, jog KT pagrįstai atsižvelgė į tai, kad turėjo būti įvertintas
informacijos, kuria keičiamasi, pobūdis – kad ir šiuo atveju buvo keičiamasi
jautria konfidencialia informacija, kad ūkio subjektai veikė oligopolinėje
rinkoje, kurioje dėl keitimosi informacija didėjantis skaidrumas riboja
konkurenciją ir įėjimo į atitinkamą rinką galimybes. Pažymėjo ir tai, kad
nėra reikšmingas tas skirtumas, jog Tractor byloje buvo keičiamasi kitokio
pobūdžio informacija ir informacijos mainai vyko dažniau. Nurodė, kad šiuo
atveju taip pat buvo keičiamasi konfidencialia, komercinę paslaptį sudarančia,
kitiems rinkos dalyviams neprieinama informacija, tai vyko taip pat
periodiškai, kas 3 mėnesius ir per 5 metų laikotarpį, tokiu būdu konkurentai
turėjo galimybę tiksliau žinoti apie galimus kitų konkurentų veiksmus.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų teiginiai, jog
Tractor byloje suformuluotos taisyklės negalėjo būti taikomos šiuo atveju,
yra nepagrįsti, kadangi Konkurencijos taryba įvertino konkrečias faktines
šios bylos aplinkybes ir nustatė, kad šiuo atveju keitimasis informacija
kitiems rinkos dalyviams neprieinama, konfidencialaus pobūdžio informacija
vidutiniškos ir didelės koncentracijos rinkoje turėjo konkurenciją ribojančių
požymių – paskatų konkuruoti sumažėjimą ir kliūčių patekti į atitinkamas
rinkas padidėjimą.
Nurodė, kad šalys sutarė dėl duomenų, jog bendrovės informacija
keitėsi iki 2004 m. gegužės 17 d., t. y. Lietuvai 2004 m. gegužės 1 d. įstojus į
ES, bendrovės 2004 metų gegužės mėnesį dar vieną kartą apsikeitė anksčiau
aptarto pobūdžio informacija elektroninėmis žinutėmis apie praėjusio
ketvirčio pardavimų apimtis. Gairių dėl poveikio prekybai koncepcijos,
esančios Sutarties 81 ir 82 straipsniuose (2004/C101/07; toliau – ir Gairės
dėl poveikio prekybai) 3.2.2 punkte, kaip teisingai pastebėjo pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ atstovė, nurodoma, kad horizontalaus
bendradarbiavimo susitarimai vienoje šalyje, tiesiogiai nesusiję su importu
ir eksportu, nepriklauso susitarimų kategorijai, kurie pagal savo prigimtį gali
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paveikti prekybą tarp Bendrijos narių. Pirmosios instancijos teismo nuomone,
šioje byloje buvo nagrinėtas horizontalaus bendradarbiavimo atvejis, susijęs
su importu, nes informacija buvo keičiamasi siekiant išlaikyti kuo stabilesnes
užimamos rinkos dalis, o visa prekyba kreidiniu ir biuro popieriumi vyko tik
per jo importą. Pažymėjo, kad KT teisingai nurodė, jog keitimosi informacija
poveikis buvo nukreiptas į ateitį. Nurodė, kad atsižvelgiant į ankstesnių metų
patirtį, šis poveikis galėjo tęstis dar mažiausiai vieną metų ketvirtį. Tai rodo,
kad šį periodą buvo potencialus antikonkurencinis poveikis prekybai tarp
valstybių narių, todėl keitimasis informacija pažeidė EB steigimo sutarties 81
straipsnyje numatytą draudimą sudaryti tokio pobūdžio susitarimus. Rėmėsi
Gairių dėl poveikio prekybai 77 ir 78 punktų nuostatomis ir padarė išvadą,
jog esant tokiems požymiams kaip galimybės patekti į vienos valstybės
nacionalinę rinką apsunkinimas, kai susitarimas apima visą vienos valstybės
rinką, yra pagrindo pripažinti, kad veikiama prekyba tarp valstybių narių.
Todėl KT pagrįstai pripažino, kad tiriamų ūkio subjektų veiksmams taikomos
ir EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pažymėjo, kad tokį
sprendimą KT galėjo priimti vadovaudamasi 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties
81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 5 straipsniu, nustatančiu, kad valstybių
narių konkurencijos institucijos turi teisę atskirose bylose taikyti Sutarties 81
ir 82 straipsnius.
Pastebėjo, kad 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose,
įgyvendinimo 23 straipsnio 2 dalyje numatytas maksimalus baudos, kurį taiko
Komisija, dydis – vienai įmonei ar įmonių asociacijai – pažeidimo dalyvei, t. y.
skiriama bauda negali viršyti 10 procentų jos bendrosios apyvartos praėjusiais
ūkiniais metais. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Konkurencijos įstatymas
baudos dydį pirmiausia sieja su procentine atitinkamo ūkio subjekto bendrųjų
metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais išraiška, o toliau šis dydis turi būti
diferencijuojamas atsižvelgiant į teisės aktuose nurodytus kriterijus.
Nurodė kad KT savo Nutarime, motyvuodama skiriamos baudos dydį,
pirmiausiai pasisakė, jog įvertino pažeidimo pavojingumą, t. y. atsižvelgė į tai,
kad pažeidimas iš esmės visiškai apėmė atitinkamas nacionalinės kreidinio ir
biuro popieriaus rinkas bei kad pažeidimu nuo 2004 metų gegužės 1 dienos
buvo paveikta prekyba tarp valstybių narių. Taip pat Nutarime nurodoma, kad
buvo atsižvelgiama į KĮ 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo trukmę – nuo 1999
metų iki 2004 metų gegužės mėnesio bei į tai, kad nenustačius pažeidimo
iniciatorių, baudos dydžiai nebuvo diferencijuojami.
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Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nėra pagrindo sutikti su
pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ argumentu dėl teisinio tikrumo
principo taikymo ir baudos neskyrimo apskritai, kadangi nei KĮ 5 straipsnio
1 dalyje, nei EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalyje neišvardytas visas
draudžiamų susitarimų sąrašas (81 straipsnio 3 dalyje nurodytos išimtys),
todėl pareiškėjas galėjo suprasti, kad daro pažeidimą, o esant abejonėms,
turėjo galimybę kreiptis į KT dėl išaiškinimo.
Pabrėžė, jog į tai, kad bendrovė veikė nuostolingai, atsižvelgti
neįpareigoja nei Lietuvos, nei Bendrijos konkurencijos taisyklės. Be to, pats
pareiškėjas skunde paaiškino, kad tiek UAB „Schneidersöhne Baltija“, tiek
UAB „Papyrus Distribution“ naudojo agresyvią konkuravimo strategiją,
siekdami didinti rinkos dalis, ir todėl veikė rinkoje nuostolingai, t. y. tokį
veiklos pobūdį pasirinko pats pareiškėjas, siekdamas įsitvirtinti rinkoje, todėl
KT, skirdama baudą, neprivalėjo atsižvelgti į šią aplinkybę.
Dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių pirmosios instancijos teismas
pažymėjo, jog pareiškėjai tokiomis aplinkybėmis laikė tai, kad teisei priešinga
veikla buvo nutraukta iš karto po Lietuvos įstojimo į ES. Nurodė, kad buvo
nustatyta, jog veika buvo nutraukta dėl to, kad pareiškėjams tapo žinoma apie
pradėtą tyrimą, todėl, teismo nuomone, priešingos teisei veiklos nutraukimas
nebūtinai turėjo būti pripažintas atsakomybę lengvinančia aplinkybe.
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjas UAB
„Schneidersöhne Baltija“ padėjo KT tyrimo metu ir tai laikytina jo atsakomybę
lengvinančia aplinkybe, tačiau atsižvelgęs į tai, kad visos pažeidime dalyvavusios
bendrovės vienodai padėjo tyrimui, teismas laikėsi pozicijos, kad KT, skirdama
0,4 procentų bendrųjų metinių pajamų dydžio baudą, į šią aplinkybę atsižvelgė,
nors Nutarime to ir nenurodė. Taip pat pažymėjo, jog šio pažeidimo tyrimas
nereikalauja nustatyti realiai pažeidimu padarytų pasekmių.
Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ per visą
laikotarpį nuo 1999 metų iki 2004 metų gegužės mėn. dalyvavo pažeidime,
todėl ta aplinkybė, kad vienu iš keitimosi informacija būdų jis nuo 2000 metų
nesinaudojo, nepašalina paties pažeidimo fakto.
Dėl senaties termino pirmosios instancijos teismas rėmėsi KĮ 40
straipsnio 3 dalimi ir nurodė, kad šiuo atveju buvo daromas tęstinis
pažeidimas, pasibaigęs 2004 m. gegužės mėnesį, taigi 2006 m. spalio 26 d. dar
nebuvo praėjęs KĮ 40 straipsnio 3 dalyje numatytas 3 metų senaties terminas.
Atkreipė dėmesį į tai, kad senaties terminas dėl Europos Komisijos skiriamų
baudų, kaip numatyta Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2003, priimto 2002 m.
gruodžio 16 d., 25 straipsnyje, yra 5 metai.
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Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog baudos skyrimo senaties
terminai nebuvo pažeisti.
Nurodė, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato galimybės
įskaityti į baudą kitam ūkio subjektui skirtiną baudą, todėl skundžiamas
Konkurencijos tarybos Nutarimas buvo pakeistas – pareiškėjui UAB
„Schneidersöhne Baltija“ skirtos baudos dydis buvo sumažintas 55 880 Lt
suma, kuri buvo įskaityta į baudą kaip UAB „Papyrus Distribution“ skirtina
bauda. Pabrėžė, kad pažeidimo padarymo metu UAB „Papyrus Distribution“
buvo savarankiškas ūkio subjektas, kuris 2006 metais buvo prijungtas prie
pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“. Atkreipė dėmesį į tai, kad KT
galėjo diferencijuoti baudos dydžius ir pagal užimamos rinkos dalį, tačiau to
nepadarė. Nurodė, kad toks atvejis, kai kitam ūkio subjektui apskaičiuotos
baudos įskaitomos kitam ūkio subjektui dėl to, kad jie susijungė, teisės
aktuose nenumatytas. Padarė išvadą, kad baudų skyrimo atveju negalima
įstatymo nuostatų traktuoti plečiamai, nes tokiu būdu bus pažeidžiamas
teisinio tikrumo principas.
Pažymėjo, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnis nustato,
jog valstybių narių konkurencijos institucijos gali skirti vienkartines (ar kitas)
nacionaliniuose įstatymuose numatytas baudas netgi nustačius EB steigimo
sutarties 81 straipsnio pažeidimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo UAB
„Libra Vitalis“ nurodomos Europos Komisijos baudų apskaičiavimo gairės
reglamentuoja Komisijos skiriamų baudų dydžius. Be to, akcentavo, kad šiose
gairėse nėra vienareikšmiškai pasakyta, kad baudos dydis apskaičiuojamas tik
pagal su pažeidimu susijusios pardavimo vertės dydį.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad iš esmės pareiškėjams
paskirtos baudos atitinka KĮ 41 ir 42 straipsnio reikalavimus, todėl
reikalavimų sumažinti pareiškėjams paskirtas baudas netenkino, tačiau iš
pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ paskirtos baudos dydžio teismas
pašalino UAB „Papyrus Distribution“ skirtiną baudą.
VI.
Pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ apeliaciniu skundu prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo
ta apimtimi, kuria pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ skundas buvo
atmestas, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų panaikintas
ginčijamas Konkurencijos tarybos Nutarimas ta apimtimi, kuria pareiškėjai
UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Papyrus Distribution“ buvo pripažinti
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pažeidusiais KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį,
dėl ko pareiškėjui UAB „Schneidersöhne Baltija“ buvo paskirta 235 330 Lt
dydžio bauda.
Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad Konkurencijos
taryba teisingai apibrėžė atitinkamą rinką, kadangi neatsižvelgė į
Konkurencijos tarybos 2000 vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintų
Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 10 punktą, kuriame nustatyta,
jog atitinkama rinka gali būti apibrėžiama ne tik vartotojo, bet ir tiekėjo
požiūriu. Nurodo, kad atitinkama taisyklė yra įtvirtinta ir Europos Komisijos
pranešimo „Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos
tikslams“ (97/C372/03) 20-23 punktuose. Pažymi, jog pirmosios instancijos
teismas neatsižvelgė į ES institucijų praktiką ir jų išaiškinimus. Pabrėžia,
kad teismo išvada, jog pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ neginčijo
Konkurencijos tarybos skaičiavimų dėl jo užimamų atitinkamų dalių, yra
neteisinga.
2. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad
pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ veikė oligopolinės, didelės
koncentracijos rinkose. Nurodo, kad tiek KT, tiek teismas HHI indeksą
skaičiavo neteisingai apibrėžtose atitinkamose rinkose. Be to, pasisakydamas
dėl HHI indekso reikšmių, pirmosios instancijos nepagrįstai vadovavosi
Europos Komisijos gairėmis dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo
horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams, kadangi šis dokumentas nėra
taikomas informacijos mainų susitarimams.
3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog rinkos,
kuriose veikė pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“, yra koncentruotos
ir nekonkurencingos, ūkio subjektų dalys tirtu laikotarpiu buvo sąlyginai
stabilios ir egzistavo įėjimo į rinką kliūtys, kadangi, kaip matyti iš byloje
esančių įrodymų, Lietuvoje popieriaus rinka smarkiai auga, yra dinamiška,
todėl ji negali būti laikoma koncentruota, oligopoline bei nekonkurencinga.
Pabrėžia, jog teismas ignoravo pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“
argumentus, kad pareiškėjai ne tik kad konkuravo tarpusavyje, bet taip pat
susidūrė su konkurencija iš tiekėjų pusės.
4. Pirmosios instancijos teismas veikė ultra vires, kadangi pasisakė dėl
tokių pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ padarytų pažeidimų, kurie
nebuvo konstatuoti Konkurencijos tarybos Nutarime: pasisakė dėl pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ veiksmų sudarant sutartį su tyrimų agentūra
vertinimo kaip pažeidimo bei UAB „Lirsona“ kliūčių gauti informaciją;
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konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ su kitomis
bendrovėmis buvo pasidalinęs rinką, derino savo veiksmus tokiu būdu, kad jų
rinkos dalys išliktų kuo stabilesnės. Teigia, jog vien todėl pirmosios instancijos
teismo sprendimas yra neteisėtas, kadangi pareiškėjas UAB „Schneidersöhne
Baltija“ dėl minėtų aplinkybių apskritai neturėjo galimybės pasisakyti ir
pateikti įrodymų.
5. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepaaiškino, kaip praeityje
buvusių konkurento rinkos dalių sužinojimas leidžia stebėti konkurentų
elgesį, todėl priimtas sprendimas remiasi neįrodytomis aplinkybėmis bei
išvadomis. Pabrėžė, jog argumentai dėl to, kad kiti rinkos dalyviai, nedalyvavę
informacijos mainuose, atsidūrė blogesnėje konkurencinėje situacijoje, taip
pat yra nepagrįstos prielaidos.
6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas
UAB „Schneidersöhne Baltija“ pažeidė EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1
dalį, kadangi pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ vykdoma veikla ir
susitarimas buvo nepagrįstai sutapatintas su prekių importu ir /ar eksportu.
Pabrėžia, kad nors pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ veikla yra susijusi
su importu, tačiau susitarimas apėmė tik informacijos apie rinkos dalis
pasikeitimą, kas neturi nieko bendro su prekių importu.
7. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad susitarimas dėl
keitimosi informacija darė įtaką prekybai tarp valstybių ES narių, taikė EB
steigimo sutarties 81 straipsnį atgaline data ir taip pažeidė lex retro non agit
principą. Pažymi, jog įmonės negali būti baudžiamos už veiksmų pasekmes,
kurios tebetrunka įsigaliojus naujai teisės normai.
8. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ argumentus dėl baudos dydžio nepagrįstumo ir
jos apskaičiavimo neteisėtumo. Teigia, jog Konkurencijos tarybos nutarimas,
kuriame pirmą kartą ūkio subjektams yra suformuluota nauja elgesio taisyklė,
negali nustatyti sankcijų ūkio subjektams už šios taisyklės pažeidimą, taip
yra pažeidžiamas teisinio tikrumo principas. Be to, akcentuoja, kad teismas
nepagrįstai nurodė, jog Konkurencijos taryba, skirdama baudą, atsižvelgė į
lengvinančias aplinkybes, kadangi Nutarime nenurodyta, kad apskaičiuotos
baudos dydis, atsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes, yra mažinamas.
Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė
dėl pareiškėjų argumentų, kad baudos dydis turėjo būti skaičiuojamas ne
nuo visų ūkio subjekto bendrųjų pajamų sumos, o nuo bendrųjų pajamų,
gautų iš tos veiklos, kuri buvo tyrimo objektu, sumos, kaip yra ES institucijų
praktikoje.
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Kiti pareiškėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“ apeliaciniame skunde
išdėstyti argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ skunde pirmosios instancijos teismui.
VII.
Pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimą.
Tuo atveju, jeigu sprendimas nebus panaikintas, sprendimą pakeisti ir
sumažinti pareiškėjui UAB „Libra Vitalis“ paskirtos baudos dydį iki 1 000
Lt. Apeliaciniame skunde pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ taip pat prašo iš
atsakovo jo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė KĮ 5 straipsnio
1 dalį ir EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį, nukrypo nuo ES teismų
suformuotos praktikos, dėl ko nepagrįstai konstatavo šių nuostatų pažeidimą,
nors byloje visos būtinosios šių teisės normų taikymo sąlygos nebuvo nustatytos.
2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad bendrovės veikė
oligopolinėse santykinai didelės koncentracijos didmeninės prekybos
kreidiniu ir biuro popieriumi rinkose, prieštarauja jo taikytam teisės aktui, t. y.
Komisijos rekomendacijomis dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo
horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams (2001/C3/02), kuriame aiškiai
nurodoma, kad koncentracija yra didelė tik tada, kai HHI indeksas viršija
1800, o ne tada, kai šis rodiklis yra didesnis nei 1500. Pabrėžia, kad tokia
teismo išvada yra prieštaringa ir neteisinga.
3. Pirmosios instancijos teismas, nenurodęs jokių motyvų, nepagrįstai
atmetė galimybę taikyti Horizontaliųjų susijungimų vertinimo pagal Tarybos
reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės gaires (2004/C 31/03,
toliau – ir Horizontaliųjų susijungimų gairės; Gairės dėl horizontaliųjų
susijungimų vertinimo), kuriose nurodoma, kad grėsmė konkurencijai yra
mažai tikėtina, jei po susijungimo HHI indeksas yra tarp 1000 ir 2000.
4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad Europos
Komisijos sprendimas byloje COPM/M.3822 Stora Enso/Schneidersöhne
Papier nėra reikšmingas šioje byloje, kadangi jame konstatuotos aplinkybės
galėtų būti laikomi prejudiciniais faktais, be to, tai dar vienas įrodymas, kad
atitinkamos popieriaus rinkos Lietuvoje buvo pakankamai konkurencingos.
5. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog prie pareiškėjo
UAB „Libra Vitalis“ skundo pateiktuose „Verslo žinių“ straipsniuose skelbta
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informacija pagal pobūdį neprilygsta informacijai, dėl kurios keitimosi
bendrovės buvo sudariusios susitarimą, kadangi minėtuose straipsniuose buvo
pateikiama informacija apie visas didžiąsias popierių parduodančias įmones,
tarp jų ir pareiškėjus, be to, šiuose straipsniuose buvo skelbiama popierių
parduodančioms įmonėms aktuali informacija ir ne tik apie susitarimą dėl
keitimosi informacija sudariusias įmones. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas UAB
„Libra Vitalis“ teigia, jog teismas padarė neteisingą išvadą, kad informacija,
kuria keitėsi bendrovės, neturėtų būti laikoma slapta ir neprieinama kitiems
ūkio subjektams.
6. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas
nepakankamai atsižvelgė į tą aplinkybę, kad keitimasis informacija tarp
konkurentų yra įprasta ir netgi teisės aktais įteisinta praktika. Teismas taip pat
neįvertino Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 45 14
punkto svarbos.
7. Pirmosios instancijos teismas, sprendime remdamasis Europos
Komisijos gairėmis dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio taikymo
horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams, visiškai nenagrinėjo jose
nurodyto svarbaus aspekto, t. y. ar susitarimas dėl keitimosi informacija bent
potencialiai galėjo paveikti rinką taip, kaip tai yra nurodyta minėtų gairių
19 ir 27 punktuose, t. y. ar susitarimo dalyviai galėjo išlaikyti, įgauti arba
padidinti rinkos galią dėl bendradarbiavimo, ar jie galėjo sukelti ir ar sukėlė
neigiamą rinkos poveikį kainoms, gamybos apimtims, naujovėms ar prekių ir
paslaugų įvairovei. Teigia, jog buvo nustatyta netgi priešingai, t. y. kad kainos
tam tikrais laikotarpiais netgi mažėjo.
8. Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino Tractor bylos
svarbos ir įtakos nagrinėjamai bylai, nors Konkurencijos taryba ginčijamame
Nutarime pažodžiui rėmėsi šioje byloje priimtu sprendimu. Teigia, kad teismas
formaliai konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje ir Tractor byloje faktinės
aplinkybės nėra identiškos, tačiau tai nereiškia, kad šiuo atveju nereikia
remtis Tractor byloje suformuota praktika, ir nesutinka su tokia teismo
išvada. Pabrėžia, kad Tractor byloje priimtame sprendime suformuluotos
taisyklės nagrinėjamoje byloje netaikytinos, kadangi jos netinka nagrinėjamai
situacijai, kas, pareiškėjo UAB „Libra Vitalis“ teigimu, reiškia, jog tiek KT
Nutarimas, tiek pirmosios instancijos sprendimas, kuriuo šis nutarimas buvo
paliktas galioti, yra iš esmės neteisingi ir nepagrįsti.
9. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė EB
steigimo sutarties 81 straipsnį, kadangi pareiškėjų veiksmai, kurie buvo
nutraukti 2004 m. gegužės 17 d., negalėjo paveikti prekybos tarp ES
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valstybių narių. Pabrėžė, kad teismas nesiaiškino, kokios prekybos sąlygos
nagrinėjamoje byloje laikytinos įprastomis ir normaliomis bei kaip pasireiškė
ar galėjo pasireikšti nukrypimas nuo jų, nors pagal Europos Komisijos gaires
dėl poveikio prekybai ir ES teismų suformuotą praktiką prekyba tarp ES
valstybių narių yra paveikiama, jeigu keičiasi prekybinių srautų intensyvumas
ar kryptis, arba kitaip nukrypstama nuo įprastų, normalių prekybos sąlygų.
Taip pat pirmosios instancijos teismas atmetė minėtų gairių 3.2.2 punkto
taikymo galimybę, nors jis galėtų būti taikomas ir nagrinėjant horizontalų
susitarimą tarp bendrovių. Be to, teismas neturėjo pagrindo remtis minėtų
gairių 77 ir 78 punktais, nes įmonių susitarimas dėl keitimosi informacija
nelaikytinas karteliu, įmonių susitarimo tikslas nebuvo konkurencijos
ribojimas.
10. Pareiškėjui UAB „Libra Vitalis“ paskirtos baudos dydis buvo
neteisingai apskaičiuotas, nes jos skaičiavimo pagrindu turėjo būti ne visos
įmonės bendrosios pajamos, o tik įmonės bendrosios pajamos, gautos iš
kreidinio ir biuro popieriaus pardavimo. Tokiu atveju paskirtos baudos dydis
turėtų būti sumažintas nuo 194 850 Lt iki 54 328 Lt. Teigia, jog dėl to bauda
buvo paskirta neteisėtai ir nepagrįstai. Be to, nurodo, kad net ir pareiškėjo
UAB „Libra Vitalis“ apskaičiuotas baudos dydis neatitinka jos padaryto
pažeidimo pavojingumo, proporcingumo ir teisingumo principų. Teigė,
kad Konkurencijos taryba, skirdama baudą pareiškėjui UAB „Libra Vitalis“,
nesilaikė teisės aktuose nustatytų baudų skyrimo taisyklių, todėl pirmosios
instancijos teismas neteisingai pripažino Konkurencijos tarybos pareiškėjui
UAB „Libra Vitalis“ paskirtos baudos dydį pagrįstu.
Kiti pareiškėjo UAB „Libra Vitalis“ apeliaciniame skunde išdėstyti
argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems pareiškėjo UAB
„Libra Vitalis“ skunde pirmosios instancijos teismui bei pareiškėjo UAB
„Schneidersöhne Baltija“ apeliaciniame skunde išdėstytiems argumentams.
VIII.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjų UAB
„Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Libra Vitalis“ apeliacinius skundus nurodo,
kad su apeliaciniais skundais nesutinka, ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus.
Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog kreidinis
ir biuro popierius negali būti pakeičiami dėl šių popierių rūšių skirtingos
paskirties, todėl šiuo atveju netaikytina KĮ 3 straipsnio 6 dalis ir pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ argumentas, kad apibrėžiant prekės rinką,
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reikia atsižvelgti ir į pasiūlos pakeičiamumą, nėra pagrįstas. Pažymi, jog
pareiškėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“ nepateikė jokių įrodymų,
patvirtinančių, jog popieriaus tiekėjų perėjimas nuo vienos rūšies ar kokybės
popieriaus prie kitos iš tiesų būtų toks paprastas, kad būtų galima daryti
išvadą dėl esančios pasiūlos pakeičiamumo, todėl jo teiginys vertintinas kaip
prielaida, nepaneigianti KT išvadų dėl atitinkamų atskirų kreidinio ir biuro
popieriaus rinkų išsiskyrimo. Pabrėžia, jog teiginys, kad Konkurencijos
tarybos pateiktas atitinkamų popieriaus rinkų apibrėžimas prieštarauja
Europos Komisijos praktikai, yra neteisingas ir nepagrįstas. Atkreipia dėmesį į
tai, kad šiuo atveju net ir platesnis prekės rinkos apibrėžimas įtakos keitimuisi
informacija kaip konkurencijos taisyklių pažeidimo kvalifikavimui neturi.
Teigia, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad apie
atitinkamų rinkų struktūrą galima spręsti vadovaujantis koncentracijos
rodikliu, t. y. atsižvelgiant į objektyviai egzistuojančius faktus – rinkos dalyvių
skaičių bei jų užimamas rinkos dalis. Pažymi, jog nagrinėjamu atveju
neproporcingas atitinkamų rinkų dalių pasiskirstymas tarp didžiųjų rinkos
dalyvių ir kitų – mažųjų – rinkos dalyvių leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad
atitinkamos rinkos – oligopolinės rinkos, kurios yra ir santykinai didelės
koncentracijos. Nurodo, kad bandymai paneigti Konkurencijos tarybos ir
pirmosios instancijos teismo išvadas dėl rinkos struktūros, teigiant, kad
atitinkamose rinkose kainos nebuvo pastovios, vyko rinkos dalių svyravimai,
nepagrįsti. Kadangi šios aplinkybės negali būti laikomos oligopolinės rinkos
požymiais, jų buvimas ar nebuvimas niekaip negali paveikti rinkos struktūros.
Laikosi pozicijos, kad teismas teisingai patvirtino, jog santykinai didelės
konkurencijos rinkose konkurencija išlieka, nes rinkos dalių nestabilumas ir
kainų nepastovumas iš esmės rodo, jog atitinkamoje rinkoje veikiantys
dalyviai nėra sudarę atitinkamo konkurenciją ribojančio susitarimo dėl kainų
nustatymo ar rinkų pasidalijimo. Dėl Europos Komisijos 2005 m. liepos 25 d.
sprendimo Nr. COPM/M.3822 Stora Enso/Schneidersöhne Papier pasisako, kad
šiame sprendime nebuvo atskirai nagrinėtos kreidinio ir biuro popieriaus
rinkos, jame taip pat nėra pasisakyta ir dėl to, kad Lietuvos Respublikos
rinkos nėra oligopolinės, todėl jis nagrinėjamu atveju yra netinkamas
atitinkamų popieriaus rinkų struktūros ir koncentruotumo vertinimui. Teigia,
jog pareiškėjai neteisingai interpretuoja Europos Komisijos horizontalių
susijungimų gairių 20 pastraipoje nurodytą reikalavimą atsižvelgti ne tik į
HHI indekso reikšmę po susijungimo, bet ir susijungimo sukeliamą HHI
indekso pokytį. Nurodo, kad dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas
pagrįstai vadovavosi ne Horizontalių susijungimų gairėmis, o
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Rekomendacijomis dėl horizontalaus bendradarbiavimo. Be to, teigia, jog
Horizontalių susijungimų gairėse nėra nurodyta, kad į jų taikymo sritį
patenka susitarimai dėl keitimosi informacija. Pabrėžia, kad pareiškėjai
nepagrįstai bando paneigti informacijos aktualumą ar svarbą konkurentams
tuo, jog iš tokios informacijos, kuria keitėsi ūkio subjektai, negalima nuspėti
konkurentų veiklos strategijos ar ateities planų, nes informacija nebūtinai turi
būti susijusi tik su ateities veiklos planais, kad būtų sukeltos neigiamos
pasekmės konkurencijai. Daro išvadą, jog iš pareiškėjų teiginių galima
konstatuoti, kad informacijos mainais buvo siekiama sekti konkurentų elgesį.
Atkreipia dėmesį į tai, kad patys informacijos mainų dalyviai suvokė
informacijos, kuria buvo keičiamasi, svarbą, nes dėjo pastangas, kad ji netaptų
žinoma kitiems ūkio subjektams, kurie nepriklausė minėtai informacijos
mainų grupei. Nesutinka su pareiškėjų argumentais, kad inicijuoti
informacijos mainai neriboja ar negali riboti konkurencijos. Teigia, jog
pareiškėjų teiginys, kad informacijos mainai niekaip nesuteikia ūkio
subjektams galimybės kontroliuoti savo konkurentų elgesio, yra nepagrįstas,
kadangi ūkio subjektai, besikeičiantys informacija, apribojo savo pačių elgesį
vieni kitų atžvilgiu bei, atitinkamai veikdami, sudarė kliūtis patekti į
atitinkamas rinkas naujiems ar mažiems ūkio subjektams. Be to, nei
Konkurencijos taryba, nei pirmosios instancijos teismas nenurodė, kad
informacijos mainai visiškai eliminavo konkurenciją atitinkamose rinkose.
Pažymi, kad Konkurencijos taryba nelaikė informacijos mainų kaip kito
konkurencijos taisyklių pažeidimo elemento. Akcentuoja, jog pareiškėjų
nurodyti argumentai nepaneigia to fakto, jog dėl keitimosi informacija
konkurencija tarp didžiųjų rinkos dalyvių buvo mažesnė, negu būtų buvusi,
jeigu nebūtų vykę informacijos mainai, todėl laikytina, kad keitimasis
informacija ribojo konkurenciją. Pažymi, jog tam, kad būtų galima taikyti KĮ
5 straipsnį ir EB steigimo sutarties 81 straipsnį, negalima apsiriboti vien tik
tais atvejais, kai tam tikri susitarimai absoliučiai riboja konkurenciją
atitinkamose rinkose. Mano, kad pirmosios instancijos teismas teisingai
konstatavo, jog dėl vykdytų informacijos mainų buvo dirbtinai padidintas
skaidrumas rinkoje. Akcentuoja, jog Konkurencijos taryba neteigė, kad buvo
sudarytos absoliučios patekimo į atitinkamas rinkas kliūtys, tačiau nurodo,
kad nepaisant dalyvių skaičiaus rinkoje svyravimo, didžiausi ūkio subjektai
išliko tie patys šeši, ir būtent šioms įmonėms atiteko didžiosios atitinkamų
rinkų dalys. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Antalis
Lietuva“ šiuo atveju nėra tinkamas pavyzdys, kadangi šios įmonės galimybės
įeiti į rinką skyrėsi nuo kitų subjektų galimybių. Teigia, jog pareiškėjų
192

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

argumentai dėl įrodymų trūkumo konstatuojant, kad konkurencija buvo
apribota, yra nepagrįsti, kadangi konkrečių įrodymų dėl pasireiškusio
konkurencijos ribojimo nereikalauja ir EB steigimo sutarties 81 straipsnio
taikymo praktika. Pažymi, kad pareiškėjų argumentai dėl rėmimosi Tractor
byla nepagrįstumo yra neteisingi, kadangi nėra būtina, kad faktinės abiejų
bylų aplinkybės būtų identiškos, be to, buvo remiamasi minėtoje byloje
suformuluotomis taisyklėmis nagrinėjamos bylos kontekste. Nurodo, kad dėl
keitimosi informacija ūkio subjektai prarado savo sprendimų dėl elgesio
atitinkamose rinkose nepriklausomumą, kas pagal ETT praktiką yra
neleistina. Dėl poveikio prekybai tarp ES valstybių narių laikosi pozicijos, kad
bendras atitinkamų nacionalinių rinkų konkurencingumo sumažėjimas negali
būti nepastebimas bendrosios rinkos kontekste. Pažymi, kad visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje buvo sukurtos tokios konkurencijos sąlygos, kurios iš
esmės išskyrė Lietuvą iš bendrojoje rinkoje vykstančios prekybos kreidiniu ir
biuro popieriumi, o tai rodo, kad buvo veikiama prekyba tarp valstybių narių
EB steigimo sutarties 81 straipsnio prasme. Be to, niekur nėra užfiksuota, kad
poveikį prekybai tarp valstybių narių gali daryti tik tokie susitarimai, kurie
absoliučiai riboja konkurenciją. Taip pat nėra nurodyta, kad reikšmingumas
siejamas tik su laikotarpiu, kurį truko pažeidimas. Pabrėžia, kad ūkio
subjektams baudos buvo skiriamos remiantis KĮ, o ne Europos Tarybos 2002
m. gruodžio 16 d. reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių,
nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 23 straipsniu,
kuriame dėl baudų skyrimo yra nuoroda į nacionalinius teisės aktus, be to,
šiomis gairėmis vadovautis negalima dar ir todėl, kad jos neatitinka Lietuvos
Respublikos teisės aktų. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A1-686/2006,
kuriame nurodyta, jog pažeidimo pobūdis ir geografinės rinkos plotas yra
esminiai kriterijai sprendžiant apie pažeidimo pavojingumą, ir teigia, kad
paskirtos baudos dydis atitinka padarytu pažeidimu sukeltas konkurencijos
ribojimo pasekmes. Taip pat remiasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.97 straipsnio 3 dalimi ir nurodo, kad už UAB „Papyrus Distribution“
veiksmų sukeltas pasekmes turi atsakyti šios įmonės teisių ir pareigų
perėmėjas UAB „Schneidersöhne Baltija“. Vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, prašo
apeliacinės instancijos įvertinti pirmosios instancijos teismo argumentus dėl
baudos pareiškėjui UAB „Schneidersöhne Baltija“ sumažinimo. Dėl pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ teiginio, kad pirmosios instancijos teismas,
sprendime pasisakęs dėl tų pažeidimų, kurių nenustatė Konkurencijos taryba,
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veikė ultra vires nurodo, kad jis yra nepagrįstas, kadangi teismas nepadarė
galutinės išvados, jog ūkio subjektai, keisdamiesi informacija, pasidalino
rinkas, o tik pateikė apibendrintą nuomonę šiuo klausimu, kuri buvo
reikšminga vertinant Konkurencijos tarybos Nutarime konstatuotus
pareiškėjų pažeidimus. Tą patį teigia ir dėl pareiškėjo UAB „Schneidersöhne
Baltija“ argumento, jog pirmosios instancijos teismas pažeidimu pripažino tą
aplinkybę, kad informacijos mainų dalyviai užkirto kelią kitiems subjektams
prisijungti prie informacijos mainų per rinkos tyrimų bendrovę.
Kiti atsakovo Konkurencijos tarybos atsiliepime į pareiškėjų UAB
„Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Libra Vitalis“ apeliacinius skundus išdėstyti
argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems atsiliepimuose į
pareiškėjų skundus pirmosios instancijos teismui.
Pareiškėjas UAB „Libra Vitalis“ atsiliepime į pareiškėjo UAB
„Schneidersöhne Baltija“ apeliacinį skundą nurodo, kad sutinka su pareiškėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ jame išdėstyta pozicija.
IX.
2008 m. rugsėjo 2 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas nutarė kreiptis į Europos Bendrijų Komisiją, kad ji pateiktų nuomonę
teismo suformuluotais ir bylai aktualiais klausimais.
2009 m. liepos 27 Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
buvo gautas Europos Komisijos atsakymas į paklausimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja:
Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar apeliantai savo veiksmais
padarė konkurencijos teisės (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
ir Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – ir Sutartis) 81 straipsnio 1
dalies) pažeidimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad nors teismas
paprastai turi išsamiai įvertinti Konkurencijos 5 straipsnio ir Sutarties
81 straipsnio taikymo sąlygas, tačiau vertindamas sudėtingų ekonominio
pobūdžio tyrimų išvadas, teismas iš esmės turi (ir gali) patikrinti tik tai, ar
Konkurencijos taryba laikėsi procedūrinių taisyklių, ar visos išvados buvo
motyvuotos, ar nebuvo iškraipytos faktinės aplinkybės, ar nebuvo padaryta
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akivaizdi vertinimo klaida, ar nebuvo piktnaudžiauta įgaliojimais (žr., pvz.,
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ir EBTT) 1998 m. gegužės
28 d. sprendimą byloje John Deere Ltd. prieš Komisiją, Nr. C-7/95 P, par. 34;
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A248‑715/2008).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad pirmosios instancijos
teismas priimdamas sprendimą nagrinėjamoje byloje nurodė išsamius
motyvus, kodėl turėtų būti atmesti pareiškėjų skundai. Todėl apeliacinės
instancijos teismas šioje byloje iš esmės pasisakys tik dėl apeliaciniuose
skunduose išdėstytų argumentų, nes absoliučių pirmosios instancijos teismo
sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
X.
Dėl atitinkamų rinkų apibrėžimo
UAB „Papyrus Lietuva“ (ankstesnis įmonės pavadinimas – UAB
„Schneidersöhne Baltija“) apeliaciniame skunde kelia klausimą dėl
Konkurencijos tarybos pateikto rinkos apibrėžimo.
Nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba apibrėžė dvi atskiras rinkas
– didmeninės prekybos kreidiniu popieriumi Lietuvos Respublikoje rinką ir
didmeninės prekybos biuro popieriumi Lietuvos Respublikoje rinką.
Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 ir 7 dalis, prekės rinka –
visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai
pagal jų savybes, naudojimą ir kainas; geografinė teritorija (geografinė rinka)
– teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis
konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai,
gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis.
Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime pažymėjo, jog tyrimo
metu buvo vertinamos dvi popieriaus rūšys, kurios turi skirtingą paskirtį:
kreidinis popierius yra naudojamas žurnalų, knygų, žemėlapių ir panašių
produktų spausdinimui, o biuro popierius yra naudojamas kopijavimo, fakso
aparatams, spausdintuvams ir kitokioms prekėms. Konkurencijos taryba
padarė išvadą, jog dėl skirtingos popieriaus rūšių paskirties šios popieriaus
rūšys pirkėjo (vartotojo) požiūriu negali būti pakaitalai viena kitai, o taip
pat ir kitoms popieriaus rūšims. Atsižvelgus į prekybos popieriumi pobūdžio
skirtumą, buvo atskirta didmeninė prekybos popieriumi rinka. Įvertinusi
tai, kad įmonės labiau orientuodavosi į klientų poreikius, kuriems buvo
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svarbus popieriaus paskirstymo operatyvumas bei kaina, geografinę rinką
konkurencijos taryba apibrėžė kaip Lietuvos Respublikos teritoriją.
Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad neturi pagrindo nesutikti
su aukščiau paminėtomis Konkurencijos tarybos išvadomis. Europos
Komisijos Vyriausiajam administraciniam teismui pateiktoje nuomonėje,
be kita ko, nurodoma, kad galima konstatuoti, jog, atsižvelgiant į vartotojų
poreikius, spausdinimo popierius negali būti pakeičiamas biuro popieriumi
ir atvirkščiai. Apeliantas šioje byloje nepateikė pakankamų įrodymų, kad
vertinant paklausos pakeičiamumo požiūriu, Konkurencijos tarybos atliktas
rinkų apibrėžimas yra netinkamas. Tuo tarpu, kaip matyti iš Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17
patvirtintų „Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos
apibrėžimo“ (toliau – ir Paaiškinimai), taip pat Komisijos pranešimo dėl
atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams
(toliau – ir Komisijos pranešimas dėl rinkų), būtent paklausos pakeičiamumo
įvertinimas yra pagrindinis kriterijus apibrėžiant atitinkamas rinkas.
Paaiškinimuose ir Komisijos pranešime dėl rinkų išties nurodoma,
kad esant tam tikroms sąlygoms, apibrėžiant rinkas yra galimas ir pasiūlos
pakeičiamumo įvertinimas (Paaiškinimų 10−11 p., Komisijos pranešimo dėl
rinkų 20−21 p.). Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, ši aplinkybė
nesudaro pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju rinkos buvo apibrėžtos
visiškai netinkamai, kad Konkurencijos taryba padarė akivaizdžią vertinimo
klaidą, iškraipė ar rėmėsi netiksliomis faktinėmis aplinkybės arba piktnaudžiavo
savo įgaliojimais. Juo labiau kad tik vienas iš apeliantų ginčija Komisijos
pateiktą rinkų apibrėžimą. Kitas apeliantas, nors teisme šiuos apibrėžimus jau
ginčija, tačiau, kaip matyti iš UAB „Schneidersöhne Baltija“ paaiškinimų dėl
atlikto tyrimo, pateiktų Konkurencijos tarybai, ikiteisminėje bylos nagrinėjimo
stadijoje jokių reikšmingų pastabų dėl rinkų apibrėžimo Konkurencijos
tarybai jis neturėjo (Konkurencijos tarybos medžiagos 29 t., l. 3−15). Kita
vertus, net ir šio apelianto atstovės pozicija pirmosios instancijos teisme buvo
nevienareikšmė, nes teismo posėdžio protokole užfiksuotas jos pasisakymas,
kad „dėl rinkos apibrėžimo prieštaravimo nėra“, kad „jei teismas palaikys mūsų
poziciją, tai neprieštaraujame dėl rinkos apibrėžimo“ (III t., b. l. 47).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Komisijos pranešime
dėl rinkų, be kita ko, atkreipiamas dėmesys, jog atitinkamos rinkos sąvoka
glaudžiai susijusi su tikslais, kurių siekiama Bendrijos konkurencijos politika.
Atitinkamos rinkos apbrėžimo kriterijai paprastai taikomi analizuojant tam
tikrą elgesį rinkoje bei analizuojant struktūrinius prekių pasiūlos pakitimus.
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Tačiau tokia metodika gali duoti skirtingus rezultatus priklausomai nuo
tiriamo konkurencijos klausimo pobūdžio (Komisijos pranešimo dėl rinkų
10, 12 p.). Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, ta aplinkybė, kad
Komisija savo praktikoje nėra apibrėžusi atitinkamų rinkų taip, kaip tai
padarė nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba, kad Komisija savo
sprendimuose dėl susijungimų yra išskyrusi prekybos popieriumi rinką (pvz.,
Komisijos 2000 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje Nr. COMP/M.2245Metsä-Serla/Zanders), neskaidydama jos į atskiras prekybos popieriumi
rinkas pagal popieriaus rūšis ir naudojimo paskirtį, nesudaro pagrindo
kitokioms išvadoms dėl rinkos apibrėžimo šioje byloje padaryti. Vyriausiajam
administraciniam teismui pateiktoje Komisijos nuomonėje aptariant
Konkurencijos tarybos pateiktą rinkų apibrėžimą, galimybė apibrėžti rinkas
taip, kaip tai nagrinėjamoje byloje padarė Konkurencijos taryba, taip pat nėra
kategoriškai atmetama.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamame nutarime geografinė
rinka taip pat yra tinkamai nustatyta. Šiuo aspektu pastebėtina, kad Europos
Komisija ne kartą yra pažymėjusi jog prekybos popieriumi rinka yra
nacionalinė rinka (Europos Komisijos 2000 m. gruodžio 15 d. sprendimas
byloje Nr. COMP/M.2245-Metsä-Serla/Zanders, Europos Komisijos
2003 m. spalio 10 d. sprendimas COMP M.3227 Paperlinx/Buhurmann Paper
Merchanting Division), kadangi vertinant geografinę rinką yra atsižvelgiama į
greitą pristatymą, transporto išlaidas ir būtinybę palaikyti glaudžius santykius
tarp prekybininko ir kliento.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apelianto UAB „Papyrus Lietuva“
argumentai dėl atitinkamų rinkų apibrėžimo atmestini kaip nepagrįsti.
XI.
Dėl oligopolinės santykinai didelės koncentracijos rinkos
Apeliantai iš esmės ginčija Konkurencijos tarybos išvadą, kad
nagrinėjamos rinkos buvo oligopolinės santykinai didelės koncentracijos
rinkos. UAB „Libra Vitalis“, pagrįsdamas šią savo poziciją, atkreipia dėmesį į
šias pagrindines aplinkybes: 1) rinkoje veikė nemažai didelių rinkos dalyvių;
2) HHI indeksas rodo, kad koncentracija rinkoje buvo vidutinė; 3) kainos
rinkoje nepasižymėjo pastovumu; 4) rinkos dalys nepasižymėjo pastovumu;
5) įėjimas į rinką nebuvo apsunkintas; 6) bendrovės nuolat tarpusavyje
konkuravo, ką parodo jų vieši pareiškimai ir kai kurių bendrovių nuostolinga
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veikla; 7) Europos Komisija 2005 m. liepos 25 d. sprendime patvirtino, kad
Lietuvos rinka buvo konkurencinga ir nebuvo įėjimo į šias rinkas kliūčių.
UAB „Schneidersöhne Baltija“ apeliaciniame skunde, be jau paminėto,
pastebima, kad: 1) rinkos buvo augančios ir turinčios potencialą augti ateityje,
dinamiškos; 2) smarkiai svyravo rinkos dalyvių skaičius.
Šioje byloje jau atkreiptas dėmesys į tai, kad teismas paprastai turi
išsamiai įvertinti Konkurencijos 5 straipsnio ir Sutarties 81 straipsnio taikymo
sąlygas, tačiau vertindamas sudėtingų ekonominio pobūdžio tyrimų išvadas,
teismas iš esmės turi (ir gali) patikrinti tik tai, ar Konkurencijos taryba
laikėsi procedūrinių taisyklių, ar visos išvados buvo motyvuotos, ar nebuvo
iškraipytos faktinės aplinkybės, ar nebuvo padaryta akivaizdi vertinimo
klaida, ar nebuvo piktnaudžiauta įgaliojimais.
Aukščiau paminėti apeliantų argumentai, kuriais jie kvestionuoja
Konkurencijos tarybos išvadą, kad nagrinėjamos rinkos buvo oligopolinės
santykinai didelės koncentracijos, iš esmės beveik išimtinai susiję su
ekonominiais klausimais. Todėl teismo atliekamo patikrinimo apimtis šiuo
atveju yra pakankamai ribota. Atsižvelgusi į paminėtas ribas, įvertinusi
apeliantų pateiktus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pakankamo
pagrindo nesutikti su Konkurencijos tarybos išvadomis.
Pirma, kaip rodo Europos Bendrijų Pirmosios Instancijos Teismo (toliau
– ir PIT) praktika, didelių rinkos dalyvių skaičius nagrinėjamoje byloje negali
būti vienareikšmiškai laikomas tokiu dideliu, kad sukeltų teismui akivaizdžias
abejones dėl oligopolinės rinkos struktūros. PIT yra pripažinęs oligopolinę
rinkos struktūrą ten, kur 10 rinkos dalyvių užėmė vos du trečdalius
atitinkamos rinkos (PIT 1999 m. kovo 11 d. sprendimas Thyssen Stahl AG
prieš Komisiją, Nr. T-141/94, par. 400).
Antra, net jei atsižvelgtume į Komisijos rekomendacijų dėl EB steigimo
sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams 29
punktą, kaip bendro pobūdžio gairę, pagrindo teigti, kad Konkurencijos taryba
padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, taip pat nebūtų. Pagal minėtų Komisijos
rekomendacijų 29 punktą, be šalių padėties rinkoje ir be rinkos dalių, vertinant
bendradarbiavimo poveikį konkurencijai rinkoje, papildomas veiksnys gali būti
koncentracija rinkoje, t. y. konkurentų padėtis ir jų skaičius. Toks rodiklis gali būti
Herfindahlio-Hirshmano indeksas (HHI), lygus visų konkurentų atskirų rinkos
dalių kvadratinei sumai. Jeigu HHI mažesnis nei 1000, koncentracija rinkoje gali
būti laikoma maža, nuo 1000 iki 1800 – vidutine, o esant didesniam nei 1800 –
didelė. Kitas galimas rodiklis galėtų būti pirmaujančios įmonės koncentracijos
laipsnis, kurį sudaro pirmaujančių konkurentų atskirų rinkos dalių suma.
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Taigi, kaip matyti iš paminėto, HHI indeksas yra tik vienas iš galimų
rinkos koncentracijos vertinimo rodiklių. Visais atvejais jis nėra vienintelis
ir lemiamas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šeši pirmaujantys ūkio
subjektai kartu užėmė iki 94 proc. kreidinio popieriaus ir iki 97 proc. biuro
popieriaus rinkos. HHI indeksas šiose rinkose taip pat niekada nebuvo
toks, kad rinka galėtų būti laikoma mažos koncentracijos ir tam tikrais
laikotarpiais viršijo 1800 vertę, kas, atsižvelgiant į aukščiau paminėtų
Komisijos rekomendacijų 29 punktą, sudaro pagrįstas prielaidas laikyti
rinkas didelės koncentracijos. Pastebėtina ir tai, kad trijų pirmaujančių rinkos
dalyvių vidutinė bendra rinkos dalis biuro popieriaus rinkoje paprastai
viršijo 70 proc. (kai kuriais metais siekė 80 proc.), o kreidinio popieriaus
rinkoje – 60 proc. Savo ruožtu pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11
dalį, jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš trijų ar mažesnio
skaičiaus ūkio subjektų, kuriems tenka didžiausios atitinkamos rinkos dalys,
kartu sudarančios 70 procentų ar didesnę atitinkamos rinkos dalį, užima
dominuojančią padėtį. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad šioje
byloje Konkurencijos taryba atitinkamas rinkas apibūdino ne kaip „labai
koncentruotas“, o kaip „santykinai didelės koncentracijos“, kas, išplėstinės
teisėjų kolegijos manymu, išreiškia mažesnį atitinkamų rinkų koncentracijos
laipsnį nei pirmasis žodžių junginys („labai koncentruota rinka“).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad apeliantai šioje
byloje įtikinamai nepagrindė, kad vertinant HHI indekso reikšmę rinkų
koncentracijoms apibūdinti, šiuo atveju pirmiausia turėtų būti vadovaujamasi
(kaip bendro pobūdžio gairėmis) Komisijos gairėmis dėl horizontaliųjų
susijungimų vertinimo. Teismui pateiktoje nuomonėje Komisija taip pat
atkreipė dėmesį, kad horizontaliųjų susijungimų vertinimo gairės nėra
pritaikytos vertinti rinkos struktūrą.
Trečia, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad apeliantai nepateikė
pakankamai įtikinamų argumentų ir įrodymų, kad kainų, rinkos dalių ir rinkos
dalyvių skaičiaus stabilumas yra būtinas oligopolinės didelės koncentracijos
rinkos požymis. Juolab kad tirtų ūkio subjektų bendrai užimamų rinkų dalys
išliko pakankamai stabilios, o tam tikra konkurencija negali būti kategoriškai
atmesta ir oligopolinėse rinkose. Pastebėtina, kad rinkos dalyvių skaičiaus
kitimas nebuvo pastovus, t. y. atitinkamais laikotarpiais jis tai augo, tai mažėjo.
Be to, kitų rinkos dalyvių (išskyrus pirmaujančias šešias įmones) užimamos
rinkų dalys išliko pakankamai nedidelės per visą tiriamąjį laikotarpį. UAB
„Antalis Lietuva“ įėjimas į rinką buvo sąlygotas išskirtinių aplinkybių, kurias
nurodė ir pagrindė Konkurencijos taryba. Be to, PIT yra pažymėjęs, kad
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pavienio atvejo, kai į atitinkamą rinką pateko stambus gamintojas, nepakanka
Komisijos išvadai, kad rinkai būdingas santykinis konkurentų pozicijų
stabilumas ir dideli patekimo į rinką barjerai, susilpninti (PIT 1994 m. spalio
27 d. sprendimas byloje John Deere Ltd prieš Komisiją, Nr. T-35/92, par. 78).
Ketvirta, rinkos augimas ir dinamiškumas, nuostolinga kai kurių
bendrovių veikla taip pat nesudaro pagrindo išplėstinei teisėjų kolegijai
pripažinti, kad Konkurencijos taryba padarė akivaizdžią vertinimo
klaidą. Juolab kad nagrinėjamas konkurencijos teisės pažeidimas gali būti
konstatuotas ne tik didelės koncentracijos oligopolinėje rinkoje (žr., pvz.,
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ir EBTT) 2003 m. spalio 2 d.
sprendimą Thyssen Stahl AG prieš Komisiją, Nr. C-194/99 P, par. 86-87).
Penkta, įmonių vieši pareiškimai apie planuojamus veiksmus rinkoje ir
numatomą konkurencinę kovą dėl rinkų dalių padidinimo nebūtinai visais
atvejais atspindi tai, ką šios įmonės realiai atlieka ar gali atlikti rinkoje.
Šešta, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti teismui
pateiktoje Komisijos nuomonėje išdėstyta pozicija dėl Komisijos 2005 m.
liepos 25 d. sprendimo vertinimo šioje byloje. Komisija nurodo, kad minėto
sprendimo išvados dėl „didelio konkurentų skaičiaus“ ir kt. turėtų būti
interpretuojamos su išlyga, kad šis tyrimas nebuvo susijęs su susitarimu. Be
to, Komisija pažymi, kad tai, jog ištyrusi jai praneštą koncentraciją Komisija
leido ją vykdyti, netrukdo konkurencijos institucijai, vertinančiai Sutarties 81
straipsnio taikymą, manyti, kad nagrinėjama rinka yra oligopolinė ir (arba)
koncentruota. Tokiu būdu Komisijos 2005 m. liepos 25 d. sprendimas šioje
byloje negali turėti jokios prejudicinės galios bei lemiamos reikšmės.
XII.
Dėl informacijos, kuria buvo keičiamasi, pobūdžio
Apeliantas UAB „Libra Vitalis“ apeliaciniame skunde, be kita ko,
nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ta informacija apie
bendroves, kuri buvo viešai prieinama, negali būti prilyginta tai informacijai,
už kurios keitimąsi bendrovės buvo nubaustos.
Byloje iš esmės nėra ginčo, kad šešios Konkurencijos tarybos apibrėžtose
rinkose pirmavusios bendrovės tarpusavyje keitėsi informacija, kuri leido
žinoti ne tik apie savo ir konkurentų užimamas rinkos dalis kreidinio ir biuro
popieriaus rinkose, bet taip pat, atlikus nesudėtingus skaičiavimus, bendrus
konkurentų pardavimus tonomis, atskirai kreidinio ir biuro popieriaus
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pardavimų tonomis bei popieriaus pardavimus pinigine išraiška. Šia
informacija apie konkrečių ūkio subjektų rinkos dalis ir pardavimų apimtis
buvo keičiamasi maždaug kas ketvirtį, siunčiant pranešimus elektroniniu
būdu, taip pat organizuojant susitikimus.
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi UAB „Libra Vitalis“ apeliaciniame
skunde išdėstytus argumentus dėl informacijos pobūdžio, neturi jokio
pagrindo abejoti dėl aukščiau paminėtos pirmosios instancijos teismo išvados.
Apeliantas nepateikė įrodymų, kad kiti atitinkamų popieriaus rinkų dalyviai
ir (arba) vartotojai (pirkėjai) galėjo tokiu pat dažnumu gauti tokio pat turinio,
detalumo ir aktualumo informaciją, kad kiti rinkos dalyviai, ypač patys
rodantys suinteresuotumą dalyvauti informacijos mainuose, būtų kviečiami
dalyvauti informacijos mainuose ar jiems sudarytos tinkamos sąlygos prie
analogiškos informacijos lengvai prieiti. Dėl šios priežasties išplėstinė teisėjų
kolegija negali laikyti nagrinėjamos informacijos viešai prieinama (vieša).
Pastebėtina, kad kito apelianto atstovė posėdžio Konkurencijos taryboje
metu pripažino, kad nagrinėjama informacija buvo konfidencialaus pobūdžio
(Konkurencijos tarybos bylos medžiagos 29 t., l. 38)
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nesutinka su UAB „Libra Vitalis“
argumentais, kad buvo keičiamasi bendro pobūdžio informacija. Turint
omenyje, kad buvo keičiamasi informacija apie konkrečių rinkos dalyvių
rinkos dalis ir pardavimų apimtis pagal atskiras popieriaus rūšis, laikyti
tokią informaciją bendro pobūdžio būtų klaidinga. Nagrinėjama informacija
yra akivaizdžiai individualaus pobūdžio. Ji negali būti sulyginta su statistine,
aukšto apibendrinimo lygio informacija, iš kurios nėra įmanoma nustatyti
atskirų (individualių) asmenų duomenų. Be to, ši informacija negali būti
laikoma ir istorine, nes joje buvo pakankamai aktualios (nepasenusios)
informacijos apie ūkio subjektų užimamas rinkos dalis ir pardavimų apimtis.
Šiuo atveju buvo keičiamasi informacija apie praėjusio metų ketvirčio
rezultatus ir toks apsikeitimas vykdavo pakankamai operatyviai.
Nėra pagrįsti ir UAB „Libra Vitalis“ argumentai, kad keitimasis ginčo
informacija yra teisės aktais įteisinta praktika. Konkurencijos tarybos 2000
m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 45 patvirtinta Pranešimo apie koncentraciją
pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka ir Tipinės
pranešimo apie koncentraciją formos 14 punktas jokiais būdais negali būti
interpretuojamas kaip leidžiantis keistis tokio pobūdžio informacija ir
tokiu dažnumu, koks buvo nustatytas šioje byloje. Be to, jei minėtas teisės
aktas tokį keitimąsi leistų (įteisintų), galėtų būti keliamas klausimas dėl
to, ar atitinkamos Konkurencijos tarybos patvirtinto teisės akto nuostatos
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neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai ir (arba) Sutarties
81 straipsnio 1 daliai.
XIII.
Dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visi
susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali
riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento
<...>. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 10 dalį, susitarimas – bet
kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos
sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio
subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio
junginio atstovų priimtą sprendimą.
Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kaip nesuderinami su
bendrąja rinka yra draudžiami: visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų
sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio
prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas
arba iškraipymas bendrojoje rinkoje.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tiek Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio 1 dalyje, tiek Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis
reguliavimas yra pakankamai panašus (savo turiniu, tikslais ir kt.), kad šiuo
atveju aiškinant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatyto draudimo
turinį ir esmę būtų galima atsižvelgti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
ir Pirmosios Instancijos Teismo praktiką konkurencijos teisės, taip pat ir
keitimosi informacija kaip konkurencijos teisės pažeidimo srityje, kaip bendro
pobūdžio gaire.
Kaip matyti iš Sutarties 81 straipsnio, konkurencijos teisės pažeidimai
gali būti konstatuoti arba pagal susitarimų, asociacijų sprendimų ar suderintų
veiksmų antikonkurencinį tikslą, arba pagal poveikį konkurencijai. Toks
išskyrimas pripažįstamas ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikoje
(žr., pvz., EBTT 2009 m. liepos 4 d. sprendimą T-Mobile Netherlands BV ir kt.
byloje, Nr. C-8/08, par. 28).
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad nors papildomuose
paaiškinimuose, pateiktuose apeliacinės instancijos teismui, Konkurencijos
taryba mėgina įrodinėti, kad nagrinėjamas susitarimas gali būti vertinamas
kaip susitarimas, kurio tikslas riboti konkurenciją (IV t., b. l. 67−71), tačiau
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skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo turinys nesudaro pagrindo
manyti, kad būtent tokio pobūdžio pažeidimą Konkurencijos taryba
inkriminavo apeliantams ir atitinkamai už būtent tokio pobūdžio pažeidimą
nubaudė. Konkurencijos tarybos nutarime konkrečiai nenurodoma, kad buvo
padarytas konkurencijos teisės pažeidimas pagal tikslą. Analogišką išvadą
padarė ir pirmosios instancijos teismas (III t., b. l. 84). Savo ruožtu, tokio
pobūdžio bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme galioja principas
non reformatio in peius, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas
bylą vien tik pagal nubaustų asmenų apeliacinius skundus, negali svarstyti
ir atitinkamai pripažinti, kad buvo padarytas kitokio ir, beje, sunkesnio
pavojingumo pobūdžio ir laipsnio konkurencijos teisės pažeidimas. Išplėstinės
teisėjų kolegijos manymu, pripažinus tokio pobūdžio pažeidimo padarymą
apeliacinės instancijos administraciniame teisme, kai toks pažeidimas nebuvo
konstatuotas skundžiamame Konkurencijos tarybos nutarime, be kita ko, būtų
iš esmės suvaržytos asmens teisės į gynybą, taip pat teisė būti išklausytam.
Todėl šioje byloje nėra jokio pagrindo svarstyti, ar buvo padarytas
konkurencijos teisės pažeidimas pagal tikslą.
Pagal Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką, apsikeitimas
informacija gali būti pripažintas Sutarties 81 straipsnio pažeidimu pagal
poveikį. Taip gali būti tuo atveju, kai keitimasis informacija sumažina arba
pašalina abejones dėl konkrečios rinkos veikimo, todėl apribojama įmonių
konkurencija (EBTT 1998 m. gegužės 28 d. sprendimas byloje John Deere Ltd
prieš Komisiją, Nr. C-7/95 P, par. 90; 2003 m. spalio 2 d. sprendimas byloje
Thyssen Stahl AG prieš Komisiją, Nr. C-194/99 P, par. 81). Iš tiesų iš pačios
Sutarties konkurencijos nuostatų prigimties matyti, kad kiekvienas ūkio
subjektas turi savarankiškai spręsti, kokios politikos laikysis bendrojoje
rinkoje (PIT 2008 m. liepos 8 d. sprendimas byloje BPB plc prieš Komisiją,
T-53/03, par. 107). Pagal Teisingumo Teismo praktiką toks savarankiškumo
reikalavimas draudžia bet kokius tiesioginius ar netiesioginius kontaktus tarp
ūkio subjektų, kurie galėtų arba daryti įtaką esamo ar galimo konkurento
veiklai rinkoje, arba atskleisti tokiam konkurentui, kaip toks ūkio subjektas
ketina toliau elgtis rinkoje arba kokių naujų veiksmų joje imtis, kai tokių
kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų
atitinkamoje rinkoje atsiradimas, atsižvelgiant į tiekiamų produktų ar
paslaugų pobūdį, įmonių skaičių ir dydį bei rinkos apimtį (EBTT 2006 m.
lapkričio 23 d. sprendimas byloje Asnef–Equifax, Nr. C-238/05, par. 52). Tačiau
bet kokiu atveju šis savarankiškumo reikalavimas neatima iš ūkio subjektų
teisės protingai prisiderinti prie savo konkurentų esamo ar numanomo elgesio
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(EBTT 1999 m. liepos 8 d. sprendimas Komisija prieš Anic Partecipazioni, Nr.
C‑49/92 P, par. 117).
Kalbant apie informacijos mainų teisėtumą, iš Europos Bendrijų teismų
praktikos aišku, kad tikrai konkurencingoje rinkoje aplinkybė, jog ūkio
subjektas, siekdamas pritaikyti savo elgesį rinkoje, atsižvelgia į informaciją
apie rinkos veikimą, kurią gauna pasinaudodamas informacijos mainų
sistema, negali, atsižvelgiant į dekoncentruotą pasiūlos pobūdį, sumažinti
ar pašalinti kitų ūkio subjektų netikrumo dėl savo konkurentų elgesio
numatomumo. Tačiau labai koncentruotoje oligopolinėje rinkoje informacijos
mainai rinkoje leidžia ūkio subjektams sužinoti savo konkurentų pozicijas
rinkoje ir prekybos strategijas ir taip gerokai susilpninti tarp ūkio subjektų
egzistuojančią konkurenciją (EBTT 1998 m. gegužės 28 d. sprendimas
byloje John Deere Ltd prieš Komisiją, Nr. C-7/95 P, par. 88, 90). Kita vertus,
Europos Bendrijų teismai nėra atmetę galimybės keitimąsi informacija laikyti
neteisėtu ir tais atvejais, kai rinka nėra labai koncentruota oligopolinė rinka
(žr. Komisijos 2009 m. liepos 20 d. nuomonę ir jos 29−30 p. nurodytą teismų
praktiką (IV t., b. l. 55−56).
Pastebėtina, kad jei nėra priešingų įrodymų, kuriuos privalo pateikti
suinteresuotieji ūkio subjektai, daroma prielaida, kad suderintuose veiksmuose
dalyvaujantys ir rinkoje tebeveikiantys ūkio subjektai, nustatydami savo elgesį
šioje rinkoje, atsižvelgia į informaciją, kuria keičiasi su savo konkurentais.
Ypač tai taikytina tuo atveju, kai įmonės reguliariai ilgą laiką derina savo
veiksmus (pvz., PIT 2002 m. kovo 20 d. sprendimas byloje HFB Holding für
Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ir kt. prieš Komisiją,
Nr. T-9/99, par. 216).
Taigi, pagal Teisingumo Teismo praktiką, bylose dėl keitimosi
informacija ši veikla pažeidžia konkurencijos taisykles, kai ji sumažina
arba panaikina tam tikrą netikrumą dėl nagrinėjamos rinkos veikimo ir to
pasekmė yra, kad konkurencija tarp įmonių yra apribojama (EBTT 2006
m. lapkričio 23 d. sprendimas byloje Asnef–Equifax, Nr. C-238/05, par.
51). Pabrėžtina, kad Sutarties 81 straipsniu draudžiamas tiek realus, tiek
potencialus antikonkurencinis poveikis (Komisijos 2009 m. liepos 20 d.
nuomonės 26 p. ir jame nurodyta teismų praktika (IV t., b. l. 54−55).
Keitimosi informacija sistema, siekiant nustatyti, ar ji atitinka Bendrijos
konkurencijos taisykles, paprastai negali būti įvertinta abstrakčiai. Toks
vertinimas dažniausiai priklauso nuo ekonomikos sąlygų nagrinėjamose
rinkose ir pačios sistemos charakteristikų, ypač nuo jos tikslo, prieigos ir
dalyvavimo keičiantis informacija sąlygų, o taip pat informacijos, kuria
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keičiamasi, pobūdžio – ji gali būti, pavyzdžiui, vieša arba konfidenciali, detali
arba apibendrinta, apie praeitį arba apie dabartį – jos dažnumo ir reikšmės
nustatant kainas, apimtis ar paslaugų sąlygas (EBTT 2006 m. lapkričio 23 d.
sprendimas byloje Asnef–Equifax, Nr. C-238/05, par. 54).
Kaip minėta, bendrovės šioje byloje keitėsi individualaus pobūdžio,
neapibendrinta, ne statistinio ir ne istorinio pobūdžio, o individualizuota ir
pakankamai detalia informacija apie konkrečių ūkio subjektų (konkurentų)
rinkos dalis ir pardavimų apimtis. Ši informacija nebuvo sena ir nebeaktuali,
nes informuodavo apie metų ketvirčio rezultatus, ir šia informacija, pasibaigus
atitinkamam ketvirčiui, buvo apsikeičiama pakankamai operatyviai. Be to, ji
nebuvo vieša, nes ji nebuvo tokiu pat mastu, dažnumu ir turinio detalumu
prieinama kitiems rinkos dalyviams ir (arba) vartotojams (pirkėjams).
Pastebėtina, kad Komisijos praktika leidžia manyti, kad panašaus aktualumo ir
turinio informacijos apsikeitimui tokiu dažnumu, kuris nustatytas šioje byloje,
Komisija iš esmės prieštaravo (pvz., Komisijos pranešimas CEPI-Cartonboard
byloje (Oficialusis leidinys, 1996 C 310, p. 3); Komisijos 1986 m. gruodžio 2
d. sprendimas byloje Nr. IV/31.128 - Fatty Acids (Oficialusis leidinys, 1987 L
003, p. 17). Teisės doktrinoje, remiantis gausia Komisijos ir teismų praktika,
taip pat nurodoma, kad aktualios (naujos) ir detalios informacijos apie
individualius ūkio subjektus apsikeitimas, tikėtina, gali pažeisti Sutarties 81
straipsnio 1 dalį (Van Bael, Ivo; Bellis, Jean-François. Competition law of the
European Community. Kluwer Law International, 2005, p. 429), pabrėžiama,
kad Komisija yra laikiusi Sutarties pažeidimu keitimąsi informacija apie
gamybos ir pardavimų apimtis, rinkos dalis (Capobianco, A. Information
Exchnage under EC Competition Law. Common Market Law Review, 2004, nr.
41, p. 1263−1264).
Išplėstinė teisėjų kolegija, visapusiškai įvertinusi pagrindines
informacijos, kuria keitėsi bendrovės, charakteristikas, keitimosi ja dažnį, jos
neprieinamumą kitiems rinkos dalyviams ir kitas su ja susijusias aplinkybes,
neturi pakankamo pagrindo nesutikti su Konkurencijos tarybos nutarime
padaryta išvada, kad keitimasis informacija galėjo veikti įmonių elgesį
rinkoje, nes jos galėjo stebėti ir, atsižvelgdamos į turimus duomenis, per
tris ataskaitinius mėnesius priimti atitinkamus komercinius sprendimus ir
pakankamai greitai sužinoti, koks yra tokių sprendimų rezultatas bendrame
atitinkamų popieriaus rinkų kontekste. Kitaip tariant, byloje surinkti
įrodymai leidžia daryti išvadą, jog nagrinėjamas keitimasis informacija
sumažino arba panaikino tam tikrą netikrumą dėl nagrinėjamų rinkų
veikimo.
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Skundžiamame nutarime Konkurencijos taryba nurodė, kad
nagrinėjamo pobūdžio informacijos mainų konkurencijos ribojimo poveikis
galėjo pasireikšti dviem būdais: 1) paskatų konkuruoti sumažėjimu ir 2)
kliūčių patekti į atitinkamas rinkas padidėjimu. Išplėstinės teisėjų kolegijos
manymu, tiek skundžiamame Konkurencijos tarybos nutarime, tiek
kituose šios institucijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose,
pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuose yra pakankamai
įtikinamų, nuoseklių ir logiškų argumentų dėl nagrinėjamo keitimosi
informacijos galimo antikonkurencinio poveikio. Jis negali būti laikomas
ir nereikšmingu, nes, be kita ko, buvo skirtas pirmaujantiems atitinkamų
rinkų dalyviams, kurių veiksmai galėjo daryti didžiausią įtaką joms. Taigi
atsižvelgdama į nagrinėjamų rinkų struktūrą, jų veikimo ekonominį kontekstą
ir informacijos, kuria buvo keičiamasi, charakteristikas, keitimosi dažnį ir
aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad Konkurencijos tarybos
išvados apie informacijos mainų antikonkurencinį poveikį yra padarytos
nepažeidžiant esminių procedūrinių taisyklių, yra pakankamai išsamiai ir
įtikinamai motyvuotos, byloje nėra duomenų apie tai, kad darant šias išvadas
buvo remiamasi netiksliomis ar iškreiptomis faktinėmis aplinkybėmis ar
piktnaudžiauta įgaliojimais.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę ir
Bendrijos teismų praktiką, neturi pagrindo abejoti tuo, kad ne fragmentiškos,
o pakankamai koncentruotos ir (arba) oligopolinės rinkos skaidrumo
dirbtinis padidinimas, pasiekiamas konkurentams keičiantis informacija, kuri
yra detali, individuali, aktuali (nesena) ir kitiems viešai neprieinama, gali
reikšmingai sumažinti vidinę konkurenciją tarp keitimosi informacija dalyvių,
o taip pat apriboti išorinę konkurenciją tarp keitimosi informacija dalyvių
ir naujų rinkos dalyvių. Keitimosi informacija sistemos dalyviai, turėdami
išsamią ir aktualią informaciją apie kitus rinkos dalyvius, tokioje rinkoje
paprastai praranda suinteresuotumą aktyviai tarpusavyje konkuruoti, nes bet
kokie jų reikšmingesni veiksmai gali būti greitai pastebėti ir į tai operatyviai
sureaguota priimant atsakomuosius sprendimus (veiksmus). Be to, nauji ar
kiti rinkos dalyviai, neprisijungę arba dėl besikeičiančių informacija dalyvių
valios neprijungti prie keitimosi informacija sistemos, nedisponuotų ta
pakankamai reikšmingo pobūdžio ir aktualumo informacija, kuria disponuoja
besikeičiantys informacija dalyviai, kas lemtų nepalankią jų konkurencinę
padėtį, lyginant su keitimosi informacija dalyviais, ir trukdytų efektyviai
konkuruoti su jais. Savo ruožtu, prisijungę prie keitimosi informacija
sistemos, jie taip pat atsidurtų nepalankesnėje padėtyje, nes kiti (senesni)
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rinkos dalyviai, pasinaudodami gaunama informacija, galėtų atitinkamai
reaguoti į naujo konkurento veiksmus, užkirsdami kelią ar trukdydami jam
užimti jų turimas rinkų dalis. Taigi keitimosi informacija sistema tam tikrais
atvejais gali reikšmingai sumažinti rinkos dalyvių priimamų sprendimų
savarankiškumą, tokiu būdu pakeičiant normalios konkurencijos riziką
praktiniu bendradarbiavimu. Žinoma, minėto antikonkurencinio poveikio
(galimo poveikio) nustatymas, kaip minėta, iš esmės negali būti sprendžiamas
abstrakčiai. Inter alia gali (turi) būti įvertinta rinkos struktūra ir jos veikimo
ekonominis kontekstas, informacijos, kuria buvo keičiamasi, charakteristikos
ir kitos su ja (apsikeitimu ja) susijusios aplinkybės (keitimosi dažnis ir
pan.). Tačiau to, kad šiai bylai reikšmingos aplinkybės buvo neįvertintos ar
įvertintos akivaizdžiai klaidingai, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, šioje
byloje konstatuoti negalima.
Pastebėtina, kad UAB „Libra Vitalis“ apeliaciniame skunde akcentuoja,
kad per ketverius keitimosi informacija metus potencialus konkurencijos
apribojimo poveikis turėjo realiai pasireikšti. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų
kolegija pastebi, kad, kaip minėta, Sutarties 81 straipsniu draudžiamas
tiek realus, tiek potencialus antikonkurencinis poveikis. Tą patvirtina ir
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje esanti nuostata, kad „visi
susitarimai, <...> kurie <...> gali riboti konkurenciją, yra draudžiami <...>“.
Be to, negali būti vienareikšmiškai atmesta tai, kad jei keitimosi informacija
nebūtų buvę, bendrovių, kurios keitėsi informacija, rinkos dalys ar prekių
kainos būtų buvusios kitokios. Tai, savo ruožtu, jau būtų realus poveikis
konkurencijai. Tačiau akivaizdu, kad pateikti tiesioginių įrodymų, kokia būtų
situacija, jei keitimosi informacija nebūtų buvę, taip pat koks galėtų būti
atitinkamų susitarimų, suderintų veiksmų ar asociacijų sprendimų potencialus
antikonkurencinis poveikis, yra praktiškai neįmanoma ir iš Konkurencijos
tarybos to negali būti reikalaujama.
Apibendrindama aukščiau paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendžia, kad Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Šią išvadą, be jau paminėto,
sustiprina ir tai, kad didžioji dalis ūkio subjektų, dalyvavusių nagrinėjamame
informacijos keitimesi, neskundė Konkurencijos tarybos nutarimo, o pačios
įmonės apsikeitimą informacija nutraukė netrukus po Lietuvos įstojimo į
Europos Sąjungą.
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XIV.
Dėl pirmosios instancijos teismo veikimo ultra vires
UAB „Papyrus Lietuva“ (buvusi – UAB „Schneidersöhne Baltija“)
apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas veikė ultra
vires ir todėl priėmė neteisėtą sprendimą.
Pirma, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad skirtingai nei nurodo
apeliantas, pirmosios instancijos teismas nekonstatavo savarankiško
konkurencijos teisės pažeidimo dėl veiksmų UAB „Lirsona“ atžvilgiu, o tiesiog
atkreipė dėmesį į Konkurencijos tarybos byloje užfiksuotą ir apeliantui jau
seniai žinomą faktinę aplinkybę, apie kurią buvo užsiminta dar Konkurencijos
tarybos Kartelių skyriaus pranešime (I t., b. l. 59) ir diskutuojama posėdžio
Konkurencijos taryboje metu (Konkurencijos tarybos bylos medžiagos 29 t.,
l. 34, 38).
Antra, pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstyti teiginiai, kad
„šešios bendrovės, <...> iš esmės buvo pasidalinusios rinkos dalis“, „kad 6
ūkio subjektai, užimantys apie 90 procentų atitinkamų rinkų, derina savo
veiksmus tokiu būdu, kad jų rinkos dalys išliktų kuo stabilesnės“, išplėstinės
teisėjų kolegijos manymu, iš esmės atspindi tik pirmosios instancijos teismo
nuomonę dėl galimų bendrovių veiksmų tikslų, vertinant per išorinio ir
objektyvaus stebėtojo prizmę. Nors formaliai jie gali būti traktuojami kaip
išeinantys už Konkurencijos tarybos pateiktų kaltinimų ir konstatuotų
pažeidimų ribų (Konkurencijos tarybos nutarimas, kaip minėta, neleidžia
teigti, kad buvo nustatytas konkurencijos teisės pažeidimas pagal tikslą),
tačiau, atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų visumą,
nesudaro pagrindo naikinti šio teismo sprendimo.
XV.
Dėl Sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimo
Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kaip nesuderinami su
bendrąja rinka yra draudžiami: visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų
sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio
prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas
arba iškraipymas bendrojoje rinkoje. Atsižvelgiant į Bendrijos teismų ir
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Europos Komisijos praktiką, Sutarties 81 straipsnio taikymui inter alia būtina,
kad pakankamai tikėtinai būtų nustatyta, jog nagrinėjamas susitarimas
gali tiesiogiai ar netiesiogiai, realiai arba potencialiai paveikti prekybą tarp
valstybių narių (Komisijos gairių dėl poveikio prekybai sąvokos, vartojamos
EB sutarties 81 ir 82 straipsniuose (toliau – ir Komisijos gairės dėl poveikio
prekybai), 23 p.). Be to, toks poveikis turi būti reikšmingas (Komisijos gairių
dėl poveikio prekybai 13 p.).
Pastebėtina, kad Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje visų pirma kalbama
apie atitinkamus veiksmus (įmonių susitarimus, suderinus veiksmus ir
asociacijų sprendimus) ir, jei tenkinamos minėtoje teisės normoje nustatytos
sąlygos, juos draudžia. Taigi poveikis prekybai tarp valstybių narių negali būti
vertinamas visiškai atsiribojant nuo pačių veiksmų, kurie jį (poveikį) ir gali
sukelti. Tačiau Sutarties 81 straipsnis Lietuvoje įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės
1 d. Taigi asmenų veiksmai, atlikti iki šios datos, negali būti kvalifikuojami
kaip Sutarties 81 straipsnio pažeidimas (lex retro non agit). Išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, šių aplinkybių Konkurencijos taryba tinkamai neįvertino.
Kaip matyti iš jos pateiktų procesinių dokumentų, pagrįsdama savo poziciją
dėl Sutarties 81 straipsnio pažeidimo, ji akcentavo, jog šiuo atveju ypatingai
svarbus yra ne tik pats veiksmas, kai ūkio subjektai apsikeičia informacija,
bet taip pat ir to apsikeitimo bei prieš tai buvusių apsikeitimų poveikis (pvz.,
I t., b. l. 115). Taigi Konkurencijos taryba neskyrė reikiamo dėmesio tam, kad
nustatytų, ar tie veiksmai, kurie buvo atlikti po 2004 m. gegužės 1 d., vertinant
juos izoliuotai nuo veiksmų, atliktų iki 2004 m. gegužės 1 d., pakankamai
tikėtinai galėjo nulemti reikšmingą poveikį prekybai tarp valstybių narių.
Išplėstinė teisėjų kolegija, nekartodama jau aukščiau išdėstytų argumentų,
susijusių su informacijos mainų vertinimu Konkurencijos įstatymo 5
straipsnio kontekste, turi pagrindo abejoti, ar tie veiksmai, kurie buvo atlikti
po 2004 m. gegužės 1 d. (po šios datos informacija buvo apsikeista tik vieną
kartą), patys savaime galėjo padaryti reikšmingą poveikį prekybai tarp
valstybių narių.
Be to, pastebėtina, kad vertinant poveikį prekybai tarp valstybių narių
inter alia reikšmės gali turėti susitarimų ar suderintų veiksmų pobūdis,
prekių, kurias apėmė susitarimas ar veiksmai, savybės, nagrinėjamų ūkio
subjektų padėtis ir reikšmingumas (Komisijos gairių dėl poveikio prekybai
28 p.). Būtina atsižvelgti ir į teisinę bei ekonominę aplinką (Komisijos gairių
dėl poveikio prekybai 32, 49 p.). Ši analizė negali būti grindžiama nutolusiu
ar hipotetiniu efektu (poveikiu) (Komisijos gairių dėl poveikio prekybai 43
p.). Poveikio reikšmingumas gali būti matuojamas ir absoliučiais dydžiais
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(apyvarta) (Komisijos gairių dėl poveikio prekybai 47 p.). Komisija yra
nurodžiusi, kad susitarimai tarp smulkių ir vidutinių įmonių, kaip jos
apibrėžtos Komisijos 1996 m. balandžio 3 d. rekomendacijos dėl smulkių ir
vidutinių įmonių apibrėžimo (96/280/EB) priede, paprastai negali paveikti
prekybos tarp valstybių narių (Komisijos gairių dėl poveikio prekybai 50
p.). Vienas iš kriterijų, pagal kurį nustatoma, ar įmonė gali būti priskirta prie
smulkių ir vidutinių įmonių, yra jos metinės apyvartos dydis, kuris negali būti
didesnis kaip 40 mln. eurų. Kai susitarimas apima tik vienos valstybės narės
teritoriją, gali būti reikalinga atlikti detalesnį tyrimą dėl tokio susitarimo
galimybės paveikti prekybą tarp valstybių narių (Komisijos gairių dėl
poveikio prekybai 77 p.). Horizontalaus bendradarbiavimo susitarimai, kurie
apsiriboja viena valstybe nare ir nėra tiesiogiai susiję su importu ir eksportu,
nepriklauso tai susitarimų kategorijai, kurie vien tik pagal savo pobūdį jau
gali paveikti prekybą tarp valstybių narių. Labai kruopštus tyrimas gali būti
reikalingas tokiais atvejais (Komisijos gairių dėl poveikio prekybai 83 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau paminėtus kriterijus
ir aplinkybes, nagrinėjamų veiksmų pobūdį ir jų trukmę po Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą, taip pat įvertinusi Konkurencijos tarybos
pateiktus argumentus dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių, sprendžia,
kad turi pagrindą abejoti dėl Konkurencijos tarybos išvadų šiuo klausimu.
Konkurencijos tarybos pateikti argumentai nėra pakankamai įtikinami
ir visapusiški, kad leistų teigti, jog šiuo atveju nėra kalbama apie iš esmės
hipotetinį ir pernelyg nutolusį poveikį prekybai tarp valstybių narių. Nors
skundžiamame nutarime Konkurencijos taryba nurodo, kad nagrinėjami
veiksmai turėjo tiesioginę įtaką importo į Lietuvą apimtims, tačiau įtikinamai
to jokiais įrodymais ir argumentais nepagrindžia. Apskritai nagrinėjami
veiksmai negali būti vienareikšmiškai priskiriami prie tiesiogiai susijusių su
importu ar eksportu, po 2004 m. gegužės 1 d. jie truko neilgai, bendrovių
apyvartos, vertinant Bendrijos lygmeniu, taip pat pakankamai nedidelės,
Lietuvos rinka santykinai maža. Išplėstinė teisėjų kolegija mano, kad taikyti
Sutarties 81 straipsnio 1 dalį šioje byloje nebuvo pakankamo pagrindo.
Atsižvelgdama į paminėtą, į principą, kad visos pagrįstos abejonės turi
būti vertinamos kaltinamojo naudai, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad
Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo buvo pripažinta, kad apeliantai
(taip pat ir UAB „Papyrus Distribution“, kurios teises ir pareigas perėmė UAB
„Schneidersöhne Baltija“) pažeidė Sutarties 81 straipsnio 1 dalį, nėra teisėtas
ir pagrįstas, jis naikintinas. Atitinkamai keistinas ir pirmosios instancijos
teismo sprendimas.
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XVI.
Dėl baudų dydžių
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šioje byloje nebuvo
pagrindo taikyti ir pripažinti Sutarties 81 straipsnio pažeidimo, mano,
kad yra pagrindas persvarstyti apeliantams paskirtų baudų dydžius. Toks
sprendimas inter alia grįstinas tuo, kad Konkurencijos taryba, parinkdama
baudos dydį, vertino ir tai, kad buvo padarytas Sutarties 81 straipsnio
pažeidimas. Atsižvelgdama į tai, kad Konkurencijos taryba buvo konstatavusi
Sutarties 81 straipsnio pažeidimą tik nuo 2004 m. gegužės 1 d., kai tuo tarpu
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas buvo konstatuotas 1999 metų
– 2004 metų gegužės mėn. laikotarpiu, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
kad yra pagrindas sumažinti apeliantui UAB „Libra Vitalis“ paskirtos baudos
dydį vienu aštuntadaliu (12,5 procento), t. y. nuo 194 850 Lt iki 170 494 Lt.
Kitų pagrindų mažinti baudos dydį teismas nenustatė. Apelianto UAB „Libra
Vitalis“ argumentai šiuo klausimu nėra įtikinami ir pakankamai pagrįsti.
Šiam apeliantui skirtos baudos procentinis dydis, turint omenyje, kad jo
maksimalus dydis gali siekti net iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų
praėjusiais ūkiniais metais (Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 d.), nėra toks
didelis, kad galėtų būti laikomas aiškiai neproporcingu. Remtis šio apelianto
nurodomomis Komisijos gairėmis šiuo atveju nėra teisinio pagrindo ir
būtinybės.
Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nusprendė
sumažinti kitam apeliantui, t. y. UAB „Papyrus Lietuva“ (ankstesnis įmonės
pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Schneidersöhne Baltija“), skirtą
baudą nuo 235 330 Lt iki 179 450 Lt. Šį sprendimą teismas grindė tuo, kad
įstatymai nenumato galimybės įskaityti į baudą kitam ūkio subjektui skirtiną
baudą, o nagrinėjamu atveju UAB „Papyrus Distribution“, kuri taip pat buvo
pripažinta padariusi konkurencijos teisės pažeidimą, buvo prijungta prie
UAB „Schneidersöhne Baltija“. Konkurencijos taryba, atsiliepime į apeliacinį
skundą remdamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu,
prašo šį pirmosios instancijos teismo sprendimą peržiūrėti (III t., b. l. 160).
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad, kaip minėta, nagrinėjant tokio
pobūdžio bylas apeliacinės instancijos teisme turi būti laikomasi non
reformatio in peius (draudimo bloginti skundą padavusio asmens padėtį)
principo, kuris reiškia, kad skundą padavusio asmens padėtis negali būti
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bloginama, jei kiti suinteresuoti asmenys skundo nepateikė. Tad padidinti
skirtos baudos dydį, nesant Konkurencijos tarybos skundo, teismas negali. Kita
vertus, tai neapriboja teismo galių vertinti, ar yra pagrindas dar labiau mažinti
paskirtos baudos dydį, kurį pirmosios instancijos teismas jau ir taip sumažino.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos įstatymai išties
konkrečiai nenumato galimybės įskaityti į baudą kitam ūkio subjektui
skirtiną baudą. Kita vertus, Lietuvos įstatymai nedraudžia ūkio subjektui,
perėmusiam kito juridinio asmens, kuris teisiniu požiūriu pasibaigė, teises
ir pareigas, priskirti atsakomybę už to asmens, kurio teises ir pareigas jis
perėmė, padarytus konkurencijos teisės pažeidimus. Šiuo aspektu pastebėtina,
jog pagal Pirmosios Instancijos Teismo praktiką, kai tarp pažeidimo
padarymo ir momento, kai nagrinėjamas ūkio subjektas turi atsakyti už jį,
asmuo, atsakingas už šio ūkio subjekto veiklą, teisiškai pasibaigė, visų pirma
būtina nustatyti fizinių ir žmogiškųjų elementų junginį, kuris prisidėjo prie
pažeidimo padarymo, o po to nustatyti asmenį, kuris tapo atsakingu už jų
veikimą, taip išvengiant to, kad dėl asmens, atsakingo už jų veikimą tada, kai
pažeidimas buvo padarytas, išnykimo ūkio subjektas išvengtų atsakomybės
už jį (PIT 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Enichem Anic SpA
prieš Komisiją, Nr. T-6/89, par. 237). Konkurencijos taisykles pažeidusio
subjekto teisinės ar organizacinės reformos nebūtinai lemia tai, kad sukurta
nauja įmonė nėra atsakinga už pirmtakės padarytus konkurencijos taisyklių
pažeidimus, jei ekonominiu požiūriu abu subjektai sutampa (EBTT 2009 m.
rugsėjo 24 d. sprendimas sujungtoje byloje Erste Group Bank AG ir kt. prieš
Komisiją, Nr. C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P ir C‑137/07 P, par. 79).
Kada nagrinėjamas ūkio subjektas nustoja egzistuoti sujungiant jį su pirkėju,
pastarasis perima jo turtą ir atsakomybę už Bendrijos teisės pažeidimus (PIT
2006 m. gruodžio 14 d. sprendimas sujungtoje byloje Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG prieš Komisiją, Nr. nuo T-259/02 iki T-264/02 ir T‑271/02,
par. 326). Suiker Unie byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teismas,
atsižvelgdamas į tai, kad naujas subjektas perėmė visas anksčiau egzistavusių
ūkio subjektų teises ir pareigas, neprieštaravo tam, kad Komisija priskyrė
atsakomybę už konkurencijos teisės pažeidimą naujam ūkio subjektui (EBTT
1975 m. gruodžio 14 d. sprendimas sujungtoje byloje Coöperatieve Vereniging
„Suiker Unie” UA ir kt. prieš Komisiją, Nr. nuo 40 iki 48, 50, nuo 54 iki 56, 111,
113 ir 114/73, par. 80, 84).
Konkurencijos taryba nustatė ir dėl to byloje nėra ginčo, kad
UAB „Papyrus Distribution“, kuri taip pat buvo pripažinta pažeidusia
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, buvo prijungta prie UAB
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„Schneidersöhne Baltija“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Papyrus Lietuva“),
kuri perėmė visas šios įmonės teises ir pareigas. Todėl išplėstinė teisėjų
kolegija mano, kad Konkurencijos taryba galėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“
priskirti atsakomybę už UAB „Papyrus Distribution“ konkurencijos teisės
pažeidimus, padarytus iki jos prijungimo prie UAB „Schneidersöhne Baltija“.
Tačiau, kaip minėta, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pagal
nubausto asmens apeliacinį skundą, padidinti baudos jau nebegali.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad pirmosios instancijos
teismas pripažino, kad UAB „Schneidersöhne Baltija“ padėjo Konkurencijos
tarybos tyrimo metu ir tai laikytina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe,
tačiau nusprendė, kad į tai jau buvo atsižvelgta skiriant baudą. Tačiau bylos
medžiaga neleidžia teigti, kad Konkurencijos taryba laikė, jog šios įmonės
veikoje yra lengvinančių aplinkybių, ir į tai atsižvelgė. Apie lengvinančias
aplinkybes skundžiamame nutarime nenurodoma. Kartelių skyriaus pranešime
pažymėta, kad tyrimo metu lengvinančių aplinkybių nenustatyta (I t., b. l.
71). Taigi pirmosios instancijos teismas, pripažinęs lengvinančios aplinkybės
egzistavimą, turėjo pagrindą sumažinti šiam apeliantui paskirtą baudą. Tačiau
įvertinus tai, kad Konkurencijos taryba galėjo šiai įmonei priskirti atsakomybę
už UAB „Papyrus Distribution“ konkurencijos teisės pažeidimus, padarytus iki
jos prijungimo prie UAB „Schneidersöhne Baltija“, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo dar labiau mažinti šiai įmonei
pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytą baudos dydį (179 450 Lt).
Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nustatytas baudos dydis
nemažinamas ir vienu aštuntadaliu (12,5 proc.), kaip tai padaryta UAB „Libra
Vitalis“ atžvilgiu. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad pirmosios instancijos
teismas iš esmės nemotyvavo savo sprendimo dėl lengvinančios aplinkybės
buvimo (padėjimo Konkurencijos tarybai tyrimo metu), kas apskritai sudaro
pagrįstas prielaidas manyti, kad ši lengvinanti aplinkybė galėjo būti nustatyta
nepagrįstai. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad kiti UAB „Schneidersöhne
Baltija“ (dabar – UAB „Papyrus Lietuva“) nurodyti argumentai dėl baudos
dydžio mažinimo nėra teisiškai pagrįsti ir todėl atmetami.
XVII.
Dėl išlaidų atlyginimo
Apeliantas UAB „Libra Vitalis“ apeliaciniame skunde išdėstė
teismui prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo
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Konkurencijos tarnybos žyminį mokestį, atstovavimo išlaidas, išlaidas
susijusias su bylos nagrinėjimu ir kitas apelianto patirtas išlaidas. Kartu su
apeliaciniu skundu buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys tam tikras UAB
„Libra Vitalis“ išlaidas advokato teisinei pagalbai.
ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios
naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalyje taip pat numatyta, kad proceso
šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir
atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas
Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Apeliantas pateikė tris advokato sąskaitas faktūras su ataskaitomis apie
suteiktų teisinių paslaugų turinį, kurių bendra vertė yra 12 567 Lt. Tačiau
apmokėta iš šios sumos yra tik 10 443 Lt (III t., b. l. 126), todėl tik šios sumos
priteisimas gali būti svarstomas. Dėl šios priežasties teismas nesprendžia dėl
2007 m. gegužės 31 d. sąskaitoje faktūroje ir ataskaitoje nurodytų sumų už
paslaugas priteisimo (III t., b. l. 124−125).
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino
užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą
(paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte
nustatyta, jog priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas
maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant jose nustatytus koeficientus, kurių
pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali
mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju apskaičiuojant
priteistiną užmokestį už advokato pareiškėjui suteiktas paslaugas, turi
būti vadovaujamasi Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 298 „Dėl
minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ ir pagrindu imamas 600 Lt dydžio
MMA, nes būtent toks dydis galiojo paslaugų teikimo metu.
Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, jog nustatant priteistino užmokesčio
už teikiamas paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų
8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir 2.1−2.8 papunkčiuose išvardintus
kriterijus. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į Rekomendacijų
2.1; 2.2; 2.5; 2.7 bei 11 punktus, nuo rekomenduojamų maksimalių dydžių,
sprendžiant dėl svarstomose sąskaitose faktūrose nurodytų paslaugų, gali būti
nukrypta, juos padidinant 50 proc., kadangi byla teisės aiškinimo ir taikymo
aspektu buvo itin sudėtinga.
Apeliantas už skundo apygardos administraciniam teismui parengimą
prašo 5 400 Lt + 18 procentų PVM, tačiau pagal Rekomendacijų 8.2 punktą,
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už skundo pirmosios instancijos teismui parengimą nagrinėjamu atveju galėtų
būti priteista 2 700 Lt (3 x 1,5 x 600). Kitos 2006 m. gruodžio 11 d. sąskaitoje
faktūroje ir ataskaitoje (III t., b. l. 120−121) nurodytos sumos, išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, neatsiejamos nuo skundo parengimo, yra prie jų
priskiriamos ir atskirai nepriteisiamos.
2007 m. balandžio 2 d. sąskaitoje faktūroje ir ataskaitoje
nurodomos teisinės paslaugos, išskyrus susitikimą su prof. V. Pranuliu,
gali būti įvertinamos taikant koeficientą, nustatytą atstovavimui teisme
(Rekomendacijų 10 p.). Tačiau šiuo atveju reikia pastebėti, kad 2007 m. kovo
21 d. teismo posėdis truko 20 min. (II t., b. l. 136−138). Todėl, vadovaujantis
Rekomendacijų 9 ir 10 punktais, atstovavimo išlaidų galima būtų priteisti
už 4 val. Atstovavimo išlaidos už susitikimą su prof. V. Pranuliu negali būti
priteisiamos, nes šis asmuo buvo kviečiamas byloje specialistu, t. y. nešališku
teismo pagalbininku sprendžiant klausimus, kuriems reikia specialiųjų žinių.
Dėl šios priežasties išplėstinė teisėjų kolegija neturi pakankamo pagrindo
manyti, kad šis advokato susitikimas buvo būtinas tinkamam atstovavimui
teisme. Juolab kad toks advokato elgesys gali kelti abejonių ir dėl to, ar šiuo
atveju nebuvo pažeista advokato etika. Taigi pagal 2007 m. balandžio 2 d.
sąskaitą faktūrą ir ataskaitą apeliantui galėtų būti priteista 540 Lt (0,15 x 1,5 x
600 x 4).
Atsižvelgus į tai, kad patenkinta iš viso 12,5 proc. reikalavimų, apeliantui
UAB „Libra Vitalis“ priteisiama 405 Lt atstovavimo išlaidų ((2 700 + 540) x
12,5 proc./100 proc.) ir 18,75 Lt žyminio mokesčio ((100 + 50) x 12,5 proc./100
proc.). Duomenų apie kitas išlaidas, kurios galėtų būti priteisiamos, nėra.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
UAB „Papyrus Lietuva“ (ankstesnis įmonės pavadinimas – UAB
„Schneidersöhne Baltija“) ir UAB „Libra Vitalis“ apeliacinius skundus
patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d.
sprendimą pakeisti.
Panaikinti Konkurencijos tarybos 2006 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 2S13 „Dėl popieriumi prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Europos bendrijos
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steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“ dalį, kuria buvo pripažinta,
kad UAB „Libra Vitalis“, UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Papyrus
Distribution“ 2004 m. gegužės mėnesį atliktais veiksmais pažeidė Europos
bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį.
Sumažinti UAB „Libra Vitalis“ Konkurencijos tarybos 2006 m. spalio
26 d. nutarimu Nr. 2S-13 „Dėl popieriumi prekiaujančių ūkio subjektų
veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
ir Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“ skirtą
baudą iki 170 494 Lt (vieno šimto septyniasdešimties tūkstančių keturių šimtų
devyniasdešimt keturių litų).
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d.
sprendimo dalį, taip pat ir dėl baudos sumažinimo UAB „Schneidersöhne
Baltija“ (dabar – UAB „Papyrus Lietuva“) iki 179 450 Lt, palikti nepakeistą.
Priteisti UAB „Libra Vitalis“ naudai iš Konkurencijos tarybos 405 Lt
(keturis šimtus penkis litus) atstovavimo išlaidų ir 18,75 Lt (aštuoniolika
litų ir septyniasdešimt penkis centus) žyminio mokesčio, iš viso – 423,75 Lt
(keturis šimtus dvidešimt tris litus ir septyniasdešimt penkis centus).
Nutartis neskundžiama.

3.7. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.7.1. Dėl tinkamo prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo
Nuo pat nuosavybės teisių atkūrimo proceso pradžios įstatymų leidėjas siekė,
kad prašymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo (atstatymo) būtų paduodami ne
bet kokioms institucijoms, o būtent teisės aktuose nurodytoms institucijoms.
Prašymo atkurti nuosavybės teises padavimas netinkamai institucijai, t. y. tokiai
institucijai, kuri niekada nebuvo nurodyta kaip institucija, kuriai turėtų būti
teikiami tokie prašymai, ir niekada nebuvo įgaliota nagrinėti tokius prašymus
ir priimti sprendimus dėl jų, negali būti laikomas tinkamu prašymo pateikimu
ir sukelti tokias pat teisines pasekmes kaip ir prašymo padavimas tinkamai
institucijai. Priešingu atveju būtų iškreipti įstatymų leidėjo tikslai, kurių jis siekė
teisės aktuose nurodydamas konkrečias institucijas, įgaliotas priimti ir nagrinėti
šiuos prašymus.
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Administracinė byla Nr. A63-1736/2009
Procesinio sprendimo kategorija 11.1; 11.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. spalio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus
Baranovo, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant atsakovo atstovei Irenai Astrauskienei,
atnaujinus procesą, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka
išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio
teismo 2007 m. vasario 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjų R. S. R. ir P. A. W. skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės
administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjai R. S. R. ir P. A. W. (toliau – ir pareiškėjai) patikslintu skundu
(I tomas, b. l. 142–144, 149–151) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį
teismą, prašydami įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės
administraciją išnagrinėti 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymą atkurti nuosavybės
teises į J. ir R. F. išlikusį nekilnojamąjį turtą Šiaulių mieste.
Pareiškėjai nurodė, kad 1992 m. rugpjūčio 12 d. A. F. per savo sūnėną
P. A. W. kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą JAV, prašydamas atkurti
nuosavybės teises į jo mirusiems tėvams J. ir R. F. priklausiusią nuosavybę
Šiaulių mieste. Prašymas buvo persiųstas Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai, tačiau institucija, įgaliota nagrinėti prašymą, jo nenagrinėjo, nes
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jis nebuvo persiųstas Šiaulių miesto valdybai. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2
dalį, jeigu piliečiai, neturėję teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pagal Lietuvos
Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, buvo pateikę prašymus, bet prašymai
nebuvo nagrinėjami, nes šie asmenys neturėjo teisės arba jos neteko praleidę
terminą, jie laikomi pateikę prašymus laiku; anksčiau pateikti prašymai
nagrinėjami pagal šią tvarką. Pareiškėjai pabrėžė, jog pagal Atkūrimo įstatymo
2 straipsnį, Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimas yra pakankama sąlyga
turėti teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Pareiškėjų teigimu, Atkūrimo
įstatymo įsigaliojimo metu (1997 m. liepos 9 d.) A. F. jau buvo laikomas
Lietuvos Respublikos piliečiu (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 1 str.
(1995 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. I-1053 redakcija)), tad, kaip konstatuojama
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 6 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A11-831/2003, Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo
tvarkos 5 punkto 2 dalies taikymo prasme laikytina, kad prašymas paduotas
laiku. Tad, pareiškėjų manymu, prašymas buvo paduotas laiku, tačiau Šiaulių
miesto savivaldybės administracija jo neapsvarstė, kaip to reikalauja įstatymas,
todėl atsakovas įpareigotinas išnagrinėti 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymą
atkurti nuosavybės teises į J. ir R. F. išlikusį nekilnojamąjį turtą.
Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į
skundą (I tomas, b. l. 164–165) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija nurodė, kad pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 470 6 punktą,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija buvo įpareigota teikti asmenims
išaiškinimus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo
klausimais. Šioje byloje esantis 1992 m. rugpjūčio 12 d. P. A. W. prašymas buvo
išnagrinėtas, kaip to reikalavo aukščiau minėtas nutarimas, ir buvo pateiktas
atsakymas. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
pareiškėjams 1992 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 06 W 2408 aiškiai išdėstė
subjektus, turinčius teisę atgauti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį
turtą bei sąlygas, kurias jie turėjo atitikti – pirmiausia turėjo būti išspręstas
pilietybės ir gyvenamosios vietos klausimas, o po to paduotas prašymas
miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atstatymo pagal turto buvimo vietą.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamento
1993 m. vasario 23 d. rašte Nr. 15/2 20 129 buvo tiksliai nurodyta, kad
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iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gauti dokumentai dėl
nuosavybės teisių atstatymo bei kokius dokumentus, įrodančius Lietuvos
Respublikos piliečio statusą, pareiškėjas privalėjo pateikti. Manė, kad Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija išnagrinėjo pareiškėjo prašymą visiškai ir
išsamiai bei suteikė visą reikalingą informaciją asmeniui tinkamai realizuoti
savo teises. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai nurodo, jog
1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas buvo paduotas A. F. vardu, tačiau pats
A. F. prašymų institucijoms nebuvo pateikęs, prašymas aukščiau minėtai
institucijai buvo pasirašytas pareiškėjo P. A. W. Be to, nebuvo pateikti jokie
įgaliojimai ar raštiški susitarimai, kurie suteiktų teisę šiam asmeniui pasirašyti
už A. F. ar atstovauti jam. Todėl darė išvadą, kad prašymai buvo paduoti ne A.
F. vardu. Tai įrodo ir tai, kad generalinis įgaliojimas atstovauti A. F. interesams
P. A. W., R. D. W. ir R. S. R. Lietuvoje buvo išduotas tik 2002 m. Pažymėjo, jog
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvalgoje „Teismų praktikos
administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimas
ir teisės taikymo rekomendacijos“ taip pat nurodė, kad „asmenys, kurie
pretendento prašyme dėl nuosavybės teisių atkūrimo nurodyti kaip pareiškėjui
žinomi piliečiai, turėję teisę į turto sugrąžinimą, tačiau patys nepareiškę
valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo jiems, nepripažįstami pretendentais į
nuosavybės teisių atkūrimą“. Atsakovo nuomone, tai dar kartą patvirtina, kad
pareiškimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo turėjo būti paduotas asmeniškai
paties A. F. Atsakovas pažymėjo, kad A. F. į Šiaulių miesto savivaldybės
administraciją su pareiškimu dėl turto grąžinimo kreipėsi tik 2002 m. gegužės
20 d. Atsakovas manė, kad 1992 m. rugpjūčio 12 d. pareiškimas, paduotas P. A.
W. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, buvo tinkamai išnagrinėtas.
II.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 19 d.
sprendimu (I tomas, b. l. 178–182) pareiškėjų prašymą patenkino.
Teismas nurodė, kad iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, jog 1992 m.
rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos ambasadoriui Stasiui Lozoraičiui F. šeima
pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių į turėtą nekilnojamąjį turtą Lietuvos
Respublikoje, Šiaulių mieste, atstatymo. Šis prašymas persiųstas Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai. Iš prašymo nustatyta, kad pareiškėjas P.
A. W. kreipėsi mirusių turto savininkų J. F. (J. F.), jo žmonos R. F. (R. F.) bei jų
vaikų N. F. (N. W.), E. F. (E. R.), A. U. F. (A. F.) vardu, prašydamas atkurti
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Šiauliuose. Prašyme rašoma, jog
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„tai yra prašymas gražinti žemę, gyvenamuosius namus ir komercinę
nuosavybę, kurių savininkais buvo J. F. (J. F.) ir R. F. (R. F.), jų vaikai N. F. (N.
W.), E. F. (E. R.) ir A. U. F. (A. F.)“. Prie pareiškimo prisegtas 1951 m. J. F. rašytas
laiškas su visu turto aprašymu, Lietuvos konsulo JAV Jono Budrio išduota
pažyma, liudijanti apie dukters N. W. asmenybę, A. F. Lietuvos Respublikos
piliečio paso kopija, mirusių J. ir R. F. nuosavybės adresai Šiauliuose su planu.
Tad laiške aiškiai išreikšta valia atgauti buvusią nuosavybę, o jeigu neįmanoma
natūra – išmokėti kompensaciją. Iš Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 1992 m. rugsėjo 22 d. atsakymo Nr. 06-W-2408, adresuoto P. A. W.,
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gavo jai siustą
laišką, tačiau jo nepersiuntė Šiaulių miesto valdybai, nors taip turėjo pasielgti
pagal įstatymą. Iš Šiaulių miesto savivaldybės raštų nustatyta, kad
administracija jokių prašymų dėl nuosavybės teisių atkūrimo F. šeimai iš
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos negavo. Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija 2002 m. liepos 8 d. raštu Nr. 03 05 0202926/0202727
patvirtino, kad atsižvelgiant į tai, jog P. A. W. prašymų dėl nuosavybės teisių
atkūrimo pateikimo metu neatitiko 1991 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. I-1454
„Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos
ir sąlygų“ numatytų kriterijų, t. y. nebuvo Lietuvos pilietis ir nuolat negyveno
Lietuvoje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija jo pateikto prašymo
nenagrinėjo. Teismo nuomone, pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos 1991 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. I-1548 16 punktą, Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija, kuriai buvo perduotas pareiškėjų 1992 m.
rugpjūčio 12 d. prašymas, buvo atsakinga už įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ vykdymo
kontrolę, tačiau nebuvo institucija, įgaliota nagrinėti piliečių prašymus.
Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjai pakartotinai 2001 m. liepos 18 d. kreipėsi į
Lietuvos generalinį konsulą Rimantą Morkvėną. Prašyme nurodyta, kad F.
sužinojo apie įstatymų pakeitimus ir prašo padėti grąžinti nuosavybę. R. D. W.
prašė susitikti su juo ir jo dėde turto savininko sūnumi A. F. Iš atsakymo, gauto
iš konsulo A. P. (2001 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 03 19 1508), matyti, kad prašymas
vėl nebuvo persiųstas institucijoms, įgaliotoms jį nagrinėti. Teismas pažymėjo,
jog pagal Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių
atkūrimo apibendrinimą ir teisės taikymo rekomendacijas, prašymams dėl
nuosavybės teisių atkūrimo neatitinkant įstatymo reikalavimų, teismas turėtų
vertinti tokius piliečių prašymus kaip tinkamą valios dėl nuosavybės teisių
atkūrimo išreiškimą turinio ir formos aspektu, jeigu iš prašymo turinio aišku,
kad pilietis juo išreiškė valią atkurti nuosavybės teises į konkrečiam asmeniui
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nuosavybės teise priklausiusį ir konkrečiais rūšiniais požymiais apibrėžtą
nekilnojamąjį turtą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas
administracinėje byloje Nr. A7‑709/2003). Teismas nurodė, kad administracinis
ginčas kilo dėl neteisėto atsakovo atsisakymo nagrinėti įstatymo „Dėl piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“
nustatyta tvarka 1992 m. rugpjūčio 12 d. ir 2001 m. liepos 18 d. prašymus.
Trečią kartą vienintelis turto savininko sūnus, Lietuvos Respublikos pilietis A.
F., Šiaulių miesto savivaldybei ir žemėtvarkos skyriui pareiškimą parašė 2002
m. vasario 4 d. Atsisakymo nagrinėti prašymą motyvai suformuluoti atsakovo
2004 m. lapkričio 9 d. rašte. Teismo nuomone, pareiškėjai byloje skundžia
atsakovo neveikimą. Atsakovas savo neveikimu pažeidžia įstatymo „Dėl
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir
sąlygų“ įgyvendinimo tvarkoje numatytą teisę atkurti A. F., mirusio 2003 m.,
teises į jo tėvų J. ir R. F. nuosavybę, tuo pačiu ir R. S. R. bei P. A. W., kaip A. F.
įpėdinių ir teisių perėmėjų, teises. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad R. S. R.
ir P. A. W. yra ne tik mirusiųjų turto savininkų vaikaičiai, bet ir testamentiniai
A. F. paveldėtojai. Teismas pažymėjo, jog pagal Atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalį, jeigu piliečiai, neturėję teisės į
nuosavybės teisių atkūrimą pagal įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, buvo pateikę
prašymus, bet prašymai nebuvo nagrinėjami, nes šie asmenys neturėjo teisės į
nuosavybės teisių atkūrimą arba jos neteko praleidę terminą, jie laikomi
pateikusiais prašymus laiku; anksčiau pateikti prašymai nagrinėjami pagal šią
tvarką. Aiškinant šią teisės normą, teismas atkreipė dėmesį, kad joje numatytas
atvejis, kai piliečio paduotas prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo
atitinkamos institucijos nebuvo nagrinėjimas iš esmės. Sistemiškai aiškinant
šią normą, padaryta išvada, kad anksčiau pateikti ir neišnagrinėti prašymai dėl
nuosavybės teisių atkūrimo pagal šią tvarką turi būti nagrinėjami tik tuo
atveju, kai prašymą padavęs asmuo prašymo padavimo metu neturėjo teisės į
nuosavybės teisių atkūrimą pagal įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, tačiau tokią teisę jam
suteikė Atkūrimo įstatymas, arba kai turėjęs teisę paduoti prašymą asmuo
neteko teisės atkurti nuosavybės teises dėl termino paduoti prašymą
praleidimo. Teismas konstatavo, kad asmenys, kurių prašymai atkurti
nuosavybės teises buvo pateikti įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais,
tačiau nebuvo išnagrinėti iki Atkūrimo įstatymo įsigaliojimo, neprivalo
pateikti papildomų prašymų dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Šių asmenų
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prašymai, pateikti įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir
atitinkantys šio įstatymo reikalavimus, turi būti nagrinėjami ir sprendimai dėl
jų priimami pagal naują įstatymą. Teismas nurodė, jog pagal pareiškėjų
prašymo padavimo metu (1992 m. rugpjūčio 12 d.) galiojusio įstatymo „Dėl
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir
sąlygų“ 2 straipsnį, nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą galėjo būti
atstatoma buvusiam turto savininkui, jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus buvo Lietuvos pilietis ir turėjo šią pilietybę patvirtinantį dokumentą
bei nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, o jam mirus – jo vaikams (įvaikiams),
tėvams (įtėviams) ar sutuoktiniui, jeigu jie pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus buvo Lietuvos piliečiai ir turėjo šią pilietybę patvirtinantį
dokumentą bei nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje. Tokia nuostata galiojo
visą įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų“ galiojimo laiką. Įsigaliojus Atkūrimo įstatymui
(1997 m. liepos 9 d.), pagal jo 2 straipsnį nuosavybės teisės į šio įstatymo 3
straipsnyje nurodytą nekilnojamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos
piliečiams. Konstatuota, kad turinčių teisę į nuosavybės teisės atkūrimą piliečių
ratas Atkūrimo įstatymu (palyginus su įstatymu „Dėl piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“) buvo praplėstas.
Teismas pažymėjo, kad pagal bylos duomenis, turto savininko sūnus A. F. 1992
m. prašymo padavimo metu įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ taikymo prasme neturėjo
Lietuvos pilietybę patvirtinančio dokumento, todėl tuo metu nepateko į šio
įstatymo 2 straipsnio numatytą piliečių ratą. Jis pripažintas Lietuvos
Respublikos piliečiu 2001 m. lapkričio mėnesį, o R. S. R. ir P. A. W. taip pat yra
Lietuvos Respublikos piliečiai. Pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnį, Lietuvos
Respublikos pilietybės turėjimas yra pakankama sąlyga turėti teisę į
nuosavybės teisių atkūrimą. Atkūrimo įstatymo įsigaliojimo metu
(1997 m. liepos 9 d.) pareiškėjai jau buvo laikomi Lietuvos Respublikos
piliečiais (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 1 str., 1995 m. spalio 3 d.
įstatymo Nr. I-1053 redakcija). Todėl savarankiška teisė į nuosavybės teisės
atkūrimą A. F. atsirado tik įsigaliojus Atkūrimo įstatymui. Paminėtų argumentų
pagrindu teismas padarė išvadą, kad Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos
5 punkto 2 dalies nuostata dėl būtinumo nagrinėti anksčiau paduotą prašymą
taikytina ir pareiškėjų atžvilgiu. Nuspręsta, kad Atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalies taikymo prasme pareiškėjų prašymas
dėl nuosavybės teisės atkūrimo buvo pateiktas laiku. Tokia išvada padaryta ir
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(2003 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A -831-2003,
Administracinių teismų praktika Nr. 4, p. 304−309). Teismas taip pat
vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d.
nutarimo nuostatomis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 1
straipsnio 2 dalies aiškinimo. Nustatyta, jog A. F. visus nuosavybės teises ir
giminystės ryšį su savininku įrodančius dokumentus pateikė Šiaulių miesto
savivaldybei ir žemėtvarkos skyriui iki 2003 m. gruodžio 31 d. Remdamasis
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K‑3-17/2005 ir
nurodydamas, jog valstybės bei jos institucijų veikla, susijusi su nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu,
yra viešojo administravimo sritis, sprendimai dėl išlikusio nekilnojamojo turto
atkūrimo gali būti priimti tik išnagrinėjus pareiškimą viešojo administravimo
organe, o ne pateikiant savo išankstinę nuomonę ar iš viso neišnagrinėjus
pareiškimo (pareiškimų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Viešojo
administravimo įstatymas), teismas konstatavo, jog pareiškėjai laiku pateikė
Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir žemėtvarkos skyriui pareiškimą
dėl nuosavybės atkūrimo ir šios institucijos privalėjo apsvarstyti jų prašymą
bei priimti sprendimą.
III.
Atsakovas apeliaciniu skundu (I tomas, b. l. 186 – 188) prašė panaikinti
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas
šiais argumentais:
1. Teismas neįvertino visų bylos aplinkybių, sprendimas yra
nemotyvuotas. Remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalimi, teismas turėjo nustatyti, kas yra
pareiškėjas, kurio teisės pažeistos, teismas nepagrįstai pareiškėjais, pateikusiais
1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pripažino
tris asmenis – A. F., R. S. R. ir P. A. W., nenurodydamas tokio sprendimo
motyvų ir neįvertindamas apelianto argumentų šiuo klausimu.
2. Asmeniškai pats A. F. prašymų institucijoms nebuvo pateikęs,
prašymas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai buvo pasirašytas
pareiškėjo P. A. W., nepateikus jokių įgaliojimų ar raštiškų susitarimų, kurie
suteiktų teisę šiam asmeniui pasirašyti už A. F. ar atstovauti jam.
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3. Įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 11 straipsnio prasme pareiškėju turi būti
laikomas P. A. W., o ne A. F. ar R. S. R., kuris savo prašyme nurodė asmenis,
galinčius turėti teisę į turto sugrąžinimą, tarp jų ir A. F., R. S. R. bei kitus.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvalgoje „Teismų praktikos
administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimas ir teisės
taikymo rekomendacijos“, kuri buvo aprobuota 2005 m. lapkričio 24 d., pasisakė,
kad asmenys, kurie pretendento prašyme dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo
nurodyti kaip pareiškėjui žinomi piliečiai, turėję teisę į turto sugrąžinimą,
tačiau patys nepareiškė valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nepripažįstami
pretendentais į nuosavybės teisių atkūrimą. Todėl tam, kad asmeniui būtų
galima taikyti Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalį, asmuo
turi pats asmeniškai pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
4. A. F., kuriam Lietuvos Respublikos pasas buvo išduotas tik 2002
m. sausio 23 d. (o ne kaip nurodyta sprendime 2001 m. lapkričio mėn.), į
Šiaulių miesto savivaldybės administraciją su pareiškimu dėl turto grąžinimo
kreipėsi tik 2002 m. gegužės 20 d. Pareiškimas buvo išnagrinėtas ir jam
pateiktas 2002 m. birželio 17 d. atsakymas Nr. 01 7 1507. Todėl negalima teigti,
kad jam atsirado savarankiška teisė dėl nuosavybės teisių atkūrimo pagal
1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymą.
5. Teismas turėjo įvertinti tai, kad anksčiau nagrinėtoje administracinėje
byloje Nr. A10‑1887/2005 R. S. R. nurodė pats asmeniškai niekada nesikreipęs
į institucijas dėl turto grąžinimo, o teismas konstatavo, jog pareiškėjas iki
2001 m. gruodžio 31 d. nebuvo Lietuvos Respublikos pilietis, todėl iki 2001
m. gruodžio 31 d. neturėjo teisės paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių
atkūrimo. R. S. R. negali būti pripažintas 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymo
pateikėju, kuriam atsirado savarankiška teisė į nuosavybės teisių atkūrimą.
6. Pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 2 straipsnio 1 dalį,
Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai yra Lietuvos
Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė ir pasas, o pagal Atkūrimo
įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, kartu su prašymu atkurti nuosavybes teises
turi būti pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas. Neatsižvelgiant
į asmens laikymą Lietuvos piliečiu Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo
1 straipsnio 1 dalies prasme, tam, kad tinkamai realizuotų teisę atkurti
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, asmuo turi pateikti tai
patvirtinantį dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio pasą. Byloje
konstatuota, kad P. A. W. yra Lietuvos Respublikos pilietis, bet nenurodyta,
kada jis įgyvendino šią teisę – gavo Lietuvos Respublikos piliečio pasą.
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Pareiškėjai atsiliepimu į apeliacinį skundą (I tomas, b. l. 192–194) prašo
apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo
su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Cituojamos ištraukos iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimų yra logiškai nesusijusios su skundžiamu teismo sprendimu,
ignoruojamos aplinkybės, nustatytos teisminio nagrinėjimo metu ir išdėstytos
Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendime. 1992 m. rugpjūčio 12 d.
laiškas, kurį pasirašė P. A. W., buvo surašytas visos F. šeimos, taip pat ir A. F.
vardu. Iš laiško turinio akivaizdu, kad visa šeima prašo grąžinti nuosavybę.
Tokiu būdu, visi šeimos nariai, taip pat ir A. F., R. S. R., P. A. W., išreiškė savo
valią atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą.
2. Pagal Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės
teisių atkūrimo apibendrinimą ir teisės taikymo rekomendacijas teismai
turėtų vertinti piliečių prašymus kaip tinkamą valios dėl nuosavybės teisių
atkūrimo išreiškimą turinio ir formos aspektu, jeigu iš prašymo turinio
aišku, kad pilietis išreiškė valią atkurti nuosavybės teises į konkrečiam
asmeniui nuosavybės teise priklausiusį ir konkrečiais rūšiniais požymiais
apibrėžtą nekilnojamąjį turtą. Institucija, įgaliota nagrinėti jų prašymą, galėjo
pareikalauti įgaliojimo ar raštiško susitarimo, tačiau iš viso nenagrinėjo laiku
pateikto prašymo.
3. Iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėjas P. A. W. kreipėsi mirusių
turto savininkų J. F. (J. F.), jo žmonos R. F. (R. F.) bei jų vaikų N. F. (N. W.), E.
F. (E. R.) ir A. U. F. (A. F.) vardu. Iš jo teksto akivaizdu, kad P. A. W. neprašo
grąžinti nuosavybės tik jam, nurodo jam žinomus piliečius, turinčius teises į
turto sugrąžinimą. P. A. W. prašyme rašo besikreipiantis ir A. F. vardu. Teismas
teisingai nurodė, kad R. S. R. ir P. A. W. yra ne tik turto savininkų vaikaičiai,
bet ir testamentiniai A. F. paveldėtojai.
4. Pareiškėjai taip pat remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1 punkto (1995 m. spalio 3 d. redakcija) bei 1
straipsnio 2 dalies (1995 m. spalio 3 d. redakcija) aiškinimo. A. F. 2001 metais
pagal Pilietybės įstatymo 17 straipsnį (1991 m. gruodžio 5 d. redakcija),
kaip asmuo, gyvenantis užsienyje, pareiškė atitinkamą valią ir įvykdė
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme (1991 m. gruodžio 5 d. redakcija su
papildymu, padarytu Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. priimto
įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų galiojimo ir
Pilietybės įstatymo papildymo“ 2 straipsniu) nustatytus reikalavimus. Pažyma,
kuria jis pripažįstamas Lietuvos Respublikos piliečiu, buvo surašyta 2001 m.
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gruodžio mėn., t. y. baigta viešojo administravimo procedūra jo atžvilgiu ir
priimtas sprendimas, kad jis yra Lietuvos Respublikos pilietis pagal Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymo 1 straipsnio 1 punkto 1 dalį. Paso išdavimo
data nėra reikšminga pilietybės tęstinumo ir teisės į nuosavybę aspektu.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. kovo 26 d.
sprendimu apeliacinį skundą patenkino – Šiaulių apygardos administracinio
teismo 2007 m. vasario 19 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą
– pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnis. Pagal
šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų
nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo
teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį,
skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai
jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos
ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir
nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar
įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus
suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos
taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo
nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu
konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės
(intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar
šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik
nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš
ABTĮ 88 straipsnio 2−4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių,
teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje
Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124−131). Teismas
nustatė, kad pareiškėjai kreipėsi į administracinį teismą ir patikslintu skundu
prašė įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją išnagrinėti 1992 m.
rugpjūčio 12 d. prašymą atkurti nuosavybės teises į J. ir R. F. išlikusį
nekilnojamąjį turtą Šiaulių mieste. Šis 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas 1992
m. buvo paduotas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Šiaulių
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miesto savivaldybėje šis prašymas iki 2001 m. gruodžio 31 d. gautas nebuvo
(Šiaulių miesto savivaldybės Turto valdymo skyriaus 2003 m. vasario 6 d.
raštas Nr. STR-345; STR-346). Šiaulių miesto savivaldybėje šis dokumentas
buvo gautas kaip priedas prie A. F. 2002 m. gegužės 20 d. prašymo dėl
nuosavybės teisių atkūrimo, kurį kaip A. F. įgaliotas asmuo pasirašė Faina
Kukliansky. Šiaulių miesto savivaldybės Turto valdymo skyrius
2002 m. birželio 17 d. raštu Nr. 01-7-1507 atsakydamas į 2002 m. gegužės 20 d.
prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo nurodė, kad jo nenagrinės, nes buvo
praleistas terminas prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti. 2004 m.
rugpjūčio 26 d. advokatė Faina Kukliansky kreipėsi į Šiaulių miesto
savivaldybę su prašymu pakartotinai išnagrinėti A. F. prašymą atkurti
nuosavybės teises. Šiame prašyme akcentuojama, jog prašymai dėl J. F.
nuosavybės teisių atkūrimo A. F. vardu buvo pateikti 1992 m., tačiau liko
neišnagrinėti. 2004 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. STR-2489 Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius nurodė, kad A. F.
prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo paduotas pavėluotai, todėl
nagrinėti jį ir atkurti nuosavybės teises A. F. į jo tėvo J. F. turėtą nuosavybę
teisinio pagrindo nėra. Teismas pažymėjo, kad tam, jog būtų tenkinamas
reikalavimas dėl įpareigojimo išnagrinėti tam tikrą prašymą, turi būti
nustatyta, kad institucija turėjo pareigą jį išnagrinėti. Akivaizdu, kad
institucijos pareiga išnagrinėti tam tikrą prašymą gali atsirasti tik tuo atveju,
jeigu toks prašymas jai yra pateikiamas. Prašymas institucijai gali būti
laikomas pateiktu tik tuo atveju, kai iš prašymo pateikimo aplinkybių matyti,
kad asmuo, pateikęs prašymą, prašė išnagrinėti būtent šį, o ne kokį nors kitą
prašymą. Teismas, vadovaudamasis įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 18 straipsnio 1−3
dalimis (1991 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. I-1454 redakcija), Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 470, 4 ir 6
punktais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimo
Nr. 470 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 3 d.
nutarimo Nr. 259 „Dėl agrarinės reformos parengiamųjų darbų“ 5.1−5.2
papunkčiais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 5 d. nutarimo
Nr. 376 redakcija), konstatavo, kad nors kai kurių paminėtų nuostatų turinys
keitėsi, tačiau visą paminėtų teisės aktų galiojimo laiką teisės aktuose buvo
nurodytos institucijos, kurioms turėjo būti pateikiami prašymai dėl
nuosavybės teisių atstatymo, kurios turėjo nagrinėti šiuos prašymus bei
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priimti sprendimus dėl jų. Priėmus Atkūrimo įstatymą, situacija iš esmės
nepakito. Institucijos, nagrinėjančios prašymus dėl nuosavybės teisių
atkūrimo, buvo nurodytos Atkūrimo įstatymo 17 straipsnyje. Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 6 punkte taip pat buvo nurodytos
institucijos, kurioms turėjo būti pateikiami prašymai dėl nuosavybės teisių
atkūrimo. Teismas, atsižvelgdamas į paminėtą, nurodė, jog nuo pat nuosavybės
teisių atkūrimo proceso pradžios įstatymų leidėjas siekė, kad prašymai dėl
nuosavybės teisių atkūrimo (atstatymo) būtų paduodami ne bet kokioms
institucijoms, o būtent teisės aktuose nurodytoms institucijoms. Todėl tam,
jog prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo (atstatymo) galėtų būti laikomas
pateiktu, jis turėjo būti paduotas ne bet kam, o teisės aktuose numatytai
institucijai. Teismo vertinimu, prašymo atkurti (atstatyti) nuosavybės teises
padavimas netinkamai institucijai, t. y. tokiai institucijai, kuri niekada nebuvo
nurodyta kaip institucija, kuriai turėtų būti teikiami tokie prašymai, ir niekada
nebuvo įgaliota nagrinėti tokius prašymus ir priimti sprendimus dėl jų, negali
būti laikomas tinkamu prašymo pateikimu ir sukelti tokias pat teisines
pasekmes kaip ir prašymo padavimas tinkamai institucijai. Priešingu atveju
būtų iškreipti įstatymų leidėjo tikslai, kurių jis siekė teisės aktuose
nurodydamas konkrečias institucijas, įgaliotas priimti ir nagrinėti šiuos
prašymus. Teismas pažymėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybė iki 2001 m.
gruodžio 31 d. pareiškėjų nurodomo 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymo nebuvo
gavusi. 1992 m. jis buvo paduotas ne Šiaulių miesto savivaldybei, bet Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai. Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nebuvo ta institucija, kuriai
turėjo būti paduotas šis prašymas. Todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad 1992
m. rugpjūčio 12 d. prašymas iki 2001 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas, t. y.
paduotas tinkamai institucijai. Kadangi šiuo atveju negalima laikyti, kad
1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas iki 2001 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas
tinkamai institucijai, šiuo atveju negali būti taikoma ir Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalis, nes šioje teisės normoje kalbama apie
tuos atvejus, kai prašymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo pateikti
(tačiau dėl tam tikrų priežasčių nebuvo nagrinėjami), t. y. buvo paduoti teisės
aktuose nurodytai (tinkamai) institucijai, o ne bet kokiai kitai institucijai.
Teismas konstatavo, kad dėl šių priežasčių 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymo
negalima laikyti pateiktu nepažeidžiant Atkūrimo įstatyme nustatytų terminų,
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t. y. iki 2001 m. gruodžio 31 d., ir negalima įpareigoti atsakovą šį prašymą
nagrinėti kaip paduotą dar iki 2001 m. gruodžio 31 d. Atsakovas 1992
m. rugpjūčio 12 d. prašymo iki paminėto termino pabaigos negavo, todėl jam
iki paminėto termino pabaigos pareiga jį išnagrinėti negalėjo atsirasti. Taigi
jis negali turėti ir pareigos išnagrinėti jį kaip paduotą iki paminėto termino
pabaigos. Priešingas aiškinimas reikštų, kad nesant konkretaus teisinio
pagrindo, galėtų būtų konstatuotas institucijos pareigos išnagrinėti prašymą
atsiradimas net ir tuo atveju, kai paties prašymo institucija dar nebuvo gavusi.
Tai, savo ruožtu, prieštarautų teisinio reguliavimo principams, tikslams ir
logikai. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog jei asmuo mano, kad jis praleido
terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti dėl svarbių
priežasčių, jis gali prašyti atnaujinti šį terminą (Atkūrimo įstatymo 10 str. 1
d.). Teismas svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali (bet neprivalo;
tai vertinama konkrečioje byloje) pripažinti ir aplinkybes, kai valstybės
institucijos suklaidino asmenį ar kitu būdu neveikė taip, kaip jas įpareigojo
teisės aktai (pavyzdžiui, neteisėtai ir nepagrįstai nepersiuntė prašymo jį
nagrinėti kompetentingai institucijai).
V.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 20 d.
nutartimi atnaujino procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjų skundą
Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo išnagrinėti
prašymą.
Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2003 m. spalio 6 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-831/2003
padarytos priešingos išvados nei nagrinėjamoje byloje, t. y. suformuluota
įstatymo aiškinimo ir taikymo taisyklė, kad Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijai pateiktas neturinčių teisės į nuosavybės teisių atkūrimą asmenų
prašymas dėl nuosavybės teisių atstatymo turi būti pripažįstamas paduotu
tinkamai ir laiku, kai pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui tie asmenys
įgyja teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Teismas konstatavo, kad abiejų
administracinių bylų faktinės aplinkybės yra labai panašios, o Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika yra skirtinga, t. y. skiriasi
paminėtose administracinėse bylose pateiktas teisės normų, reglamentuojančių
prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimo tvarką, aiškinimas ir taikymas,
siekiant užtikrinti vienodos teismų praktikos formavimą, tikslinga atnaujinti
procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu.
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Teisėjų kolegija
konstatuoja:

VI.

Pareiškėjai R. S. R. ir P. A. W. kreipėsi į administracinį teismą ir
patikslintu skundu prašė įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją
išnagrinėti 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymą atkurti nuosavybės teises į J. ir R.
F. išlikusį nekilnojamąjį turtą Šiaulių mieste. Kaip matyti iš bylos medžiagos,
šis 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas, pasirašytas P. A. W., 1992 m. Lietuvos
ambasados Vašingtone 1992 m. rugsėjo 5 d. buvo persiųstas Lietuvos
Respublikos Teisingumo ministerijai. Šiame prašyme visų J. ir R. F. vaikų ir
vaikaičių vardu prašoma atkurti nuosavybės teises į išlikusį Šiaulių mieste
nekilnojamąjį turtą. Kartu su prašymu buvo pateikti buvusių savininkų
vaikų A. F. bei N. F. W. asmens dokumentų kopijos, nuosavybę patvirtinantys
dokumentai. Prašymą šeimos – visų pretendentų vardu pasirašė buvusių
savininkų dukters N. F. W. sūnus P. A. W. Į šį prašymą 1992 m. rugsėjo 22 d.
Teisingumo ministerija pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad pagal
įstatymą nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatomos buvusiam
savininkui, jam mirus – kitiems šio įstatymo 2 straipsnyje išvardintiems
asmenims, jeigu jie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra Lietuvos piliečiai
ir turi šią pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuolat gyvena Lietuvoje.
Paaiškinta, kad pirmiausia turi būti išspręstas pilietybės klausimas ir nustatytu
laiku paduotas prašymas rajono, miesto valdybai dėl nuosavybės teisių
atstatymo pagal turto buvimo vietą. Kaip matyti iš šio atsakymo, iš esmės
pareiškėjų prašymas nagrinėjamas nebuvo, nes Teisingumo ministerijai teisė
nagrinėti prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymu nebuvo suteikta.
Teisingumo ministerija buvo įpareigota kontroliuoti įstatymo vykdymą bei
teikti konsultacijas piliečiams dėl nuosavybės atkūrimo. Kaip jau minėta,
tokia konsultacija buvo pareiškėjui suteikta. Pažymėtina, kad nei vienas iš
paminėtų asmenų dėl nuosavybės atstatymo į instituciją, kuriai buvo pavesta
nagrinėti prašymus pagal turto buvimo vietą (nagrinėjamu atveju – Šiaulių
miesto valdybą), per šio įstatymo galiojimo laiką nesikreipė. Šiaulių miesto
savivaldybėje šis prašymas iki 2001 m. gruodžio 31 d. gautas nebuvo (Šiaulių
miesto savivaldybės Turto valdymo skyriaus 2003 m. vasario 6 d. raštas
Nr. STR-345; STR-346). Šiaulių miesto savivaldybėje šis dokumentas buvo
gautas kaip priedas prie A. F. 2002 m. gegužės 20 d. prašymo dėl nuosavybės
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teisių atkūrimo, kurį kaip A. F. įgaliotas asmuo pasirašė Faina Kukliansky.
Šiaulių miesto savivaldybės Turto valdymo skyrius 2002 m. birželio 17 d. raštu
Nr. 01-7-1507 atsakydamas į 2002 m. gegužės 20 d. prašymą dėl nuosavybės
teisių atkūrimo nurodė, kad jo nenagrinės, nes buvo praleistas terminas
prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti. 2004 m. rugpjūčio 26 d.
advokatė Faina Kukliansky kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę su prašymu
pakartotinai išnagrinėti A. F. prašymą atkurti nuosavybės teises. Šiame
prašyme akcentuojama, jog prašymas dėl J. F. nuosavybės teisių atkūrimo A.
F. vardu buvo pateiktas 1992 m., tačiau liko neišnagrinėtas. 2004 m. lapkričio
9 d. raštu Nr. STR-2489 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto
valdymo skyrius nurodė, kad A. F. prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo
buvo paduotas pavėluotai, todėl nagrinėti jį ir atkurti nuosavybės teises A. F. į
jo tėvo J. F. turėtą nuosavybę teisinio pagrindo nėra.
Kaip matyti iš pareiškėjų skundo ir kitos bylos medžiagos, pareiškėjai
mano, kad 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas, kuris, jų nuomone, laikytinas
prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo, turėtų būti laikomas pateiktu laiku,
t. y. nepažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (toliau – ir Atkūrimo įstatymas)
nustatyto termino prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti, ir
atsakovo nagrinėjamas iš esmės. Taigi pareiškėjai siekia, kad atsakovas būtų
įpareigotas iš esmės išnagrinėti paminėtą prašymą kaip pateiktą nepažeidžiant
Atkūrimo įstatyme nustatytų terminų. Tokiu būdu pareiškėjų skundas šioje
byloje galėjo būti tenkinamas tik nustačius, jog paminėtas prašymas pateiktas
nepažeidžiant Atkūrimo įstatyme nustatytų terminų.
Nuosavybės teisių atkūrimas buvo reglamentuojamas 1991 m. birželio
18 d. priimtame Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ (toliau – ir 1991m.
birželio 18 d. Įstatymas Nr. I-1454, įsigaliojęs nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d.).
Šio įstatymo 1 straipsnio, nustačiusio įstatymo paskirtį, 1 dalyje buvo
nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, iš
kurių pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai
suvisuomenintas nekilnojamasis turtas, kuris šio įstatymo priėmimo dieną
yra valstybinių, visuomeninių, kooperatinių organizacijų (įmonių) ar kolūkių
žinioje, nuosavybės teisių atstatymo tvarką ir sąlygas. Minėto įstatymo 2
straipsnyje buvo nustatyti subjektai, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės į
turtą. Kartu šiems subjektams buvo nustatytas reikalavimas – turėti Lietuvos
pilietybę. Savininkams ir kitiems pretendentams, neturintiems Lietuvos
pilietybės, nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą negalėjo būti
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atkuriamos. Be to reikalavimo, buvo nustatyta dar papildomas reikalavimas
– turėti šią pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje. Nė vienas iš P. A. W. prašyme nurodytų pretendentų šių
reikalavimų neatitiko.
Lietuvos Respublikos įstatymo dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 18 straipsnio 1−3 dalyse (1991
m. birželio 18 d. įstatymo Nr. I-1454 redakcija) buvo nustatyta:
„Piliečių prašymus dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo ar miško
grąžinimo nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoji ministerija,
atsižvelgdama į miesto (rajono), kurio teritorijoje yra žemė ar miškas,
valdybos išvadą.
Piliečių prašymus dėl gyvenamųjų namų, ūkinės-komercinės paskirties
pastatų, taip pat juose išlikusių įrengimų grąžinimo nagrinėja miesto (rajono)
valdyba, kurios reguliavimo sferai jie priskirti, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Piliečių prašymus dėl ūkinės-komercinės paskirties pastatų, namų,
priklausančių mokslo, gydymo, kultūros, švietimo ir ryšių įstaigoms,
grąžinimo nagrinėja ministerija ar tarnyba, kurios reguliavimo sferoje yra šie
objektai“.
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarkos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d.
nutarimu Nr. 470, 4 ir 6 punktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991
m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 470 redakcija) buvo nustatyta:
„4. Šios tvarkos 1 punkte nurodyti asmenys prašymus atstatyti
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą pateikia miestų, rajonų
valdyboms pagal šio turto buvimo vietą iki 1991 m. gruodžio 31 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 15 d. nutarimo Nr. 331 nustatyta
tvarka, o prašymus atstatyti nuosavybės teises į žemę ir miškus – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 259 nustatyta
tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr.
376 redakcija).
<...>
6. Piliečių prašymus grąžinti žemės ūkio paskirties žemę ar mišką
arba išmokėti už juos kompensaciją, atsižvelgdama į miesto, rajono
(kurio teritorijoje yra žemė ar miškas ir kurio teritorijoje yra suteikiama
ekvivalentine natūra žemės ūkio paskirties žemė ar miškas) valdybos išvadą,
nagrinėja ir sprendimus priima:
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6.1. Žemės ūkio ministerija – kai žemės ūkio paskirties žemė yra kaime
ir miškai – žemės ūkio įmonių žinioje;
6.2. Miškų ūkio ministerija – kai grąžinami miškų urėdijų ir nacionalinių
parkų miškai ir miškų fondo žemė.
Piliečių prašymus grąžinti miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse esančią
žemę, gyvenamuosius namus, ūkinius-komercinius pastatus, taip pat juose
išlikusius įrengimus nagrinėja ir sprendimus priima miesto, rajono valdyba
arba institucija, kurios reguliavimo sferai šie objektai yra priskirti.
Piliečių prašymus grąžinti ūkinius-komercinius pastatus, namus,
priklausančius mokslo, gydymo, kultūros, švietimo ir ryšių įstaigoms,
nagrinėja ir sprendimus priima institucija, kurios reguliavimo sferoje yra šie
objektai“.
Įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 1991 m. birželio 18 d. Įstatymo Nr. 1454
10 straipsnio 5 dalyje (pirminėje redakcijoje; ši dalis nebuvo keičiama ar
papildoma iki visas įstatymas nebuvo pripažintas netekusiu galios) buvo
nustatyta, kad su prašymu įstatyme nurodytoms institucijoms pateikiamas
pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybę patvirtinantys
dokumentai. Šioje įstatymo normoje buvo įtvirtintas reikalavimas įrodyti
pilietybę jau paduodant prašymą atkurti nuosavybės teises. Prašymų
padavimo terminas buvo nustatytas minėto įstatymo 10 straipsnio 1−3
dalyse, tačiau juose nustatytais terminais nuosavybės teisių į nekilnojamąjį
turtą procesas nebuvo užbaigtas. Nustačius prašymų atkurti nuosavybės
teisės padavimo terminus ir reikalavimą kartu su prašymu pateikti pilietybę
ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus (1991 m. birželio 18 d. Įstatymo
Nr. I-1454 10 str. 5 d.), šio Įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje taip pat buvo
įtvirtinta Vyriausybės teisė pratęsti nuosavybės teises patvirtinančių
dokumentų pateikimo laiką. Paskutinis, vykdant šį įstatymą, buvo Vyriausybės
1996 m. gruodžio 18 d. priimtas nutarimas Nr. 1459, kuriuo dokumentų,
patvirtinančių nuosavybės teises, pateikimo terminas pratęstas iki 1997 m.
gruodžio 31 d.
1997 m. liepos 1 d. priimtas Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, kuris įsigaliojo 1997
m. liepos 9 d. Šio įstatymo pavadinimas skiriasi nuo anksčiau nuosavybės
teisių atkūrimą reguliavusio įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, tačiau jis reglamentuoja to
paties pobūdžio – nuosavybės teisių restitucijos, santykius. Kaip ir anksčiau
galiojęs įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
233

I. Administracinių teismų praktika

atstatymo tvarkos ir sąlygų“, Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas yra specialusis įstatymas,
skirtas restitucijos santykiams reguliuoti ir nuosavybės teisių atkūrimui
įgyvendinti ir turi būti taikomas tol, kol vyksta nuosavybės teisių atkūrimas.
Šio įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad nuosavybės teisės į šio įstatymo
3 straipsnyje nurodytą nekilnojamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos
piliečiams. Šiame įstatyme nebeliko nuostatos, kurios buvo ankstesniame
nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančiame įstatyme – turėti Lietuvos
pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuolat gyventi Lietuvoje. Taigi šiuose
įstatymuose nustatytas reikalavimas subjektui, siekiančiam atkurti nuosavybės
teises – turėti Lietuvos Respublikos pilietybę – nebuvo keičiamas.
Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kai kurių paminėtų nuostatų turinys
keitėsi, tačiau visą paminėtų teisės aktų galiojimo laiką teisės aktuose
buvo nurodytos institucijos, kurioms turėjo būti pateikiami prašymai dėl
nuosavybės teisių atstatymo, kurios turėjo nagrinėti šiuos prašymus bei
priimti sprendimus dėl jų. Priėmus Atkūrimo įstatymą, situacija iš esmės
nepakito. Institucijos, nagrinėjančios prašymus dėl nuosavybės teisių
atkūrimo, buvo nurodytos Atkūrimo įstatymo 17 straipsnyje. Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 6 punkte taip pat buvo nurodytos
institucijos, kurioms turėjo būti pateikiami prašymai dėl nuosavybės teisių
atkūrimo.
Pareiškėjui P. A. W. Teisingumo ministerijos 1992 m. rugsėjo mėn.
pateiktame atsakyme buvo nurodyta, kokiai institucijai prašymai turi būti
pateikti, tačiau tokio prašymo Šiaulių miesto valdybai pareiškėjai neteikė.
Įstatymų leidėjas Teisingumo ministeriją įpareigojo teikti asmenims
išaiškinimus dėl nuosavybės atkūrimo, tačiau neįpareigojo tokius prašymus
nagrinėti. Šį įpareigojimą Teisingumo ministerija įvykdė (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir
sąlygų“ įgyvendinimo 6 p.).
Valią atkurti nuosavybės teises asmuo turi išreikšti aktyviu veiksmu
– paduoti prašymą atkurti jas į konkrečius išlikusius objektus. Kaip ir
ankstesniame Įstatyme, taip ir Atkūrimo įstatyme įtvirtinta nuostata,
kad prašymas turi būti paduodamas atitinkamai įstatyme nustatytai
institucijai (1997 m. liepos 1 d. Įstatymo Nr. VIII-359 17 str.). Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos
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piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 6 punkte detalizuotos institucijos, kurioms pateikiami
prašymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Taigi pagal nustatytą teisinį
reglamentavimą pilietis turi būti kreipęsis su prašymu atkurti nuosavybės
teises į atitinkamą valstybės instituciją.
Nuosavybės teisių atkūrimą į išlikusį nekilnojamąjį turtą
reglamentuojantys norminiai teisės aktai nustato prašymo atkurti
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą turinį ir formą. Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 11 straipsniu bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 15 d. nutarimu Nr. 331 patvirtinta prašymo
dėl išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimo forma numatė, kokie duomenys
prašyme dėl išlikusio nekilnojamojo turto sugrąžinimo ar kompensacijos
už jį išmokėjimo turėjo būti nurodyti. Prašymas, nurodžius nuosavybės
teisę patvirtinančius dokumentus bei prašymo padavimo datą, turėjo būti
pasirašytas prašymą padavusio asmens. Nagrinėjamu atveju A. F. pats
asmeniškai valios susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą 1992 m. rugpjūčio
12 d. P. A. V. rašytame prašyme neišreiškė, jo nepasirašė, todėl jis negali būti
pripažįstamas tinkamu pretendentu pagal šį prašymą į nuosavybės atkūrimą.
2001 m. liepos 18 d. buvusių savininkų vaikaitis R. W. raštu kreipėsi į
Lietuvos generalinį konsulą Niujorke, prašydamas paaiškinti, ką reikia daryti,
siekiant atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko J. F. turtą Šiauliuose,
pasikeitus įstatymo nuostatoms. Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
Niujorke 2001 m. rugpjūčio 22 d. raštu išsamiai paaiškino pareiškėjui,
kokiai institucijai ir kokius dokumentus būtina pateikti, nurodė turto
buvimo vietos – Šiaulių miesto savivaldybės buveinės adresą, internetinio
puslapio, kuriame patalpintas nuosavybės Atkūrimo įstatymas anglų kalba,
adresą, tačiau ir po šio išaiškinimo pareiškėjai Šiaulių miesto savivaldybei
prašymo atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko J. F. turtą, nepateikė.
Tokį prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai A. F. pateikė tik
2002 m. gegužės 20 d., t. y. pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams
prašymams pateikti (terminas baigėsi 2001 m. gruodžio 31 d.).
Atsižvelgiant į paminėtą, matyti, kad nuo pat nuosavybės teisių atkūrimo
proceso pradžios įstatymų leidėjas siekė, kad prašymai dėl nuosavybės teisių
atkūrimo (atstatymo) būtų paduodami ne bet kokioms institucijoms, o būtent
teisės aktuose nurodytoms institucijoms. Pretendentams buvo raštu išaiškinta
(pagal Atstatymo įstatymą, o vėliau – ir pagal Atkūrimo įstatymą), nurodant,
į kokią konkrečią instituciją jie turi kreiptis. Todėl teisėjų kolegija sprendžia,
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kad tam, jog prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo (atstatymo) galėtų
būti laikomas pateiktu, jis turėjo būti paduotas ne bet kam, o teisės aktuose
numatytai institucijai. Teisėjų kolegijos vertinimu, prašymo atkurti (atstatyti)
nuosavybės teises padavimas netinkamai institucijai, t. y. tokiai institucijai,
kuri niekada nebuvo nurodyta kaip institucija, kuriai turėtų būti teikiami
tokie prašymai, ir niekada nebuvo įgaliota nagrinėti tokius prašymus ir
priimti sprendimus dėl jų, negali būti laikomas tinkamu prašymo pateikimu
ir sukelti tokias pat teisines pasekmes, kaip ir prašymo padavimas tinkamai
institucijai. Priešingu atveju būtų iškreipti įstatymų leidėjo tikslai, kurių jis
siekė teisės aktuose nurodydamas konkrečias institucijas, įgaliotas priimti ir
nagrinėti šiuos prašymus.
Minėta, kad Šiaulių miesto savivaldybė iki 2001 m. gruodžio 31 d.
pareiškėjų nurodomo 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymo nebuvo gavusi. 1992 m.
jis buvo paduotas ne Šiaulių miesto savivaldybei, bet Teisingumo ministerijai.
Šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad Teisingumo ministerija nebuvo ta institucija,
kuriai turėjo būti paduotas šis prašymas. Todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad
1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas iki 2001 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas, t.
y. paduotas tinkamai institucijai. Kadangi 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymas
iki 2001 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas netinkamai institucijai, šiuo atveju
negali būti taikoma ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5 punkto
2 dalis, nes šioje teisės normoje kalbama apie tuos atvejus, kai prašymai dėl
nuosavybės teisių atkūrimo buvo pateikti (tačiau dėl tam tikrų priežasčių
nebuvo nagrinėjami), t. y. buvo paduoti teisės aktuose nurodytai (tinkamai)
institucijai. Dėl šių priežasčių 1992 m. rugpjūčio 12 d. prašymo negalima
laikyti pateiktu nepažeidžiant Atkūrimo įstatyme nustatytų terminų, t. y. iki
2001 m. gruodžio 31 d., ir negalima įpareigoti atsakovą šį prašymą nagrinėti
kaip paduotą dar iki 2001 m. gruodžio 31 d. Atsakovas 1992 m. rugpjūčio 12 d.
prašymo iki paminėto termino pabaigos negavo, todėl jam iki paminėto
termino pabaigos pareiga jį išnagrinėti negalėjo atsirasti. Taigi jis negali
turėti ir pareigos išnagrinėti jį kaip paduotą iki paminėto termino pabaigos.
Priešingas aiškinimas reikštų, kad nesant konkretaus teisinio pagrindo galėtų
būtų konstatuotas institucijos pareigos išnagrinėti prašymą atsiradimas
net ir tuo atveju, kai paties prašymo institucija dar nebuvo gavusi. Tai, savo
ruožtu, prieštarautų teisinio reguliavimo principams, tikslams ir logikai.
Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas pagrįstu
ir teisėtu. Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir argumentų jis naikintinas ir
priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.
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Prašyme atnaujinti procesą pareiškėjo atstovė nurodė, kad ši byla yra
analogiška kitai administracinei bylai Nr. A11-831/2003, kurioje padarytos
priešingos išvados nei nagrinėjamojoje byloje.
Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmuoju atveju pareiškėjas įgijo
Lietuvos pilietybę 1999 metais, tai yra pasikeitus teisiniam reglamentavimui
jis buvo įgijęs subjektinę teisę į nuosavybės atkūrimą, o nagrinėjamu atveju
nei vienas iš pareiškėjų iki 2001 m. gruodžio 31 d. tokios teisės neturėjo
(išskyrus A. F., tačiau jis asmeniškai nebuvo išreiškęs valios dėl nuosavybės
atkūrimo); P. A. W. sprendimas dėl pilietybės priimtas 2006 m. rugpjūčio 8 d.,
Lietuvos Respublikos pasas išduotas 2006 m. rugpjūčio 23 d.; R. S. R.
Lietuvos Respublikos piliečiu pripažintas Migracijos departamento
2003 m. balandžio 10 d. sprendimu). Todėl šios abi bylos nėra tapačios ir
nagrinėjant apeliacinį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos skundą
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nuo suformuotos
teisminės praktikos nenukrypo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjų R. S. R. ir P. A. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.
Palikti galioti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. kovo 26 d.
sprendimą.
Nutartis neskundžiama.

3.8. Kitos ginčo administracinės bylos
3.8.1. Dėl tabako reklamos atlygintinumo požymio
Dėl tabako reklamos draudimo poveikio laisvam prekių judėjimui ir jo
pateisinamumo
Atlygintinumas, kaip vienas iš privalomų elementų, siekiant atitinkamą
informacijos sklaidą pripažinti draudžiama tabako gaminių reklama, nėra
eksplicitiškai įtvirtintas jokiuose Lietuvos Respublikos nacionaliniuose ar Europos
Sąjungos teisės aktuose. Atlygintinumo elemento būtinumas nėra numatytas
ir Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijoje.
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Pažymėtina, kad, kaip matyti iš Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje,
Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 1
straipsnio c punkte bei Direktyvos 2003/33/EB 2 straipsnio b punkte pateikiamų
apibrėžimų, tabako gaminių reklama nėra ir, atsižvelgiant į šių dokumentų
tikslus (inter alia kiek įmanoma maksimaliai apsaugoti žmogaus ir visuomenės
sveikatą, mažinti tabako gaminių vartojimą bei uždrausti (apriboti) bet kokios
informacijos, skatinančios tabako gaminių vartojimą, sklaidą apskritai), negali
būti suprantama siaurai, t. y. kaip apimanti tik tuos atvejus, kai tabako gaminių
gamintojas ar platintojas (reklamos davėjas) už jo gaminių reklamavimą
informacijos sklaidos priemonėmis sumoka reklamos tarpininkui ir (ar) skleidėjui.
Tabako gaminių reklamos sąvoką susiejant su atlygintinumu, nebūtų užtikrinti
minėti su visuomenės sveikatos apsauga susiję tikslai. Visuomenės informavimo
įstatyme pateikiama reklamos sąvoka šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga,
nes yra nagrinėjamas tabako reklamos draudimas, kuris yra nustatytas Tabako
kontrolės įstatyme. Pastarasis įstatymas pateikia ir tabako gaminių reklamos
(taip pat ir paslėptos) apibrėžimus, todėl vadovautis Visuomenės informavimo
įstatymu (ir jame pateikiama reklamos sąvoka) šiuo atveju nėra pagrindo.
Tabako reklamos draudimas gali būti vertinamas kaip tam tikra kliūtis laisvam
prekių judėjimui, kuri EB sutarties 28 straipsnio prasme galėtų būti priskirta
kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonėms. Tabako
reklamos draudimas gali veikti prekybą tarp valstybių narių tuo aspektu, jog
naujiems produktams, mažiau pažįstamiems rinkai nei vietiniams, sunkiau
patekti į prekybą, be to, tokiu būdu veikiamas šių gaminių importas į Lietuvą
– Lietuvos prekybos įmonės akivaizdžiai nėra suinteresuotos įsivežti (įsigyti)
prekes, kurių viešas pateikimas pardavimui ir reklamavimas sudarytų prielaidas
skirti jiems atitinkamas nuobaudas. Vis dėlto, Bendrijos vidaus prekybos kliūtys,
atsiradusios dėl skirtingų nacionalinių normų, reglamentuojančių prekybą
tam tikrais gaminiais, toleruotinos, jei šios teisės normos būtinos tam tikriems
svarbiems interesams patenkinti. Vadovaujantis EB sutarties 30 straipsniu, laisvo
prekių judėjimo apribojimai, be kita ko, gali būti pateisinami ir visuomenės
(žmonių) sveikatos sumetimais.
Tabako reklamos draudimą pateisina bendrasis tikslas – visuomenės sveikata.
Toks draudimas (šiai bylai aktualia apimtimi) yra tinkama ir proporcinga
priemonė siekiamam tikslui pasiekti, todėl gali būti pateisinamas EB sutarties
30 straipsnio prasme. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad nagrinėjamas
klausimas yra susijęs su sudėtingais politiniais, ekonominiais ir socialiniais
vertinimais bei sprendimais, todėl valstybės narės privalo turėti platesnę
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pasirinkimo laisvę. Tai savo ruožtu suponuoja, kad šiuo atveju atitinkama
priemonė galėtų būti laikoma neproporcinga paprastai tik tuo atveju, jei ji būtų
akivaizdžiai netinkama siekiamam tikslui pasiekti. Tačiau tokiai išvadai šioje
byloje nėra pakankamo pagrindo.
Administracinė byla Nr. A438-1060/2009
Procesinio sprendimo kategorija 20

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. rugsėjo 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir
Romano Klišausko (pranešėjas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjų atstovams Algirdui Goštautui, Daliui Balceriui, Linai
Darulienei,
atsakovo atstovams Laurai Petrauskaitei, Gražinai Belian,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų
Valentino Fashion Group S.p.A., akcinės prekybos bendrovės „Apranga“
bei uždarosios akcinės bendrovės „JCDecaux Lietuva“ apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjų Valentino Fashion Group S.p.A.,
akcinės prekybos bendrovės „Apranga“ bei uždarosios akcinės bendrovės
„JCDecaux Lietuva“ skundus atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimų
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A. su skundu kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės tabako ir
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alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
ir Tarnyba) 2008 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr.3K08/131 ir 2008 m. gegužės
23 d. nutarimą Nr. 3K08/133 (toliau – ir nutarimai, 2008 m. gegužės 22 d.,
2008 m. gegužės 23 d. nutarimai). Paaiškino, kad nutarimai, kuriais Tarnyba
konstatavo, jog prekių ženklo „Marlboro Classics“ naudojimas ant drabužių ir
aksesuarų etikečių, o taip pat reklamoje, yra Tabako kontrolės įstatymo (toliau
– ir TKĮ) 17 straipsnio 1 dalies pažeidimas, prieštarauja Europos bendrijos
(EB) steigimo sutarties (toliau – ir EB sutartis) 12 ir 28 straipsniams, TKĮ 27
straipsnio 2 daliai, 28 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 30 straipsnio 2 ir 3 dalims,
31 straipsniui, Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio,
8 straipsnio 1 dalies reikalavimams, todėl yra neteisėti ir turi būti panaikinti.
Skundą teismui pareiškėjas grindė šiais motyvais:
1. Ginčijami nutarimai pažeidžia EB sutarties nuostatas dėl laisvo prekių
judėjimo, sudaro dirbtines kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui tarp
Europos Sąjungos (ES) šalių narių ir prieštarauja EB sutarties 28 straipsniui,
užtikrinančiam laisvą prekių judėjimą tarp šalių narių. Europos Teisingumo
Teismas (ETT) 1964 m. byloje Costa prieš E.N.E.L. konstatavo, kad iš Sutarties
kylanti teisė dėl savo ypatingos ir originalios prigimties teisine galia negali
būti silpnesnė už nacionalinės teisės nuostatas, kad ir kokios jos bebūtų
formos, antraip ši teisė netektų savo, kaip Bendrijos teisės, savybių, be to, ir
pačios Bendrijos teisinis pagrindas taptų abejotinu. Simmenthal byloje ETT
konstatavo, kad nacionalinis teismas, įgaliotas savo jurisdikcijos ribose
taikyti Bendrijos teisės nuostatas, turi pareigą užtikrinti visapusišką šių
nuostatų veikimą, prireikus, savo iniciatyva privalo atsisakyti taikyti bet
kokią prieštaraujančią nacionalinės teisės akto nuostatą, net jei ši priimta
vėliau, ir toks teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol tokia nuostata iš
pradžių bus panaikinta teisės aktų leidybos ar kitomis konstitucinėmis
priemonėmis. Taigi nacionaliniai teisės aktai bei praktika, nesuderinama su
Bendrijos sutartimi, negali būti taikoma valstybėse narėse, o nacionalinių
teismų pareiga yra užtikrinti šio principo veikimą. Nagrinėjamu atveju
nutarimai neatitinka Bendrijos teisės, todėl naikintini. Laisvas prekių
judėjimas yra viena iš priemonių pasiekti EB sutarties 2 straipsnyje įvardintą
tikslą – skatinti darnią, subalansuotą ir tolygią ekonominės veiklos plėtrą,
tai viena iš keturių laisvių, sudarančių Bendrijos vidaus rinkos pagrindą. EB
sutarties 28 straipsnis uždraudžia apribojimus, tiek nustatytus teisės aktuose,
tiek sukuriamus praktikoje, taikomus prekyboje tarp valstybių narių. Šį
straipsnį papildo Tarybos Reglamentas (EB) Nr.2679/98, nurodantis, kad
„valstybės narės, iš vienos pusės, neturėtų patvirtinti priemonių ir nesiimti
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veiksmų, kurie trukdytų prekiauti, o iš kitos pusės, imtis visų reikalingų ir
tinkamų priemonių laisvam prekių judėjimui jų teritorijoje palengvinti“.
ETT Dassonville sprendime konstatavo, kad „visos valstybių narių įvestos
taisyklės, galinčios tiesiogiai ar netiesiogiai, realiai ar potencialiai kliudyti
vidaus prekybai Bendrijoje, laikytinos kiekybiniams apribojimams lygiaverčio
poveikio priemonėmis“. Nutarimai pažeidžia laisvą prekių judėjimą, nes
draudžia pareiškėjo gaminamų prekių, pažymėtų prekių ženklais „Marlboro
Classics“, importą. TKĮ netiesioginio tabako reklamos draudimo aiškinimas,
pateiktas nutarimuose, laikytinas taisykle, tiesiogiai ir realiai kliudančia vidaus
prekybai Bendrijoje. Draudimas Lietuvos teritorijoje pardavinėti pareiškėjo
prekes, ženklintas „Marlboro Classics“ ženklu, riboja pareiškėjo teisę platinti
savo prekes Lietuvos rinkoje ir faktiškai reiškia, kad pareiškėjas privalo sukurti
šiai rinkai naują prekės ženklą, nors prekės ženklą „Marlboro Classics“ plačiai
naudoja Europoje, kas būtų didelė kliūtis patekti į rinką bei konkuruoti.
Prekės ženklo kūrimas reikalauja laiko ir finansinių sąnaudų, naujas prekės
ženklas būtų visiškai nežinomas, todėl daug dėmesio ir išlaidų reiktų skirti jo
reklamai, o tai laikytina kliūtimi patekti į rinką Dassonville sprendimo prasme.
Laisvo prekių judėjimo atveju Sutartis draudžia taikyti tokias priemones,
pagal kurias prekėms, kurios teisėtai gaminamos ir/ar parduodamos vienoje
valstybėje narėje, būtų uždrausta patekti į kitas valstybes nares, net jei jos
buvo gaminamos laikantis skirtingų kokybinių ir techninių reikalavimų
nei priimančioje valstybėje narėje, išskyrus, kai tai būtina pateisinti viešojo
intereso reikalavimais. ETT Cassis de Dijon byloje suformulavo lygiavertiškumo
prezumpciją arba „abipusio pripažinimo“ principą ir konstatavo, kad „<...>
nėra pateisinamos priežasties, dėl kurios alkoholiniai gėrimai, jeigu jie teisėtai
pagaminti ir pardavinėjami vienoje iš valstybių narių, negalėtų patekti į bet
kurią valstybę narę”. Pagal šią formuluotę valstybės narės įpareigotos priimti
visas nuostatas, susijusias su prekių gaminimu ar pardavimu ir galiojančias
kiekvienos jų teritorijoje, o vidaus rinkos apribojimai, atsirandantys dėl
nacionalinių taisyklių skirtumų, turi būti toleruojami. Taigi iš esmės dvigubas
produkto reguliavimas (kilmės valstybėje ir priimančioje valstybėje) buvo
pakeistas vienu reguliavimu (kilmės valstybėje), kurio pagal abipusio
pripažinimo principą turi laikytis priimančioji valstybė. Atsižvelgus į tai,
Tarnybos pateiktas įstatymo interpretavimas taip, kad drabužių, ženklintų
„Marlboro Classics“ ženklu bei laisvai platinamų Italijoje ir kitose Europos
valstybėse, platinimas Lietuvos rinkoje tampa visiškai draudžiamu,
laikytinas akivaizdžia kliūtimi laisvam prekių judėjimui ir šis ribojimas būtų
pateisinamas tik tuo atveju, jei patektų į EB sutarties 30 straipsnio išimtis,
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būtent – jei toks ribojimas galėtų būti grindžiamas visuomenės sveikatos
užtikrinimo tikslais, tačiau nutarimuose nustatyti ribojimai nepatenka
į aukščiau paminėtas išimtis, nes jie negali būti pateisinami visuomenės
sveikata. Vadovaujantis ETT praktika, būtent EB sutarties 30 straipsnio
išimtimi pasinaudojančiai valstybei narei tenka įrodinėjimo našta, be to,
ryšys tarp drabužių, ženklinamų tabako gaminių prekių ženklu, netiesioginės
tabako produktų reklamos draudimo ir šių produktų vartojimo sumažėjimo
turi būti nustatomas remiantis pagrįstais konkrečiais įrodymais, o ne bendru
principu, tačiau nutarimuose pateiktas požiūris nėra grindžiamas nei EB, nei
pasaulinių sveikatos apsaugos organizacijų pozicija. Minėtų produktų reklamos
draudimas yra niekaip nepateisinamas visuomenės sveikatos motyvais, nes
nagrinėjamu atveju drabužių, kaip prekės, platinimas nėra susijęs nei su tabako
produktų vartojimu, nei su jų reklama, be to, logiškai nepagrįsta būtų leisti
platinti tabako gaminius draudžiant jų reklamą, o drabužius ar kitas prekes
iš viso drausti platinti motyvuojant tuo, kad jų prekių ženklas yra panašus į
tabako gaminių prekių ženklą. Nėra jokių duomenų ar mokslinių įrodymų,
kurie leistų daryti prielaidą, kad ir kitų prekių, nei tabako produktų, nors ir
ženklinamų atitinkamais prekių ženklais, platinimas galėtų turėti įtakos tabako
produktų vartojimo sumažėjimui. 1998 m. Direktyva 98/43/EB dėl valstybių
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą
ir rėmimą, suderinimo, nustačiusi bendrą reklamos draudimą, buvo panaikinta
kaip nesuderinama su Bendrijos sutartimi, o ją pakeitusi Direktyva 2003/33/EB
nereglamentuoja netiesioginės reklamos, be to, Pasaulio sveikatos organizacijos
kovos su tabako vartojimu konvencija, pasirašyta 2003 m. gegužės 21d.,
įtvirtinanti priemones, kurių turi imtis valstybės, kovodamos su tabako
vartojimu, nenumato kitų prekių, nei tabako produktų, reklamos draudimo.
Tam, kad būtų galima pateisinti nutarimuose nustatytus apribojimus, būtina
įrodyti, kad toks ribojimas proporcingas siekiamam tikslui. Akivaizdu, kad
nutarimai neatitinka proporcingumo kriterijaus – nustatyti ribojimai nėra
būtini ir negali būti laikomi mažiausiai ribojančiais laisvą prekių judėjimą,
drabužių, žymimų tabako produktų prekių ženklu, platinimo draudimas nėra
būtinas kovojant su tabako vartojimu ir toks draudimas negali būti laikomas
mažiausiai laisve ribojančia priemone – šiuo atveju draudimo išplėtimas ne
tabako gamintojui ir absoliutus drabužių pardavimo draudimas laikytinas
priemone, viršijančia būtinas priemones tikslui pasiekti.
2. Atsakovas neteisingai aiškino ir taikė TKĮ 2 straipsnio 7 dalį,
17 straipsnio 1 dalį, todėl neteisėtai prekių ženklų „Marlboro Classics“
naudojimą pripažino tabako gaminių reklama. Atsakovas nepagrindė ir
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neįrodė savo išvados, jog prekių ženklų „Marlboro Classics“ naudojimas
lauko reklamoje bei ant drabužių ir aksesuarų yra informacijos apie tabako
gaminius skleidimas, kuris skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, o
sprendimas, kuris nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės
aktų normomis, neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir yra
neteisėtas. Išvados dėl TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimo yra nepagrįstos,
nes ji neišanalizavo tabako reklamos sąvokos, neatskleidė 17 straipsnio 1
dalies pažeidimo sudėties ir neįrodė aplinkybių, kurias būtina įrodyti. TKĮ
17 straipsnio 1 dalis nustato, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių
reklama, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama. Kadangi
atsakovas nutarimuose nenurodė, kad APB „Apranga“ ir/ar UAB „JCDecaux
Lietuva“ skleista reklama yra paslėpta tabako gaminių reklama, darytina
išvada, kad atsakovas šių subjektų skleistą reklamą vertino tiesiog kaip
tabako gaminių reklamą, kuri, vadovaujantis minėto įstatymo 2 straipsnio
7 dalimi, yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama
informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti
ir (ar) vartoti tabako gaminius. Vadovaujantis paminėtomis teisės aktų
nuostatomis, Tarnyba, siekdama įrodyti TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą,
privalėjo nustatyti ir įrodyti šių aplinkybių visumą: 1) APB „Apranga“ ir/
ar UAB „JCDecaux Lietuva“ paskleidė informaciją apie tabako gaminius ir
2) ar šios informacijos paskleidimas tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti
ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tačiau atsakovas neįrodė nei vienos iš šių
aplinkybių, kadangi: APB „Apranga“ ir/ar UAB „JCDecaux Lietuva“ skleidė
informaciją ne apie tabako gaminius, bet apie drabužius ir aksesuarus, ir
būtent šių prekių, bet ne tabako gaminių platinimas yra šių bendrovių
verslas, už kurį jos gauna pajamas o tabako bendrovės niekaip neatsilygina
pareiškėjai ir/ar APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux Lietuva“ už jų vykdomą
veiklą ir skelbiamą reklamą, susijusią su prekių ženklų „Marlboro Classics“
naudojimu; prekių ženklo „Marlboro Classics“ naudojimas nėra ir negali būti
laikomas informacijos apie tabako gaminius skleidimu, nes žymuo „Marlboro
Classics“ įregistruotas kaip Europos bendrijos prekių ženklas ir nacionalinis
prekių ženklas, šie prekių ženklai įregistruoti prekių klasėse, skirtose žymėti
drabužius, avalynę, audinius, tekstilės gaminius ir nėra registruoti 34 prekių
klasėje, skirtoje cigaretėms ir tabako gaminiams žymėti, o faktas, kad prekių
ženklų „Marlboro Classics“ elementas yra žodis „Marlboro“, naudojamas
tabako gaminiams žymėti, savaime nereiškia, kad prekių ženklas „Marlboro
Classics“ skleidžia informaciją apie tabako gaminius; aplinkybė, kad prekių
ženklai „Marlboro Classics“ ir „Marlboro“ nuosavybės teise priklauso vienam
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ir tam pačiam asmeniui, nereiškia, kad abiejų šių prekių ženklų naudojimas
yra tabako gaminių reklama ir/ar skatina vartoti tabako gaminius, nes,
nepaisant prekių ženklų registro duomenų apie vieną ir tą patį prekių
ženklų „Marlboro Classics“ ir „Marlboro“ savininką, šie prekių ženklai jau
daug metų naudojami skirtingų įmonių skirtingiems gaminiams žymėti;
atsakovo argumentai, kad prekių ženklai „Marlboro Classics“ ir „Marlboro“
yra grafiškai panašūs, neįrodo TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimo, nes
prekių ženklų panašumas nėra pakankamas pagrindas konstatuoti šių dviejų
aplinkybių egzistavimą, kadangi net ir panašūs prekių ženklai gali teikti
vartotojams informaciją apie skirtingas prekes ar paslaugas ir vartotojas gali
būti pajėgus šiuos prekių ženklus atskirti vieną nuo kito; atsakovo argumentai,
kad popierinėse drabužių „Marlboro Classics“ etiketėse yra vaizduojamas
personažas iš cigarečių „Marlboro“ reklamos yra nepagrįsti, kadangi drabužių
etiketėse vaizduojamas ne cigarečių reklamos personažas (kuris visų pirma
yra vaizduojamas su cigarete), bet ant žirgo jojantis kaubojus ir šis personažas
vaizduojamas dėl to, kad „Marlboro Classics“ drabužių stilius yra siejamas
su Amerikos kaimo žmonių, „kaubojų“ apranga ir jos detalėmis, pabrėžiant
aprangos laisvumą, patogumą ir paprastumą, be to, pareiškėjai nežinoma
jokia tabako gaminių reklama, kurioje būtų vaizduojamas toks pat raitelis,
kuris vaizduojamas pareiškėjo drabužių etiketėse; atsakovo argumentai
dėl prekių ženklų „Marlboro Classics“ naudojimo vertinimo kaip tabako
gaminių reklamos, prieštarauja ekonominei logikai dėl to, kad vadovaujantis
ekonomine logika, tuo atveju, jei prekių ženklų „Marlboro Classics“
naudojimas skatintų vartotojus įsigyti ir/ar vartoti tabako gaminius, bet ne
pareiškėjo produktus, jis nebūtų suinteresuotas tokia reklama, jos netęstų ir
už ją nemokėtų, nagrinėjamu atveju būtent pareiškėjas buvo UAB „JCDecaux
Lietuva“ vykdytos reklamos užsakovas ir mokėtojas.
3. Atsakovas nepagrįstai atsisakė pripažinti pareiškėją proceso
dalyviu, tuo pažeisdamas pareiškėjo teisę į teisingą ir nešališką procesą,
teisę būti išklausytam ir kitas TKĮ 30 straipsnyje nustatytas teises bei EB
steigimo sutarties 12 straipsnio nuostatas dėl nediskriminavimo. TKĮ
28 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, kad, nagrinėjant bylą
institucijoje, skiriančioje ekonomines sankcijas už įstatymo pažeidimus,
be asmens, įtariamo įstatymo pažeidimu, taip pat gali dalyvauti asmenys,
su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla, reiškia ne tik teisę
suinteresuotiems asmenims kreiptis į atsakovą, kad būtų priimtas sprendimas
jiems leisti dalyvauti bylos nagrinėjime, jei byla susijusi su šių asmenų
interesais, bet reiškia ir pareigą atsakovui įtraukti į bylos nagrinėjimą
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tokius asmenis savo iniciatyva. Atsakovas, kaip viešo administravimo
subjektas, priimdamas sprendimus, privalo vadovautis objektyvumo bei
nepiktnaudžiavimo valdžia principais (VAĮ 3 str.), kurie reiškia, kad atsakovas
visų pirma privalo teisingai, objektyviai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir
ištirti visas su ja susijusias aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, tokio nešališko
ir objektyvaus tyrimo atsakovas atlikti negalėjo, nes užkirto kelią pareiškėjui
pateikti paaiškinimus bei įrodymus, susijusius su nagrinėjamu klausimu.
Pagal TKĮ 30 straipsnio 3 dalį, tuo atveju, jei proceso šalys nedalyvauja,
byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad joms buvo
laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat suteikta teisė
susipažinti su bylos medžiaga ir duoti paaiškinimus. Konstatavus, jog
pareiškėjas turėjo būti pripažintas proceso dalyviu, darytina išvada, jog
jam nebuvo laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, nesuteikta
teisė susipažinti su bylos medžiaga ir duoti paaiškinimus, todėl nutarimai
naikintini TKĮ 30 straipsnio 3 dalies pagrindu. Atsakovo argumentas, kad
pareiškėjas negali būti pripažįstamas proceso dalyviu dėl to, kad jis nėra
Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, pažeidžia EB Steigimo sutarties 12
straipsnį, nustatantį, kad bet kokia diskriminacija nacionaliniu pagrindu
yra draudžiama. Remiantis ETT praktika, kitoje ES šalyje narėje įsteigto
ir teisėtai veikiančio juridinio asmens diskriminavimas dėl jo registracijos
vietos, savaime yra pagrindas pripažinti atsakovo sprendimus neteisėtais ir
negaliojančiais. Formalios priežastys dėl pareiškėjo advokato įgaliojimų negali
būti laikomos teisėtu pagrindu eliminuoti pareiškėją iš bylos nagrinėjimo
proceso, nes, nustačiusi procesinius trūkumus, atsakovas privalėjo nustatyti
protingą terminą, per kurį pareiškėjas būtų pateikęs atsakovo prašomus
dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo valią įstoti į procesą, to nepadaręs,
atsakovas pažeidė nepiktnaudžiavimo valdžia principą.
4. Atsakovas, priimdamas nutarimus, praleido TKĮ 27 straipsnio 2 dalyje
nustatytus terminus bylai išnagrinėti ir ekonominei sankcijai skirti. TKĮ 27
straipsnio 2 dalies nuostata, numatanti, kad atsakovas privalo bylas išnagrinėti
ir ekonomines sankcijas paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
pažeidimo nustatymo dienos, yra imperatyvi ir nustato naikinamąjį terminą,
kuriam pasibaigus, kompetentinga institucija nebegali tęsti bylos nagrinėjimo
ir taikyti ekonominių sankcijų. Kaip matyti iš Nutarimų turinio, atsakovas
2008 m. balandžio 7 d. atliko apžiūras, surinko medžiagą bei surašė faktų
fiksavimo aktus, kad UAB „JCDecaux Lietuva“ paskleidė „Marlboro Classics“
reklamą, o APB „Apranga“ pateikė rinkai drabužius ir aksesuarus, pažymėtus
prekių ženklu „Marlboro Classics“, tad pažeidimo nustatymo diena laikytina
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2008 m. balandžio 7 d. ir būtent nuo šios datos turėjo būti skaičiuojamas
naikinamasis vieno mėnesio terminas bylai išnagrinėti bei sprendimui dėl
ekonominės sankcijos paskyrimo ar nepaskyrimo priimti, todėl atsakovas
privalėjo išnagrinėti bylas bei priimti Nutarimus iki 2008 m. gegužės 7 d.,
tačiau juos priėmė tik gegužės 22 ir 23 dienomis. Tokią poziciją grindžia
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2007 m. kovo
27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.A11-326/2007 suformuota praktika,
kad TKĮ 27 straipsnio 2 dalies taikymo prasme pažeidimo nustatymo diena
gali būti pripažinta diena, kai atitinkama (kompetentinga) institucija galėjo ir
turėjo suvokti, kad yra padarytas atitinkamas TKĮ pažeidimas, t. y. pažeidimo
nustatymo dienos konstatavimui yra reikšmingas ir objektyvus faktorius –
šiuo klausimu institucijos turimos informacijos įvertinimas pagal minėtus
vertinimo kriterijus. Nagrinėjamu atveju pažeidimo nustatymo diena sietina
su subjektyviu kriterijumi, t.y. pažeidimo atsiradimo faktu, ir objektyvaus
kriterijaus egzistavimu, t. y. su ta aplinkybe, kai atsakovas gavo ir turėjo
informaciją apie tariamą TKĮ pažeidimą. Atsakovas apie tariamus pažeidimus
galėjo ir turėjo sužinoti 2008 m. balandžio 7 d., kai atliko apžiūras ir surašė
faktų fiksavimo protokolus su priedais ir privalėjo objektyviai suvokti, kad
gali būti padarytas tariamas pažeidimas. Kadangi nutarimai priimti praėjus
daugiau nei vienam mėnesiui nuo pažeidimo nustatymo dienos, jie yra
priimti praleidus įstatyme nustatytą terminą ir tuo atsakovas pažeidė TKĮ 27
straipsnio 2 dalies reikalavimus.
5. Atsakovas 2008 m. gegužės 22 d. nutarimu neteisėtai pritaikė
ekonominę sankciją – įpareigojimą nutraukti tam tikrus veiksmus, nes ši
sankcija nėra numatyta TKĮ. Atsakovo teises apibrėžia TKĮ 31 straipsnio
1 dalies 1 punktas, kad išnagrinėjus bylą, priimamas vienas iš šių nutarimų:
taikyti šio įstatymo nustatytas ekonomines sankcijas; atsisakyti taikyti
ekonomines sankcijas, kai nėra tam šio įstatymo nustatyto pagrindo;
nutraukti bylą, kai nepadarytas šio įstatymo pažeidimas; grąžinti bylą
papildomam tyrimui atlikti. TKĮ 26 straipsnis nustato, kokios ekonominės
sankcijos gali būti taikomos už šio įstatymo pažeidimus, šio straipsnio 9
dalyje nurodyta, kad už įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto reklamos
draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai
baudžiami bauda nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. Taigi
ekonominės sankcijos TKĮ suprantamos kaip konkretaus dydžio piniginės
baudos ir jokių kitokių ekonominių sankcijų įstatymas nenumato. Tačiau
atsakovas 2008 m. gegužės 22 d. nutarimu ne tik paskyrė piniginę baudą APB
„Apranga“, bet ir įpareigojo šią bendrovę nutraukti pažeidimą ir per vieną
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mėnesį nuo nutarimo gavimo dienos informuoti atsakovą apie įpareigojimo
įvykdymą. Atsižvelgus į minėto nutarimo motyvuojamąją dalį, įpareigojimas
nutraukti pažeidimą yra įpareigojimas nutraukti prekybą pareiškėjo
produkcija, nes pažeidimu pripažįstamas drabužių, pažymėtų prekių ženklu
„Marlboro Classics“ platinimas, o įpareigojimas nutraukti tam tikrą ūkinę
veiklą – prekybą „Marlboro Classics“ drabužiais – savo turiniu yra ekonominė
sankcija, kurios skyrimo TKĮ nenumato, tad tokia sankcija pažeidžia TKĮ 26
straipsnio 9 dalį ir turi būti panaikinta (1 t., b.l.3-21).
Pareiškėjas APB „Apranga“ skundu prašė panaikinti Tarnybos 2008
m. gegužės 22 d. nutarimą. Paaiškino, kad jis prieštarauja TKĮ 27 straipsnio 2
dalies, 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 31 straipsnio, VAĮ 8 straipsnio 1 dalies
reikalavimams, todėl yra neteisėtas ir nepagrįstas. Skundą grindė šiais motyvais:
1. Pareiškėjo teigimu, buvo praleistas bylos nagrinėjimo ir ekonominės
sankcijos paskyrimo terminas; 2008 m. gegužės 22 d. nutarimas yra
nemotyvuotas. TKĮ 27 straipsnio 2 dalis nustato, kad Tarnyba privalo bylas
išnagrinėti ir ekonomines sankcijas paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį
nuo pažeidimo nustatymo dienos. Nutarimu pažeidimo nustatymo diena
pripažintina 2008 m. balandžio 7 d. Faktų fiksavimo akto surašymo diena
arba Tarnybos 2008 m. balandžio 15 d. rašto Nr. 3S-849 surašymo diena, kada
pareiškėjas buvo informuotas apie pradėtą tyrimą dėl galimų TKĮ pažeidimų.
Remiasi LVAT 2007 m. kovo 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11326/2007 suformuluota praktika. Tarnyba, surašiusi 2008 m. balandžio 7 d.
Faktų fiksavimo aktą, turėjo pakankamai informacijos ir galėjo subjektyviai
suvokti apie pareiškėjo padarytus galimus TKĮ pažeidimus, o subjektyvų
galimo pažeidimo fakto suvokimą patvirtina ir ta faktinė aplinkybė, kad
Tarnyba 2008 m. balandžio 15 d. raštu Nr. 3S-849 informavo pareiškėją
apie pradėtą tyrimą dėl galimų TKĮ 17 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio
1 dalies 9 punkto pažeidimų, kas reiškia, kad šio rašto surašymo dieną
Tarnyba jau turėjo ir pakankamą objektyvų pažeidimo suvokimą dėl galimo
pareiškėjo TKĮ 17 straipsnio l dalies pažeidimo, todėl nuo šių datų ir turi
būti skaičiuojamas vieno mėnesio terminas bylai išnagrinėti ir sprendimui
dėl ekonominės sankcijos paskyrimo priimti, tačiau ginčijamas nutarimas
buvo priimtas tik 2008 m. gegužės 22, t.y., praleidus vieno mėnesio
terminą, kuris yra naikinamasis. Tuo Tarnyba pažeidė TKĮ 27 straipsnio 2
dalies reikalavimus. Vadovaujantis VAĮ 8 straipsnio 1 dalimi, individualus
administracinis sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis
(faktais) ir teisės aktų normomis, t. y. jis turi būti motyvuotas. 2008 m.
gegužės 22 d. nutarimas grindžiamas TKĮ 26, 27, 30, 31 straipsniais, 2008 m.
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vasario 29 d. Protokolu Nr. 44 ir kita bylos medžiaga, tačiau pareiškėjui toks
protokolas nėra žinomas, pareiškėjui taip pat nėra žinoma ir neaišku, kokia
kita bylos medžiaga remiantis paskirta bauda už TKĮ 17 straipsnio l dalies
pažeidimą. Atsižvelgus į tai, ginčijamas nutarimas yra nemotyvuotas, todėl
prieštarauja VAĮ 8 straipsnio 1 dalies, TKĮ 31 straipsnio 2 dalies 5 punkto
reikalavimams ir turi būti panaikintas.
2. Anot pareiškėjo, drabužių žymėjimas prekių ženklu „Marlboro
Classics“ nėra tabako gaminių reklama. 2008 m. gegužės 22 d. nutarime
nurodyta, kad pareiškėjas pažeidė TKĮ 17 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad
Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, taip pat paslėpta tabako
gaminių reklama, draudžiama. TKĮ 2 straipsnio 7 dalis numato, kad 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. Tabako gaminiai TKĮ 2 straipsnio 2
dalyje apibūdinami kaip rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti skirti gaminiai,
pagaminti tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto)
arba kuriuose yra tabako. Vertindama galimą vyriškų drabužių linijos ir jų
aksesuarų žymėjimo prekės ženklu „Marlboro Classics“ neatitikimą TKĮ
17 straipsnio 1 dalyje numatytam tabako gaminių reklamos draudimui,
Tarnyba privalėjo nustatyti, kokios prekių rūšys yra pažymėtos prekių
ženklu „Marlboro Classics“ ir ar tokios rūšies prekių žymėjimas prekės
ženklu „Marlboro Classics“: gali būti laikomas tabako gaminių reklama, kuri
tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, tačiau
to nepadarė. Pareiškėjas drabužių ir jų aksesuarų prekes, pažymėtas prekių
ženklu „Marlboro Classics“, perka iš tiekėjo Valentino Fashion Group S.p.A.
(Italija). Drabužių ir aksesuarų linija „Marlboro Classics“ skirta pabrėžti
tipišką Amerikos kaimo stilių, nuo 1984 m. drabužių dizainas ir drabužiai,
pažymėti prekių ženklu „Marlboro Classics”, kuriami ir parduodami pagal
licencinę sutartį daugiau kaip 40-ties valstybių teritorijose. Prekių ženklu
„Marlboro Classics“ yra žymima tik tam tikra prekių rūšis – drabužiai ir jų
aksesuarai, šis ženklas yra žinomas vartotojams išskirtinai tik kaip drabužių
prekių ženklas ir tokį ženklą vartotojai suvokia tik kaip drabužius, o ne
tabako gaminius žymintį ženklą. Lietuvos Respublikos teritorijoje figūriniai
prekių ženklai „Marlboro Classics“ (reg. Nr.41185 ir 11642, toliau – LR
PŽ) yra įregistruoti kompanijos Philip Morris Products INC., a Virginia
Corporation (USA) vardu, prekių ženklų registracijos klasės – 16, 18, 24, 25,
26. EB Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje yra įregistruoti figūriniai
„Marlboro Classics“ prekių ženklai, kurių reg. Nr. 005989306, 005971528,
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002344398, 002344299, 002344117, 000076851 (toliau – EU PŽ), nurodytų EU
PŽ pareiškėja ir savininkė – Philip Morris Products INC., EU PŽ registracijos
klasės – 16, 18, 24, 25, 26. Prekių ženklai priskiriami atskirai civilinių
teisinių santykių objektų rūšiai ir tai yra atskiras nuosavybės teisės objektas,
pareikštas registruoti ženklas jo savininkui suteikia įstatymų numatytas
teises tik tų prekių klasių atžvilgiu, kuriuose yra įregistruotas prekių ženklas.
Prekių ženklo viena pagrindinių funkcijų – atskirti vieno asmens prekes arba
paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų, prekių ženklai atlieka ir kitas
papildomas funkcijas. Figūriniai prekių ženklai „Marlboro Classics“ (LR PŽ
ir EU PŽ) yra registruoti tokiose prekių klasėse, kurios negali būti laikomos
tapačiomis, ar net panašiomis į prekių rūšį – cigaretės, tabako gaminiai (34
prekių klasė). Figūriniai prekių ženklai „Marlboro Classics“ yra įregistruoti
su esminiais skiriamaisiais požymiais, kurių pagrindiniai elementai –
neatskiriamai vienas nuo kito naudojami dviejų žodžių junginiai Marlboro ir
Classics, parašyti paprastu Times šriftu arba specialiu kiek pasvirusiu šriftu
(EU PŽ Nr. 005989306, 005971528). Lyginat prekių ženklą „Marlboro“, skirtą
žymėti tabako gaminiams, ir prekių ženklą „Marlboro Classics“, skirtą žymėti
drabužiams ir jų aksesuarams, galima pastebėti esminius šių ženklų skirtumus
– tabako gaminiams skirtas žymėti prekių ženklas Marlboro yra įregistruotas
ir naudojamas ženklinti tabako gaminius tik kaip figūrinis prekių ženklas
su papildomais elementais, kurio viršutinėje dalyje yra naudojamas herbas
ir visais atvejais netaisyklingos formos stačiakampis, ir šie požymiai sudaro
išimtinius skiriamuosius požymius, kurie leidžia atskirti tabako gaminiams
žymėti skirtus Marlboro prekių ženklus nuo drabužiams ir jų aksesuarams
skirtų žymėti prekių ženklų „Marlboro Classics“. Prekių ženklu „Marlboro
Classics“ pažymėti rūbai ir aksesuarai jokiais būdais negali sudaryti drabužių
vartotojams ar kitiems vartotojams įspūdžio, kad pateiktas žymėjimas
„Marlboro Classics“ yra informacija apie tabako gaminius ar tabako gaminių
prekės ženklą, kuriuo formuojamas palankus įvaizdis, tiesiogiai ar netiesiogiai
skatinantis įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Žymuo „Marlboro Classics“
ant drabužių vartotojui yra pateikiamas tik kaip dviejų žodžių junginys –
Marlboro Classics, kiti žymenys ant drabužių (papildomos etiketės) pateikia
vartotojui papildomą informaciją tik apie drabužių savybes, vartotojas yra
aiškiai informuojamas, kad žodžių junginys „Marlboro Classics“ žymi tik
drabužius, o papildomi užrašai drabužių etiketėse skirti padėti sustiprinti
vartotojo asociacijas, kad žymėjimas „Marlboro Classics“ pabrėžia drabužių
stilių (dizainą), orientuotą į Amerikos vietovės kaimo stiliaus drabužius.
Aplinkybė, kad žymuo Marlboro yra įregistruotas kaip prekių ženklas 34
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prekių klasėje, negali apriboti kitų asmenų galimybių žymenį Marlboro
ar šio žymens derinį su kitais žodžiais naudoti kitų netapačių prekių rūšių
žymėjimui, ką yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)
civilinėje byloje Nr.3K-3-1191/2003 m., kad teisėta yra prekių ženklo
„CAMEL“, skirto ženklinti 12 klasės prekėms „transporto priemonės;
sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės“ registracija, nors buvo
nustatyta, kad kitas asmuo yra įregistravęs „CAMEL“ prekių ženklą, skirtą
žymėti 34 klasės prekėms „tabakas ir tabako gaminiai, rūkymo reikmenys,
degtukai“. Teismas šioje byloje konstatavo, kad ženklai, skirti ženklinti
visiškai skirtingoms prekių klasėms, gali būti naudojami pagal jų paskirtį ir
neklaidina vartotojų. Ilgas Valentino Fashion Group S.p.A. veiklos laikotarpis
bei drabužių, pažymėtų prekių ženklu „Marlboro Classics“, pardavimo
apimtys visame pasaulyje, akivaizdžiai liudija, kad žodžių junginys „Marlboro
Classics“ drabužių vartotojams yra žinomas ir atskiriamas tik kaip tam tikros
prekių rūšies (drabužių) skiriamasis prekių ženklas. Kompanijos Philip Morris
Products INC. prekių ženklo (EU PŽ) suteikimas naudotis kitam asmeniui
– Valentino Fashion Group S.A – reiškia, kad Philip Morris Products INC.
suteikė visas ar dalį prekių ženklo savininko teisių Valentino Fashion Group
S.A, todėl prekių ženklo „Marlboro Classics“ naudojimas kito asmens kitų
prekių grupei žymėti negali būti tapatinama su tabako ar tabako gamintojui
priklausančio prekių ženklo reklama. Tarnyba nepagrįstai nusprendė, kad
vieno žodžio – „Marlboro“ – grafinis vaizdas yra identiškas vaizdui ant
Lietuvos Respublikos rinkoje parduodamų cigarečių „Marlboro“ pakelių ir kad
drabužių žymėjimas prekės ženklu „Marlboro Classics“ yra tabako gaminių
reklama. Tarnyba nepagrįstai konstatavo, kad drabužių popierinėse etiketėse
vaizduojamas personažas iš cigarečių „Marlboro“ reklamos – „Marlboro
vyras“ – gali leisti teigti, kad tokiu būdu yra skleidžiama informacija apie
tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti
tabako gaminius. Pareiškėjas nėra asmuo, kuris vertėsi ar verčiasi tabako
gaminių prekyba, todėl jam nėra žinoma jokia Tarnybos nurodyta tabako
gaminių reklama ar reklamos personažo „Marlboro vyras“ asociacija, kurį
pavaizdavus drabužių etiketėse gali būti laikoma tabako gaminių reklama,
o drabužių etiketėse pavaizduotas raitelis yra skirtas žymėti tik „Marlboro
Classics“ drabužių ir jų aksesuarų stilių (dizainą) – Amerikos vietovės kaimo
drabužiai, ir šis žymuo pagal savo pateikimo vietą bei formą niekaip negali
būti tapatinamas su tabako gaminių reklama.
4. Pareiškėjo teigimu, ginčijamo nutarimo dalis, įpareigojanti pareiškėją
nutraukti pažeidimą, nurodytą TKĮ 17 straipsnio l dalyje, ir apie įpareigojimo
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įvykdymą per 1 mėnesį pranešti Tarnybai, neteisėta. TKĮ Tarnybai suteikta
teisė taikyti tik ekonomines sankcijas, nesuteikiant teisių nustatyti kitokių
įpareigojimų pažeidėjui (TKĮ 26 str. l3 d. 2 p., 31 str.). Administracinių
teismų praktikoje pažymėta, jog viešojo administravimo subjekto priimto
administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant
įgalinimų ribų (intra vires/ultra vires) kriterijų. Viešojoje teisėje nustatyti
įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia, kad visi viešojo
administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems suteikti
įstatymo nuostatomis. Viešojo administravimo subjektas negali viršyti įstatymu
jam suteiktų kompetencijos ribų (ultra vires). Jeigu viešojo administravimo
subjektas viršija įstatymu nustatytas kompetencijos ribas, tai jo priimtas aktas
turi būti laikomas neteisėtu ir naikintas (LVAT nutartys administracinėse
bylose Nr.A(l)-495-05; P-98-2003; A(3) -1143-02) (3 t., b.l. 4-12).
Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ 2008 m. liepos 11 d. patikslintu
skundu prašė panaikinti Tarnybos 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą ir priteisti
jai bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindė šiais motyvais:
1. Dėl materialinės teisės normų taikymo paaiškino, kad Tarnyba,
siekdama išsiaiškinti, ar pareiškėjas Marlboro Classics prekės ženklu
pažymėtų drabužių reklaminiu plakatu siekė skatinti tabako gaminių
vartojimą, turėjo konstatuoti šias aplinkybes: pareiškėjo stende esantis
plakatas skleidžia informaciją apie tabako gaminius arba apie tabako gaminių
gamintojus, importuotojus ar pardavėjus; ši informacija skatina vartotojus
vartoti tabako gaminius; pažeidimą pareiškėjas padarė savo kaltais veiksmais
(neveikimu). Vadovaujantis TKĮ 1 straipsnio 2 dalimi, šiuo įstatymu siekiama
mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą ir
dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojui,
sveikatai ir ūkiui; TKĮ 2 straipsnio 7 dalis nustato, kad tabako gaminių
reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama
informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti
ir (ar) vartoti tabako gaminius, minėto straipsnio 8 dalis nustato, kad paslėpta
tabako gaminių reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis
skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių gamintojus,
importuotojus ar pardavėjus (įmones), jų firmos vardą (pavadinimą), prekės
ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl
šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Visais atvejais paslėpta reklama
laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip
atsilyginama. Taigi teisės norma gina vertybę – visuomenės sveikatą, kuri
saugoma ribojant informacijos pateikimo vartotojui būdus ir priemones
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apie sveikatai žalingus tabako gaminius. Šiame įstatyme detalizuojama
ir Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad teisė skleisti
informaciją gali būti ribojama įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus
sveikatą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui priklausančiame stende eksponuotas
plakatas, kuriame pavaizduotas vyras su laikraščiu rankoje, apsirengęs
odine striuke ir šviesiomis kelnėmis, stovi atsirėmęs į automobilio bagažinę,
po šia nuotrauka įrašyti žodžiai „Marlboro Classics“ bei informacija apie
parduotuvių „City“ buvimo vietas. Lauko reklamos skelbimuose nebuvo
jokių nuorodų į tabako gaminius, atvirkščiai, buvo nurodoma, kur vartotojai
gali įsigyti „Marlboro Classics“ drabužių ir aksesuarų. Pareiškėjas gavo
atlyginimą už reklamą iš Italijos reklamos bendrovės Creative Media, kurios
verslas – reklama, o prekės ženklo savininkas Philip Morris Products INC
šios reklamos neužsakė nei pats, nei per trečiuosius asmenis ir atlyginimo
už reklamą nemokėjo. Priešingai, „Marlboro Classics“ drabužių ir aksesuarų
gamintojas Valentino Fashion Group pats moka atlyginimą prekės ženklo
savininkui pagal licencinę sutartį. Aplinkybė, kad prekės ženklo sudėtinė
dalis „Marlboro“ yra naudojama ant prekės ženklo savininkui priklausančių
tabako gaminių – cigarečių „Marlboro“, savaime nereiškia nei tiesioginės,
nei paslėptos reklamos, nes žodžiai „Marlboro Classics“ nėra ir nebuvo
naudojami ant tabako gaminių, o pats žodis Marlboro yra miestelis JAV,
kuris savaime nereiškia nei bendrai tabako, nei rūkalų, nei cigarečių. Tarnyba
nenurodė, kaip gali lauko reklamos skelbimas, kuriame nurodytas prekinis
ženklas saugomas drabužių ir avalynės kategorijoje, esantis miesto gatvėje,
nurodantis informaciją apie drabužių parduotuves, kuriose neprekiaujama
tabako gaminiais, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti gyventojus vartoti tabako
gaminius. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pareiškėjo lauko
reklamoje nėra 2008 m. gegužės 23 d. nutarime nurodytos teisės normos
pažeidimo sudėties būtinojo požymio – objekto, nes šia lauko reklama
nesikėsinama į Konstitucijos saugomą vertybę – sveikatą, o vartotojas tiesiog
skatinamas rinktis tam tikro gamintojo drabužius. Be to, Tarnyba klaidingai
nurodo, kad pareiškėjas sutiko, jog „Marlboro“ ir „Marlboro Classics“ yra
sietini prekių ženklai, ir iš to padarė klaidingą išvadą, kad neginčijamas
faktas, jog vidutinis vartotojas tapatina aukščiau paminėtus prekės ženklus,
priešingai, pareiškėja neigė tokį susiejimą ir prašė Tarnybos nurodyti
objektyvias aplinkybes, kuo remiantis buvo padaryta tokia išvada, tačiau
jokių objektyvių vidutinio vartotojo nuomonės tyrimo duomenų pateikta
nebuvo. Pareiškėjas yra vienas didžiausių lauko reklamos platintojų ir
operatorių Europoje, taip pat ir Lietuvoje, bet jis pats nekuria reklamų, todėl ir
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neatsako už jų turinį, tik suteikia užsakovui galimybes pateikti savo produktą.
Taigi jokių įstatymui priešingų veiksmų pareiškėjas neatliko: negamino,
neprekiavo, neužsakė reklaminės kampanijos ir nereklamavo tabako
gaminių, pažymėtų „Marlboro“ arba „Marlboro Classics“ prekės ženklu; jam
taip pat nepriklauso ir „Marlboro“ bei „Marlboro Classics“ prekės ženklai.
Todėl nėra ir antrojo sudėties elemento – objektyvinės pusės, nes pareiškėjas
neatliko jokių teisei priešingų veiksmų. Nesant nei teisės pažeidimo objekto,
nei objektyvinės pusės, nėra būtinybės nagrinėti kaltės ir priežastinio ryšio
buvimo. Skundžiamame nutarime šie svarbūs požymiai yra nepaminėti,
Tarnyba pareiškėjo kaltės klausimo visiškai nenagrinėjo, nors akivaizdu, kad
pareiškėjas turėjo tik vieną tikslą – išnuomoti savo stendą (stendus) drabužių
ir avalynės prekinio ženklo reklamai, o tam, kad reklamoje galima įžvelgti
kokį nors įstatymams prieštaraujantį turinį, negalėjo būti jokios objektyvios
priežasties, be to, reklamos projektas buvo suderintas su atsakingomis vietos
savivaldos institucijomis. Kadangi skundžiamas nutarimas nepagrįstas
objektyviais duomenimis bei teisės aktų normomis ir paremtas vien spėjimais
bei niekuo neįrodytais teiginiais, kurie siejami tik su to paties žodžio
vartojimu ant cigarečių pakelio ir drabužių reklamoje, todėl toks nutarimas
prieštarauja VAĮ 8 straipsnio reikalavimams.
2. Dėl procesinių teisės normų taikymo paaiškino, kad Tarnyba 2008
m. gegužės 16 d. pranešimu Nr. 3S 1119, kurį pareiškėjas gavo tik 2008 m.
gegužės 20 d., informavo jį apie bylos dėl galimo TKĮ 17 straipsnio 1 dalies
pažeidimo nagrinėjimą posėdyje 2008 m. gegužės 23 d. Nors pareiškėjas
prašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl bendrovės vadovės ir rinkodaros
vadovo išvykimo į komandiruotę užsienyje, Tarnyba į tai neatsižvelgė ir
bylą išnagrinėjo nedalyvaujant tiesiogiai už pareiškėjo veiklą atsakingiems
asmenims ir sprendimą priėmė neišklausiusi ir neįvertinusi traukiamo
atsakomybėn asmens paaiškinimų. Konstitucinis Teismas 2005 m. lapkričio
3 d. nutarime pažymėjo, kad TKĮ ir kituose įstatymuose nustatytos
sankcijos, vadinamos „ekonominėmis sankcijomis“ pagal savo turinį ir kitus
požymius yra priskirtinos administracinės teisinės atsakomybės institutui,
o savo dydžiu (griežtumu) kartais prilygsta kriminalinėms bausmėms;
tokiais atvejais iš Konstitucijos kylančios procesinės garantijos asmenims,
traukiamiems administracinėn teisinėn atsakomybėn, gali būti nustatytos
įstatymuose, įtvirtinančiuose tokias sankcijas, ir (arba) kituose įstatymuose,
reglamentuojančiuose subjektų (taip pat ir ūkio subjektų) administracinę
teisinę atsakomybę, administracinį procesą (inter alia administracinių bylų
teiseną). Tad Tarnyba privalėjo garantuoti baudžiamam asmeniui bent
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minimalias procesines teises, įskaitant ir vieną iš esminių – pateikti savo
paaiškinimus, tačiau nagrinėjamu atveju ši teisė buvo pažeista. Pagal TKĮ 28
straipsnio 1 dalį, proceso dalyviu šioje byloje turėjo būti įtrauktas ir prekės
ženklo naudotojas bei ginčijamo produkto gamintojas Valentino Fashion
Group, nes Tarnyba skundžiamu nutarimu sprendė ir dėl šio asmens teisių
ir pareigų, tačiau Tarnyba nepagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą įtraukti šį
asmenį proceso dalyviu. Be to, Tarnyba praleido TKĮ 27 straipsnio 2 dalyje
nustatytą naikinamąjį vieno mėnesio terminą pritaikyti ekonomines sankcijas,
nes 2008 m. balandžio 7 d. ji surašė faktų fiksavimo aktą, kuriuo konstatavo,
kad pareiškėjas Vilniaus mieste, Vokiečių gatvėje (priešais S. Nėries gimnaziją)
ir kitose miesto vietose pateikė (paskleidė) „Marlboro Classics“ reklamą,
kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar vartoti) tabako gaminius, o
skundžiamu nutarimu nuobaudą paskyrė tik 2008 m. gegužės 23 d. Pastarajam
teiginiui pagrįsti pareiškėjas rėmėsi LVAT 2007 m. kovo 27 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A-326/2007.
Atsakovas atsiliepimais į skundus prašė juos atmesti kaip nepagrįstus
remdamasis šiais motyvais:
1. Dėl pareiškėjos Valentino Fashion Group S.p.A. teisės kreiptis
į teismą su skundu dėl nutarimų panaikinimo atsakovas paaiškino, kad
Tarnyba šio pareiškėjo atžvilgiu nėra priėmusi jokio nutarimo. 2008 m.
gegužės 22 d. nutarimas priimtas APB „Apranga“ atžvilgiu, 2008 m. gegužės
23 d. nutarimas – UAB „JCDecaux Lietuva“ atžvilgiu. VAĮ 2 straipsnio 9
dalis numato, kad individualus administracinis aktas – vienkartinis teisės
taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei,
kas leidžia teigti, jog individualus teisės taikymo aktas yra susijęs tik su
konkretaus subjekto teisėmis ir pareigomis, o pareiškėjas Valentino Fashion
Group S.p.A. nepatenka į 2008 m. gegužės 22 d. nutarimo – vienkartinio
teisės taikymo akto APB „Apranga“ atžvilgiu – veikimo sritį, todėl minėtas
nutarimas jokių pareiškėjo teisių pažeisti negali. Tas pats pasakytina ir apie
UAB „JCDecaux Lietuva“ atžvilgiu priimtą 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą.
2008 m. gegužės 22 d. nutarimu APB „Apranga“ skirta ekonominė sankcija
už tai, kad per drabužių ir jų aksesuarų kolekciją „Marlboro Classics“ yra
reklamuojami tabako gaminiai, formuojamas tabako gaminių palankus
įvaizdis, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako
gaminius. Minėtus drabužius ir aksesuarus į Lietuvos Respublikos rinką
pateikė APB „Apranga“, būtent jos parduotuvėse buvo prekiaujama minėtomis
prekėmis, todėl būtent nuo šios įmonės valios priklausė vartotojų galimybė
prieinamai gauti draudžiamą informaciją apie tabako gaminius. Nustačiusi
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tinkamą atsakomybės už TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą subjektą,
2008 m. gegužės 22 d. nutarimu Tarnyba APB „Apranga“ skyrė 7 500 litų
baudą ir įpareigojo nutraukti pažeidimą. 2008 m. gegužės 23 d. nutarimu
UAB „JCDecaux Lietuva“ buvo taikyta 7 500 litų ekonominė sankcija už tai,
kad pastaroji Vokiečių gatvėje ir kitose Vilniaus miesto vietose paskleidė
„Marlboro Classics“ reklamą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir
(ar) vartoti tabako gaminius. Jokie pareiškėjo Valentino Fashion Group S.p.A.
veiksmai ginčijamuose nutarimuose nebuvo kvestionuojami, nutarimais
pareiškėjui nebuvo skirtos nei baudos, nei įpareigojimai, todėl jis neturi teisės
Vilniaus apygardos administraciniame teisme (VAAT) ginčyti šių individualių
administracinių aktų teisėtumo ir, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5
punktu, pareiškėjo Valentino Fashion Group S.p.A. skundas nenagrinėtinas.
2. Tarnyba, priimdama ginčijamus nutarimus, nei materialinės, nei
procesinės teisės normų nepažeidė, todėl nėra juridinio pagrindo juos
naikinti, nes pareiškėjų argumentai, jog atsakovas pažeidė EB Steigimo
sutarties nuostatas dėl laisvo prekių judėjimo, atmestini, remiantis LVAT
suformuota praktika analogiškoje byloje Nr. A-306/2007, kurioje teismas
nurodė, kad alkoholio reklamos ribojimas neriboja prekybos alkoholiniais
gėrimais, todėl nepagrįstu buvo pripažintas pareiškėjo teiginys, kad
ribojant alkoholio reklamą, pažeidžiamas laisvo prekių judėjimo principas.
Atitinkamai nėra pagrindo teigti, kad nagrinėjamoje byloje buvo pažeistos
EB steigimo sutarties nuostatos dėl laisvo prekių judėjimo. Priešingai nei
teigia pareiškėjai, Tarnyba 2008 m. gegužės 22 d. nutarimu neuždraudė
Lietuvos Respublikoje prekiauti pareiškėjo Valentino Fashion Group
S.p.A. pagaminta produkcija, ir baudą skyrė ne už prekybos, o už reklamos
pažeidimą, t. y. už tai, kad APB „Apranga“ pateikė drabužius ir aksesuarus,
kurių odinėmis, medžiaginėmis ir popierinėmis etiketėmis siekiama
atkreipti dėmesį į konkrečią prekę – „Marlboro“ cigaretes. Tarnyba taip pat
skyrė baudą UAB „JCDecaux Lietuva“ už tai, kad pastaroji jai nuosavybės
teise priklausančiuose stenduose paskleidė tabako gaminių reklamą. TKĮ
nurodoma, kad jis suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais, todėl
Tarnyba, būdama vykdomosios valdžios institucija ir taikydama šio įstatymo
nuostatas, pagrįstai preziumuoja jų atitikimą Europos bendrijos teisės aktams
ir neprivalo įrodyti šių nuostatų proporcingumo EB steigimo sutarties 30
straipsnio prasme. ETT 2000 m. spalio 5 d. sprendime byloje C-376/98
pasisakė, kad tabako gaminių gamintojai ir pardavėjai valstybėse narėse,
kuriose galioja tabako gaminių reklamos apribojimai, yra priversti dėl rinkos
dalies tose šalyse kovoti tik konkuruodami kaina. Tačiau tai vertintina ne kaip
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konkurencijos iškraipymas, o veikiau kaip tam tikrų konkurencijos formų
apribojimas, kuris galioja visiems rinkos dalyviams tose valstybėse narėse.
Atitinkamai ir šiuo atveju drabužių gamintojai ir platintojai, atsižvelgiant į tai,
kad Lietuvos Respublikoje draudžiama tabako gaminių reklama, šioje rinkoje
turi konkuruoti, nepažeisdami minėto draudimo. Be to, EB steigimo sutartis
nenumato valstybių narių teisės aktų derinimo Bendrijos lygiu sveikatos
apsaugos srityje, tai yra palikta išimtinei valstybių narių kompetencijai ir
pagal principą, nustatantį, kad valstybių narių kompetencija yra pirminė, o EB
kompetencija yra išvestinė, ši sritis lieka valstybių narių kompetencijoje. TKĮ 1
straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog atsižvelgus į tai, kad žmogaus ir visuomenės
sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, šio įstatymo nuostatomis
siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų
prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių
vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui, o
vadovaujantis šio straipsnio 3 dalimi, tabako gaminiai priskiriami specialiems
gaminiams, kurių gamybai, prekybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su
jais susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei
teisės aktus taikomas ypatingas valstybinis teisinis reglamentavimas.
3. Pareiškėjų argumentai, jog atsakovas neteisingai aiškino ir taikė TKĮ 2
straipsnio 7 dalį, 17 straipsnio 1 dalį ir todėl neteisėtai prekių ženklų
„Marlboro Classics“ naudojimą pripažino tabako gaminių reklama, atmestini.
Siekdamas įrodyti TKĮ 17 straipsnio 1 dalies, numatančios, jog Lietuvos
Respublikoje tabako gaminių reklama draudžiama, pažeidimą, atsakovas
nustatė šių aplinkybių visumą: 1) APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux Lietuva“
paskleidė informaciją apie tabako gaminius; 2) šios informacijos paskleidimas
tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius; 3)
pažeidimas padarytas kaltais veiksmais (neveikimu). Nesutinka su pareiškėjo
APB „Apranga“ argumentais, kad, konstatuodama TKĮ 17 straipsnio 1 dalies
pažeidimą, ji nenustatė, kokios prekių rūšys yra pažymėtos prekių ženklu
„Marlboro Classics“ ir ar tokios rūšies prekių žymėjimas prekės ženklu
„Marlboro Classics“ gali būti laikomas tabako gaminių reklama. Tarnyba 2008
m. gegužės 22 d. nutarime konstatavo, kad žymeniu „Marlboro Classics“
pažymėti drabužiai ir aksesuarai ir būtent per juos yra reklamuojami tabako
gaminiai, formuojamas tabako gaminių palankus įvaizdis, tiesiogiai ar
netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Pareiškėjas APB
„Apranga“, akcentuodamas, kad tabako gaminių reklama galima tik per
tabako gaminius, nepagrįstai susiaurina reklamos sąvoką reklamos formų ir
priemonių požiūriu, nes reklamos sąvoka, atsižvelgiant į jos vartojimo
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kontekstą, gali būti skirtinga, todėl egzistuoja įvairūs šios sąvokos
apibūdinimai. APB „Apranga“ motyvai, kad tinklapyje http://www.
valentinofashiongroup.com pateikiama informacija, jog drabužių ir aksesuarų
linija „Marlboro Classics“ skirta pabrėžti tipišką Amerikos kaimo stilių, išeina
už ginčo nagrinėjimo ribų, kadangi šiuo atveju pareiškėjas patrauktas
atsakomybėn už tabako gaminių reklamą jam priklausančiose parduotuvėse,
o ne internetinėje erdvėje. Teiginys, kad „Marlboro Classics“ yra žinomas
vartotojams išskirtinai tik kaip drabužių prekių ženklas, yra abejotinas, nes
ginčijamas žymuo „Marlboro Classics“ apima žinomą tabako gaminių prekės
ženklą „Marlboro“, naudojamą cigaretėms nuo 1883 metų, o žodžio „Classics“
įjungimas į žymenį neišsklaido sąsajų tarp žymens „Marlboro Classics“ ir
cigarečių, bet, priešingai, tarnauja konkretaus tabako gaminių prekės ženklo
„Marlboro“ išlaikymui visuomenės atmintyje, be to, nustatyta, kad prekės
ženklo „Marlboro Classics“ ir prekės ženklo „Marlboro“ savininkas yra tabako
gaminių gamintojas Philip Morris. UAB „Philip Morris Lietuva“ Marlboro
cigaretes į Lietuvos Respubliką pradėjo importuoti 1993 metais, todėl šis
tabako gaminių prekės ženklas Lietuvos gyventojams žinomas jau 15 metų, t.
y. daug seniau, nei žymuo „Marlboro Classics“. Argumentai, kad vartotojas
aiškiai informuojamas, jog žodžių junginys „Marlboro Classics“ žymi tik
drabužius, o papildomi užrašai drabužių etiketėse skirti padėti sustiprinti
vartotojo asociacijas, kad žymėjimas „Marlboro Classics“ pabrėžia drabužių
stilių (dizainą), orientuotą į Amerikos vietovės kaimo stiliaus drabužius,
atmestini, nes Tarnyba APB „Apranga“ baudą skyrė ne už tabako gaminių ar
jų pakuočių imitacijas ir neginčija, kad kiti žymenys ant drabužių (papildomos
etiketės) pateikia vartotojui papildomą informaciją apie drabužių savybes,
tačiau ši informacija su nagrinėjamu ginču nesusijusi. Taip pat atmestinas
teiginys, kad Tarnybos 2008 m. gegužės 22 d. nutarime nurodyta aplinkybė,
jog žymuo „Marlboro“ įregistruotas kaip prekių ženklas 34 prekių klasėje
(tabako gaminiai) ir tokia ženklo registracija negali apriboti kitų asmenų
galimybių žymenį „Marlboro“ ar šio žymens derinį su kitais žodžiais naudoti
kitų netapačių prekių rūšių žymėjimui. Pagal Prekių ženklų įstatymo 2
straipsnio 1 dalį prekių ženklas yra bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti
vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir
kurį galima pavaizduoti grafiškai. Žodinio Bendrijos prekės ženklo „Marlboro
Classics“ (registracijos numeris 000076851, registruoto 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25,
28, 35, 42 klasėse) ir grafinio Bendrijos prekės ženklo „Marlboro Classics“
(pasvirasis šriftas, registracijos numeris 005989306, registruoto 14, 16, 18, 25,
28, 35 klasėse) savininkas – Philip Morris Products Inc. Grafinio Bendrijos
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prekės ženklo „Marlboro Classics“ (pasvirasis šriftas, registracijos Nr.
005971528, registruoto 14, 16, 18, 25, 28, 35 klasėse) savininkas – Philip
Morris Products SA. Philip Morris Products SA yra ir žodinio Lietuvos
Respublikos prekės ženklo „Marlboro“ (registracijos numeris 12030,
registruoto 34 klasėje – cigaretės) ženklo savininkas. „Marlboro“ prekės
ženklas pripažintinas plačiai žinomu ir keliančiu tiesiogines asociacijas į
tabako gaminius (remiantis Prekių ženklų įstatymo 9 str. 1 p., ženklas Lietuvos
Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar
reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame
visuomenės sluoksnyje). Nesutinka su pareiškėjo UAB „JCDecaux Lietuva“
argumentais, kad lauko reklamos skelbimuose nebuvo jokių nuorodų į tabako
gaminius, atvirkščiai, lauko reklamoje buvo nurodoma, kur vartotojai gali
įsigyti „Marlboro Classics“ drabužių ir aksesuarų (tose vietose tabako
gaminiais neprekiaujama), nes iš TKĮ 2 straipsnio 7 dalyje nustatyto tabako
gaminių apibrėžimo išplaukia, kad ir APB „Apranga“, ir UAB „JCDecaux
Lietuva“ naudotos reklamos priemonės – drabužių etiketės ir reklaminiai
stendai – yra reklamos priemonės. Tokią tabako reklamos sąvokos aiškinimą
patvirtina ir LVAT praktika (2007-03-23 nutartis administracinėje byloje
Nr.A10-306/2007, 2006-07-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A11–
1171/2006, 2003-05-27 nutartis administracinėje byloje Nr. Al0-523/2003).
Kadangi viena iš prekių ženklų funkcijų yra reklaminė, šiuo atveju aktuali
LVAT 2005 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-502/2005,
kurioje teismas konstatavo, kad prekių pavadinimo (šiuo atveju drabužių ir
aksesuarų kolekcijos pavadinimo „Marlboro Classics“) ir prekių ženklo (šiuo
atveju tabako gaminių „Marlboro“ prekės ženklo) naudojimo sutaptis
suponuoja prievolę laikytis reikalavimų, nustatytų TKĮ 17 straipsnio 1 dalyje.
LAT 1999 m. birželio 28 d. nutarime civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/1997
konstatavo, kad ženklai yra labai svarbi reklaminė priemonė (par excellence);
per ryšį, sukurtą tarp ženklo ir prekės ar paslaugos, ženklai supažindina
visuomenę su tokia preke ar paslauga; tuo būdu prekių ženklai padeda jų
savininkams sužadinti ir išlaikyti visuomenės poreikius. Todėl ne veltui
tabako gaminių gamintojas Philip Morris pagal licencinę sutartį suteikė teisę
pareiškėjui Valentino Fashion Group S.p.A. gaminti drabužius su jam
priklausančiais prekės ženklais ir tokiu būdu per drabužių bei aksesuarų
kolekcijos, pažymėtos žymeniu „Marlboro Classics“ pateikimą į šalis, kuriose
galioja absoliutus tabako gaminių reklamos draudimas, užsitikrina šiose šalyse
cigarečių prekių ženklo „Marlboro“ reklamą. UAB „JCDecaux Lietuva“
atstovas, nagrinėjant bylą Tarnyboje, neginčijo fakto, kad „Marlboro“ ir
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„Marlboro Classics“ yra sietini prekių ženklai ir nurodė, jog „natūralu, kad
žmonės sieja „Marlboro“ ir „Marlboro Classics“ prekių ženklus“. Tarnybos
užfiksuotų drabužių ir aksesuarų popierinėse etiketėse ir aplikacijose, ant
rankinių ir kitur grafinis žodžio „Marlboro“ vaizdas identiškas vaizdui ant
Lietuvos Respublikos rinkoje parduodamų cigarečių „Marlboro“ pakelių, be
to, drabužių popierinėse etiketėse vaizduojamas personažas iš cigarečių
„Marlboro“ reklamos – „Marlboro vyras“ („Marlboro man“). Konstitucinis
Teismas 1997 m. vasario 13 d. nutarime pažymėjo, kad daugeliu atveju tabako
gaminių reklamos turinys būna vienpusis, tendencingas: tabakas, rūkymas
dažnai siejami su jaunyste, sportu, vyriškumu, seksualumu, gamtos grožiu,
moterų elegancija, romantiškumu, nepriklausomybe ir pan., t. y. formuojama
nuomonė, kad rūkymas yra socialiai priimtinas ir skatintinas dalykas. Tokiu
būdu, cigarečių „Marlboro“ reklamos vienas pagrindinių personažų – ant
žirgo jojantis kaubojus (esantis ant drabužių etikečių) perša stereotipą, kad
rūkymas yra visuomeniškai priimtinas įprotis, tuo tarpu tabako gaminių
reklamos draudimas prisideda prie formavimo nuomonės, kad visuomenės
elgesio norma yra nerūkymas. Akivaizdus grafinis panašumas tarp ant
cigarečių pakelių ir drabužių etiketėse esančio užrašo „Marlboro“, personažo
iš cigarečių „Marlboro“ reklamos vaizdavimas popierinėse drabužių etiketėse,
dažnas (sureikšmintas) žodžio „Marlboro“ pateikimas įvairiose drabužių bei
aksesuarų vietose leidžia teigti, kad tokiu būdu APB „Apranga“ skleidžia
informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti
ir (ar) vartoti tabako gaminius. Teigia, jog UAB „JCDecaux Lietuva“ neginčija
fakto, kad vidutinis vartotojas tapatina lauko stendų reklamoje naudojamą
žymenį „Marlboro Classics“ ir tabako gaminių prekės ženklą „Marlboro“.
Prekės ženklų „Marlboro Classics“ ir „Marlboro“ savininkas yra tas pats –
Philip Morris Products SA. Pagal 2007 m. vasario 22 d. sutarties Nr. 2008-87
tarp UAB „JCDecaux Lietuva” ir Creative Media 1.2 punktą UAB „JCDecaux
Lietuva“ įsipareigojo teikti Creative Media reklamos paslaugas atskiruose
prieduose nurodytą terminą. Priede Nr. 1 prie sutarties susitarta, kad firmos
ženklas „Marlboro Classics“ bus reklamuojamas 4 savaites (2008-04-01 –
2008-04-28) 25-se Vilniaus vietose, miesto stenduose ir autobusų stotelėse.
Sutarties Nr. 2008-87 2.1 punkte nurodyta, jog reklamos stendai, naudojami
reklamos paslaugų teikimui, yra UAB „JCDecaux Lietuva“ nuosavybė ir
naudojami išimtinai tik jos. 2008 m. balandžio 7 d. Faktų fiksavimo akte
Tarnybos pareigūnai užfiksavo, kad stendas su reklaminiu „Marlboro Classics“
plakatu rastas Vilniuje, Vokiečių gatvėje (pėsčiųjų take prie S. Nėries
gimnazijos). Tai reiškia, kad UAB „JCDecaux Lietuva“, nuo kurios valios
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priklausė vartotojų galimybė prieinamai gauti draudžiamą informaciją apie
tabako gaminius (tabako reklamą), yra TKĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatos
veikimo, o tuo pačiu ir numatytos už šios nuostatos pažeidimą atsakomybės
tinkamas subjektas. Pareiškėjo APB „Apranga“ cituojamas teiginys iš LAT
2003 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1191/2003 paimtas
iš bylos konteksto, be to, šios civilinės bylos fabula neatitinka šiuo metu
nagrinėjamo ginčo. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Paryžiaus Apeliacinis
Teismas 2008 m. sausio 8 d. išnagrinėjo analogišką bylą Nr. 07/02394, kurioje
Valentino Fashion Group France SAS, kaip ,,Marlboro Classics“ drabužių
platintoją Prancūzijoje, pripažino kaltu dėl netiesioginės tabako reklamos, ir
priteisė atlyginti 50 000 eurų žalą, teismas pasisakė, kad demonstruodamas
žodį ,,Marlboro“ parduotuvių vitrinose ir ant pačių drabužių, Valentino
Fashion Group France SAS sudarė sąlygas pasauliniu mastu žinomam ir
labiausiai Prancūzijoje rūkomų cigarečių prekių ženklui išlikti viešojoje
erdvėje, idant nebūtų užmirštas potencialių vartotojų, dargi jų atsimenamas,
kas apibūdina vieną iš netiesioginės reklamos požymių.
4. Pareiškėjo UAB „JCDecaux Lietuva“ argumentai, kad proceso dalyviu
priimant 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą turėjo būti įtrauktas ir prekių ženklo
naudotojas bei ginčijamo produkto gamintojas, t. y. Valentino Fashion Group
S.p.A., taip pat pareiškėjo Valentino Fashion Group S.p.A. argumentai, kad
Tarnyba nepagrįstai atsisakė pripažinti jį proceso dalyviu tuo pažeisdama
jo teisę į teisingą ir nešališką procesą, teisę būti išklausytam ir kitas TKĮ 30
straipsnyje nustatytas teises, EB Steigimo sutarties 12 straipsnio nuostatas dėl
nediskriminavimo, atmestini. Atsižvelgus į tai, kad Valentino Fashion Group
S.p.A. nėra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens
filialas Lietuvos Respublikoje, ši įmonė nepatenka į TKĮ reguliavimo sritį,
už kurios kontrolę atsakinga Tarnyba. Valentino Fashion Group S.p.A. taip
pat nepatenka ir į individualių administracinių aktų – Nutarimų – veikimo
sritį, todėl jos teisės priimant šiuos nutarimus nebuvo pažeistos. Be to, CPK
57 straipsnio 3 dalis nustato, kad advokato arba advokato padėjėjo teisės ir
pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar
jos išrašu. Iš esmės analogiškas advokatų įgaliojimų įforminimo reikalavimas
nustatytas ir Advokatūros įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje, šioje normoje
nurodyta, kad atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas
pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį
baudžiamajame procese arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos suteikimo. Šios teisės normos reikalauja advokato įgaliojimų
įforminimo sutartimi su atstovaujamuoju (išskyrus baudžiamąjį procesą,
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kuriame atstovaujama pagal orderį). Minėti teisės aktai suponuoja advokato
pareigą turėti su pareiškėju Valentino Fashion Group S.p.A. pasirašytą sutartį
dėl teisinių paslaugų ar jos išrašą. Vadovaujantis LVAT praktika, pateikus tik
advokato orderį, nėra jokių duomenų, ar suinteresuoto asmens teisė įstoti
proceso dalyviu į dvi skirtingas bylas realizuojama tikrai jo valia. TKĮ 28
straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodoma, kad nagrinėjant bylą institucijoje,
skiriančioje ekonomines sankcijas, be asmens, įtariamo įstatymo pažeidimu,
taip pat gali dalyvauti asmenys, su kurių interesais tiesiogiai susijusi
nagrinėjama byla. Taigi nustatant minėtas aplinkybes, būtent pareiškėjas
Valentino Fashion Group S.p.A. turėjo pareigą pateikti neginčijamus
įrodymus apie savo turimus interesus byloje, tačiau jis nepateikė rašytinių ar
kitokių įrodymų, turinčių reikšmę nagrinėjamoms byloms.
5. Pareiškėjų argumentas, kad atsakovas, priimdamas Nutarimus,
praleido TKĮ 27 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus bylai išnagrinėti ir
ekonominei sankcijai skirti, atmestinas. TKĮ 27 straipsnio 2 dalis nustato,
kad įgaliotos institucijos bylas išnagrinėja ir ekonomines sankcijas paskiria
ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo nustatymo dienos. Tarnyba APB
„Apranga“ 2008 m. gegužės 10 d. surašė Protokolą Nr. 116, kuriame nurodytas
faktinis ir teisinis TKĮ pažeidimo pagrindas ir nuo minėto protokolo surašymo
skaičiuojamas vieno mėnesio terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas
pažeidimas ir paskirta ekonominė sankcija. 2008 m. balandžio 7 d. Faktų
fiksavimo aktas yra tik vienas iš duomenų rinkimą patvirtinančių dokumentų,
be to, Tarnyba 2008 m. balandžio 15 d. raštu Nr. 3S-849 papildomai paprašė
APB „Apranga“ pateikti informaciją dėl „Marlboro Classics“ drabužių
linijos (taip pat ir informaciją, kam priklauso lauko reklamos stendai) bei
paaiškinimą dėl galimo „Marlboro Classics“ drabužių linijos prekių pateikimo
Lietuvos Respublikos rinkai prieštaravimo TKĮ 17 straipsnio 1 dalies ir 18
straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimams ir 2008 m. balandžio 24 d. APB
„Apranga“ pateikė atsakymą dėl galimų jos veiksmų prieštaravimo dviems
TKĮ nuostatoms ir informavo, kad APB „Apranga“ neužsakė ir nemokėjo
jokių atlyginimų už lauko reklamos stendus. Tarnyba galutinai nustatė
pareiškėjo APB „Apranga“ padaryto pažeidimo apimtį bei kvalifikaciją ir
2008 m. gegužės 10 d. surašė Protokolą Nr. 116. 2008 m. balandžio 7 d. Faktų
fiksavimo akte ir 2008 m. balandžio 15 d. Tarnybos rašte Nr. 3S-849 nebuvo
nustatytas TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimas ir minėtų raštų surašymo
data negali būti laikoma pažeidimo nustatymo data. Analogiška situacija
susiklostė nagrinėjant ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pažeidimą: Tarnyba UAB
„JCDecaux Lietuva“ 2008 m. gegužės 16 d. surašė Protokolą Nr. 117, kuriame
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nurodytas faktinis ir teisinis TKĮ pažeidimo pagrindas, o 2008 m. balandžio 7
d. Faktų fiksavimo akte tik užfiksavo, jog Vilniuje, Vokiečių gatvėje (pėsčiųjų
take prie S.Nėries gimnazijos) rastas stovas su reklaminiu „Marlboro Classics“
plakatu, tačiau nenurodytas reklamos skleidėjas. Tarnybos 2008 m. balandžio
14 d. raštas Nr. 3S-837 ir 2008 m. balandžio 30 d. raštas Nr.3S-1004 įrodo, kad
Tarnyboje vyko tyrimas dėl galimo TKĮ pažeidimo ir tik 2008 m. balandžio
28 d. Tarnyboje gauta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto
plėtros departamento 2008 m. balandžio 25 d. raštu Nr. A51-9855(9.11MPD-0) pateikta medžiaga bei 2008 m. gegužės 14 d. Tarnyboje gauti UAB
„JCDecaux Lietuva“ dokumentai leido nustatyti pažeidėją ir pažeidimo mastą.
LVAT 2007 m. kovo 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-326/2007,
aiškindamas TKĮ 27 straipsnio 2 dalies nuostatas, kaip tik ir pažymėjo, kad
pažeidimo nustatymas – tai kompetentingos institucijos pažeidimo padarymo
fakto suvokimas, kurį kiekvienu konkrečiu atveju lemia atitinkamos
informacijos apie tariamai padarytą pažeidimą įvertinimas; todėl nurodyto
termino eigos pradžią kiekvienu konkrečiu atveju nulemia ne tik minėtas
subjektyvus suvokimas (jo atsiradimo momentas), bet ir pati institucijos
turima informacija apie tariamai padarytą pažeidimą, vertinant pagal laiko
sąnaudų (kai yra būtina gauti papildomą informaciją) bei sudėtingumo (kai
yra būtinybė atlikti palyginus sudėtingą materialinės teisės normų analizę)
kriterijus. 2008 m. gegužės 22 d. nutarimas buvo priimtas nepraėjus vieno
mėnesio terminui nuo paskutinės pažeidimo kvalifikacijai būtinos APB
„Apranga“ informacijos pateikimo dienos.
6. Pareiškėjų argumentas, kad atsakovas skundžiamu 2008-05-22
nutarimu neteisėtai pritaikė ekonominę sankciją – įpareigojimą nutraukti tam
tikrus veiksmus – kuri nėra numatyta TKĮ, atmestinas. Tarnybos 2008-0522 nutarime APB ,,Apranga“ įpareigota nutraukti pažeidimą, nurodytą TKĮ
17 straipsnio 1 dalyje, ir apie įvykdymą per 1 mėnesį nuo nutarimo gavimo
datos pranešti Tarnybai. Atsižvelgus į tai, kad Tarnybos nuostatų 7.3 punktas
(Vyriausybės 2001 m. gruodžio 3 d. nutarimo redakcija) nustato vieną iš
Tarnybos teisių – nustačius pažeidimus, įpareigoti įmones nutraukti veiklą,
pažeidžiančią įstatymus ir kitus teisės aktus alkoholio ir tabako kontrolės
klausimais – konstatuotina, jog Tarnyba, neperžengdama jai suteiktų
įgalinimų ribų, teisėtai įpareigojo pareiškėją nutraukti pažeidimą;
7. Pareiškėjas APB „Apranga“ nepagrįstai teigia, kad 2008 m. gegužės
22 d. nutarimas nemotyvuotas. Priimant nutarimą, nei materialinės, nei
procesinės teisės normos nebuvo pažeistos, todėl naikinti ginčijamą
Tarnybos nutarimą nėra teisinio pagrindo. Remiantis TKĮ 31 straipsnio 2
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dalimi, išnagrinėjus bylą, priimtame nutarime turi būti nurodyta: nutarimą
priėmusios institucijos pavadinimas; bylos nagrinėjimo data ir vieta;
duomenys apie pažeidėją; pažeidimo padarymo aplinkybės; pažeidėjo
kaltės įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas; TKĮ straipsnis, nustatantis
atsakomybę už pažeidimą; pažeidėjo paaiškinimai ir jų įvertinimas; priimtas
sprendimas; nutarimo apskundimo terminai ir tvarka. Tarnybos 2008 m.
gegužės 22 d. nutarimas atitinka aukščiau minėtus TKĮ reikalavimus,
yra motyvuotas ir pagrįstas, pareiškėjui ekonominė sankcija paskirta
vadovaujantis TKĮ 26, 27, 30, 31 straipsniais, kurie reglamentuoja Tarnybos
kompetenciją bei ekonominių sankcijų taikymo tvarką. Ginčijamas nutarimas
buvo priimtas remiantis 2008 m. gegužės 10 d. Protokolu Nr. 116, minėto
protokolo antras egzempliorius buvo išsiųstas APB „Apranga“ 2008-05-14
raštu Nr. 3S-1098 ir 2008 m. gegužės 20 d. pasirašytinai įteiktas pareiškėjui.
Rašant 2008 m. gegužės 22 d. nutarimą buvo padaryta rašymo apsirikimo
klaida – vietoj 2008 m. gegužės 10 d. Protokolo Nr. 116 įrašytas 2008 m.
vasario 29 d. Protokolas Nr. 44. Tai laikytina technine klaida, nekeičiančia
Tarnybos 2008 m. gegužės 22 d. nutarimo esmės. Be to, APB „Apranga“
TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimas įrodytas surinkta medžiaga (2008 m.
balandžio 7 d. Faktų fiksavimo aktu, nuotraukomis, APB „Apranga“ 2008
m. balandžio 23 d. raštu su priedais, 2008 m. gegužės 10 d. protokolu Nr.
116). TKĮ 30 straipsnio 2 dalis numato, kad nagrinėjant bylą, proceso šalys
turi teisę susipažinti su surinkta medžiaga, duoti žodinius ir rašytinius
paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus, šis įstatymas nenustato
Tarnybai pareigos siųsti traukiamam atsakomybėn asmeniui visą bylos
medžiagą, 2008 m. gegužės 22 d. į pažeidimo medžiagos nagrinėjimą
Tarnyboje atvykę pareiškėjo atstovai advokatas Dalius Balceris ir advokato
padėjėjas Paulius Bartkus turėjo teisę susipažinti su byla Nr. 3K08/131. Iš APB
„Apranga“ 2008 m. gegužės 21 d. paaiškinimo matyti, kad jai buvo žinoma
ir suprantama pažeidimo, kuriuo ji kaltinama, esmė, todėl jos teisė į gynybą
nebuvo suvaržyta. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių pareiškėjo argumentas
atmestinas, nes minėtas Tarnybos nutarimas yra motyvuotas ir pagrįstas;
8. Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ nepagrįstai teigia, kad jokių
įstatymui priešingų veiksmų neatliko, nes pagal 2007 m. vasario 22 d. sutarties
Nr. 2008-87 tarp UAB „JCDecaux Lietuva“ ir Creative Media (San Francisco
d’Assisi 18, Milanas, Italija) 1.2 punktą, UAB „JCDecaux Lietuva“ įsipareigojo
teikti Creative Media reklamos paslaugas atskiruose prieduose nurodytą
terminą. Priede Nr. 1 prie sutarties Nr. 2008-87 susitarta, kad ženklas
„Marlboro Classics“ bus reklamuojamas 4 savaites (2008-04-01 – 2008-04263
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28) 25-se Vilniaus vietose, miesto stenduose ir autobusų stotelėse. Sutarties
Nr. 2008-87 2.1 punkte nurodyta, jog reklamos stendai, naudojami reklamos
paslaugų teikimui, yra UAB „JCDecaux Lietuva“ nuosavybė ir naudojami
išimtinai tik jos. 2008 m. balandžio 7 d. Faktų fiksavimo akte užfiksuota, kad
stendas su reklaminiu „Marlboro Classics“ plakatu rastas Vilniuje, Vokiečių
gatvėje, kas reiškia, kad pareiškėjas, nuo kurio valios priklausė vartotojų
galimybė prieinamai gauti draudžiamą informaciją apie tabako gaminius
(tabako reklamą), yra TKĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatos veikimo, o tuo
pačiu ir numatytos už šios nuostatos pažeidimą atsakomybės tinkamas
subjektas. Taip pat atmestinas pareiškėjo teiginys, kad priimant ginčijamą
nutarimą nebuvo nustatytas pažeidimo objektas, nes nagrinėjamu atveju
pažeidimo objektas – komercinio pobūdžio informacija, pažeidžianti TKĮ 17
straipsnio 1 dalies reikalavimus;
9. Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ nepagrįstai teigia, kad Tarnyba
neteisėtai atmetė jo prašymą atidėti TKĮ pažeidimo nagrinėjimą, nes 2008 m.
gegužės 23 d. į TKĮ pažeidimo medžiagos nagrinėjimą Tarnyboje atvykusio
UAB „JCDecaux Lietuva“ įgalioto atstovo Algirdo Goštauto prašymas atidėti
bylos nagrinėjimą dėl to, kad bendrovės vadovė Žaneta Fomova bei projektų
vadovas Vadimas Komarskis bylos nagrinėjimo metu yra komandiruotėje
užsienyje, buvo atmestas tuo pagrindu, kad iš įgalioto atstovo pateiktos 2008
m. gegužės 21 d. atstovavimo sutarties matyti, jog UAB ,,JCDecaux Lietuva“
paveda atstovauti bendrovei klausimuose su Tarnyba advokatų kontorai
Goštautas ir partneriai, kurios advokatai turi teisę pateikti pareiškimus,
atsikirtimus, atsiliepimus ir kitas sutartyje nurodytas teises. Todėl pareiškėjui
atstovaujantis advokatas buvo pripažintas tinkamu atstovauti bei pateikti
atsakomybėn traukiamo juridinio asmens paaiškinimus. Pareiškėjas nepagrįstai
teigia, kad atsakovas negarantavo jam procesinių teisių, nes jam buvo
sudarytos tinkamos sąlygos pateikti visus paaiškinimus dėl inkriminuojamo
TKĮ pažeidimo – atsakovo 2008 m. gegužės 16 d. rašte Nr. 3S-1119 pareiškėjas
buvo informuotas apie pažeidimo turinį, nurodyta atsakomybė, pranešta tiksli
bylos nagrinėjimo vieta ir laikas bei pasiūlyta pateikti rašytinį paaiškinimą dėl
pažeidimo, pareiškėjo įgaliotas atstovas dalyvavo 2008 m. gegužės 23 d. bylos
nagrinėjime ir šiomis procesinėmis teisėmis pasinaudojo.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 16 d.
sprendimu pareiškėjo APB „Apranga“ bei Valentino Fashion Group S.p.A.
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skundus patenkino iš dalies, panaikino Valstybinės tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės
22 d. nutarimo Nr. 3K08/131 2-jį punktą, likusius jų skundų reikalavimus bei
pareiškėjo UAB „JCDecaux skundą atmetė kaip nepagrįstus.
Teismas konstatavo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija numato
informacijos ribojimą įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, o
įstatymai (TKĮ 1 str. 3 d.) tabako gaminius priskiria specialiems gaminiams,
kurių gamybai, prekybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su jais
susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui taikomas ypatingas valstybinis
teisinis reglamentavimas. Teismo nuomone, įvertinus šią išvadą, EB sutartyje
ir kituose bendrijos teisės aktuose įtvirtintas ir ginamas laisvo prekių
judėjimo principas tabako gaminiams (tuo pačiu – ir bet kokiai jų reklamai)
netaikytinas (EB Sutarties 30 straipsnis, Europos Parlamento ir Tarybos
2003 m. gegužės 26 d. direktyva 2003/33/EB „Dėl valstybių narių įstatymų
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą,
suderinimo“, Lietuvos Respublikos 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymu ratifikuota
Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija).
Vadovaujantis TKĮ 2 straipsnio 7 ir 8 dalimis, tiek tabako gaminių reklama,
tiek paslėpta tabako gaminių reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis
priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, todėl teiginys,
kad tabako gaminių reklama galima tik per tabako gaminius, nepagrįstai
susiaurina reklamos sąvoką reklamos formų ir priemonių požiūriu. Teismo
vertinimu, aptariamais atvejais, dėl kurių kilo ginčas, nebuvo (tiesiogiai)
reklamuojami tabako gaminiai, tad tokios reklamos atvejis pagal TKĮ 2
straipsnio 7 ir 8 dalyse duotas šių reklamos formų definicijas turėtų būti
priskiriamas paslėptos reklamos formai, tačiau teismas kartu pabrėžė, kad
atsakomybės apimčiai tai įtakos neturi.
Teismas kartu konstatavo, jog vadovaujantis Prekių ženklų įstatymo 9
straipsnio 1 bei 3 dalimis, byloje aptariamo prekių ženklo negalima laikyti
plačiai žinomu, tačiau vertinant kitus į bylą surinktus įrodymus, tai yra gerai
žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje prekių ženklas. Atsižvelgus
į tai, kad tam tikrame visuomenės sluoksnyje gerai žinomo prekės ženklo
„Marlboro“, naudojamo specialiems produktams – cigaretėms – žymėti,
naudojimas yra griežtai reglamentuotas, galima kitų prekių (šiuo atveju –
drabužių ir jų aksesuarų linijos) pavadinimo ir šio tabako gaminių prekės
ženklo naudojimo sutaptis suponuoja prievolę laikytis TKĮ 17 straipsnio
1 dalyje nustatytų reikalavimų. Teismo nuomone, žymint drabužių bei
aksesuarų kolekciją prekės ženklu „Marlboro Classics“ buvo diversifikuojamas
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prekės ženklas „Marlboro“ (diversifikacija (lot. diversificatio – įvairinimas) –
įvairi raida, įvairėjimas; įmonių gaminamų prekių nomenklatūros plėtimas,
įvairinimas (Tarptautinių žodžių žodynas, Vyriausioji enciklopedijų redakcija,
1985); daugiašalė diversifikacija – įmonės plėtros strategija, kai stengiamasi
išplėsti prekių asortimentą, orientuojantis į visiškai naujas prekes ir
prekiaujant daugelyje rinkų (Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas,
Martinkus, Bronislovas et al.; KT universitetas. – Kaunas: Technologija, 2000)),
tuo būdu siekiant per vienos prekės reklamą skatinti įsigyti kitą prekę.
Teismas atmetė pareiškėjų argumentą, kad pats žodis „Marlboro“
yra miestelis JAV, kuris savaime nereiškia nei bendrai tabako, nei rūkalų,
nei cigarečių, nes 1984 m. gegužės 17 d. Prekių ženklų licencinės sutarties
papildomų 1997 m. lapkričio 27 d., 2001 m. gruodžio 21 d. ir 2002 m. gegužės
17 d. susitarimų – Susitarimo dėl 1984 m. gegužės 17 d. Licencinės sutarties
1997 m. lapkričio 27 d. pakeitimo, 2001 m. gruodžio 21 d. Sutarties ir 2002
m. gegužės 17 d. Papildomos sutarties dėl vyriškų drabužių – nuostatos,
cituotos sprendimo dalyje „Tarnybos 2008 m. gegužės 23 d. nutarimo
priėmimo faktinės aplinkybės“, įrodo egzistuojant glaudų ryšį tarp „Marlboro
Classics“ prekės ženklo, naudojamo drabužiams, jų aksesuarams etc. žymėti
ir „Marlboro“ prekės ženklo, naudojamo cigaretėms žymėti. Šią išvadą taip
pat patvirtina aplinkybė, kad prekės ženklo „Marlboro Classics“ naudojimo
kontrolė išimtinai priklauso šio ženklo savininkui – International Trademarks
Incorporated (Philip Morris dukterinei kompanijai). Nors prekės ženklu
„Marlboro Classics“ pažymėtų drabužių (jų aksesuarų) gamintojo Valentino
Fashion Group S.p.A. vardas yra žinomas pasauliniu mastu, tačiau nei ant šios
įmonės pagamintų drabužių bei aksesuarų, pažymėtų prekės ženklu „Marlboro
Classics“, nei šių gaminių reklaminiuose stenduose nenurodomas „Marlboro
Classics“ prekių ženklą naudojančių mados namų Valentino Fashion Group
pavadinimas, pirmenybę atiduodant „Marlboro Classics“ prekių ženklui.
Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Paryžiaus
Apeliacinio Teismo 2008 m. sausio 8 d. sprendime pateikta citata iš „Marlboro
Classics“ markės informacijos perdavimo politikos santraukos, kurioje
nurodoma, kad „nors yra būtina išreikšti „Marlboro Country“ tęstinumą,
„Marlboro Classics“ neturi naudoti jokio vaizdo, kuris būtų tradiciškai
siejamas su cigarečių reklama“, reiškia, kad drabužių gamintojas neturi
akivaizdžiai atkartoti cigarečių gamintojo naudojamų „Marlboro Country“
vaizdinių ir jam pakanka tik priminti patį prekės ženklą „Marlboro“ bei su juo
asocijuojamą aplinką, be to, Lietuvos Respublikoje registruotas prekės ženklas
„Marlboro“ (registracijos numeris 12030, registruoto 34 klasėje – cigaretės)
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yra žodinis, o ne figūrinis prekės ženklas, todėl nepriklausomai nuo žodžio
„Marlboro“ šrifto, spalvos ir formos, prekės ženklas „Marlboro“ reprezentuoja
tabako gaminius. Prekės ženklas „Marlboro Classics“ apima tabako gaminių
prekės ženklą „Marlboro“ ir žodžio „Classics“ įjungimas į šį žymenį
neišsklaido sąsajų tarp žymens „Marlboro Classics“ ir „Marlboro“ bei iš esmės
nekeičia šių žymenų lingvistinio turinio, o akivaizdus grafinis panašumas
tarp ant Lietuvos Respublikoje platinamų prekės ženklu „Marlboro“
pažymėtų cigarečių pakelių ir ant APB „Apranga“ platinamų prekės ženklu
„Marlboro Classics“ pažymėtų drabužių bei aksesuarų esančio užrašo
„Marlboro“, personažo iš cigarečių „Marlboro“ reklamos (vaizdo klipuose ir
kt.) vaizdavimas popierinėse drabužių etiketėse leidžia teigti, kad tokiu būdu
per APB „Apranga“ naudotas reklamos priemones – drabužius ir aksesuarus,
pažymėtus prekės ženklu „Marlboro Classics“ – skleidžiama informacija apie
tabako gaminius netiesiogiai skatinant juos įsigyti ir (ar) vartoti. Teismo
manymu, nagrinėjamu atveju prekės ženklu „Marlboro Classics“ pažymėtų
drabužių reklamos skelbimu suinteresuotas ir už ją mokantis subjektas
buvo pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A., kuris Creative Media SRL
pasirinko tik kaip tarpininką, sumokėjusį už reklamos paslaugas pareiškėjui
UAB „JCDecaux Lietuva“. Kadangi reklamos stendai, naudoti reklamos
paslaugų teikimui, yra UAB „JCDecaux Lietuva“ nuosavybė ir naudojami
išimtinai tik jos, o juose naudotas „Marlboro Classics“ prekių ženklo
pavadinimas yra susijęs ir akivaizdžiai primena visame pasaulyje žinomą
„Marlboro“ cigarečių prekių ženklą, konstatuotina, kad per UAB „JCDecaux
Lietuva“ priklausančias reklamos priemones – prekės ženklu „Marlboro
Classics“ pažymėtų drabužių reklaminius stendus – buvo vykdoma paslėpta
tabako gaminių reklama, todėl UAB „JCDecaux Lietuva“, nuo kurios valios
priklausė draudžiamos informacijos apie tabako gaminius paskleidimas, yra
TKĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatos veikimo, o tuo pačiu ir numatytos už šios
nuostatos pažeidimą atsakomybės, subjektas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes,
teismas padarė išvadą, kad skundžiamų nutarimų dalys, kuriomis pripažinta,
jog pareiškėjai APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux Lietuva“ pažeidė Tabako
kontrolės įstatymo reikalavimus, iš esmės atitinka nacionalinių bei Europos
Sąjungos teisės aktų reikalavimus, neprieštarauja nacionalinių bei tarptautinių
teismų praktikai, todėl yra teisėtos bei teisingos.
Dėl 2008 m. gegužės 22 d. Nutarimo 2 punkto, kuriuo APB „Apranga“
įpareigota nutraukti pažeidimą, teisėtumo teismas konstatavo, jog Tarnyba
savo 2008 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 3K08/131 už TKĮ 17 straipsnio
1 dalyje nustatyto tabako gaminių reklamos draudimo pažeidimą APB
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„Apranga“ paskyrė 7 500 Lt baudą ir įpareigojo APB „Apranga“ nutraukti
pažeidimą ir apie įpareigojimo įvykdymą per 1 mėnesį nuo nutarimo
gavimo datos pranešti Tarnybai. Šiame sprendime taip pat minėta, kad
toks įpareigojimas iš esmės reiškia, kad bendrovei atimama teisė prekiauti
Valentino Fashion Group S.p.A. tiekiamais drabužiais, analogiškais
aprašytiems nutarime. Tokios sankcijos teisėtumą atsakovas grindžia
Vyriausybės 1996 m. birželio 12d. nutarimu Nr.683 (Vyriausybės 2001 m.
gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1454 redakcija) patvirtintų Tarnybos nuostatų
7.3 punktu, kad Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę
nustačiusi pažeidimus, įpareigoti įmones nutraukti veiklą, pažeidžiančią
įstatymus ir kitus teisės aktus alkoholio ir tabako kontrolės klausimais.
Vadovaujantis TKĮ 31 straipsnio 1 dalies 1-4 punktais, Tarnyba, išnagrinėjusi
bylą, turi priimti nutarimą: taikyti šio Įstatymo nustatytas ekonomines
sankcijas; atsisakyti taikyti ekonomines sankcijas, kai nėra tam šio Įstatymo
nustatyto pagrindo; nutraukti bylą, kai nepadarytas šio Įstatymo pažeidimas;
grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti. Viešojo administravimo įstatymo
(nauja įstatymo redakcija nuo 2007 m. sausio 1 d.) 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys
nustato, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kitų šiame
straipsnyje nurodytų principų, vadovaujasi: įstatymo viršenybės principu,
kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų
teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;
objektyvumo principu, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo
priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi
būti nešališki ir objektyvūs; nepiktnaudžiavimo valdžia principu, kuris
reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo
administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba
priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta,
tikslų. VAĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis aktas
turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei nustatytą teisinį reguliavimą,
teismas nurodė, jog atsakovas, įpareigodamas APB „Apranga“ nutraukti
pažeidimą, iš esmės taikė sankciją, nenumatytą įstatyme, be to, įsikišo į byloje
nedalyvaujančių asmenų ūkinę, komercinę veiklą, todėl tokia sankcija negali
būti laikoma paskirta pagrįstai. Tokia yra ir teismų praktika. Antai, LVAT
administracinėje byloje Nr. A(l)-495-05 konstatavo, kad siekiant užtikrinti
teisėtumo principo laikymąsi, viešojo administravimo subjektui keliami
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tam tikri reikalavimai. Teisėtumo principo užtikrinimas asmenų ginčuose
su valstybe paprastai pasireiškia nepriekaištingu kelių sąlygų laikymusi: 1)
viešojo administravimo subjektas savo veiklą grindžia teisės aktų, pirmiausia
Konstitucijos ir įstatymų nuostatų laikymusi ir 2) viešojo administravimo
subjekto sprendimai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. LVAT 2008 m.
birželio 13 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-952-08 konstatavo,
jog VAĮ 8 straipsnio nuostatų analizė suponuoja išvadą, kad akte turėtų būti
nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis
pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas
administracinį aktą. Ši teisės norma kyla iš teisėtumo principo, pagal kurį
reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų
teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys
atitiktų teisės normų reikalavimus.
Be to, kaip akcentavo pirmosios instancijos teismas, Konstitucinis
Teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutarime, tirdamas atskirų TKĮ normų
atitikimą Konstitucijai, taip pat pažymėjo, kad šiame ir kituose įstatymuose
nustatytos sankcijos, „kurios, nors įstatymuose ir vadinamos „ekonominėmis
sankcijomis“, pagal savo turinį ir kitus požymius yra priskirtinos
administracinės teisinės atsakomybės institutui, tačiau savo dydžiu
(griežtumu) prilygsta kriminalinėms bausmėms. Tokiais atvejais minėtos
iš Konstitucijos kylančios procesinės garantijos asmenims, traukiamiems
administracinėn teisinėn atsakomybėn, gali būti nustatytos įstatymuose,
įtvirtinančiuose pačias šias sankcijas, ir (arba) kituose įstatymuose,
reglamentuojančiuose subjektų (taip pat ir ūkio subjektų) administracinę
teisinę atsakomybę, administracinį procesą (inter alia administracinių
bylų teiseną), įstatymuose, reglamentuojančiuose teismų veiklą, kituose
įstatymuose“. Įvertinęs tai, teismas panaikino kaip neteisėtą ir neatitinkančią
teisės aktų reikalavimų Tarnybos 2008 m. gegužės 22 d. nutarimo
Nr. 3K08/131 dalį, kuria APB „Apranga“ įpareigota nutraukti pažeidimą.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas APB „Apranga“ prašo:
1) kreiptis į Europos Teisingumo Teismą su prašymu priimti
preliminarų nutarimą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo klausimu,
nustatant ar paslėptos (netiesioginės) reklamos draudimas gali riboti kitų ne
tabako gaminių prekybą ir ar tai yra lygiaverčio poveikio priemonė Europos
bendrijos sutarties 28 straipsnio prasme. Jei taip, tai ar toks ribojimas gali
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būti pateisinamas visuomenės sveikatos motyvais pagal Europos bendrijos
sutarties 30 straipsnį;
2) sustabdyti bylą, kol bus gautas Europos Teisingumo Teismo
preliminarus nutarimas;
3) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio
16 d. sprendimą.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas APB „Apranga“ nurodo, jog pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad UAB „JCDecaux Lietuva“
per priklausančias reklamos priemones (lauko reklamos stendus) vykdė
paslėptą tabako gaminių reklamą, todėl UAB „JCDecaux Lietuva“ yra TKĮ 17
straipsnio 1 dalies nuostatos veikimo, o kartu ir numatytos už šios nuostatos
pažeidimą atsakomybės tinkamas subjektas.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A. prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16
d. sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti Valentino Fashion Group S.p.A.
skundą dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2008 m. gegužės
22 d. nutarimo Nr. 3K08/131 ir 2008 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 3K08/133
panaikinimo ir priimti naują sprendimą – panaikinti Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
gegužės 22 d. nutarimą Nr. 3K08/131 ir 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr.
3K08/133.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A.
nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmesti
jo reikalavimai yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi teismas netinkamai
aiškino Europos bendrijos steigimo sutarties 28 ir 30 straipsnius, Europos
Parlamento ir Europos Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyvos 2003/33/
EB ir Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos
nuostatas, neteisingai aiškino ir taikė Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio
7 ir 8 punktus ir padarė kitus reikšmingus materialinės ir procesinės teisės
pažeidimus, kurie sudaro pagrindą skundžiamą sprendimo dalį panaikinti.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d.
sprendimą atmesti pareiškėjo UAB „JCDecaux Lietuva“ skundą bei šį skundą
patenkinti ir panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr.
3K08/133, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo, jog ginčijamas pirmosios
instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir todėl neteisėtas dėl to, kad
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UAB „JCDecaux Lietuva“ nebuvo tinkama šalis taikyti atsakomybę pagal
Tabako kontrolės įstatymą. Be to, UAB „JCDecaux Lietuva stenduose“
paskleista drabužių reklama buvo patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės
kaip leistina reklama, o Tarnyba ir pirmosios instancijos teismas neteisingai
ir nepagrįstai sutapatino skirtingus prekių ženklus „Marlboro Classics“ ir
„Marlboro“. Kita vertus, anot pareiškėjo, Tarnybos nutarimas pripažinti
paskleistą drabužių reklamą netiesiogine tabako reklama yra pagrįstas vien
tik Tarnybos darbuotojų subjektyvia nuomone, o ne objektyviais dokumentais
ar faktine bylos medžiaga ar leistinais įrodymais. Pareiškėjas taip pat
akcentuoja, jog Tarnybos atlikti procesiniai pažeidimai, neįtraukiant Valentino
Fashion Group S.p.A. šalimi ir netinkama tariamo pažeidimo kvalifikacija
(netiesioginė reklama), negalėjo būti ištaisyti teismo posėdyje. Be to,
pareiškėjo nuomone, Tarnyba nagrinėjamu atveju praleido įstatymų nustatytą
naikinamąjį vieno mėnesio terminą pritaikyti ekonomines sankcijas.
Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atsiliepimuose į pareiškėjų apeliacinius skundus
nurodo, jog su jais nesutinka, prašo juos atmesti ir palikti galioti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimą.
Atsiliepimuose nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas,
priimdamas 2008 m. spalio 16 d. sprendimą, nepažeidė nei materialinės,
nei procesinės teisės normų, todėl nėra juridinio pagrindo naikinti minėtą
pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsakovo nuomone, teismas tinkamai
įvertino ir ištyrė surinktus įrodymus, nuo Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos
nenukrypo.
Pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A. atsiliepime į pareiškėjo
APB „Apranga“ apeliacinį skundą nurodo, jog su šiuo skundu bei visais jo
argumentais sutinka ir prašo nurodytą skundą tenkinti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Lietuvos
Respublikoje tabako gaminių reklama <...>, taip pat paslėpta tabako gaminių
reklama, draudžiama“. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai APB „Apranga“
Tarnybos 2008 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 3K08/131 buvo paskirta
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ekonominė sankcija už minėtos teisės normos pažeidimą. Atsakovo teigimu,
šis pažeidimas pasireiškė tuo, kad APB „Apranga“ į Lietuvos rinką patiekė
ir prekiavo „Marlboro Classics“ prekės ženklu pažymėtomis prekėmis ir
tokiu būdu skleidė informaciją apie tabako gaminius („Marlboro“ cigaretes),
tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (I
t., b. l. 22–24). Už tos pačios Tabako kontrolės įstatymo nuostatos pažeidimą
Tarnybos 2008 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 3K08/133 ekonominė sankcija
buvo paskirta ir pareiškėjui UAB „JCDecaux Lietuva“. Atsakovo teigimu,
ši bendrovė Vilniaus mieste paskleidė „Marlboro Classics“ reklamą, kuri
tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (arba) vartoti tabako gaminius.
Pareiškėjai iš esmės nesutinka su Tarnybos bei pirmosios instancijos
teismo išvada, kad APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux Lietuva“ atlikti
veiksmai laikytini tabako gaminių reklama.
Pagrįsdamas šį argumentą pareiškėjas APB „Apranga“ savo
apeliaciniame skunde pirmiausia nurodo, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai sutapatino tabako gaminių reklamos ir paslėptos tabako gaminių
reklamos sąvokas. Šiuo atžvilgiu atkreiptinas dėmesys į tai, jog, kaip matyti
iš skundžiamų Tarnybos nutarimų, APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux
Lietuva“ ekonominės sankcijos skirtos už veiksmus, kurie buvo pripažinti
tabako gaminių reklama, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, palikdamas
Tarnybos paskirtas ekonomines sankcijas, iš esmės pripažino, jog jų atlikti
veiksmai atitinka paslėptą tabako gaminių reklamą.
Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, 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. Iš esmės panašus minėtos reklamos apibrėžimas
yra pateikiamas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymu
Nr. IX‑2460 ratifikuotos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės
pagrindų konvencijos (toliau – ir Konvencija) 1 straipsnio c punkte, kurioje
tabako reklamos ir pardavimo skatinimo sąvoka yra apibrėžiama, kaip bet
kokios formos komercinis pranešimas, rekomendacija ar veiksmas, kurio
tikslas, poveikis ar galimas poveikis – tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti tabako
gaminių pardavimą arba tabako vartojimą.
Aiškindamas nacionalinėje teisėje įtvirtintą tabako reklamos sąvoką,
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pripažinęs,
jog įstatymų leidėjo nustatytas tabako gaminių reklamos draudimas – tai
draudimas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis platinti (daryti,
kad plistų) informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai
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skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (2009 m. sausio 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756‑80/2009). Tabako gaminių reklama –
tai informacija, pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais
veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (naudojantis visuomenės informavimo
priemonėmis, reklaminiais stulpais, skydais ir pan.), kurios paskirtis pritraukti
potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti atitinkamos rūšies tabako gaminius
arba apskritai tabako gaminius. Tabako gaminių reklama iš esmės turėtų būti
tapatinama su žinių skleidimu, siekiant patraukti dėmesį vartojimo tikslams,
nepriklausomai nuo tų žinių pateikimo formos bei būdo (2009 m. balandžio 1
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–433/2009).
Pažymėtina, kad lingvistinė tabako gaminių reklamos sąvokos analizė,
atsižvelgiant į paminėtą Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, leidžia
daryti išvadą, kad tabako gaminių reklama apima ne tik informacijos
skleidimą įprastinėmis informacijos sklaidos (reklamos) priemonėmis,
tokiomis kaip reklaminiai stendai, lankstinukai, skelbimai (pranešimai)
visuomenės informavimo priemonėse ir kt., bet ir tiesiogiai ar netiesiogiai
skatinančios įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius informacijos apie minėtus
gaminius skleidimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis.
Paslėpta tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis
priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako
gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus (įmones), jų firmos vardą
(pavadinimą), prekės ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti
reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Visais
atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį
apmokama ar kitaip atsilyginama (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 8 d.).
Teisėjų kolegijos nuomone, iš paminėtos nuostatos akivaizdu, jog
paslėpta tabako gaminių reklama iš esmės yra viena iš formų ir priemonių
informacijai apie tabako gaminius skleisti, kuri paprastai netiesiogiai skatina
įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Todėl, remiantis aukščiau pateiktu
tabako reklamos sąvokos aiškinimu, darytina išvada, jog ji (tabako gaminių
reklamos sąvoka) yra bendra ir apima visas informacijos, tiesiogiai ar
netiesiogiai skatinančios įsigyti tabako gaminius ir (ar) juos vartoti, sklaidos
formas bei priemones, įskaitant tas, kurios konkrečiai įstatymų leidėjo
priskiriamos paslėptai tabako gaminių reklamai. Pastarąją išvadą patvirtina ir
akivaizdus semantinis Tabako kontrolės įstatyme nurodomų (ir apibrėžiamų)
„tabako gaminių reklamos“ ir „paslėptos tabako gaminių reklamos“ sąvokų
ryšys – abi šias sąvokas jungiantis pagrindinis žodinis elementas yra vienas ir
tas pats, t. y. „tabako gaminių reklama“.
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Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjui APB „Apranga“
priklausančioje parduotuvėje buvo viešai prekiaujama drabužiais bei
aksesuarais, pažymėtais „Marlboro Classics“ prekės ženklu, taip pat ant kai
kurių prekių etikečių buvo pavaizduotas personažas (plačiąja prasme) iš
„Marlboro“ cigarečių reklamos, virš prekybos vietų (parduotuvėje) buvo
matomas užrašas „Marlboro Classics“ (II t., b. l. 15–42). Šios prekės ir jas
žymintis prekės ženklas „Marlboro Classics“ taip pat buvo reklamuojami
Vilniaus mieste UAB „JCDecaux Lietuva“ reklamos stenduose (II t., b. l.
99–101). Tiek Tarnyba, tiek pirmosios instancijos teismas šiuos veiksmus
pripažino tabako gaminių reklama.
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
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 paprastai gali nustatyti tik iš objektyvių
įrodymų, nustatytų objektyvių aplinkybių visumos.
Pareiškėjai neneigia, kad „Marlboro“ yra pasaulyje žinomas tabako
gaminių prekės ženklas, kuriuo nuo 1883 metų žymimos cigaretės. Kaip buvo
konstatuota pirmosios instancijos teismo, prekės ženklo „Marlboro Classics“
ir prekės ženklo „Marlboro“ savininkas yra tabako gaminių gamintojas Philip
Morris (I t., b. l. 168–175; II t., b.l. 50–74, 152–182, 186–188; III t., b. l. 86–103),
be to, pats prekės ženklas „Marlboro“ (žodinis pavadinimas), pagal Tarptautinę
prekių ir paslaugų klasifikaciją yra įregistruotas kaip žymintis cigaretes (II t.,
b. l. 71). Pabrėžtina, kad Philip Morris International tinklalapyje nurodoma,
jog „Marlboro“ nuo 1972 m. yra pasaulinis lyderis tarp cigarečių vardų
(angl. cigarette brand), taip pat vienas iš stipriausių prekės ženklų tarp visų
vartojimo produktų. 2008 metais už JAV ribų „Marlboro“ cigarečių parduota
net 310,7 bilijonų, t. y. daugiau nei trijų didžiausių konkurentų kartu sudėjus
(žr. Philip Morris International tinklapį. Prieiga per internetą: http://www.
philipmorrisinternational.com/PMINTL/pages/eng/ourbus/Our_brands.
asp). Teisėjų kolegijai nekyla jokių abejonių, kad šios cigaretės yra vienos iš
populiariausių bei žinomiausių ir Lietuvoje.
Jau minėta, kad pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 ir 8 dalis,
informacija (kaip tabako reklama) gali būti skleidžiama bet „kokia forma ir
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priemonėmis“. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus,
sprendžia, kad žodžio „Marlboro“ panaudojimas drabužiams bei aksesuarams
žymėti ir jų (jo) viešas pateikimas prekyboje tokia forma ir priemonėmis,
kokiomis jis buvo atliktas nagrinėjamoje byloje, taip pat šio žodžio viešas
naudojimas informacijos sklaidos priemonėse (nagrinėjamu atveju – reklamos
stenduose) ar kituose prekės ženkluose (šiuo atveju – „Marlboro Classics“)
tokia forma ir priemonėmis, kokiomis jis buvo atliktas nagrinėjamoje
byloje, iš esmės laikytinas viena iš formų ir (ar) priemonių informacijai apie
cigaretes žymintį prekės ženklą „Marlboro“ skleisti, tuo pačiu netiesiogiai
skatinant šių populiarių ir žinomų cigarečių įsigijimą ir (ar) vartojimą.
Teismo vertinimu, toks žodžio „Marlboro“, kuris yra užregistruotas kaip
cigarečių prekės ženklas, naudojimas, koks buvo atliktas šioje byloje, iš esmės
sudaro prielaidas asocijuoti prekes, kuriose vartojamas šis žodis, su tabako
gaminiais (cigaretėmis „Marlboro“), supažindinti ar priminti visuomenės
nariams (reklamos vartotojams, prekių pirkėjams) apie prekės ženklą
„Marlboro“, formuoti asmenų, susidomėjusių ir (ar) įsigijusių „Marlboro
Classics“ žymeniu pažymėtų prekių, palankų požiūrį į kitas prekes, kuriose
vartojamas žodis „Marlboro“. Tai, kad „Marlboro“ ir „Marlboro Classics“
prekių ženklai yra susiję, parodo ne tik abiejuose juose vartojamas žodis
„Marlboro“, bet taip pat ir aplinkybė, jog šie prekių ženklai priklauso iš esmės
tam pačiam subjektui, be to, „Marlboro Classics“ žymeniu pažymėtų prekių
etiketėse vaizduojamas cigarečių „Marlboro“ reklamų personažas (plačiąja
prasme), kai kuriose gaminių etiketėse žodis „Marlboro“ užrašytas iš esmės
panašiu šriftu, kaip ir užrašai ant cigarečių pakelių. Visa tai, teisėjų kolegijos
nuomone, vertintina kaip netiesioginė ir paslėpta cigarečių „Marlboro“
reklama, iš esmės skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti būtent „Marlboro“ žymeniu
pažymėtus tabako gaminius. Paminėtina, kad, skirtingai nei teigia pareiškėjas
Valentino Fashion Group S.p.A savo apeliaciniame skunde, byloje yra surinkti
įrodymai apie tai, jog „Marlboro“ cigarečių reklamose yra naudojamas toks
personažas kaip raitelis ant žirgo (IV t., b. l. 90–97). Be to, teisėjų kolegijos
vertinimu, atsižvelgiant į tai, kokią medžiagą šioje byloje surinko ir pateikė
atsakovas, būtent pareiškėjams teko pareiga paneigti, kad žodžio „Marlboro“
naudojimas tokia forma ir priemonėmis, koks buvo atliktas nagrinėjamu
atveju, nepažeidė tabako reklamos draudimo, pavyzdžiui, pateikiant įrodymus
(visuomenės apklausos rezultatus ar pan.) apie tai, kad „Marlboro Classics“
ženklo panaudojimas šioje byloje nustatytomis formomis ir priemonėmis
su „Marlboro“ cigaretėmis nesiasocijuoja ir jų įsigijimo ir (ar) vartojimo net
netiesiogiai neskatina ar kt.
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Pažymėtina, kad pagal Konvencijos 13 straipsnio 2 dalį, kiekviena šalis,
taip pat ir Lietuva, kuri yra ratifikavusi šią Konvenciją, vadovaudamasi savo
Konstitucija ir konstituciniais principais, įsipareigojo visiškai uždrausti bet
kokią tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą. Pasaulio sveikatos
organizacija yra parengusi šios Konvencijos įgyvendinimo gaires (toliau – ir
Gairės), kuriose pateikiamos šios Konvencijos nuostatų aiškinimo ir taikymo
rekomendacijos. Šiose Gairėse nurodoma, kad tabako reklama ir pardavimo
skatinimu, be kita ko, turėtų būti laikomas ir tabako gaminio vardo (angl.
„tobacco brand name“), emblemos, prekės ženklo, logotipo, prekybos ženklų
(angl. „trade insignia“) arba bet kokių kitų skiriamųjų požymių (taip pat
ir charakteringų spalvų kombinacijų) susiejimas su ne tabako produktu
ar paslauga tokiu būdu, kad atsiranda tikimybė, jog tabako produktas ir ne
tabako produktas ar paslauga bus asocijuojami (angl. „brand stretching“),
jeigu tokiu būdu (tokiais veiksmais) yra siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai
reklamuoti (skatinti) tabako produktą arba tabako vartojimą, arba toks
poveikis yra daromas, arba yra galimas. Pasaulinė sveikatos organizacija
rekomenduoja drausti minėtus veiksmus (angl. „brand stretching“), nes tai
yra priemonė reklamuoti tabaką ir skatinti jo vartojimą (Gairių 56, 57 p.
Pasaulinės sveikatos organizacijos tinklapis. Prieiga per internetą: <http://
whqlibdoc.who.int/publications/2009/
9789241598224_eng.pdf>). Taigi,
teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje padarytos išvados visiškai atitinka ir
Pasaulio sveikatos organizacijos pateikiamas rekomendacijas ir Konvencijos
nuostatų išaiškinimus.
Be to, pastebėtina, kad Europos Sąjungos Tarybos 2002 m. gruodžio 2
d. rekomendacijos dėl rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės tobulinimo
iniciatyvų 2a punkte valstybėms narėms expressis verbis rekomenduojama pagal
savo Konstitucijas ir konstitucinius principus patvirtinti atitinkamas teisines ir
administracines priemones, kuriomis būtų uždraustas tabako gaminių vardų
(angl. tobacco brand names) naudojimas ant ne tabako gaminių ar paslaugų.
Tad, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Tarnyba ir pirmosios instancijos
teismas pagrįstai pripažino, kad nagrinėjamu atveju specifine forma ir
priemonėmis buvo skleidžiama informacija apie tabako gaminius (cigaretes
„Marlboro“), netiesiogiai skatinant juos įsigyti ir (ar) vartoti, t. y. buvo
skleidžiama (paslėpta) tabako gaminių reklama, taip pažeidžiant Tabako
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį.
Pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A apeliaciniame skunde
nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, perkvalifikuodamas pareiškėjų
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APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux Lietuva“ veiksmus iš tabako gaminių
reklamos į paslėptą tabako gaminių reklamą, peržengė skundo ribas,
taip pažeisdamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnį, 86
straipsnio 1 dalį ir 88 straipsnį. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija atmeta šiuos pareiškėjo argumentus, nes atsižvelgiant į
aukščiau išdėstytą, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, jog byloje
aptarti veiksmai laikytini paslėpta tabako gaminių reklama, ne perkvalifikavo
pareiškėjo veiklą, bet sukonkretino, kokia forma APB „Apranga“ ir UAB
„JCDecaux Lietuva“ skleidė informaciją apie tabako gaminius. Šioje byloje jau
pažymėta, kad tabako gaminių reklamos samprata aprėpia ir paslėptą tabako
gaminių reklamą.
Išvados, kad APB „Apranga“ ir UAB „JCDecaux Lietuva“ veiksmai
laikytini tabako gaminių reklama (paslėpta tabako gaminių reklama),
nepaneigia ir pareiškėjų argumentai, kad „Marlboro Classics“ prekės ženklu
pažymėtų prekių prekyba ir šių prekių reklamavimas negali būti laikoma
tabako gaminių reklama, nes nėra jokių duomenų apie tai, kad APB „Apranga“
ir (ar) UAB „JCDecaux“ būtų gavusios kokį nors atlyginimą iš minėto prekės
ženklo savininko, t. y., pareiškėjų teigimu, nėra vieno iš reklamos požymių
– atlygintinumo.
Šiuo klausimu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymi, kad atlygintinumas, kaip vienas iš privalomų elementų, siekiant
atitinkamą informacijos sklaidą pripažinti tabako gaminių reklama, nėra
eksplicitiškai įtvirtintas jokiuose Lietuvos Respublikos nacionaliniuose ar
Europos Bendrijų teisės aktuose, įskaitant 2003 m. gegužės 26 d. direktyvą
2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tabako
gaminių reklama ir rėmimu, derinimo (toliau – ir Direktyva 2003/33/EB).
Atlygintinumo elemento būtinumas nėra numatytas ir minėtoje Pasaulio
sveikatos organizacijos Konvencijoje. Pažymėtina, kad, kaip matyti iš Tabako
kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, Konvencijos 1 straipsnio c punkte bei
Direktyvos 2003/33/EB 2 straipsnio b punkte pateikiamų apibrėžimų, tabako
gaminių reklama nėra ir, atsižvelgiant į šių dokumentų tikslus (inter alia kiek
įmanoma maksimaliai apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą, mažinti
tabako gaminių vartojimą bei uždrausti (apriboti) bet kokios informacijos,
skatinančios tabako gaminių vartojimą, sklaidą apskritai), negali būti
suprantama siaurai, t. y. kaip apimanti tik tuos atvejus, kai tabako gaminių
gamintojas ar platintojas (reklamos davėjas) už jo gaminių reklamavimą
informacijos sklaidos priemonėmis sumoka reklamos tarpininkui ir (ar)
skleidėjui. Tabako gaminių reklamos sąvoką aiškinant taip kaip nurodo
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pareiškėjai, nebūtų užtikrinti minėti su visuomenės sveikatos apsauga
susiję tikslai. APB „Apranga“ nuoroda į Visuomenės informavimo įstatyme
pateikiamą reklamos sąvoką šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, nes šiuo
atveju nagrinėjamas tabako reklamos draudimas, kuris yra nustatytas Tabako
kontrolės įstatyme. Pastarasis įstatymas pateikia ir tabako gaminių reklamos
(taip pat ir paslėptos) apibrėžimus, todėl vadovautis Visuomenės informavimo
įstatymu (ir jame pateikiama reklamos sąvoka) šiuo atveju nėra pagrindo.
Tai, kad įstatymų leidėjas nereikalauja atlygintinumo požymio tam, kad
atitinkamos informacijos sklaida būtų pripažinta tabako gaminių reklama,
matyti ir iš Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje vartojamos
nuostatos, kad „visais atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos
pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip atsilyginama“ konstrukcijos.
Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, pastaroji nuostata aiškiai
patvirtina, kad paslėpta tabako reklama gali būti pripažintas ir neatlygintinas
informacijos skleidimas, nes joje akcentuojama, kad atlygintinas atitinkamos
informacijos pateikimas visais atvejais pripažįstamas paslėpta tabako gaminių
reklama, tokiu būdu sudarant pagrindą manyti, kad neatlygintinas atitinkamos
informacijos teikimas tam tikrais atvejais taip pat gali būti laikomas paslėpta
tabako gaminių reklama. Šios išvados, teisėjų kolegijos nuomone, nepaneigia
ir Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas, kurį pareiškėjai
bando interpretuoti išimtinai sau palankia linkme. Šiuo aspektu pastebėtina,
kad bylai aktualus teisinis reguliavimas nuo 1997 metų pakito, Lietuvos
valstybė prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus, be to, teisė ir jos aiškinimas
nėra statiškas ir niekada nekintantis dalykas.
V.
Pareiškėjai savo skundo argumentus, be kita ko, grindžia ir ta aplinkybe,
jog draudimas prekiauti bei reklamuoti „Marlboro Classics“ prekių ženklu
pažymėtas prekes iš esmės yra kliūtis laisvam prekių judėjimui, todėl, siekiant
išsiaiškinti nacionalinės teisės nuostatų atitiktį Bendrijų teisei, būtina kreiptis
į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) dėl
prejudicinio sprendimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis
Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – ir EB sutartis) 30 straipsniu,
Direktyva 2003/33/EB, Teisingumo Teismo praktika, konstatavo, kad laisvo
prekių judėjimo principas tabako gaminiams (įskaitant jų reklamą) netaikytinas.
EB sutarties 28 straipsnis nustato, kad „valstybių narių tarpusavio
prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio
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poveikio priemonės“. Teisingumo Teismas laisvą prekių judėjimą yra
apibūdinęs, kaip vieną pagrindinių Europos bendrijos teisės principų
(Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 12 d. sprendimas Eugen Schmidberger
ir kt. byloje, Nr. C‑112/00, 51 par.), o pats EB sutarties 28 straipsnis yra
taikomas tiesiogiai (Teisingumo Teismo 1977 m. kovo 22 d. sprendimas Ianelli
byloje, Nr. C–74/76). Teisingumo Teismo praktikoje kiekybiniais apribojimais
laikomos bet kokios priemonės, kuriomis visiškai ar iš dalies ribojamas
importas ar eksportas, o bet kokia valstybių narių prekybos taisyklė, galinti
tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai riboti prekybą Bendrijos
viduje, turi būti vertinama kaip priemonė, turinti lygiavertį poveikį kaip ir
kiekybiniai apribojimai (Teisingumo Teismo 1974 m. liepos 11 d. sprendimas
Dassonlille byloje, Nr. C–8/74).
Atsižvelgdama į Teisingumo Teismo 2001 m. kovo 8 d. sprendimą
Gourmet International Products byloje (Nr. C-405/98, 21 par.), 2004 m.
liepos 15 d. sprendimą Douwe Egberts NV byloje (Nr. C–239/02, 53, 54 par.),
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija mano, kad nagrinėjamu
atveju ginčo prekių reklamos draudimas gali būti vertinamas kaip tam tikra
kliūtis laisvam prekių judėjimui, kuri EB sutarties 28 straipsnio prasme galėtų
būti priskirta kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio
priemonėms. Nagrinėjamas reklamos draudimas gali veikti prekybą tarp
valstybių narių tuo aspektu, jog naujiems produktams, mažiau pažįstamiems
rinkai nei vietiniams, sunkiau patekti į prekybą, be to, tokiu būdu veikiamas
šių gaminių importas į Lietuvą – Lietuvos prekybos įmonės akivaizdžiai nėra
suinteresuotos įsivežti (įsigyti) prekes, kurių viešas pateikimas pardavimui ir
reklamavimas sudarytų prielaidas skirti jiems atitinkamas nuobaudas.
Vis dėlto Bendrijos vidaus prekybos kliūtys, atsiradusios dėl skirtingų
nacionalinių normų, reglamentuojančių prekybą tam tikrais gaminiais,
toleruotinos, jei šios teisės normos būtinos tam tikriems svarbiems interesams
patenkinti (Teisingumo Teismo 1979 m. vasario 20 d. sprendimas Rewe byloje,
Nr. C–120/78). Todėl net ir pripažinus, jog nagrinėjamoje byloje aptariami
apribojimai gali būti kliūtis laisvam prekių, pažymėtų „Marlboro Classics“ prekės
ženklu, judėjimui, vadovaujantis EB sutarties 30 straipsniu, šie apribojimai,
be kita ko, gali būti pateisinami visuomenės (žmonių) sveikatos sumetimais.
Pabrėžtina, kad EB sutarties 30 straipsnyje žmonių sveikata yra expressis verbis
nurodyta kaip prekių judėjimo apribojimą galinti pateisinti priežastis.
Neginčijama, kad tabako gaminių reklamos draudimo tikslas –
kontroliuoti tabako gaminių vartojimą, siekiant išvengti žalingų šių produktų
padarinių asmenų sveikatai ir visuomenei, ir taip kovoti su piktnaudžiavimu
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tabako produktais – atspindi susirūpinimą visuomenės sveikata. Tai, kad
tabako gaminių tiesioginės ir netiesioginės reklamos draudimu yra siekiama
užtikrinti visuomenės sveikatą, iš esmės buvo konstatuota ir minėtos
Direktyvos Nr. 2003/33/EB 3 konstatuojamojoje dalyje. Kita vertus, tam,
kad rūpestis visuomenės sveikata pateisintų byloje aptariamą apribojimą,
būtina, kad jis būtų tinkama ir proporcinga priemonė siekiamam tikslui,
kad toks apribojimas nebūtų savavališka diskriminacijos priemonė ar
užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas (šiuo aspektu
žr. Teisingumo Teismo 2004 m. liepos 15 d. sprendimą Douwe Egberts NV
byloje, Nr. C–239/02, 55 par.; 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Jan-Erik Anders
Ahokainen byloje, Nr. C‑434/04, 29 par.; 2001 m. kovo 8 d. sprendimą Gourmet
International Products byloje, Nr. C-405/98, 28 par.).
Kiek tai susiję su diskriminacijos ir apribojimo rizika, pažymėtina,
kad nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytas tabako gaminių reklamos (taip pat ir paslėptos) draudimas
taikomas nepriklausomai nuo prekių kilmės ir jis nėra skirtas įtvirtinti kitose
valstybėse narėse pagamintų prekių diskriminaciją arba netiesiogiai ginti tam
tikrus nacionalinius produktus ar gamintojus.
Pasisakydama dėl nagrinėjamos priemonės tinkamumo ir
proporcingumo siekiamam tikslui, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija visų pirma primena, kad Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Pasaulio
sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Jau minėta,
kad šios Konvencijos 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Kiekviena Šalis,
vadovaudamasi savo Konstitucija ir konstituciniais principais, įsipareigoja
visiškai uždrausti bet kokią tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą.
Šią Konvenciją pasirašė net 168 pasaulio valstybės, jos šalių yra vienas šimtas
šešiasdešimt šešios, t. y. ji atspindi pakankamai aiškų ir nedviprasmišką
pasaulio bendruomenės požiūrį į tabaką, jo neigiamą poveikį žmogui ir
visuomenei, tabako gaminių reklamos draudimą (žr. Pasaulinės sveikatos
organizacijos tinklalapis. Prieiga per internetą: <http://www.who.int/fctc/
signatories_parties/en/index.html>). Bendrijos vardu formaliai šią Konvenciją
yra patvirtinusi ir Europos Sąjunga (2004 m. liepos 2 d. Tarybos sprendimas
Nr. 2004/513/EB dėl PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sudarymo).
Ją jau ratifikavo beveik visos ES valstybės narės.
Neginčytina, kad tabako gaminių vartojimas daro itin neigiamą poveikį
žmonių ir visuomenės sveikatai (žr., be kita ko, Konstitucinio Teismo 1997 m.
vasario 13 d. nutarimą). Konvencijos 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys
pripažįsta, kad visiškai uždraudus reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą,
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būtų sumažintas tabako gaminių vartojimas. Jau minėtose Pasaulio sveikatos
organizacijos Gairėse, be kita ko, taip pat nurodoma, kad yra patikimai
patvirtinta, jog visiškas tabako reklamos ir pardavimo skatinimo draudimas
sumažina tabako vartojimą (Gairių p. 51). Todėl, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos vertinimu, visiškas bet kokiomis formomis ar
priemonėmis pateikiamos tabako gaminių reklamos (taip pat ir paslėptos)
draudimas, taip pat ir tokia apimtimi, kokia jis taikomas nagrinėjamoje byloje,
yra tinkama priemonė juo siekiamam tikslui – užtikrinti visuomenės sveikatą
– pasiekti.
Taigi, apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija mano,
kad tabako reklamos draudimą tokia apimtimi, kuria jis yra taikomas šioje
byloje, pateisina bendrasis tikslas – visuomenės sveikata. Teisėjų kolegija taip
pat mano, kad toks draudimas (šiai bylai aktualia apimtimi) yra tinkama ir
proporcinga priemonė siekiamam tikslui pasiekti, todėl gali būti pateisinamas
EB sutarties 30 straipsnio prasme. Šiuo aspektu teisėjų kolegija, be kita ko,
pastebi, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su sudėtingais politiniais,
ekonominiais ir socialiniais vertinimais bei sprendimais, todėl valstybės narės
privalo turėti platesnę pasirinkimo laisvę. Tai, savo ruožtu, suponuoja, kad
šiuo atveju atitinkama priemonė galėtų būti laikoma neproporcinga paprastai
tik tuo atveju, jei ji būtų akivaizdžiai netinkama siekiamam tikslui pasiekti
(žr., pagal analogiją, Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 10 d. sprendimą
British American Tobacco (Investments) Ltd ir kt. byloje, Nr. C-491/01, par.
123). Tačiau tokiai išvadai šioje byloje nėra pakankamo pagrindo.
Vertinant pareiškėjų argumentus, jog byloje aptariamomis prekėmis
yra prekiaujama kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, atkreiptinas
dėmesys į tai, kad aplinkybė, jog viena valstybė narė taiko ne tokias griežtas
taisykles kaip kita valstybė narė, dar nereiškia, kad pastarosios taisyklės yra
neproporcingos (Teisingumo Teismo 1995 m. gegužės 10 d. sprendimas Alpine
Investments byloje, Nr. C–384/93, 51 par.).
Atsižvelgdama į išdėstytą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija atmeta pareiškėjų argumentus dėl nacionalinėje teisėje įtvirtinto
draudimo neatitikimo Europos Bendrijų teisei bei būtinybės kreiptis į
Teisingumą Teismą (acte clair doktrina).
Teisėjų kolegija taip pat atmeta pareiškėjo Valentino Fashion Group
S.p.A. argumentus dėl to, jog byloje nustatytas ribojimas prieštarauja
Konstitucijos 25 straipsniui.
Konstitucijos 25 straipsniu yra reguliuojami teisiniai santykiai, susiję
su žmogaus teise reikšti savo įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją, o
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šio straipsnio 3 dalis nustato, kad laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti
informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti
žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti
konstitucinei santvarkai. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad draudimas reklamuoti
tabako gaminius yra įtvirtintas įstatyme, kuris, kaip jau buvo konstatuota
šioje nutartyje, be kita ko, draudžia byloje aptariamus APB „Apranga“ ir UAB
„JCDecaux Lietuva“ veiksmus, o tokių veiksmų draudimas yra proporcingas
siekiamam tikslui – apsaugoti žmogaus (visuomenės) sveikatą.
VI.
Pareiškėjas Valentino Fashion Group S.p.A apeliaciniame skunde
nurodo, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė pripažinti jį proceso dalyviu
pažeidimo nagrinėjimo Tarnyboje metu. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo
atstovai kreipėsi į Tarnybą, pateikdami prašymus pripažinti Valentino Fashion
Group S.p.A bylos nagrinėjimo proceso dalyviu Tabako kontrolės įstatymo
28 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (II t., b. l. 132–134). Tarnyba atsisakė
tenkinti atstovo prašymą, nes nebuvo pateikta tarp jo ir Valentino Fashion
Group S.p.A pasirašyta sutartis dėl teisinių paslaugų ar jos išrašas (II t.,
b. l. 131). Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Tarnyba privalėjo
patenkinti minėtą prašymą, tačiau įvertinusi atsakovo padarytų procesinių
bylos nagrinėjimo pažeidimų įtaką skundžiamų nutarimų teisėtumui, nurodė,
kad jie gali būti įvertinti ir ištaisyti teisme, todėl netikslinga skundžiamus
nutarimus naikinti vien Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio
3 punkto pagrindu.
Teisėjų kolegija, įvertinusi specifines šios bylos aplinkybes, sprendžia,
kad net jei ir buvo padarytas procesinis pažeidimas, neįtraukiant Valentino
Fashion Group S.p.A į bylos nagrinėjimą Valstybinėje tabako ir alkoholio
kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, toks pažeidimas
buvo akivaizdžiai ištaisytas bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės
instancijos teisme. Valentino Fashion Group S.p.A aktyviai dalyvavo
teisminiame bylos nagrinėjime, todėl jam buvo sudarytos visos sąlygos
visapusiškai išdėstyti savo poziciją (tiek teisės, tiek fakto aspektais) byloje
nagrinėjamais klausimais. Taigi jo teisė būti išklausytam nagrinėjamu atveju
nebuvo iš esmės pažeista. Juolab kad tiesioginės poveikio priemonės šiai
bendrovei nebuvo pritaikytos. Pastebėtina, kad iš esmės analogiškos pozicijos
laikomasi ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2003 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. 29‑03, Administracinių teismų praktika Nr. 4, 57-59 p.). Šiuo pagrindu
naikinti skundžiamų sprendimų nėra pagrindo.
Pareiškėjas APB „Apranga“ apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad
Administracinio teisės pažeidimo protokolas jai buvo surašytas pažeidžiant
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau
– ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, ATPK) 260 straipsnio 2
dalies reikalavimus, nes minėtas protokolas buvo įteiktas paštu. Tačiau
teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad toks įteikimo būdas iš esmės
pažeidė ar apribojo pareiškėjo gynybos teises ir todėl galėjo būti priimtas
neteisingas sprendimas. Savo ruožtu, ne kiekvienas formalios procedūros
pažeidimas yra pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu,
jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės;
kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto
administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo
priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14‑416/2005
(Administracinių teismų praktika Nr. 7, psl. 131-138).
Visi pareiškėjai taip pat nurodo, kad atsakovas, priimdamas
skundžiamus nutarimus, praleido Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio
2 dalyje nustatytus terminus bylai išnagrinėti ir ekonominei sankcijai
skirti. Pirmosios instancijos teismas atmetė šiuos pareiškėjų argumentus,
konstatavęs, jog Tarnyba nepraleido minėtų terminų.
Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio
Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja
ir ekonomines sankcijas paskiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo
nustatymo dienos.
Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas minėtą įstatymo
nuostatą, yra pažymėjęs, jog joje nurodytas terminas suformuluotas
imperatyviu būdu, todėl jis priskirtinas prie naikinamųjų terminų kategorijos,
tačiau šio termino eigos pradžia siejama su kompetentingos institucijos
pažeidimo padarymo fakto suvokimu, kurį kiekvienu konkrečiu atveju lemia
atitinkamos informacijos apie tariamai padarytą nusižengimą įvertinimas.
Taigi minėto termino eigos pradžią kiekvienu konkrečiu atveju nulemia ne tik
kompetentingos institucijos subjektyvus suvokimas (jo atsiradimo momentas),
kad padarytas pažeidimas, bet ir turimos informacijos apie tariamai padarytą
pažeidimą įvertinimas pagal laiko sąnaudų (kai yra būtina gauti papildomą
informaciją) bei sudėtingumo (kai yra būtinybė atlikti palyginus sudėtingą
materialinės teisės normų analizę) kriterijus (2007 m. kovo 27 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A11-326/2007; 2008 m. balandžio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442–702/2008).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su
byloje surinkta medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas
pagrįstai pripažino, jog minėto termino pradžia laikytina 2008 m. balandžio
24 d. (APB „Apranga“ byloje) ir 2008 m. balandžio 28 d. (UAB „JCDecaux
Lietuva“ byloje). Kadangi skundžiami Tarnybos sprendimai buvo priimti
atitinkamai 2008 m. gegužės 22 d. ir 2008 m. gegužės 23 d., pareiškėjų
argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti.
Atmestini ir pareiškėjo UAB „JCDecaux Lietuva“ argumentai, kad
jis nėra subjektas, atsakingas už nustatytą Tabako kontrolės įstatymo 17
straipsnio 1 dalies pažeidimą. Byloje nustatyta, ko ir neneigia UAB „JCDecaux
Lietuva“, kad byloje nustatytai tabako gaminių reklamai buvo naudojami
pareiškėjui priklausantys reklamos stendai, todėl, kaip teisingai nurodė
pirmosios instancijos teismas, UAB „JCDecaux Lietuva“, nuo kurios valios
priklausė draudžiamos informacijos apie tabako gaminius paskleidimas,
yra Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatos veikimo, o
tuo pačiu ir numatytos už šios nuostatos pažeidimą atsakomybės subjektas.
Iš esmės analogiškos pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi
ir priimdamas 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A556–1569/2008.
Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė teisės normas,
priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pagrindo tenkinti pareiškėjų
apeliacinius skundus nėra.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nutaria:
Pareiškėjų akcinės prekybos bendrovės „Apranga“, uždarosios akcinės
bendrovės „JCDecaux Lietuva“ ir Valentino Fashion Group S.p.A apeliacinius
skundus atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio
16 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.8.2. Dėl Vyriausybės atstovo atliekamos savivaldybės administravimo
subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo kontrolės
Dėl mero teisės sudaryti atskiras (specialias) komisijas, siekiant ištirti
savivaldybės tarybos komisijos veiklą
Savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumo kontrolė
yra įstatymų leidėjo nustatytos Vyriausybės atstovo kompetencijos dalis, kuri
įgyvendinama Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta
tvarka. Tačiau savivaldybių administracinės priežiūros institutą reguliuojančių
teisės aktų nuostatos nesieja minėtos Vyriausybės atstovo teisės, o atsižvelgiant į
šio instituto paskirtį bei esmę – ir pareigos, realizavimo su kokio nors konkretaus
privataus, valstybės ar viešojo intereso apsauga. Priešingai, sisteminė
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nuostatų analizė leidžia daryti
išvadą, jog savivaldybių administracinės priežiūros įgyvendinimo forma apima ir
bendrą (abstrakčią), t. y. nesusijusią su konkrečių pažeistų teisių ir teisėtų interesų
gynimu, savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo
kontrolę. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose numatytų Vyriausybės atstovo įgaliojimų
įgyvendinimui pakanka tik pagrįstos prielaidos, jog atitinkamas savivaldybės
administravimo subjekto priimtas teisės aktas galbūt prieštarauja Konstitucijai,
įstatymams ar Vyriausybės nutarimams. Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymas nenumato, kad į teismą Vyriausybės atstovas gali kreiptis tik dėl tokių
individualaus pobūdžio teisės aktų, kurie kreipimosi metu dar nėra įvykdyti, kurių
teisinis poveikis vis dar tęsiasi ir nėra pasibaigęs, panaikinimo. Siekis užtikrinti
savivaldybių veiklos teisėtumą suponuoja pakankamą bendro pobūdžio
valstybės intereso egzistavimą Vyriausybės atstovui įstatymų nustatyta tvarka
kreipiantis į teismą dėl savivaldos institucijų priimtų galbūt neteisėtų teisės
aktų panaikinimo. Lietuvos valstybė kaip visos visuomenės organizacija, kuri
funkcionuoja pagal teisinės valstybės principus, yra neabejotinai suinteresuota
tuo, kad savivaldybių veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų.
Pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą, viešojo administravimo
subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas
viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo
subjekto aktą pripažinti neteisėtu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89
str. 1 d. 2 p.). Savivaldybės mero kompetencija, vadovaujantis Vietos savivaldos
įstatymo (2003 m. sausio 28 d. įstatymo Nr. IX-1327 redakcija) 21 straipsnio
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2 dalies 1 punktu, savivaldybės tarybos komisijų atžvilgiu apsiribojo tik
savivaldybės tarybos komisijų veiklos koordinavimu ir negalėjo apimti atskirų
(specialių) komisijų sudarymo, siekiant ištirti savivaldybės tarybos komisijos
veiklą.
Administracinė byla Nr. A662-906/2009
Procesinio sprendimo kategorija 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. lapkričio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo,
Dainiaus Raižio, Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė) ir Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei G. K.,
atsakovo atstovei A. G.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės mero apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo
Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės merui dėl
potvarkio panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prašymu (b. l. 2–3)
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės mero 2008 m. gegužės 14 d. potvarkį
Nr. 22‑120 „Dėl komisijos UAB „Corpmanagement“ atleidimo nuo delspinigių
mokėjimo aplinkybėms ištirti sudarymo“ (toliau – ir Potvarkis).
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Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras 2008 m. gegužės 14
d. Potvarkiu sudarė komisiją, kuriai pavedė iki 2008 m. birželio 30 d. ištirti
UAB „Corpmanagement“ atleidimo nuo delspinigių mokėjimo aplinkybes.
Paaiškino, kad atsižvelgiant į komisijos dėl UAB „Corpmanagement“ atleidimo
nuo delspinigių mokėjimo aplinkybėms tirti (toliau – ir Komisija) posėdžio
protokolus bei į tai, jog Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo komisija
2008 m. sausio 15 d. posėdyje nusprendė atleisti UAB „Corpmanagement“
nuo 2 183 235,08 litų delspinigių mokėjimo už ligoninės pastatus (duomenys
neskelbtini), darytina išvada, kad minėtu mero potvarkiu sudaryta Komisija
yra skirta savivaldybės privatizavimo komisijos veiklos teisėtumui tirti.
Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 14 d.
sprendimu Nr. 1-202 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog meras prireikus savo
kompetencijos klausimais gali sudaryti nuolatines ir laikinąsias komisijas.
Pažymėjo, kad atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintą baigtinį mero įgaliojimų sąrašą, iš kurio matyti, kad merui tokie
įgaliojimai, nurodyti jo Potvarkyje, minėtais klausimais nėra suteikti. Teigė,
kad vadovaujantis administracinės teisės principu, jog viešojo administravimo
subjektai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti galiojančiuose
teisės aktuose ir yra priskirti jų kompetencijai, darytina išvada, kad potvarkiu
sudaryta Komisija nėra skirta mero įgaliojimų įgyvendinimui. Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog įstatymų nustatytais
atvejais ar savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaromos nuolatinės bei
laikinosios komisijos. Valstybės ir turto privatizavimo įstatymo 6 straipsnyje
nurodyta, kad savivaldybių turto privatizavimo komisijos steigiamos
savivaldybių tarybų sprendimu. Šios komisijos atskaitingos savivaldybės
tarybai ir jų veiklos kontrolė yra priskirtina tarybos, o ne mero kompetencijai.
Pareiškėjo manymu, meras, sudarydamas Komisiją, viršijo savo kompetencijos
ribas, todėl Potvarkis yra neteisėtas.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės meras atsiliepimu į prašymą (b.
l. 16–18) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Pabrėžė, kad pareiškėjas prašyme nenurodė, koks interesas yra pažeistas,
kokį interesą savo prašymu jis gina, kaip ir koks interesas galėtų būti apgintas
panaikinus skundžiamą potvarkį, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas neturi
teisės kreiptis į teismą. Paaiškino, kad skundžiamas potvarkis nesukuria
jokių teisių ir pareigų, todėl negali pažeisti nei valstybės, nei viešojo
intereso. Komisija buvo sudaryta tęstiniam laiko tarpui, t. y. ji sudaryta iki
2008 m. birželio 30 d., pareiškėjas prašymą pateikė 2008 m. liepos 2 d., t. y.
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skundžiamam potvarkiui nebesukeliant jokių teisinių pasekmių (Komisija jau
nebeegzistuoja). Pabrėžė, kad, kaip matyti iš Komisijos posėdžių protokolų,
nei viename iš jų nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl privatizavimo komisijos
veiklos teisėtumo, todėl argumentas, kad mero Potvarkis turi būti panaikintas,
kadangi jis neturi kompetencijos tirti privatizavimo veiklos, yra nepagrįstas.
Paaiškino, kad Komisija tik konstatavo faktus ir tai neleidžia teigti, jog buvo
tiriamas privatizavimo komisijos darbo teisėtumas. Esminis dalykas, kurį
tyrė Komisija buvo tai, ar žiniasklaidoje paskelbta informacija yra teisinga,
ar Komisijos nariai nebuvo neteisėtai veikiami, t. y. buvo siekiama paneigti
žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 12 d.
sprendimu (b. l. 43–45) pareiškėjo prašymą tenkino ir panaikino Vilniaus
miesto savivaldybės mero 2008 m. gegužės 14 d. potvarkį Nr. 22-120 „Dėl
komisijos UAB „Corpmanagement“ atleidimo nuo delspinigių mokėjimo
aplinkybėms ištirti sudarymo“.
Teismas nurodė, kad ginčo teisinius santykius reguliuoja Vietos
savivaldos įstatymas, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas,
Viešojo administravimo įstatymas. Išanalizavęs šiuos teisės aktus, priėjo
prie išvados, jog Vyriausybės atstovas, kai savivaldybės administravimo
subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų,
reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o
kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti
ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės
sprendimą, kreipiasi į teismą. Nustačius tokią situaciją, įstatymas įpareigoja
Vyriausybės atstovą pateikti atitinkamam savivaldybės administravimo
subjektui rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą,
vykdyti Vyriausybės sprendimą. Tokį reikalavimą savivaldybės kolegialus
administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai – per
savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos, ir apie priimtą sprendimą pranešti
Vyriausybės atstovui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Teismas
pabrėžė, jog visos šios nuostatos yra imperatyvios, todėl ir jas įgyvendindamas
Vyriausybės atstovas, ir savivaldybės institucijos privalo šias nuostatas
vykdyti. Nurodė, kad kreipimasis į teismą, esant neigiamam sprendimui,
Vyriausybės atstovui yra privalomas. Priėjo prie išvados, kad Vyriausybės
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atstovo teisė kreiptis į teismą taikoma ir situacijai, kai gavęs rašytinį
reikalavimą administravimo subjektas nereaguoja į jį. Toks administravimo
subjekto elgesys yra neveikimas, kuris savaime gali būti skundžiamas teismui
nustatyta tvarka ir toks neveikimas gali būti vertinamas kaip atsisakymas
vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą taikant panašius teisinius santykius
reglamentuojantį Viešojo administravimo įstatymą (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 4 str. 6 d.). Jeigu savivaldybės administravimo subjektas
nepriima sprendimo nustatytu terminu, laikoma, jog priimtas neigiamas
sprendimas. Teismas nustatė, kad Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje
2008 m. birželio 12 d. reikalavimu Nr. 1T-14 atsakovas buvo įpareigotas per
savaitę nuo teikimo gavimo dienos apsvarstyti Vilniaus mero 2008 m. gegužės
14 d. potvarkio Nr. 22‑120 panaikinimo klausimą, ir apie tai pranešti raštu.
Pasibaigus įstatyme nustatytam terminui Vilniaus miesto savivaldybės meras
nepranešė Vyriausybės atstovui apie priimtą sprendimą, prašymo pratęsti
teikimo svarstymo terminą nebuvo, todėl Vyriausybės atstovas Vilniaus
apskrityje, įvertinęs faktines aplinkybes, turėjo pakankamą pagrindą kreiptis
į teismą. Pažymėjo, jog atsakovo argumentas, kad pareiškėjas turi kreiptis į
teismą tik tada, kai yra pažeistas koks nors interesas arba apgintas interesas
panaikinus skundžiamą potvarkį, yra nepagrįstas. Sutikus su tokiu atsakovo
argumentu, galima tokia situacija, kad savivaldybės administravimo subjektui
nevykdant reikalavimo ir nepateikiant atsakymo, Vyriausybės atstovui bus
užkirstas kelias kreiptis į teismą, o savivaldybės administravimo subjektui
atsirastų sąlygos ir toliau neveikti. Taip būtų paneigti savivaldybių priežiūros
paskirtis ir tikslai. Pažymėjo, kad Konstitucijos 119 straipsnyje nustatyta,
jog savivaldos teisė įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas,
o savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas.
Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje išvardintas mero įgaliojimų
baigtinis sąrašas, kuriame nėra numatyta mero teisė savo potvarkiu sudaryti
kokią nors tyrimo ar panašią komisiją. Vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 6 punkte įtvirtinta, kad tik savivaldybės
tarybos sprendimu gali būti sudaromos įstatymuose ar savivaldybės
tarybos sprendimuose numatytos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui)
bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos. Šių komisijų
sudarymo tvarką nustato savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, jų veiklos
nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Teismas, įvertinęs mero Potvarkiu
sudarytos Komisijos dėl UAB „Corpmanagement“ atleidimo nuo delspinigių
mokėjimo aplinkybėms tirti posėdžio protokolus bei tai, kad Vilniaus miesto
savivaldybės privatizavimo komisija 2008 m. sausio 15 d. posėdyje nusprendė
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atleisti UAB „Corpmanagement“ nuo 2 183 235,08 litų delspinigių mokėjimo
už ligoninės pastatus (duomenys neskelbtini), Vilniuje, priėjo prie išvados, kad
Komisija yra skirta savivaldybės privatizavimo komisijos veiklos teisėtumui
tirti. Šio fakto nepaneigia ir Vilniaus miesto savivaldybės 2008 m. birželio
30 d. pažyma apie Komisijos atliktą darbą tiriant UAB „Corpmanagement“
atleidimo nuo delspinigių mokėjimo aplinkybes. Atkreipė dėmesį, jog Komisija
pažymoje nurodė, kad atleisti UAB „Corpmanagement“ nuo delspinigių buvo
nutarusi Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo komisija, komisijos darbo
metu buvo išklausyti privatizavimo komisijos kai kurių narių paaiškinimai dėl
jų balsavimo privatizavimo komisijoje argumentų, dėl paskelbtos informacijos
apie atskirų privatizavimo komisijos narių galimą poveikį, kad būtų priimtas
UAB „Corpmanagement“ palankus sprendimas. Teismas laikė, kad šios
aplinkybės parodo, jog Komisija iš tikrųjų buvo skirta tirti savivaldybės
privatizavimo komisijos veiklos teisėtumą. Vadovaudamasis Valstybės ir
turto privatizavimo įstatymo 6 straipsnio nuostatomis, kurios numato, jog
savivaldybių turto privatizavimo komisijos steigiamos savivaldybių tarybų
sprendimu, kurios yra atskaitingos savivaldybės tarybai ir jų veiklos kontrolė
yra priskirtina tarybos, o ne mero kompetencijai, teismas priėjo prie išvados,
kad meras sudarydamas šią Komisiją viršijo savo kompetencijos ribas.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės meras apeliaciniu skundu (b.
l. 49–53) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2008 m. rugsėjo 12
d. sprendimą ir pareiškėjo prašymą atmesti arba bylą nutraukti. Atsakovas
apeliaciniame skunde iš esmės pakartoja atsiliepime į prašymą nurodytas
aplinkybes, taip pat apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais
argumentais:
1) vien tas pagrindas, kad Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus
miesto savivaldybės merą prašydamas panaikinti Potvarkį ir negavo jokio
atsakymo, nėra pagrindas, vadovaujantis Savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 5 straipsnio pagrindu, kreiptis į teismą. Svarbu išsiaiškinti,
ar toks ginčas apskritai yra teismingas administraciniam teismui, t. y. koks
valstybės ar viešasis interesas yra pažeistas, kokį interesą Vyriausybės atstovas
savo prašymu gina, kaip ir koks interesas galėtų būti apgintas panaikinus
skundžiamą potvarkį. Išanalizavus 2008 m. birželio 30 d. Komisijos surašytą
išvadą, matyti, kad vienintelis asmuo, kuriam minėta išvada gali sukelti
kokias nors pasekmes yra V. U., tačiau tai taip pat nėra pagrindas Vyriausybės
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atstovui kreiptis į administracinį teismą, kadangi Vyriausybės atstovas negina
privačių ir juridinių asmenų interesų (Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 4 str. 7 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 3 d. 3 p.);
2) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą
pagal Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje prašymą, dar 2008 m. vasario
25 d. nutartyje Nr. A248‑255/2008 konstatavo, jog teismai, nagrinėdami visas
bylas, taip pat ir bylas pagal Vyriausybės atstovų prašymus, yra įpareigoti
patikrinti, ar tokios bylos yra teismingos administraciniams teismams. Nei
Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje savo prašyme teismui, nei Vilniaus
apygardos administracinis teismas savo sprendime nenurodė, kam ir kokios
teisės atsiranda iš skundžiamo potvarkio, kaip skundžiamas potvarkis
pažeidžia ar gali pažeisti valstybės ar viešąjį interesą;
3) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos reglamente, patvirtintame
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu
Nr. 1-202, 25 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuota, kad meras prireikus
savo kompetencijos klausimais gali sudaryti nuolatines ir laikinąsias
komisijas, todėl teismo teiginys, kad meras negali sudaryti jokių komisijų
yra nepagrįstas. Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybės tarybą
nustatyti mero veiklos ribas;
4) teismas nepagrįstai nurodė, kad mero potvarkiu sudaryta komisija
yra skirta savivaldybės privatizavimo komisijos veiklos teisėtumui tirti.
Vertinant Komisijos posėdžių protokolus matyti, jog nei viename iš jų nebuvo
nagrinėjamas klausimas dėl privatizavimo komisijos veiklos teisėtumo, t. y.
ar privatizavimo komisija turėjo teisę atleisti UAB „Corpmanagement“ nuo
delspinigių mokėjimo.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į
apeliacinį skundą (b. l. 58–60) prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime
nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1) Vyriausybės atstovo teisė teikti motyvuotą teikimą panaikinti ar
pakeisti savivaldybės administravimo subjekto priimtą teisės aktą, o taip pat ir
teisė kreiptis į teismą, yra siejama su aukštesnės galios teisės aktų pažeidimu,
o ne su konkrečių interesų pažeidimo faktu. Savivaldybės administravimo
subjekto įgaliojimų viršijimas yra pakankamas pagrindas jo priimto teisės
akto panaikinimui. Dėl šių priežasčių apelianto teiginys, jog teismas turėjo
nustatyti, koks interesas yra pažeistas, yra nepagrįstas;
2) apelianto nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartyje nustatytos aplinkybės iš esmės skiriasi nuo šios bylos aplinkybių,
todėl nėra pagrindo vadovautis minėta nutartimi;
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3) teismas, įvertinęs Komisijos protokolus (iš kurių matyti, jog buvo
apklausti privatizavimo komisijos nariai, tiriama, kas ir kaip balsavo, kas
dalyvavo posėdyje, ar posėdis buvo teisėtas ir pan.) ir kitas faktines bylos
aplinkybes, pagrįstai konstatavo, jog mero potvarkiu sudaryta Komisija yra
skirta savivaldybės privatizavimo komisijos veiklos teisėtumui tirti;
4) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m.
sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos veiklos reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, meras turi teisę sudaryti
komisijas tik jo kompetencijai priskirtais klausimais. Atsižvelgiant į Vietos
savivaldos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą baigtinį mero įgaliojimų
sąrašą, kuris nesuteikia merui jokių įgaliojimų mero 2008 m. gegužės 14 d.
potvarkyje Nr. 22-120 minimais klausimais, bei vadovaujantis administracinės
teisės principu, jog viešojo administravimo subjektai gali atlikti tik tokius
veiksmus, kurie yra numatyti galiojančiuose teisės aktuose ir yra priskirti jų
kompetencijai, darytina išvada, kad potvarkiu sudaryta Komisija nėra skirta
mero įgaliojimų įgyvendinimui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Nagrinėjamoje byloje atsakovas pirmiausia ginčija pareiškėjo teisę
kreiptis į administracinį teismą dėl skundžiamo potvarkio panaikinimo.
Apelianto teigimu, skundžiamas teisės aktas nesukuria jokių teisių ir pareigų,
o pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, nenurodė, koks valstybės ar viešasis
interesas yra pažeistas, kokį interesą savo prašymu jis gina, kaip ir koks
interesas galėtų būti apgintas panaikinus skundžiamą potvarkį.
Bet kurioje demokratinėje šalyje vietos savivalda kaip dalies teritorijos
bendruomenės valdžia yra kontroliuojama valstybės valdžios. Valstybė,
pripažindama ir garantuodama vietos savivaldą, kartu užtikrina, kad vietos
savivaldos institucijos laikytųsi konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytų reikalavimų, t. y. įgyvendindama Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatytus reikalavimus vietos valdžia nėra absoliučiai savarankiška.
Kitaip sakant, kalbama apie vietos valdžios priimamiems teisės aktams taikomą
kontrolę, kuri dažnai traktuojama kaip savivaldybių administracinė priežiūra.
Vyriausybės atstovo funkcijos yra expressis verbis įtvirtintos
Konstitucijoje, kurios 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tai, ar savivaldybės
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laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri
Vyriausybės skiriami atstovai, o šio straipsnio 3 dalyje – kad Vyriausybės
atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas. Konstitucinis
Teismas yra konstatavęs, jog būtent minėtose nuostatose yra užfiksuota
savivaldybių veiklos administracinės priežiūros instituto esmė: 1) priežiūros
objektai – savivaldybės; 2) priežiūros dalykai – ar laikomasi Konstitucijos
ir įstatymų, ar vykdomi Vyriausybės sprendimai; 3) priežiūros subjektai –
Vyriausybės skiriami atstovai, veikiantys Vyriausybės vardu ir jai pavaldūs
(Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas).
Minėta, kad pagal Konstitucijos 123 straipsnio 3 dalį, Vyriausybės
atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas. Taigi nustatyti
Vyriausybės atstovo įgaliojimus paliekama įstatymų leidėjui (be abejo, paisant
Konstitucijos, inter alia Vyriausybės atstovų konstitucinio instituto paskirties,
Konstitucijoje įtvirtintų Vyriausybės atstovų funkcijų); šioje srityje įstatymų
leidėjas turi plačią diskreciją, jis gali nustatyti labai įvairius Vyriausybės
atstovo įgaliojimus, taip pat ir tokius, kurie nedubliuotų įstatymuose įtvirtintų
kitų institucijų (pareigūnų) įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2006 m.
balandžio 14 d. nutarimas).
Įgyvendinamas konstitucinę pareigą, įstatymų leidėjas Vyriausybės
atstovo įgaliojimus ir jų įgyvendinimo tvarką įtvirtino Savivaldybių
administracinės priežiūros įstatyme. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4
punktai nustato, kad prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir
įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės atstovas neteisėtus
savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus siūlo panaikinti arba
pakeisti, o kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti
ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti
Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą. Pastarųjų įgaliojimų įgyvendinimo
tvarka nustatyta Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio
1 dalyje, pagal kurios 1 punktą, nustatęs nurodytas aplinkybes, Vyriausybės
atstovas motyvuotu teikimu pirmiausia pasiūlo atitinkamam savivaldybės
administravimo subjektui svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo
klausimą. Jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės
atstovo teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti, pastarasis
per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo
dienos šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui (Savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 1 d. 2 p.). Taigi Vyriausybės atstovo
teisė kreiptis į teismą tiesiogiai kyla iš Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo nuostatų. Dėl šios priežasties Administracinių bylų teisenos
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įstatymas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad iš esmės paneigtų
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, priimtu įgyvendinant
eksplicitines Konstitucijos normas, Vyriausybės atstovui suteiktas galias.
Analizuojant minėtas Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo nuostatas, pirmiausia pažymėtina, kad tik po to, kai savivaldybės
administravimo subjektai atsisako tenkinti Vyriausybės atstovo motyvuotą
siūlymą dėl ginčijamo teisės akto panaikinimo administracine tvarka,
pastarasis įgyja teisę kreiptis į atitinkamos kompetencijos teismą. Tačiau
Vyriausybės atstovui Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas
suteikia teisę kreiptis į teismą ne tik tuomet, kai savivaldybės administravimo
subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo reikalavimą atsisako jį vykdyti ir
tokią informaciją jam pateikti, bet ir tuo atveju, kai Vyriausybės atstovas per
įstatymo nustatytą terminą negauna jokios informacijos apie pateikto teikimo
apsvarstymą ir priimtą sprendimą (žr., pvz., 2008 m. spalio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63-1716/2008). Taigi savivaldybės administravimo
subjekto neveikimas gali būti prilyginamas atsisakymui.
Savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumo
kontrolė yra įstatymų leidėjo nustatytos Vyriausybės atstovo kompetencijos
dalis, kuri įgyvendinama Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
nustatyta tvarka. Tačiau tiek paminėtos, tiek kitos savivaldybių administracinės
priežiūros institutą reguliuojančių teisės aktų nuostatos nesieja minėtos
Vyriausybės atstovo teisės, o atsižvelgiant į šio instituto paskirtį bei esmę –
ir pareigos, realizavimo su kokio nors konkretaus privataus, valstybės ar
viešojo intereso apsauga. Priešingai, sisteminė Savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, jog šiai bylai aktuali
savivaldybių administracinės priežiūros įgyvendinimo forma apima ir bendrą
(abstrakčią), t. y. nesusijusią su konkrečių pažeistų teisių ir teisėtų interesų
gynimu, savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo
kontrolę. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose numatytų
Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimui pakanka tik pagrįstos
prielaidos, jog atitinkamas savivaldybės administravimo subjekto priimtas
teisės aktas galbūt prieštarauja Konstitucijai, įstatymams ar Vyriausybės
nutarimams. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas nenumato,
kad į teismą Vyriausybės atstovas gali kreiptis tik dėl tokių individualaus
pobūdžio teisės aktų, kurie kreipimosi metu dar nėra įvykdyti, kurių teisinis
poveikis vis dar tęsiasi ir nėra pasibaigęs, panaikinimo.
Specifinė administracinės priežiūros sritis ir nustatytas teisinis
reguliavimas reiškia, kad savivaldybių veiklos teisėtumo kontrolė bei
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Vyriausybės atstovo teisės kreiptis į teismą realizavimas negali būti siejami su
vietos valdžios institucijų priimtų administracinių aktų juridinėmis savybėmis
(požymiais). Paprastai savivaldybių viešojo administravimo subjektų
priimami administraciniai aktai Vyriausybės atstovo atžvilgiu jokių tiesioginių
pasekmių nesukelia, jo subjektinių teisių nepažeidžia. Todėl Vyriausybės
atstovui Konstitucijos ir įstatymų suteiktų įgaliojimų ribojimas vykdant
savivaldybių veiklos teisėtumo kontrolę šiame kontekste iškreiptų savivaldybių
administracinės priežiūros instituto konstitucinę paskirtį ir esmę.
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo
apeliacinio skundo argumentai, kad pareiškėjas į teismą gali kreiptis tik
ginčydamas tuos teisės aktus, kurie pažeidžia konkretų kitų subjektų,
valstybės ar viešąjį interesą, yra nepagrįsti ir atmestini. Siekis užtikrinti
savivaldybių veiklos teisėtumą suponuoja pakankamą bendro pobūdžio
valstybės intereso egzistavimą Vyriausybės atstovui įstatymų nustatyta tvarka
kreipiantis į teismą dėl savivaldos institucijų priimtų galbūt neteisėtų teisės
aktų panaikinimo. Lietuvos Valstybė kaip visos visuomenės organizacija, kuri
funkcionuoja pagal teisinės valstybės principus, yra neabejotinai suinteresuota
tuo, kad savivaldybių veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų.
Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal
Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai.
Tačiau pažymėtina, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas
yra sąlyginis, t. y. jų veikla kartu yra saistoma Konstitucijos bei įstatymuose
apibrėžtos kompetencijos. Taigi savivaldybės organizuodamos valdymą, tame
tarpe ir leisdamos administravimo aktus, savivaldybės teritorijoje privalo
paisyti Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad nors savivalda apima
tam tikrą veiklos laisvę ir savarankiškumą, nepriklausomumą nuo valstybės
valdžios institucijų, tačiau ši laisvė nėra beribė, o savarankiškumas nereiškia
galimybės ignoruoti valstybės interesus. Todėl ypač svarbus yra savivaldybių
ir valstybės interesų derinimo principas. Vienu atveju tai reiškiasi valstybei
įvairiais būdais ir formomis remiant savivaldybes, kitu koordinuojant bendrus
veiksmus, kai siekiama reikšmingų socialinių tikslų, trečiu valstybei įstatymo
apibrėžtomis formomis prižiūrint savivaldybių veiklą (Konstitucinio Teismo
1998 m. vasario 18 d. nutarimas).
Vertinant
atsakovo
argumentus
dėl
Lietuvos
vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartyje administracinėje
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byloje Nr. A248‑255/2008 pateikto teisės normų išaiškinimo taikymo šioje
byloje, pažymėtina, jog 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. Šiuo aspektu
pažymėtina, jog atsakovo nurodoma nutartimi teisėjų kolegiją administracinę
bylą nutraukė, pripažinusi, jog skundžiamas Klaipėdos rajono savivaldybės
sprendimas nebuvo teisines pasekmes sukeliantis administracinis aktas.
Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo daryti tokios išvados, nes
ginčijamas mero potvarkis sukėlė konkrečias ir lengvai identifikuojamas
teisines pasekmes – iš su atsakovu tam tikrais sisteminiais, struktūriniais ir
(ar) organizaciniais ryšiais susijusių asmenų sudarytai komisijai buvo pavesta
(nustatytais terminais) ištirti konkrečius savivaldybės administravimo
subjekto veiksmus. Esant šioms aplinkybėms, sutiktina su pareiškėjo
argumentais, jog atsakovo nurodomoje Vyriausiojo administracinio teismo
nutartyje nustatytos aplinkybės iš esmės skiriasi nuo šios bylos aplinkybių,
todėl nėra pagrindo ja vadovautis.
V.
Ginčijamu potvarkiu atsakovas sudarė laikinąją komisiją, kuriai pavedė
ištirti uždarosios akcinės bendrovės „Corpmanagement“ atleidimo nuo
delspinigių mokėjimo aplinkybes (b. l. 6). Vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytą aplinkybę, kad
sprendimą dėl minėtos bendrovės atleidimo nuo delspinigių priėmė Vilniaus
miesto savivaldybės privatizavimo komisija, bei susipažinusi su byloje
esančiais mero potvarkiu sudarytos komisijos protokolais (b. l. 23–31), 2008
m. birželio 30 d. pažyma (b. l. 21, 22), iš esmės sutinka su pirmosios instancijos
teismo išvada, jog ginčijamu potvarkiu sudaryta komisija buvo skirta Vilniaus
miesto savivaldybės privatizavimo komisijos (ir atskirų jos narių) veiksmų,
sprendžiant klausimą dėl bendrovės „Corpmanagement“ atleidimo nuo
delspinigių klausimą, teisėtumui įvertinti. Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla
abejonių, kad siekis išsiaiškinti, ar Vilniaus miesto privatizavimo komisijos
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nariams nebuvo daromas poveikis dėl palankaus sprendimo priėmimo,
pagal savo tikslą betarpiškai sietinas su atitinkamų veiksmų teisėtumo
tyrimu ir vertinimu. Bet kuriuo atveju iš byloje esančių dokumentų matyti,
kad ginčijamu potvarkiu sudaryta komisija aiškinosi tam tikras Vilniaus
miesto savivaldybės privatizavimo komisijos (ir jos atskirų narių) veiklos ir
sprendimų priėmimo aplinkybes.
Viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo
vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, jog šių subjektų
įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei
nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo
subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint
įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius
sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (Viešojo
administravimo įstatymo 3 str. 1, 4 p.). Taigi, pagal viešojoje teisėje veikiantį
teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik
įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos
ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą
pripažinti neteisėtu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 2 p.).
Atsakovo įgaliojimai ginčijamo potvarkio priėmimo metu buvo
įtvirtinti Vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII2018 redakcija su atitinkamais pakeitimais) bei Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos reglamento, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2004 m. sausio 14 d.
sprendimu Nr. I-202 (toliau – ir Reglamentas), nuostatose.
Pastarojo Reglamento 25 straipsnio 1 dalis, be kita ko, nustatė, jog meras
prireikus savo kompetencijos klausimais galėjo sudaryti laikinąsias komisijas
įvairiems tikrinimams atlikti. Taigi iš šios nuostatos akivaizdu, kad meras
turėjo teisę sudaryti tik tokias komisijas, kurioms pavesti uždaviniai ir veikla
neperžengia teisės aktuose įtvirtintos mero kompetencijos ribų.
Savivaldybių turto privatizavimo komisijų sudarymo tvarką bei
kompetenciją nustato Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas.
Vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsnio 1−3 dalimis (1999 m. liepos 7 d.
įstatymo Nr. VIII-1302 redakcija), minėtas komisijas steigia, nustato narių
skaičių ir personalinę sudėtį bei tvirtina jos nuostatus savivaldybės taryba.
Savivaldybių tarybų teisė įstatymų nustatytais atvejais sudaryti nuolatines
(tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinąsias (atskiriems klausimams nagrinėti)
komisijas buvo numatyta ir Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje
(2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2018 redakcija). Taigi Vilniaus miesto
savivaldybės privatizavimo komisija – tai savivaldybės tarybos komisija.
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Vadovaujantis ginčijamo potvarkio priėmimo metu galiojusių Vilniaus miesto
savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 768, 3 punktu, ji
atskaitinga tik Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Tai, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia daryti
išvadą, kad sprendimą dėl komisijos, skirtos savivaldybės turto privatizavimo
komisijos veiklai ar (ir) priimtiems sprendimams ištirti, sudarymo turėjo
teisę priimti tik savivaldybės taryba. Savivaldybės mero kompetencija,
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo (2003 m. sausio 28 d. įstatymo
Nr. IX‑1327 redakcija) 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, savivaldybės tarybos
komisijų atžvilgiu apsiribojo tik savivaldybės tarybos komisijų veiklos
koordinavimu ir negalėjo apimti atskirų (specialių) komisijų sudarymo
siekiant ištirti savivaldybės tarybos komisijos veiklą.
Kadangi Vilniaus miesto savivaldybės mero kompetenciją reguliuojantys
teisės aktai nenumatė jo teisės vykdyti savivaldybės tarybos sprendimu
sudarytų nuolatinių (ar laikinųjų) komisijų, tame tarpe ir privatizavimo
komisijos, veiklos ir jos teisėtumo kontrolės, sutiktina su pirmosios instancijos
teismo išvada, jog meras, priimdamas ginčijamą potvarkį, viršijo savo
įgaliojimų ribas. Nustačius, kad priimdamas ginčijamą potvarkį meras viršijo
savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo tirti, ar šis potvarkis atitinka kitų
taikytinų teisės aktų reikalavimus.
Pastebėtina, kad ir šiuo metu galiojanti Vietos savivaldos įstatymo
redakcija ginčijamos teisės merui nesuteikia. Nors Vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 5 dalyje (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija)
nustatyta, kad meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes
iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos
direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje
veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų, tačiau, vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu (2008 m. rugsėjo 15 d.
įstatymo Nr. X-1722 redakcija), mero kompetencija savivaldybės tarybos
komisijų atžvilgiu ir toliau apsiriboja jų veiklos koordinavimu. Pagal Vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktą, savivaldybės tarybos
komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir
įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas yra
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos
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teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialines bei procesines
teisės normas, todėl pagrįstai panaikino Vilniaus miesto savivaldybės
mero 2008 m. gegužės 14 d. potvarkį Nr. 22-120 „Dėl komisijos UAB
„Corpmanagement“ atleidimo nuo delspinigių mokėjimo aplinkybėms ištirti“.
Vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
administracinių
bylų
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės mero apeliacinį skundą atmesti
ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.9. Administracinių bylų teisena
3.9.1. Dėl asmens teisės kreiptis į teismą dėl galbūt pažeistų Europos
Sąjungos norminiuose aktuose jam garantuojamų teisių
Nacionaliniams teismams yra patikėta užtikrinti piliečių teisinę apsaugą, kuri
kyla iš tiesioginio Europos Sąjungos teisės nuostatų veikimo. Atitinkamai,
nesant ES teisės taisyklių šiuo klausimu, valstybių narių vidaus teisės sistemos
turi paskirti teismus, turinčius jurisdikciją, ir nustatyti procesines sąlygas,
reglamentuojančias teisinius ieškinius, skirtus užtikrinti teisių, kurias asmenys
turi dėl tiesioginio Sąjungos teisės veikimo, apsaugą. Minėtos sąlygos negali
būti blogesnės už tas, kurios taikomos panašiems valstybės vidaus pobūdžio
ieškiniams (ekvivalentiškumo principas). Be to, nacionalinė teisė negali nustatyti
tokių sąlygų, kurios padarytų Sąjungos teisės suteikiamų teisių įgyvendinimą
praktiškai neįmanomą arba perdėtai sudėtingą (veiksmingumo principas).
Europos Sąjungos teisė nereglamentuoja ginčų paskirstymo atitinkamos
jurisdikcijos (bendrosios kompetencijos arba administraciniams) teismams
valstybės viduje – ginčo teismingumas nustatomas pagal nacionalinės teisės
normas. Įprastinis bylos priskyrimo atitinkamos (bendrosios ar specializuotos)
kompetencijos teismams klausimo išsprendimas, vadovaujantis nacionalinės
teisės nuostatomis, negali turėti esminio neigiamo poveikio Sąjungos teisės
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normomis asmenims suteikiamoms teisėms. Lietuvos administraciniai teismai
ir bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantys ginčus, ex officio privalo
patikrinti, ar inicijuojamas ginčas yra jiems teismingas, nepriklausomai nuo
to, kokią teisę ar teisėtą interesą (kylantį iš Europos Sąjungos ar nacionalinės
teisės) tokiu atveju yra siekiama apginti. Tokiu būdu administraciniame teisme
tikrinant asmens (kuris teigia, kad buvo pažeistos jo teisės, kylančios iš Europos
Sąjungos teisės tiesioginio veikimo) inicijuojamo ginčo teismingumą šiems
teismams, nėra pažeidžiamas ekvivalentiškumo principas. Be to, nustačius, kad
ginčas neteismingas administraciniams teismams, galimybė įstatymų nustatyta
tvarka ir sąlygomis kreiptis į bendrosios kompetencijos teismus, pati savaime
nėra paneigiama. Todėl administracinio teismo sprendimas minėtu pagrindu
atsisakyti priimti nagrinėti skundą, kuriame asmuo prašo atitinkamu būdu
apginti jo tikrai arba tariamai pažeistas teises, jo nuomone, jam suteikiamas
Europos Sąjungos teisės tiesioginiu veikimu, negali pažeisti ir iš Sąjungos teisės
kylančių teisių veiksmingos gynybos principo. Kadangi galimybė įstatymų
nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į bendrosios kompetencijos teismus, pati
savaime nėra paneigiama administracinio teismo sprendimu atsisakyti priimti
skundą (kaip nenagrinėtiną administraciniuose teismuose), nėra jokio pagrindo
teigti, kad toks sprendimas gali pažeisti asmens teisę į teisminę gynybą, kurią
garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, o tam tikriems ginčams – ir Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis.
Administracinė byla Nr. AS502-363/2009
Procesinio sprendimo kategorija 55.1; 63.3.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. liepos 31 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto
(pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. T.
atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio
30 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo S. T. skundą atsakovui
Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo,
dėl pažeidimo pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

2009 m. balandžio 28 d. S. T. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą prašydamas:
1. Pripažinti, kad juridinis asmuo Lietuvos Respublika, veikdamas per
savo viešojo administravimo subjektą Konstitucinį Teismą, pažeidė Europos
bendrijos Steigimo Sutarties (toliau – ir EB Sutartis arba Sutartis) 234
straipsnio 3 dalį, EB Sutarties 81, 87, 43 ir 12 straipsnius, o taip pat Direktyvos
Nr. 2003/54/EB 21, 22 ir 31 konsideratus, 3 ir 6 straipsnius.
2. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88
straipsnio 2 punkto pagrindu įpareigoti juridinio asmens Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo subjektą Konstitucinį Teismą atnaujinti
bylos Nr. 28/08 nagrinėjimą, sustabdyti šį nagrinėjimą ir kreiptis į Europos
Teisingumo Teismą EB Sutarties 234 straipsnio 3 dalies pagrindu su trimis
prejudiciniais klausimais.
Teismui pateiktame skunde pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos
Respublikos centrinio viešojo administravimo subjektas Konstitucinis Teismas
(toliau – ir KT arba Konstitucinis Teismas), neatlikdamas savo tiesioginės
pareigos taikyti Europos Sąjungos teisę ir aiškinti jos plotmėje Lietuvos
Konstituciją, priėmė nutarimą byloje Nr. 28/08. Pareiškėjo teigimu, KT netaikė
ES teisės, neaiškino Lietuvos konstitucinės teisės ES teisės plotmėje ir todėl
atliko neveikimą, kurį jis ir skundžia. Skunde pareiškėjas, be kita ko, nurodė:
1. Skundas yra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
nes Konstitucinis Teismas yra centrinis viešojo administravimo subjektas.
Be to, tokį skundo teismingumą patvirtina ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, 15
straipsnio 1 dalies 1 punktas, 19 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis,
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ir EBTT) sprendimas byloje
Nr. C-224/01, Konstitucinio Teismo nutarimo byloje Nr. 23/04 II dalies 5.1
punktas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT)
nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-199/2008.
2. Europos teisė saugo pareiškėjo interesą nemokėti už elektrą neteisėtai
įsteigtoms bendrovėms arba neteisėtai valdomoms bendrovėms, bendrovėms
sukurtoms pažeidžiant EB Sutarties 81 straipsnį. Mokėdamas už elektrą jis
finansuoja neteisėtai įsteigtą bendrovę Leo LT ir neteisėtai valdomą bendrovę
RST. Todėl kaip elektros vartotojas ir kaip mokesčių mokėtojas (į Leo LT yra
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investuojamas mokesčių mokėtojų sukurtas turtas) jis įgyvendina savo teisę
teikti skundą.
3. Europos teisė saugo pareiškėjo kaip vartotojo interesą, kad viešame
konkurse dėl nacionalinio investuotojo, kuris statys Visagino AE ir Lietuvos
elektros jungtis su Švedija ir Lenkija, steigimo dalyvautų kuo daugiau
konkuruojančių investuotojų, kadangi tik tokiu būdu būtų užtikrintas jo
interesas gauti geriausias įmanomas paslaugas. Jis yra suinteresuotas sveika
ir sąžininga konkurencija ir neteisėtos valstybės pagalbos nebuvimu EB
Sutarties 87 straipsnio prasme.
4. EB Sutarties 81 straipsnis yra tiesiogiai taikomas, o monopolijos,
susitarimo ar koncentracijos produkcijos vartotojai laikomi paliestomis
šalimis. EB Sutarties 87 straipsnis taip pat yra tiesiogiai taikomas, o valstybės
pagalbos gavėjo produkcijos vartotojai ir valstybės piliečiai, valdantys
valstybės turtą per savo patikėtinį Lietuvos Respublikos Vyriausybę, laikomi
paliestomis šalimis.
5. Konstitucinio Teismo išnagrinėtos bylos Nr. 28/08 sritį reguliuoja
Europos teisė. Tačiau 2009 m. kovo 2 d. Konstitucinis Teismas atsisakė vykdyti
ir taikyti ES teisės aktus ir priėmė nutarimą byloje Nr. 28/08. Šio nutarimo
motyvacinėje dalyje Konstitucinis Teismas nedaro absoliučiai jokių nuorodų
į ES teisę. Tokių nuorodų nėra nutarimo išvadose. Atsižvelgiant į tai, o taip
pat į kitus skunde nurodomus argumentus, pareiškėjo teigimu, konstatuotina,
jog Konstitucinis Teismas savo neveikimu pažeidė EB Sutarties 234 straipsnio
3 dalį, EB Sutarties 81 straipsnį, Direktyvos Nr. 2003/54/EB 21, 22 ir 31
konsideratus, 3 ir 6 straipsnius, EB Sutarties 87, 43 ir 12 straipsnius.
6. Įvyko dvigubas EB Sutarties 234 straipsnio 3 dalies pažeidimas: pirma,
Konstitucinis Teismas iš viso neiškėlė klausimo dėl Europos Sąjungos (toliau
– ir ES) teisės taikymo ir neaiškino Lietuvos Konstitucijos šitų teisės nuostatų
plotmėje, neaiškino tokiu būdu, kad tarp Lietuvos Konstitucijos ir ES teisės
neatsirastų prieštaravimų; antra, susidūrus su ES teisės interpretavimo atveju,
Konstitucinis Teismas nesikreipė į EBTT su prejudiciniu klausimu.
7. Konstitucinis Teismas pažeidė EB Sutarties 81 straipsnį, kadangi,
priimdamas nutarimą byloje Nr. 28/08, jo netaikė, neaiškino jo šviesoje
Lietuvos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies, ir atliko
neveikimo veiką.
8. Konstitucinis Teismas pažeidė Direktyvos Nr. 2003/54/EB 21, 22 ir
31 konsideratus, 3 ir 6 straipsnius, kadangi, priimdamas nutarimą byloje Nr.
28/08, šių nuostatų netaikė, neaiškino jų šviesoje Lietuvos Konstitucijos 46
straipsnio 4 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies, ir atliko neveikimo veiką.
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9. Konstitucinis Teismas pažeidė EB Sutarties 43 ir 12 straipsnius,
kadangi, priimdamas nutarimą byloje Nr. 28/08, šių straipsnių netaikė,
neaiškino jų šviesoje Lietuvos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalies ir 29
straipsnio 1 dalies, ir atliko neveikimo veiką.
10. Konstitucinis Teismas pažeidė EB Sutarties 87 straipsnį, kadangi
priimdamas nutarimą byloje Nr. 28/08 šio straipsnio netaikė, neaiškino jo
šviesoje Lietuvos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies,
ir atliko neveikimo veiką.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d.
nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ
37 str. 2 d. 1 p.).
Teismas nurodė, kad S. T. reiškia reikalavimus valstybės teisminės
valdžios institucijos – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo – atžvilgiu.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, kad Konstitucinis Teismas yra savarankiškas ir nepriklausomas
teismas. Jis įgyvendina teisminę valdžią. Pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl
teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencijai
nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, ministro
pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo,
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos,
kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir
antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos
tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų
(rekomendacijų) (ABTĮ 16 str. 2 d.). Iš cituotų teisės normų turinio akivaizdu,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nėra viešojo administravimo
subjektas, kaip šią veiklą apibrėžia Administracinių bylų teisenos įstatymo
2 straipsnio 1 ir 4 dalis, ir kad klausimai, susiję su Konstitucinio Teismo
vykdoma konstitucinio teisėtumo kontrole bei teisminiu šių bylų procesu,
nežinybingi administraciniams teismams.
III.
Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį ir perduoti klausimą
303

I. Administracinių teismų praktika

šiam teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas taip pat pateikia subsidiarų
prašymą. Nurodoma, kad tuo atveju, jeigu teismas dvejotų dėl pagrindinio
prašymo tenkinimo, prašoma laikinai sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir
EB Sutarties 234 straipsnio 3 dalies pagrindu kreiptis į Europos Bendrijų
Teisingumo Teismą su atitinkamais prejudiciniais klausimais, taip pat ir
klausimu, ar tuo atveju, kai paskutinės instancijos teismas, toks kaip Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas, atsisakė taikyti ES teisę ir nesikreipė
į EBTT su atitinkamu prejudiciniu klausimu, juridinio asmens Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo subjektui Konstituciniam Teismui gali
būti keliama byla dėl neveikimo ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies prasme.
Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, kadangi
ignoruoja EBTT sprendimą byloje Nr. C-224/01 ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo (toliau – ir LVAT) nutartį byloje S. T. prieš Lietuvą,
atstovaujamą LVAT.
2. Vilniaus apygardos administracinis teismas neteisingai suprato, prieš
ką buvo pateiktas skundas. Skundas nebuvo teikiamas prieš juridinį asmenį
Konstitucinį Teismą, nebuvo skundžiamas savarankiško ir nepriklausomo
teismo (Konstitucinio Teismo) nutarimas, neprašyta tirti jo veiksmų,
susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Skundas yra pateiktas
prieš juridinį asmenį Lietuvos Respubliką, kuris, veikdamas per savo viešojo
administravimo subjektą Konstitucinį Teismą, neveikė, netaikė ES teisės.
Kadangi skundas teikiamas prieš juridinį asmenį Lietuvos Respubliką, o
ne prieš juridinį asmenį KT, nagrinėjant šią bylą yra nereikšminga, koks
konkrečiai juridinio asmens Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
subjektas pažeidė ES teisę. Kaip išaiškino EBTT byloje Nr. C-224/01, ES teisė
įpareigoja visą valstybę, todėl nesvarbu koks konkrečiai administravimo
vienetas, Konstitucinis Teismas ar savivaldybės autobusų parkas, pažeidė ES
teisę.
3. Reikia atskirti du Konstitucinio Teismo statusus: pirma, savarankiškas
ir nepriklausomas teismas ir, antra, viešojo administravimo subjektas. Kaip
savarankiškas ir nepriklausomas teismas, Konstitucinis Teismas turi Lietuvos
Konstitucijos aiškinimo diskreciją, kurios negali riboti administraciniai
teismai ir EBTT. Negalima, pavyzdžiui, kvestionuoti Konstitucinio Teismo
diskrecijos aiškinti Lietuvos Konstitucijos sąvokų, kurios nesutampa su ES
teisės sąvokomis ir patenka į išskirtinės Lietuvos Respublikos kompetencijos
rėmus. Tačiau kaip viešojo administravimo subjektas, Konstitucinis Teismas
privalo laikytis tam tikrų taisyklių. Pavyzdžiui, Konstitucinis Teismas negali
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paskelbti Seimo priimtą įstatymą negaliojančiu ne Lietuvos, o Latvijos
Konstitucijos pagrindu, Konstitucinis Teismas negali priimti nutarimą
pasiūlyti pareiškėjui eiti į tualetą, Konstitucinis Teismas negali atmesti asmens
argumentų tuo pagrindu, kad asmuo yra negrynakraujis lietuvis, arba tuo
pagrindu, kad pareiškėjo atstovo asmens kodas yra negražus. Konstitucinis
Teismas negali daryti tokių klaidų. Tai yra Konstitucinio Teismo kaip viešojo
administravimo subjekto vienareikšmiškos pareigos, kurios negali būti
vadinamos „veiksmais, susijusiais su teisingumo vykdymu“. Jeigu Konstitucinis
Teismas padarytų tokį pažeidimą, jo sprendimas būtų neabejotinai
teismingas administraciniams teismams. Viena iš tokių Konstitucinio Teismo
vienareikšmiškų administracinių pareigų – taikyti EBTT konforminės
interpretacijos doktriną, aiškinti Lietuvos Konstituciją ES teisės plotmėje
tokiu būdu, kad tarp Lietuvos ir ES teisės nebūtų jokių prieštaravimų. Kita
esminė Konstitucinio Teismo vienareikšmiška administracinė pareiga yra
kreiptis į EBTT su prejudiciniu klausimu kiekvieną kartą, kai iškyla ES teisės
interpretavimo klausimas. Šią pareigą įtvirtina EB Sutarties 234 straipsnio
3 dalis, kuri nustato, kad nacionalinis paskutinės instancijos teismas, toks
kaip KT, privalo kreiptis į EBTT dėl taikytinos ES teisės interpretavimo. Joks
Lietuvos Respublikos teismas neturi diskrecijos atsisakyti taikyti ES teisę.
4. Administracinio teismo nėra prašoma peržiūrėti Konstitucinio Teismo
sprendimą. Prašoma įpareigoti juridinį asmenį Lietuvos Respubliką taikyti
taikytiną ES teisę byloje Nr. 28/08. Teisingumo vykdymas ir administracinių
pareigų atlikimas (tarptautinių įsipareigojimų vykdymas) – tai du visiškai
skirtingi klausimai. Administracinis teismas neturi kompetencijos
savavališkai sujungti šiuos du klausimus ir atmesti Europos Teisingumo
Teismo išaiškinimą. Konstituciniam Teismui pažeidus ES teisę, EB Sutarties
234 straipsnio 3 dalį, Konstitucinio Teismo veiksmus galima skųsti lygiai taip
pat, kaip kito eilinio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjekto
veiksmus.
5. Skundu nereikalaujama pakeisti Lietuvos Konstitucijos aiškinimo,
bet įpareigoti juridinį asmenį – Lietuvos Respubliką – taikyti taikytiną
ES teisę. Sprendimo byloje Köbler 41 punktu išmintingai konstatuojama,
kad argumentai dėl paskutinės instancijos teismo nepriklausomumo ir
savarankiškumo (kuo ir remiasi skundžiama nutartis, atmetanti skundą) nėra
priimtini. Kitaip tariant, skundas negali būti atmestas ABTĮ 16 straipsnio
pagrindu.
6. Sprendimo byloje Köbler 45 punktu ypatingai išmintingai
konstatuojama, kad žmogaus teisė, kylanti iš ES teisės, negali būti paneigta tuo
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pagrindu, jeigu valstybė narė nenustatė specialios procedūros, pagal kurią turi
būti teikiamas skundas, jeigu ES teisę pažeidžia paskutinės instancijos teismas.
Kitaip tariant, skundas yra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam
teismui net tuo atveju, jeigu to nenumato ABTĮ. Kaip išaiškino LVAT
administracinėje byloje Nr. AS444-199/2008, tuo atveju, jeigu paskutinės
instancijos teismas pažeidžia ES teisę, skundas prieš šį pažeidimą teikiamas
ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies pagrindu.
7. Kaip išaiškino EBTT Köbler byloje, EB Sutarties 234 straipsnio 4 dalies
taikymas nėra „teisingumo vykdymas“, o automatiškas tiesioginių įsakymų
vykdymas. Pastebėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009
m. balandžio 30 d. nutartyje iš viso nieko nerašoma apie precedentą Köbler
byloje, kas paneigia pareiškėjo teisę į teisminį nagrinėjimą, kurią garantuoja
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalis.
8. LVAT kaip paskutinės instancijos teismas privalo arba taikyti ES teisę
kaip nustatyta EBTT precedentu Köbler ir LVAT precedentu T., arba pagal EB
Sutarties 234 straipsnio 3 dalį kreiptis su prejudiciniais klausimais į EBTT.
Kadangi, pareiškėjo manymu, Lietuvos teisinė kultūra ir sąmonė reikalauja
iš LVAT atmesti esamą skundą ir neparašyti absoliučiai jokio paaiškinimo,
subsidiariai prašoma LVAT laikinai sustabdyti šios bylos nagrinėjimą
ir kreiptis į Europos Teisingumo Teismą su atitinkamais prejudiciniais
klausimais.
9. Jeigu LVAT atsisakytų tenkinti atskirąjį skundą ir taip pat atsisakytų
kreiptis į EBTT su atitinkamais prejudiciniais klausimais, LVAT pažeistų
ne tik EB Sutarties 234 straipsnio 3 dalį, bet ir Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo byloje Nr. C-224/01 Gerhard Köbler prieš Austrijos Respubliką ir
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutarties
administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008
Atskirajame skunde pareiškėjas akcentuoja, kad pirmosios instancijos
teismas nukrypo nuo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2003 m.
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rugsėjo 30 d. sprendimo byloje Nr. C-224/01 Gerhard Köbler prieš Austrijos
Respubliką ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio
24 d. nutarties administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008 pateiktų ES
ir nacionalinės teisės išaiškinimų. Tačiau šie pareiškėjo argumentai yra
akivaizdžiai nepagrįsti.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis
Konstitucinio Teismo jurisprudencija, yra ne kartą (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A556-524/2009) pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės
principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą. Tokios pat (analogiškos)
bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne
sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet
paisant jau įtvirtintų. Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų
(normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia
buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas,
principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas
bylas. Taigi rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos)
teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo
įgyvendinimo sąlyga. Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai
ignoruojami.
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 3 dalis taip pat
nustato, kad teismai, nagrinėdami bylas, taiko Europos Sąjungos teisės
normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais,
taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo
ir galiojimo klausimais. Iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir
Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.
Tačiau teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės vis dėlto
negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais
reikia itin apdairiai. Pabrėžtina, 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 (Konstitucinio Teismo
2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Pastebėtina, 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 jas siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas
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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
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS6-496/2006).
Jau išnagrinėtos bylos (ne)tapatumas nagrinėjamai bylai, be kita ko, gali
būti nustatomas ne tik atsižvelgiant į konkrečios bylos pagrindines faktines
aplinkybes (reikalavimo faktinį pagrindą), bet ir į pateikiamus reikalavimus
(reikalavimo dalyką). Teisme pareikšto reikalavimo dalykas turi esminę
reikšmę nustatant bylos nagrinėjimo ribas, įrodinėjimo dalyką bei tas teisės
normas, kurias teismas turės taikyti ir aiškinti nagrinėdamas pareikštą
reikalavimą. Savo ruožtu, kaip minėta, teismų precedentų taikymo kontekste
analogiškomis laikomos tik tokios bylos, kuriose tapačiomis arba labai
panašiomis aplinkybėms turi būti taikoma ta pati teisė (Konstitucinio Teismo
2007 m. spalio 24 d. nutarimas).
Pareiškėjo nurodomoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. balandžio 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008
pareiškėjas buvo pareiškęs reikalavimą atlyginti žalą (5 eurus 81 eurocentą
baudos, banko komisinį mokestį, pašto išlaidas ir kitas išlaidas, apskaičiavus
delspinigius pagal Europos centrinio banko nustatytus rodiklius), patirtą dėl,
pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neteisėtų
veiksmų. Pastebėtina, kad turtinė žala yra asmens turto netekimas arba
sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos
pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų
(CK 6.249 str. 1 d.), o neturtinė žala – asmens fizinis skausmas, dvasiniai
išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija,
pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas
ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str. 1 d.). Žala atlyginama pinigais
(priteisiant nuostolius) arba natūra (įpareigojant pateikti tos pat rūšies ir
kokybės daiktą, pataisyti sužalotą daiktą ir pan.; CK 6.281 str.).
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas nereiškia reikalavimo dėl jam padarytos
žalos atlyginimo (ABTĮ 88 str. 1 d. 5 p.). Pirmosios instancijos teismui
pateiktame skunde, kurį buvo atsisakyta priimti, jis prašo pripažinti, kad
Lietuvos Respublika, veikdama per Konstitucinį Teismą, pažeidė atitinkamas
ES teisės nuostatas, taip pat prašo įpareigoti Konstitucinį Teismą atlikti
tam tikrus veiksmus. Taigi jis neprašo priteisti jam padarytų nuostolių ar
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atlyginti padarytos žalos natūra. Todėl šioje byloje ir pareiškėjo nurodomoje
administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008 pareikšti reikalavimai, tuo pačiu ir
nagrinėjimo dalykas bei pačios bylos esmingai skiriasi. Be to, pastebėtina, kad
administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008 buvo nagrinėjamas klausimas dėl
reikalavimo atlyginti žalą, patirtą dėl, pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo neteisėtų veiksmų. Savo ruožtu, šiuo atveju pareikštas
reikalavimas yra susijęs su, kaip teigia pareiškėjas, neteisėtu Konstitucinio
Teismo neveikimu, ES teisės netaikymu konstitucinės justicijos byloje Nr. 28/08.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, yra akivaizdu, kad pareiškėjo
nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla
Nr. AS444‑199/2008 iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamo atvejo, todėl vadovautis
administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008 suformuluotomis teisės aiškinimo
taisyklėmis nėra jokio pagrindo.
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimas
byloje Nr. C‑224/01 Gerhard Köbler prieš Austrijos Respubliką buvo priimtas
pagal atitinkamo Austrijos teismo kreipimąsi byloje, kurioje asmuo reikalavo
atlyginti žalą, kurią jis patyrė dėl Austrijos Aukščiausiojo Administracinio
Teismo padaryto Bendrijos teisės pažeidimo (žr. sprendimo 2, 12 ir kt.
punktus). Šioje byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, be kita ko,
nagrinėjo klausimą, ar principas, pagal kurį valstybės narės yra įpareigotos
atlyginti žalą, padarytą asmenims Bendrijos teisės pažeidimu, už kurį jos
yra atsakingos, taikytinas ir tais atvejais, kai įtariamas pažeidimas seka
iš aukščiausiosios instancijos teismo sprendimo, ir jei taip, ar kiekvienos
valstybės narės teisinėms sistemoms yra paliekama nustatyti teismą, kuris
būtų kompetentingas nagrinėti ginčus, susijusius su tokiu atlyginimu (žr.
sprendimo 15, 50 punktus, rezoliucinės dalies pirmąją išvadą). EBTT minėtoje
byloje taip pat pasisakė dėl valstybės atsakomybės atlyginti padarytą žalą už
jai priskirtinus Bendrijos teisės pažeidimus sąlygų, ES teisės normų, susijusių
su laisvu darbuotojų judėjimu, aiškinimo. Valstybės narės pareigos atlyginti
žalą, padarytą dėl Bendrijos teisės pažeidimo priskirtino šiai valstybei,
kontekste, EBTT įvertino, kad toks Bendrijos teisės pažeidimas, kuris kyla
iš Austrijos Aukščiausiojo Administracinio Teismo 1998 m. liepos 24 d.
sprendimo, nėra pakankamas valstybės narės atsakomybei kilti.
Jau minėta, kad šioje byloje pareiškėjas nereikalauja iš Lietuvos
valstybės kokios nors žalos atlyginimo. Tokiu būdu jo reiškiami reikalavimai
esmingai skiriasi nuo tų, dėl kurių pasisakė Europos Bendrijų Teisingumo
Teismas byloje Nr. C-224/01. Dėl šios priežasties tiesiogiai taikyti ir visa
apimtimi vadovautis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo išaiškinimais,
309

I. Administracinių teismų praktika

pateiktais minėtoje byloje Nr. C-224/01, šiuo atveju taip pat nėra pagrindo.
Šie išaiškinimai galėtų būti aktualūs ir taikytini visiškai skirtingo pobūdžio,
nei pareiškėjo inicijuojamas, ginčuose, t. y. bylose, kuriose būtų reiškiamas
reikalavimas dėl žalos atlyginimo.
V.
ginčą

Dėl administracinio teismo kompetencijos nagrinėti pareiškėjo inicijuojamą

Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, jis mano, kad Lietuvos Respublikai
veikiant per Konstitucinį Teismą, netaikant ES teisės konstitucinės justicijos
byloje Nr. 28/08 ir ją atitinkamai pažeidus, pažeidžiamas ES teise saugomas
jo (pareiškėjo) interesas mokėti už elektrą teisėtai įsteigtai arba teisėtai
valdomai įmonei, taip pat šios teisės saugomas jo interesas, jo pilietinė teisė
į EB Sutarties 234 straipsnio 3 dalies, EB Sutarties 81, 87, 43 ir 12 straipsnių,
taip pat Direktyvos Nr. 2003/54/EB 21, 22 ir 31 konsideratų, 3 ir 6 straipsnių
taikymą.
Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti skundą, nurodydamas,
kad vadovaujantis ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi, jis nėra teismingas
administraciniams teismams. Taigi esminis šios bylos klausimas yra susijęs
su viena iš procesinių prielaidų kreiptis į teismą, t. y. bylos teismingumu
administraciniams teismams. Todėl teisėjų kolegija pasisako dėl jos.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Akto „Dėl Lietuvos Respublikos
narystės Europos Sąjungoje“ 2 straipsnis nustato, kad Europos Sąjungos teisės
normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis; jeigu
tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos
teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi
viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Taigi ES
teisės normos gali suteikti asmenims tokias teises, kurios gali tapti jų teisinio
statuso dalimi ir gali būti priverstinai įgyvendinamos, saugomos ir ginamos
nacionaliniuose teismuose (pvz., žr. EBTT 1963 m. vasario 5 d. sprendimą
byloje NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos
prieš Netherlands Inland Revenue Administration).
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 1976 m. gruodžio 16 d.
sprendimu byloje Nr. C‑33/76 Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral
AG prieš Landwirtschaftskammer für das Saarland išaiškino, kad taikant
Europos Ekonominės Bendrijos Steigimo Sutarties 5 straipsnyje nustatytą
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bendradarbiavimo principą, nacionaliniams teismams yra patikėta užtikrinti
piliečių teisinę apsaugą, kuri kyla iš tiesioginio Bendrijos teisės nuostatų
veikimo. Atitinkamai, nesant Bendrijos teisės taisyklių šiuo klausimu,
valstybių narių vidaus teisės sistemos turi paskirti teismus, turinčius
jurisdikciją, ir nustatyti procesines sąlygas, reglamentuojančias teisinius
ieškinius, skirtus užtikrinti teisių, kurias asmenys turi dėl tiesioginio Bendrijos
teisės veikimo, apsaugą. Minėtos sąlygos negali būti blogesnės už tas, kurios
taikomos panašiems valstybės vidaus pobūdžio ieškiniams (ekvivalentiškumo
principas; 5-asis sprendimo punktas). Be to, nacionalinė teisė negali nustatyti
tokių sąlygų, kurios padarytų Bendrijos teisės suteikiamų teisių įgyvendinimą
praktiškai neįmanomą arba perdėtai sudėtingą (veiksmingumo principas;
pvz., EBTT 2001 m. kovo 8 d. sprendimo jungtinėje byloje Nr. C-397/98 ir
C-410/98 Metallgesellschaft Ltd ir kt. prieš Commissioners of Inland Revenue ir
kt. 85 punktas).
Europos Bendrijų teisė nereglamentuoja tokio pobūdžio ginčų, kokį
mėgina inicijuoti pareiškėjas, teismingumo, t. y. paskirstymo atitinkamos
jurisdikcijos teismams valstybės viduje. Tokiu būdu ginčo teismingumas gali
būti nustatomas pagal nacionalinės teisės normas. Teisėjų kolegija neturi
pagrindo manyti, kad įprastinis bylos priskyrimo atitinkamos (bendrosios
ar specializuotos) kompetencijos teismams klausimo išsprendimas,
vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis, gali turėti esminį neigiamą
poveikį Bendrijos teisės normomis asmenims suteikiamoms teisėms. Lietuvos
administraciniai teismai ir bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantys
civilinius ginčus, ex officio privalo patikrinti, ar inicijuojamas ginčas yra jiems
teismingas, nepriklausomai nuo to, kokią teisę ar teisėtą interesą (kylantį iš
Bendrijos ar nacionalinės teisės) tokiu atveju yra siekiama apginti. Tokiu būdu
administraciniame teisme tikrinant asmens (kuris teigia, kad buvo pažeistos
jo teisės, kylančios iš Bendrijos teisės tiesioginio veikimo) inicijuojamo ginčo
teismingumą šiems teismams nėra pažeidžiamas ekvivalentiškumo principas.
Be to, nustačius, kad ginčas neteismingas administraciniams teismams,
galimybė įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į bendrosios
kompetencijos teismus pati savaime nėra paneigiama. Todėl administracinio
teismo sprendimas minėtu pagrindu atsisakyti priimti nagrinėti skundą,
kuriame asmuo prašo atitinkamu būdu apginti jo tikrai arba tariamai
pažeistas teises, jo nuomone, jam suteikiamas Bendrijos teisės, negali pažeisti
ir iš Bendrijos teisės kylančių teisių veiksmingos gynybos principo. Kadangi
galimybė įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į bendrosios
kompetencijos teismus pati savaime nėra paneigiama administracinio teismo
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sprendimu atsisakyti priimti skundą (kaip nenagrinėtiną administraciniuose
teismuose), nėra jokio pagrindo teigti, kad toks sprendimas gali pažeisti
asmens teisę į teisminę gynybą, kurią garantuoja Lietuvos Respublikos
Konstitucija, o tam tikriems ginčams – ir Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis.
Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti
pareiškėjo skundą, nustatęs, kad jis nenagrinėtinas administraciniuose
teismuose. Šią poziciją teismas grindė Administracinių bylų teisenos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, jog administracinių teismų
kompetencijai nepriskiriama tirti <...> Konstitucinio Teismo, Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų
teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių
procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu,
taip pat su sprendimų vykdymu <...>. Taigi ši teisės norma nustato, kad
administraciniams teismams nepriskirtina nagrinėti bylas dėl Konstitucinio
Teismo veiklos, susijusios su konstitucinio teisingumo vykdymu. Pabrėžtina,
kad nors administracinėje byloje Nr. AS444‑199/2008 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio
2 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo nelaikė kliūtimi administraciniuose
teismuose priimti nagrinėti reikalavimą dėl žalos, padarytos dėl galimai
neteisėtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiksmų (jo galbūt
padaryto Bendrijos teisės normų pažeidimo), tačiau šioje byloje nagrinėjamas
atvejis iš esmės skiriasi nuo minėtos bylos.
Pirma, dėl jau aukščiau išdėstytų argumentų, nagrinėjama byla ir
byla Nr. AS444‑199/2008 skiriasi iš esmės, nes jose pareikšti akivaizdžiai
skirtingi reikalavimai. Antra, šiuo atveju skunde yra keliamas klausimas
dėl Konstitucinio Teismo (o ne Vyriausiojo administracinio teismo) galbūt
padarytų Bendrijos teisės pažeidimų. Trečia, administracinėje byloje
Nr. AS444‑199/2008 bylos teismingumas administraciniams teismams
buvo nustatytas iš esmės atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas atlyginti
administracinio teismo veiksmais padarytą žalą minėtoje byloje buvo
netiesiogiai susijęs su viešojo administravimo subjektų veiklos vertinimu, nes
nustatant, ar administracinis teismas atliko neteisėtus veiksmus nagrinėdamas
bylą, būtų buvę būtina nustatyti, ar jis tinkamai įvertino ir kvalifikavo viešojo
administravimo subjekto veiksmus. Savo ruožtu, būtent administraciniai
teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityse
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Šiuo atveju inicijuojamas
ginčas yra susijęs su Konstitucinio Teismo atliktu Lietuvos Respublikos
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Seimo (įstatymų leidybos (įstatymų leidžiamosios valdžios) organo) priimto
įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai tikrinimu. Dėl šių
priežasčių vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi
byloje Nr. AS444‑199/2008 šiuo atveju nėra pagrindo.
Atskirajame skunde pareiškėjas teigia, kad inicijuojamas ginčas yra
kilęs iš Konstitucinio Teismo kaip viešojo administravimo subjekto veiklos.
Tačiau tokie pareiškėjo teiginiai yra aiškiai nepagrįsti ir todėl nereikalauja
detalesnio teismo pasisakymo šiuo klausimu. Teisėjų kolegijos vertinimu,
šiuo atveju užtenka pažymėti, kad nagrinėdamas konstitucinės justicijos
bylą, t. y. tirdamas atitinkamo teisės akto atitiktį Konstitucijai ir (arba)
įstatymams, Konstitucinis Teismas vykdo konstitucinį teisingumą (teisminės
valdžios funkcijas), o ne viešąjį administravimą. Šią išvadą patvirtina ABTĮ 2
straipsnio 1 dalyje pateiktos viešojo administravimo sampratos, Konstitucijos
VIII skirsnio, Konstitucinio Teismo įstatymo, pagal kurio 1 straipsnio 3 dalį,
Konstitucinis Teismas vykdo teisminę valdžią, taip pat Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 28 d., 2006 m. birželio 6 d. nutarimų analizė. Pastarajame
nutarime Konstitucinis Teismas, be kita ko, konstatavo, jog pagal savo
kompetenciją spręsdamas dėl žemesnės galios teisės aktų (jų dalių) atitikties
aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, ir
vykdydamas kitus savo konstitucinius įgaliojimus, Konstitucinis Teismas –
savarankiškas ir nepriklausomas teismas – vykdo konstitucinį teisingumą,
garantuoja Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą
(Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2001 m. lapkričio 29 d., 2004 m.
gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai).
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismui pateikto pareiškėjo skundo,
tiek jame nurodytas faktinis ir teisinis pagrindas, tiek pareikšti reikalavimai
yra vienareikšmiškai susiję su Konstitucinio Teismo veikla (konstitucinio
teisingumo vykdymu), nagrinėjant konstitucinės justicijos bylą Nr. 28/08, t. y.
su jo veikla tikrinant, ar atitinkamos Lietuvos Respublikos atominės elektrinės
įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai. Pareiškėjas mano, kad
minėtoje byloje Konstitucinis Teismas pažeidė ES teisės normas, nepagrįstai ir
neteisėtai jų netaikė ir dėl šios priežasties buvo pažeistos tam tikros jo teisės.
Taigi akivaizdu, kad inicijuojamas ginčas betarpiškai liečia Konstitucinio
Teismo veiklą, susijusią su konstitucinio teisingumo vykdymu.
Pastebėtina, kad atskirajame skunde pareiškėjas akcentuoja, jog pirmasis
jo reikalavimas yra nukreiptas prieš Lietuvos valstybę. Tačiau, kaip matyti iš
pareiškėjo reikalavimo formuluotės, jis prašo teismo pripažinti, kad „Lietuvos
Respublika, veikdama per <...> Konstitucinį Teismą“, pažeidė atitinkamas ES
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teisės normas. Tad jau pati pareiškėjo pateikto reikalavimo formuluotė, be
jau aukščiau paminėtų aplinkybių, aiškiai patvirtina jo inicijuojamo ginčo
ryšį su Konstitucinio Teismo vykdoma konstitucinio teisingumo funkcija, jo
išnagrinėta konstitucinės justicijos byla Nr. 28/08.
Jau minėta, kad administraciniams teismams nepriskirtina nagrinėti
bylas dėl Konstitucinio Teismo veiklos, susijusios su konstitucinio teisingumo
vykdymu. Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėjas inicijuoja ginčą, kurio
esmė yra betarpiškai susijusi su Konstitucinio Teismo veikla (konstitucinio
teisingumo vykdymu), nagrinėjant konstitucinės justicijos bylą Nr. 28/08.
Teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, jog sprendimas, kad byla nepriskirtina
nagrinėti administraciniams teismams, nereiškia, kad tokiu būdu yra
užkertamas kelias ginti tikras ar tariamas asmens, besikreipiančio į teismą,
teises, kurias jis kildina iš Bendrijos teisės nuostatų tiesioginio veikimo. Toks
sprendimas pats savaime nepaneigia ir asmens teisės į teisminę gynybą.
Apibendrindama aukščiau išdėstytus argumentus ir nustatytas aplinkybes,
teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą nėra
pagrindo. Pareiškėjo inicijuojamas ginčas, vadovaujantis ABTĮ 16 straipsnio
2 dalimi, teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdžiai nėra priskirtinas nagrinėti
administraciniams teismams. Atsižvelgiant į padarytas išvadas ir pateiktus
argumentus, teisėjų kolegija taip pat nemato jokio pagrindo šioje byloje
kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su atitinkamu prejudiciniu
klausimu – inicijuojamo ginčo teismingumą teismas nustatė vadovaudamasis
nacionalinės teisės normomis, kurios, teismo manymu, Bendrijos teisės
nepažeidžia. Tad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m.
balandžio 30 d. nutartis paliekama nepakeista.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų
kolegija
nutaria:
Atskirąjį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 30 d.
nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.9.2. Dėl teismo sprendimo išaiškinimo
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 94
straipsnio 3 dalis nustato galimybę teismui išaiškinti savo priimtą sprendimą,
kol sprendimas neįvykdytas. Pagal šios procesinės teisės normos prasmę,
sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas
ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali
būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl, sprendžiant šalių (šalies) prašymo
išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, yra būtina atskirti atvejus, kai
prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją
(ABTĮ 87 str. taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį) ir kai kilus
abejonėms dėl sprendimo (ABTĮ 87 str. taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies
aiškumo) prašoma išaiškinti, kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra
būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai
ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto
sprendimo neaiškumų jo vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ
94 straipsnio 3 dalis. Pažymėtina, kad priimto sprendimo išaiškinimo būtinumas
(antrasis iš nurodytų atvejų) yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies
nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo
taikymą, t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas
teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu.
Administracinė byla Nr. N444-2663/2009
Procesinio sprendimo kategorija 76

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. rugsėjo 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir
Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. R. atstovo
advokato Povilo Pečiukevičiaus prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties išaiškinimo
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administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N-2663-09 pagal Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Panevėžio
miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. nutarimo R. R. administracinio
teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 8 d.
nutartimi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį
skundą tenkino iš dalies, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 26
d. nutarimą panaikino ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos
teisme. Nutartyje teismas nurodė, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis
ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik
ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų,
bylojančių asmens, kuriam taikomos administracinio poveikio priemonės,
naudai. Konstatavęs, kad išskirtinių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą taikyti
ATPK 301 straipsnį ir R. R. skirti švelnesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta,
byloje nėra, teismas pripažino pirmosios instancijos teismo nutarimu skirtą
administracinę nuobaudą per švelnia, todėl skundžiamą nutarimą panaikino.
II.
Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R. R. atstovas advokatas
Povilas Pečiukevičius pateikė prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties išaiškinimo. Jame nurodo, kad prašo
išaiškinti, kokias aplinkybes galima pripažinti išskirtinėmis, ypatingomis.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

III.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –
ABTĮ) 94 straipsnio 3 dalis nustato galimybę teismui išaiškinti savo priimtą
sprendimą, kol sprendimas neįvykdytas.
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Pagal šios procesinės teisės normos prasmę, sprendimo išaiškinimas
(nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs
sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti
traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl sprendžiant šalių (šalies) prašymo
išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, yra būtina atskirti atvejus,
kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo
motyvaciją (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo
dalį) ir kai kilus abejonėms dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo
požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo) prašoma išaiškinti, kaip jis turi
būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama
apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymo
prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo
vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 94 straipsnio 3
dalis. Pažymėtina, kad priimto sprendimo išaiškinimo būtinumas (antrasis
iš nurodytų atvejų) yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies
nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo
taikymą, t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos
aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 8 d.
nutartyje konstatuota, jog pagrindo R. R. atžvilgiu taikyti ATPK 301 straipsnio
nuostatų nebuvo, nes byloje nenustatyta ypatingų ar išskirtinių aplinkybių,
bylojančių asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, naudai.
Dėl šios priežasties minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. nutarimas
panaikintas ir byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ši
prašoma išaiškinti teismo nutartis yra aiški ir motyvuota, nutarties įvykdymas
nėra apsunkintas, jos rezoliucinė dalis aiški ir suprantama. Pažymėtina, kad
administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovo advokato prašymo
tenkinimas jame nurodytose ribose lemtų ne neaiškumų, susijusių su teismo
nutarties vykdymu, pašalinimą, o motyvacijos, kitaip tariant, teismo nutarties
turinio keitimą, kuris yra neleistinas pagal ABTĮ 94 straipsnio 3 dalį.
Apibendrinant darytina išvada, kad prašymas išaiškinti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartį neatitinka
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3
dalyje nustatytų sąlygų bei yra susijęs su reikalavimu pakeisti priimtos teismo
nutarties turinį, dėl ko negali būti tenkinamas.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 94 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija
nutaria:
R. R. atstovo advokato Povilo Pečiukevičiaus prašymo dėl Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties išaiškinimo
netenkinti.
Nutartis neskundžiama.

3.9.3. Dėl individualių administracinių aktų, priimtų remiantis valstybės
paslaptį sudarančią informacija, teisėtumo ir pagrįstumo
Atvejai, kai valstybės paslaptį sudarančiais neišslaptintais duomenimis yra
remiamasi kaip vieninteliu ir vienai iš bylos šalių nežinomu įrodymu teismo
procese, sudaro prielaidas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos pažeidimams, pirmiausia, teisės į teisingą bylos
nagrinėjimą požiūriu (Konvencijos 6 str.). Individo autonominiai interesai
ir viešasis interesas išsaugoti tam tikros informacijos slaptumą negali būti
priešpriešinami, juos būtina derinti: tarp šių interesų turėtų būti užtikrinta
teisinga pusiausvyra. Jei pateikta slapta operatyvinė medžiaga yra vienintelis
įrodymas nagrinėjamoje byloje, o duomenis pateikusi bylos šalis nepasinaudoja
siūlymu išslaptinti dalį ar visą susijusią slaptą operatyvinę medžiagą ir ji nėra
išslaptinama, gali būti daroma išvada, kad ginčijamas sprendimas dėl oficialaus
perspėjimo yra nepagrįstas.
Administracinė byla Nr. A822-326/2009
Procesinio sprendimo kategorija 38

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2009 m. spalio 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija, susidedanti
iš teisėjų Dainiaus Raižio, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir
Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
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sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo atstovui Remigijui Audejevui,
uždarame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi
administracinę bylą pagal pareiškėjo J. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio
apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 7 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal J. P. skundą atsakovui Panevėžio miesto
vyriausiajam policijos komisariatui dėl nutarimo pareikšti oficialų perspėjimą
ir oficialaus perspėjimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas J. P. skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto vyriausiojo
policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – ir
Panevėžio m. VPK ONTT) I-ojo skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d.
nutarimą Nr. 46 pareikšti oficialų perspėjimą ir Panevėžio m. VPK KP
ONTT I-ojo skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d. oficialų perspėjimą.
Pareiškėjas nurodė, kad oficialus perspėjimas yra nepagrįstas ir neteisėtas,
nes jis jam pareikštas be jokio pagrindo. Jis nepadarė jokių veiksmų, kurie
varžytų kitų žmonių teises ir laisves, sudarytų sąlygas atsirasti ir plėtotis
nusikalstamumo socialinėms ir ekonominėms prielaidoms. Jam nebuvo
nurodyta, su kuriais asmenimis jis negali bendrauti, kokie asmenys priklauso
nusikalstamoms grupuotėms. Jis dirba bendrovės direktoriumi, turi nuolatinį
darbą, yra vedęs. Šis oficialus perspėjimas turi neigiamą poveikį jo veiklai.
Atsakovas savo atsiliepime su skundu nesutiko. Nurodė, kad oficialus
perspėjimas pareikštas pagrįstai, remiantis surinkta operatyvine medžiaga,
iš kurios matyti, kad J. P. palaiko ryšius su organizuoto nusikalstamumo
grupuočių nariais, todėl jis buvo oficialiai perspėtas nedaryti teisės pažeidimų,
neremti nusikalstamų susivienijimų ir pan.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 7 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nustatė,
kad Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų
nusikaltimų tyrimo tarnybos I-ojo skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d.
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nutarimu Nr. 46 nutarta J. P. taikyti prevencinę poveikio priemonę – oficialų
perspėjimą (b. l. 12). Oficialus perspėjimas J. P. pareikštas tą pačią dieną –
2007 m. lapkričio 30 d. (b. l. 10 ).
Prevencinių poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka
numatyti LR organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme (toliau
– ir ONUĮ, Įstatymas). ONUĮ 4 straipsnis numato, kad šiuo įstatymu
numatytos prevencijos poveikio priemonės gali būti taikomos asmenims,
jei iš įstatymų nustatyta tvarka gautų duomenų apie šių asmenų ryšius
su organizuotomis grupėmis, nusikalstamais susivienijimais ar jų nariais
yra pakankamas pagrindas manyti, kad šie asmenys gali daryti sunkius ar
labai sunkius nusikaltimus ir prevencines poveikio priemones reikia taikyti
siekiant garantuoti visuomenės bei valstybės saugumą, užtikrinti viešąją
tvarką, asmenų teises ir laisves. Iš teismui pateiktos slaptos operatyvinės
medžiagos duomenų teismas padarė išvadą, kad J. P. palaiko ryšius su
organizuotomis grupėmis, nusikalstamais susivienijimais ir yra pakankamas
pagrindas manyti, jog jis gali daryti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.
Todėl prevencinei priemonei – oficialiam perspėjimui – skirti buvo ONUĮ
4 straipsnyje numatyti pagrindai. J. P. oficialus perspėjimas pareikštas,
nepažeidžiant ONUĮ 6 straipsnio reikalavimų. Panevėžio m. VPK KP ONTT
I-ojo skyriaus viršininkas R. S. pareikšti J. P. oficialų perspėjimą buvo įgaliotas
policijos įstaigos vadovo S. P. (b. l. 14), nutarimas dėl prevencinio poveikio
priemonių taikymo įformintas raštu, patvirtintas policijos įstaigos vadovo (b.
l. 12), oficialus perspėjimas buvo pateiktas J. P. susipažinti ir pasirašyti. J. P.
buvo įteiktas oficialaus perspėjimo nuorašas (b. l. 10). Pirmosios instancijos
teismo teisėjų kolegijos vertinimu, Panevėžio m. VPK KP ONTT I-ojo
skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 46 pareikšti oficialų
perspėjimą J. P. ir Panevėžio m. VPK KP ONTT I-ojo skyriaus viršininko
2007 m. lapkričio 30 d. pareikštas oficialus perspėjimas yra pagrįsti ir teisėti,
todėl jų naikinti nėra pagrindo.
III.
J. P. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio
apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 7 d. sprendimo
panaikinimo.
Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos
teismas vadovavosi slaptos operatyvinės medžiagos duomenimis, su kuriais
nei J. P., nei jo advokatas neturėjo teisės susipažinti. Tokiu būdu jis negalėjo
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tinkamai realizuoti savo konstitucinės teisės į gynybą, nes nesusipažinęs
su slapta medžiaga, negalėjo teikti paaiškinimų, parodymų, paneigiančių
surinktus slaptus duomenis. Mano, kad Valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo 15 straipsnis toje dalyje, kuri nenumato galimybės advokatui
ar pareiškėjui administracinėje byloje susipažinti su slapta operatyvine
informacija, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems
teisinės valstybės bei teisės į gynybą principams. Kadangi oficialiame
perspėjime nėra nurodyti konkretūs asmenys, priklausantys nusikalstamiems
susivienijimams, su kuriais jis įspėjamas nepalaikyti ryšių, apeliantui nėra
aiškus įspėjimo turinys. Teismo išvada, kad jis palaikąs ryšius su asmenimis,
priklausančiais nusikalstamiems susivienijimams, nėra motyvuota ir
nėra paremta jokiais apeliantui žinomais duomenimis. Panevėžio miesto
vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu prašo J. P. apeliacinį skundą
atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo,
kad oficialus perspėjimas pareiškėjui buvo paskirtas vadovaujantis ONUĮ
3 bei 4 straipsniais. Oficialus įspėjimas skirtas vadovaujantis operatyvine
medžiaga, kuri vadovaujantis LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 2, 3
ir 7 straipsniais yra įslaptinta.
Teisėjų kolegija
konstatuoja:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Ginčas kilęs dėl Panevėžio m. VPK KP ONTT I-ojo skyriaus viršininko
2007 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 46 pareikšti oficialų perspėjimą ir
Panevėžio m. VPK KP ONTT I-ojo skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30
d. oficialaus perspėjimo.
Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo
įstatymas nustato organizuoto nusikalstamumo užkardymo priemones, jų
taikymo principus, pagrindus, skyrimo tvarką (1 str.). Oficialus perspėjimas
yra prevencinio poveikio priemonė, kuri gali būti taikoma esant šio įstatymo
4 straipsnyje numatytiems pagrindams (3 str.). Pagal ONUĮ 4 straipsnį
(2003 m. balandžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1486 redakcija) šio įstatymo 3
straipsnyje numatytos prevencinės poveikio priemonės gali būti taikomos
asmenims, jei iš įstatymų nustatyta tvarka gautų duomenų apie šių asmenų
ryšius su organizuotomis grupėmis, nusikalstamais susivienijimais ar jų
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nariais yra pakankamas pagrindas manyti, kad šie asmenys gali daryti
sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ir prevencines poveikio priemones
reikia taikyti siekiant garantuoti visuomenės bei valstybės saugumą, užtikrinti
viešąją tvarką, asmenų teises ir laisves. Pagal šio įstatymo 5 straipsnį oficialus
perspėjimas – tai įgalioto policijos pareigūno rašytinis reikalavimas asmeniui
būtinai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti
kitų žmonių teisių ir laisvių, nedaryti teisės pažeidimų ir supažindinimas su
galimomis teisinėmis pasekmėmis. Aiškindamas ONUĮ 4 straipsnio taikymą,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne vienoje byloje yra pažymėjęs,
jog šios teisės normos taikymas siejamas su joje nurodytos informacijos
(duomenų) turėjimu bei su aplinkybe, kad ši informacija (duomenys) buvo
gauta įstatymų nustatyta tvarka. Minėtos informacijos turinio ir jos rinkimo
būdų požiūriu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs,
kad nors nurodyta informacija gali būti renkama ir gauta dėl aplinkybių,
nebūtinai tiesiogiai susijusių su oficialų perspėjimą gavusiu asmeniu, tačiau
šios informacijos turinys (byloje nagrinėjamu aspektu) turi aiškiai parodyti,
kad šis asmuo turi ryšius su organizuotomis grupėmis, nusikalstamais
susivienijimais ar jų nariais ir kad dėl tokių ryšių bei paties asmens elgesio
(užfiksuotų veiksmų) yra pakankamas pagrindas manyti, kad šie asmenys
gali daryti sunkius ar labai sunkius nusikaltimus (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktiką – 2008 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A525-224/2008; 2008 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A63-1338/2008; 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A143-803/2008, 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4421859/2008).
Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 15 d. nutarime yra nurodęs, jog
Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta
taisyklė, kad faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį,
kaip įrodymai administracinėje byloje gali būti naudojami tik juos išslaptinus
įstatymo (būtent Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo) nustatyta tvarka,
t. y. iš esmės yra draudžiama minėta tvarka neišslaptintus duomenis naudoti
kaip įrodymus. Tačiau toks draudimas nėra absoliutus. Tai, ar konkrečioje
nagrinėjamoje administracinėje byloje faktiniai duomenys, sudarantys
valstybės ar tarnybos paslaptį, bus įrodymai, sprendžia teismas, atsižvelgdamas
į visas bylos aplinkybes. Šis teismo sprendimas dėl įrodymų negali
priklausyti nuo kokių nors subjektyvių aplinkybių. Jeigu sprendimui teismo
nagrinėjamoje byloje priimti ir tokiam teisingumui, kokį įtvirtina Konstitucija,
įvykdyti teismui pakanka tokių įrodymų (medžiagos), kurie nėra valstybės
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paslaptį sudaranti (ar kita įslaptinta) informacija, ši neatskleistina informacija,
saugant viešąjį interesą, neturi būti įrodymas toje byloje ir šalys su ja negali
būti supažindintos. Taip pat teismas turi įvertinti, ar jis be tam tikrų faktinių
duomenų, sudarančių valstybės ar tarnybos paslaptį, galės įvykdyti teisingumą.
Be kita ko, Konstitucinis Teismas šiame nutarime yra pabrėžęs, kad joks
teismo sprendimas negali būti grindžiamas šalims (vienai iš jų) nežinoma vien
valstybės paslaptį sudarančia (ar kita įslaptinta) informacija.
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ABTĮ 57 straipsnio 3 dalies
taikymo klausimą, (šiai bylai aktualiu klausimu) turėjo nustatyti, ar informacija,
kurios pagrindu pareiškėjas buvo oficialiai perspėtas, Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka yra įslaptinta; nustatęs,
kad informacija yra įslaptinta, spręsti, ar ji gali būti pripažinta įrodymu
administracinėje byloje; nusprendus, kad ji gali būti tokiu įrodymu, ją įvertinti
pagal įrodymų įvertinimo taisykles. Informacijos, kurios pagrindu pareiškėjas
buvo oficialiai perspėtas, vertinimo požiūriu svarbu tai, kad Europos Bendrijų
Pirmosios instancijos teismas 2005 m. balandžio 26 d. sprendime Jose Maria
Sison prieš Europos Sąjungos Tarybą sujungtose bylose T-110/03, T-150/03 ir
T-405/03 yra pripažinęs, kad kovos su terorizmu veiksmingumas suponuoja,
kad valdžios institucijų turima informacija apie terorizmu įtariamus asmenis
ar subjektus turi būti laikoma slapta, siekiant, kad ši informacija išliktų
svarbi ir leistų imtis efektyvių veiksmų, dėl to prašomo dokumento viešas
atskleidimas neabejotinai padarytų žalos visuomenės interesui, susijusiam
su visuomenės saugumu. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai,
kad šioje byloje prašomam atskleisti dokumentui taikytinos išimtys dėl su
visuomenės saugumu ir tarptautiniais santykiais susijusio visuomenės intereso,
bet koks išsamesnis ir konkretesnis jo turinio atskleidimas sukeltų pavojų
informacijos, kuri dėl šių išimčių turi likti paslaptyje, konfidencialumui. Šios
išvados patvirtintos Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m. vasario 1 d.
sprendimu byloje C-266/05P pagal Jose Maria Sison apeliacinį skundą dėl 2005
m. balandžio 26 d. sprendimo panaikinimo.
Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Žmogaus
Teisių Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pareiškėjo negalėjimas ar
neturėjimas priėjimo prie įslaptintų dokumentų bei nekomunikavimas su
pareiškėju dėl turimos informacijos, pažeidė Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą teisingo
bylos nagrinėjimo principą (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai
– 2006 m. spalio 31 d. Güner Çorum prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 59739/00,
24–31 punktai; 2006 m. spalio 31 d. Aksoy (Eroğlu) prieš Turkiją, pareiškimo
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Nr. 59741/00, 24−31 punktai; 2007 m. lapkričio 27 d. Meral prieš Turkiją,
pareiškimo Nr. 33446/02, 32–39 punktai; 2009 m. balandžio 21 d. Miran
prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 43980/04, 9−18 punktai; 2009 m. balandžio
21 d. Topal prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 3055/04, 12−15 punktai). 2008
m. gruodžio 16 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime Gulijev
prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 10425/03) buvo kilęs klausimas, ar faktiniai
duomenys, sudarę valstybės paslaptį, laikytini įrodymais administracinėje
byloje. EŽTT šiame sprendime buvo atkreipęs dėmesį į tai, kad nagrinėjamoje
byloje „įslaptinta“ išvada ne tik buvo panaudota kaip įrodymas, bet buvo ir
vienintelė priežastis neišduoti pareiškėjui leidimo laikinai gyventi, taip pat
atkreipė dėmesį į tai, kad administraciniai teismai savo sprendimuose rėmėsi
šia išvada, nors pareiškėjas su jos turiniu supažindintas nebuvo, taip suvaržant
jo teisę į gynybą. Teisėjų kolegija iš aukščiau minėtos Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktikos daro išvadą, kad tokie atvejai, kai valstybės paslaptį
sudarančiais neišslaptintais duomenimis yra remiamasi kaip vieninteliu ir
vienai iš bylos šalių nežinomu įrodymu teismo procese, sudaro prielaidas
EŽTK pažeidimams, pirmiausia, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą požiūriu
(EŽTK 6 str.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra
konstatavęs, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kaip teisės
aiškinimo šaltinis, yra svarbi ir Lietuvos teisės aiškinimui bei taikymui; tai,
remiantis ABTĮ 4 straipsnio 3 dalimi, pasakytina ir apie Europos Sąjungos
teisminių institucijų jurisprudenciją. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į
minėtą jurisprudenciją, laikosi nuostatos, kad nagrinėjamoje byloje individo
autonominiai interesai ir viešasis interesas negali būti priešpriešinami, juos
būtina derinti, tai reiškia, kad tarp šių interesų turėtų būti užtikrinta teisinga
pusiausvyra, vadovaujantis Konstitucinio Teismo, EŽTT ir Europos Sąjungos
teisminių institucijų nustatytais kriterijais.
Iš nustatytų nagrinėjamos bylos aplinkybių yra aišku, kad oficialus
perspėjimas pareiškėjui yra pagrįstas slaptos operatyvinės medžiagos
duomenimis. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas išnagrinėti bylą iš
esmės, šiuos slaptos operatyvinės medžiagos duomenis pripažino įrodymais,
neatsižvelgdamas į tai, kad šie įrodymai būtų vienintelis pagrindas priimant
sprendimą dėl oficialaus perspėjimo pagrįstumo. Teisėjų kolegija, teismo
posėdžio metu susipažinusi su atsakovo pateikta slapta operatyvine medžiaga,
kuria remiantis pareiškėjui buvo pareikštas oficialus perspėjimas, taip pat
atsižvelgdama į tai, kad atsakovas kitos neįslaptintos susijusios su nagrinėjama
byla informacijos nepateikė, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas
be pagrindo nustatė, jog gautų duomenų pakanka nustatyti, kad pareiškėjui
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taikoma ONUĮ numatyta prevencinė priemonė – oficialus perspėjimas –
yra pagrįsta. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovo pateikta slapta operatyvinė
medžiaga būtų vienintelis įrodymas nagrinėjamoje byloje ir kad atsakovas
nepasinaudojo siūlymu išslaptinti dalį ar visą susijusią slaptą operatyvinę
medžiagą ir ji nebuvo išslaptinta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas
nepateikė duomenų ONUĮ 4 straipsnio prasme arba informacijos apie
šiuos duomenis, kurie leistų teismui spręsti apie oficialaus perspėjimo J. P.
pagrįstumą.
Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas,
dėl to Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 7 d.
sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu, todėl pareiškėjo apeliacinis
skundas tenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas panaikintinas,
priimtinas naujas sprendimas (ABTĮ 143 str.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo J. P. apeliacinį skundą tenkinti. Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2008 m. gegužės 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą: tenkinti skundą. Panaikinti Panevėžio miesto vyriausiojo
policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos I-ojo
skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 46 pareikšti oficialų
perspėjimą ir Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų
nusikaltimų tyrimo tarnybos I-ojo skyriaus viršininko 2007 m. lapkričio 30 d.
oficialų perspėjimą.
Sprendimas neskundžiamas.
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Pliuralistinė Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės
sistemų sąveika: konstitucinių konfliktų vengimo
ir sprendimo principų paieškos
Įžanga
Pastaruosius keliolika metų ir akademinėje bendruomenėje, ir teismų
praktikoje nerimsta diskusijos dėl įvairių Europos Sąjungos (toliau – ir ES)
ir nacionalinės teisės sąveikos aspektų. Akademinės bendruomenės atstovams
šis klausimas visų pirma įdomus teisės teorijos ir (ES ir nacionalinės)
konstitucinės teisės požiūriu, tuo tarpu teisės praktikams jis svarbus
kasdieniame darbe taikant ES teisę nacionaliniu lygmeniu. Teisės teoretikai
bent nuo Vokietijos Konstitucinio Teismo sprendimo Mastrichto byloje
laikų vis labiau kalba apie pliuralistinę ES ir nacionalinės teisės sistemų
sąveikos prigimtį. Iš esmės galima išskirti dvi susijusias tokios (konstitucinės)
pliuralistinės tikrovės dimensijas. Pirma, normatyviniu-instituciniu požiūriu
egzistuoja dvi santykinai autonominės (ES ir nacionalinės) teisės sistemos,
kurios tuo pat metu yra glaudžiai susijusios (tokias glaudžias sąsajas
užtikrina ES teisės tiesioginio veikimo principas, bet ne tik jis). Toks teisės
sistemų pliuralizmas, be kita ko, yra pretenzijų į pirminės viešosios valdžios
galias atspindys. Iš esmės tai reiškia, kad kiekviena teisės sistema turi savo
pripažinimo taisyklę (arba, vartojant Kelzeno terminologiją, Grundnorm)
ir antrines taisykles. Kita su tuo susijusi dimensija – pusiausvyros tarp
universalumo (kurį by definition atstovauja ES teisė) ir savitumo / skirtingumo
(kurį atstovauja nacionalinės konstitucinės tradicijos) poreikis ir tokios
pusiausvyros paieškos. Akademinėje bendruomenėje iš esmės sutariama, kad
toks pliuralistinis sąveikos modelis tinkamai atspindi egzistuojančią tikrovę, o
Lisabonos sutartis tokį pliuralistinį status quo patvirtina. Taigi sutariama dėl
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empiriškai egzistuojančios pliuralistinės tikrovės. Vis dėlto nuomonės stipriai
išsiskiria dėl to, kiek tokia tikrovė yra priimtina, pageidautina ir pateisinama.
Problema šiuo atveju ta, kad toks pliuralistinis sąveikos modelis bent teoriškai
kėsinasi į vieną pamatinių teisės funkcijų – stabilumo, nuspėjamumo
užtikrinimą. Jei egzistuoja dvi savarankiškos pripažinimo taisyklės, jos gali
pateikti skirtingus atsakymus į tai, kuri teisės norma taikytina konkrečiu
atveju. Vadinasi, aiškumo, nuspėjamumo nėra. Be to, kaip rodo teismų praktika,
yra ir konceptualių tokios sąveikos aspektų problemų, kurios nėra paprastos.
Toliau į šį klausimą straipsnyje gilinamasi nebus – galima tik pažymėti,
kad empiriniu požiūriu abejonių dėl tokios pliuralistinės tikrovės nekyla,
o vertybiniu / egzistenciniu požiūriu, turint galvoje ES integracijos proceso
prigimtį, toks (konstitucinio) pliuralizmo modelis turi savų privalumų. Vis
dėlto nors pliuralistinio modelio egzistavimas per se nereiškia, kad būtinai
kils realus konstitucinis konfliktas, reikia pripažinti, jog jis sukuria tam tikrų
problemų. Kaip minėta, jei nėra vienos pripažinimo taisyklės, natūraliai
tikėtina konstitucinio konflikto1 tikimybė, o teismų praktika rodo, kad tokių
konfliktų kartais kyla. Žinoma, praktiniu požiūriu problemų tai gali kelti tik
tuo atveju, kai ES valstybėje nepripažįstama besąlyginė viršenybė nacionalinių
konstitucijų atžvilgiu, tačiau, kaip žinoma, didesnė dalis ES valstybių, įskaitant
Lietuvos Respubliką,2 yra būtent tokios. Manytina, kad tokių konfliktų
tikimybė tampa didesnė ES teisei plečiantis į tas sritis, kurios traktuojamos
kaip pamatinės valstybės funkcijos (pvz., baudžiamoji teisė – užtenka
prisiminti Europos arešto orderio epopėją Europos Sąjungos Teisingumo
1

2

Šioje vietoje derėtų paaiškinti patį terminą „konstitucinis konfliktas“. Juo norima apibrėžti tas
situacijas, kuomet kyla (tikėtina) ne „eilinių“ ES ir nacionalinės teisės normų ar principų, bet ES
teisės ir nacionalinių konstitucinių normų ar principų kolizija. Pastaruoju atveju nacionaliniai
teismai kylančias kolizijas sprendžia dviem būdais. Mažesnioji dalis nacionalinių teismų pripažįsta
besąlyginę ES teisės pirmenybę nacionalinių konstitucijų atžvilgiu. Vienas radikaliausių tokios
praktikos pavyzdžių – 2006 m. gegužės 11 d. Estijos Aukščiausiojo Teismo išvada byloje Nr. 3-4-13-06, kurioje Teismas nedviprasmiškai pripažino, kad Estijos Konstitucija taikoma (!) tik tiek, kiek ji
neprieštarauja ES teisei. Taigi pripažįstama, kad nacionalinės konstitucijos turinį nulemia ES teisė.
Vis dėlto didesnioji dalis ES valstybių narių teismų besąlyginės ES teisės viršenybės nacionalinių
konstitucijų atžvilgiu nepripažįsta. Būtent dėl to praktikoje gali kilti konstitucinių konfliktų,
kuomet ES teisė (viršenybės principo pavidalu) konkrečiu atveju reikalauja taikyti būtent ES teisės
normą (ar tam tikrą principą, kaip jį išaiškino ETT), o nacionalinė konstitucija reikalauja taikyti
nacionalinę konstitucinę normą (ar tam tikrą principą, kaip jį išaiškino nacionalinis teismas). Be
to, kaip parodė ES valstybių teismų sprendimai dėl Europos arešto orderio pamatinį sprendimą
įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų konstitucingumo, de facto tokio konflikto buvimą tam
tikrais atvejais galima konstatuoti, kai konstitucinių problemų kyla netiesiogiai, t. y. konstatavus
nacionalinio teisės akto, kuris įgyvendina ES teisę, nesuderinamumą su nacionaline konstitucija.
Žr., pvz., Jarukaitis, I. Europos Sąjungos teisės inkorporavimo ir taikymo Lietuvos Respublikoje
konstituciniai pagrindai. Justitia, 2006, Nr. 6(52).
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Teisme (toliau – ir ETT) ir kai kurių nacionalinių teismų praktikoje). Dalis
autorių (pvz., prof. N. MacCormickas) paprasčiausiai konstatuoja, kad kilus
tokiam konstituciniam konfliktui nacionalinių teismų galimybės jį spręsti
„kūrybiškai“ yra gana ribotos – iš esmės nacionalinė pripažinimo taisyklė
teismą įpareigoja taikyti būtent nacionalinę (konstitucinės) teisės normą, o
patį konfliktą (t. y. ES ir nacionalinės teisės koliziją) gali pašalinti tik politinės
institucijos atitinkamai pakeisdamos arba ES, arba nacionalinę teisę3. Šiuo
atveju būtų tiksliau teigti, kad, N. MacCormiko manymu, sprendimas yra
vienintelis – nacionalinis teismas taiko būtent nacionalinę konstitucinės
teisės normą (žinoma, kiek įmanoma, aiškindamas nacionalinę teisės normą,
jis privalo remtis netiesioginio ES teisės veikimo principu). Kiti autoriai tuo
nesitenkina ir plėtoja tam tikrus principus, kurie skirti arba išvengti pirmiau
minėto konflikto, arba, jei jis visgi kilo, pateikia teismams tam tikras gaires,
kaip toks konfliktas turėtų / galėtų būti sprendžiamas. Taigi pirmuoju atveju
ieškoma atsakymo į klausimą, kaip turėtų bendradarbiauti skirtingoms teisės
sistemoms priklausantys teismai, kad būtų sumažinta konflikto tikimybė,
tuo tarpu antruoju atveju iš esmės teigiama, kad teismai turi pakankamai
galių patys spręsti kylančius konstitucinius konfliktus. Taigi tokių principų
plėtojimas pagrįstas logika, kad, nors sistemų sąveika ir yra pliuralistinė, ji yra
paremta daugelio ES ir nacionaliniu lygmeniu veikiančių subjektų dialogu,
o šie principai traktuojami kaip tam tikras šio dialogo pagrindas4. Dėl to šie
principai svarbūs ne tik išvengiant konkrečių konfliktų ar juos sprendžiant.
Galima teigti, kad jie stiprina pačios ES teisės akceptavimą nacionaliniu
lygmeniu, nes skatina suvokimą, kad ne tik ETT, bet ir nacionaliniai teismai
yra „europiniai“ teismai.
Kaip rodo pastarųjų metų ETT ir nacionalinių teismų praktika, tema
yra aktuali. Vis dėlto nors dažnai pabrėžiamas intensyvaus ir glaudaus ETT
ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo poreikis, darbų, kuriuose būtų
teikiami konkretūs tokio bendradarbiavimo receptai, nėra daug (išskyrus
tyrimus, skirtus prejudicinių sprendimų procedūrai). Lietuvos autorių darbų
šiuo klausimu beveik nėra5, užsienio autorių, plėtojančių tokio pobūdžio
3
4
5

MacCormick, N. Questioning Sovereignty. Law, State and Nation in the European Commonwealth.
Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 120-121.
Akivaizdu, kad procedūrinis pagrindas tokiam dialogui yra – tai Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 267 str., o materialiuoju požiūriu kaip dialogo pagrindą ir išeities tašką galima įvardyti ES
sutarties 4 str. 2 d.
Pvz., prof. E. Kūris yra rašęs apie tinkamo ES ir nacionalinės (konstitucinės) teisės sąveikos modelio
poreikį: Kūris, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje:
sambūvio algoritmo paieškos. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber amicorum Pranas Kūris. Red. S.
Katuoka. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 669-708.
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principus, darbai taip pat gana reti. Šiuo atveju visų pirma išskirtini prof. M.
P. Maduro ir prof. M. Kummo darbai, kurie analizuojami šiame straipsnyje.
Konstitucinių konfliktų vengimo ir sprendimo principai
Taigi pereinant prie konkrečių straipsnio aspektų visų pirma verta
atkreipti dėmesį į prof. M. P. Maduro siūlomą principų rinkinį6. Pirmasis jo
įvardytas – pliuralizmo principas7. Jis reiškia, kad ir ES, ir nacionalinės teisės
sistemos privalo gerbti kitos teisės sistemos tapatumą ir nesiimti veiksmų,
kuriais jis būtų kvestionuojamas8. Akivaizdu, kad tapatumas neužtikrinamas,
jei prarandamas savarankiškumas. Be to, pliuralizmo principas reikalauja,
kad, darant pakeitimus kiekvienoje teisės sistemoje, jie turi būti daromi
taip, jog būtų priimtini kitai teisės sistemai. Iš esmės toks modelis reiškia,
kad nacionalinės konstitucijos turi reaguoti ir, kur reikia, inkorporuoti ES
teisės pakeitimus9. Tačiau lygiai taip pat ES teisei daro įtaką nacionalinės
konstitucijos. Tokia įtaka gali būti įvairi: ES konstitucinių reformų
ratifikavimas nacionaliniu lygmeniu, aiškus konstitucinės pasitraukimo teisės
įvardijimas10, atsižvelgimas į nacionalines konstitucines tradicijas vykdant ES
teisės reformas. Be to, pliuralizmo principas reikalauja, kad tokiame diskurse
dalyvautų kuo daugiau veikėjų.
Kitas principas – nuoseklumo ir vertikalios bei horizontalios darnos11.
Jei pirmuoju principu siekiama užtikrinti pliuralizmą per se, tai antruoju
užtikrinama, kad jis nesugriautų vientiso ir darnaus ES teisės taikymo. Nekyla
abejonių, kad integracijos procesas ir ES funkcionavimas bus sėkmingas
tuomet, jei pavyks užtikrinti ES teisės vientisumą bei jos veiksmingumą.
Akivaizdu, kad radikalus pliuralistinis sistemų sąveikos suvokimas praktikoje
galėtų neigiamai paveikti ES teisės vientisumą. M. P. Maduro teigimu,
nuoseklumo ir darnos principas suvokiamas kaip poreikis, kad kiekvienas
naujas teisinis sprendimas būtų priimamas atsižvelgiant į ankstesnius teisinius
sprendimus. Tai nėra teorinė darna, kuri referuoja į vieningą pripažinimo
6

Maduro, M. P. Contrapunctual Law: Europe‘s Constitutional Pluralism in Action. Sovereignty in
Transition. Red. N. Walker. Oxford: Hart Publishing, 2003, p. 524-537.
7 Ibid., p. 526-527.
8 Žr. minėtą ES sutarties 4 str. 2 d., įtvirtinančią nuostatas dėl nacionalinio savitumo.
9 Kaip pavyzdį galima paminėti vieną aptartų aspektų – nacionalinių konstitucinių teismų praktiką
de facto nevykdyti ex post galiojančių ES teisės aktų konstitucinės kontrolės. Taip pat žr., pvz., LR
Konstitucijos 47, 119, 125 str. pataisas, susijusias su naryste ES.
10 Žr. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsiradusį ES sutarties 50 str., įtvirtinantį savanoriško pasitraukimo
iš ES procedūrą.
11 Cit. op. 6, p. 527-529.
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taisyklę, o sisteminė darna, kurioje net ir esant atskiroms pripažinimo
taisyklėms, atskiroms sistemoms priklausančios institucijos suvokia būtinybę
išlaikyti darnų normų taikymą ir vadovaujasi šiuo principu. Tai suponuoja,
kad ir ETT, ir nacionaliniai teismai suvokia savo svarų vaidmenį aiškinant,
taikant ir plėtojant ES teisę ir bendrai kuria nuoseklią ES teisinę sistemą. Visa
tai reiškia, kad ne tik nacionaliniai teismai turi atsižvelgti į ETT praktiką12,
tačiau ETT taip pat turi turėti galvoje nacionalinių teismų praktiką. M.
P. Maduras taip pat pabrėžia didėjantį nacionalinių teismų vaidmenį13 ir
nurodo, kad taikant ES teisę vis svarbesnis tampa dialogas ne tik tarp ETT
ir nacionalinių teismų (vertikalus aspektas), bet ir dialogas tarp skirtingų ES
valstybių nacionalinių teismų (horizontalus aspektas). Nacionalinių teismų
vaidmens didėjimas leidžia geriau atsižvelgti į nacionalines konstitucines
tradicijas, tačiau kartu tai reiškia nenuoseklios praktikos rizikos didėjimą. M. P.
Maduras nurodo, kad bent kol kas nacionaliniai teismai retai atsižvelgia į kitų
valstybių teismų sprendimus ir jų teisines sistemas taikant ES teisę. Aktyvesnis
dialogas tarp nacionalinių teismų taikant ES teisę užtikrintų didesnį
praktikos nuoseklumą ir dar labiau padidintų nacionalinių teismų vaidmens
svorį aiškinant ir taikant ES teisę, o dialogas su ETT sumažintų konflikto
tikimybę14. Su šiuo principu glaudžiai susijęs universalumo principas, kuris
reiškia, kad ES teisinė sistema turėtų būti suvokiama kaip sujungianti ETT ir
12 Pvz., žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimą Dėl Lietuvos
Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio (2000 m. birželio 29 d.
redakcija) 5 dalies, 6 straipsnio 1, 3, 4 dalių (2000 m. birželio 29 d. redakcija), 10 straipsnio (2000 m.
birželio 29 d. redakcija) 1 dalies, 15 straipsnio (2000 m. birželio 29 d. redakcija) 1, 2 dalių, Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio (2000 m. rugpjūčio 29 d. redakcija) 4
dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Žin., 2006, Nr. 151-5430).
13 Pats ETT kai kuriais atvejais, kai būtina ieškoti atskirų vertybių pusiausvyros, nacionaliniams
teismams palieka itin plačią diskreciją. Žr., pvz., 2003 m. gegužės 20 d. sprendimą byloje
Rechnungshof ir kt. prieš Österreichischer Rundfunk ir kt. (C-465/00, C-138/01, C-139/01, C-465/00,
C-138/01, C-139/01, Rink., 2003, p. I-04989); 2003 m. birželio 12 d. sprendimą byloje Eugen
Schmidberger prieš Austrijos Respubliką (C-112/00, Rink., 2003, p. I-5659); 2004 m. spalio 14 d.
sprendimą byloje Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-GmbH prieš Oberbürgermeisterin
der Bundesstadt Bonn (C-36/02, Rink., 2004, p. I-9609); 2008 m. vasario 14 d. sprendimą byloje
Dynamic Medien Vertriebs GmbH prieš Avides Media AG (C-244/06, Rink., 2008, p. I-00505).
14 Pvz., 2004 m. Blede (Slovėnija) vykusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo ir Europos konstitucinių
teismų, ETT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) teisėjai, buvo priimta deklaracija,
kurioje pabrėžiamas poreikis derinti ETT ir nacionalinių teismų praktiką, taip pat užtikrinti
pastovų teismų bendradarbiavimą ir sukurti veiksmingą keitimosi informacija tinklą: The Position
of Constitutional Courts Following Integration into the European Union. Ljubljana, 2005, p. 248. M.
La Torre teisinį pliuralizmą ES kontekste taip pat traktuoja kaip koncepciją, kuri skatina lyginamąjį
vertinimą tarp atskirų sistemų: La Torre, M. Legal Pluralism as an Evolutionary Achievement of
European Community Law. The Europeanisation of Law: The Legal Efects of European Integration.
Red. F. Snyder. Oxford: Hart Publishing, 2000, p. 136-137.

330

Pliuralistinė Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės sistemų sąveika:
konstitucinių konfliktų vengimo ir sprendimo principų paieškos

nacionalinių teismų sprendimus. Šiuo atveju bet kuris teismas (ir nacionalinis,
ir ETT) savo sprendimus turėtų motyvuoti ES teisės ir kitų nacionalinės teisės
sistemų aplinkoje, t. y. į konkretų klausimą žiūrėti ne tik nacionalinės teisės,
bet ir ES bei kitų valstybių teisės sistemų požiūriu. Nacionaliniai teismai
turėtų grįsti savo sprendimus universaliais motyvais, kurie būtų priimtini ir
kitų ES valstybių teismams, priimantiems sprendimus analogiškose bylose,
taip pat ES teisminėms institucijoms15. Tai neleistų nacionaliniams teismams
piktnaudžiauti nacionalinių teisės sistemų autonomija ir nukrypti nuo ES
teisės principų (netgi remiantis nacionalinėmis konstitucinėmis normomis)
ir užtikrintų tikrą dialogą tarp skirtingų valstybių nacionalinių teismų
bei jų ir ETT. M. P. Maduro manymu, toks dialogas sukurtų uždarą ratą,
kuomet skirtingų valstybių nacionaliniai teismai tam tikra prasme jaustųsi
įpareigoti kitų valstybių teismų sprendimų. Galiausiai, svarbus ir institucinio
pasirinkimo principas, nes nacionaliniai teismai kai kuriais atvejais tam
pačiam klausimui spręsti naudoja skirtingus institucinius instrumentus (pvz.,
tuo pačiu klausimu kreipiasi ir į nacionalinį konstitucinį teismą, ir į ETT).
Tokią praktiką nulemia būtent pliuralistinis minėtų teisės sistemų pobūdis,
kuris, be kita ko, reiškia ir kelių normatyvinių/institucinių instrumentų, kurių
pagrindu gali būti sprendžiami tie patys klausimai, egzistavimą. Turint galvoje
kiekvienos sistemos pretenzijas į išimtines pirmines galias, toks institucinis
pasirinkimas tampa itin svarbus16. Būtent dėl to kiekvienu atveju turėtų
būti analizuojama, su kuria sistema iškilęs klausimas yra labiau susijęs. Šis
principas taip pat reiškia pasirinkimą ir kitu požiūriu, t. y. kokios institucijos,
politinės ar teisminės, turi veikti konkretaus potencialaus ar realaus konflikto
atveju, nes teismų galios taikyti suderinamo su ES teise aiškinimo principą
nėra beribės.
15 Šio principo praktinio taikymo pavyzdžiu galima laikyti Čekijos Konstitucinio Teismo 2006 m.
gegužės 3 d. sprendimą dėl Europos arešto orderio konstitucingumo (Teismo sprendimą anglų kalba
žr.: http://test.concourt.cz/angl_verze/doc/pl-66-04.html). Jame Teismas Čekijos Konstituciją aiškino
platesniame, ES teisės kontekste, ir priimdamas sprendimą siekė užtikrinti ne tik savo piliečių (ką
lyg ir gintų Čekijos Konstitucija, jei ji būtų aiškinama kaip draudžianti perduoti savo piliečius), bet
ir nusikaltimo aukų (kurios daugeliu atveju, matyt, būtų kitų valstybių piliečiai) teisių apsaugą iš
esmės nė vienai iš šių asmenų grupių neteikdamas didesnio „svorio“.
16 Konkretus pavyzdys – Čekijos teismo kreipimasis į ETT dėl čekų kalba nepaskelbtų ES teisės aktų
taikymo Čekijoje (žr. ETT 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimą byloje Skoma-Lux prieš Celni reditelstvi
Olomouc (C-161/06, Rink., 2007, p. I-10841). Akivaizdu, kad teoriškai tokį klausimą galima užduoti
ir nacionaliniam konstituciniam teismui (pvz., LR Konstitucijos 7 str. 2 d. teigiama, kad galioja tik
paskelbti įstatymai), ir ETT. Lygiai taip pat akivaizdu, kad šiuo atveju klausimas kyla būtent dėl
ES teisės aktų taikymo ir dėl to pasisakyti turi ETT, t. y. ES teisės aktų atžvilgiu visų pirma turi
būti taikomi ES teisės sistemos galiojimo/taikymo kriterijai. Kita vertus, jei, tarkim, ETT būtų
nusprendęs, kad teisėtumo principas nebuvo pažeistas, nacionaliniams konstituciniams teismams
galėtų kilti rimtų argumentų priešingos nuomonės naudai.
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Vertinant šiuos principus reikia sutikti, kad jų laikymasis leidžia
sumažinti konstitucinių konfliktų tikimybę. Tačiau juos analizuojant realios
teismų praktikos kontekste pastebėtina, kad jei dalies jų de facto laikomasi,
tai kai kurių iš jų įgyvendinimas yra problemiškas. Vertinant ETT ir
nacionalinių teismų praktiką pliuralizmo principo požiūriu, galima teigti,
kad de facto iki šiol jis buvo pripažįstamas. Nors teoriškai teismai akcentuoja
savo aukščiausias galias, reali praktika rodo, kad atsižvelgiama ir į kitos
sistemos poreikius. Tačiau galima teigti, kad ETT ir nacionalinių teismų
pozicijos šiek tiek skiriasi. ETT laikui bėgant buvo svarbu įtvirtinti ES teisės
autonomiją ir jo retorika nukreipta būtent į šio tikslo pasiekimą, nors de facto
ETT suvokia savo priklausomybę nuo nacionalinių teisės sistemų ir vengia
atviros konfrontacijos su nacionaliniais teismais. Gali skambėti paradoksaliai,
tačiau kai kurių nacionalinių konstitucinių teismų užuominos apie ex post
antrinių ES teisės aktų priežiūrą patvirtina pliuralistinį modelį17. Galima
kelti klausimą, ar kas nors pasikeistų, jei teismai pakeistų savo retoriką
ir aiškiai pripažintų būtent tokį pliuralistinį santykio pobūdį. Autoriaus
manymu, pats santykio pobūdis nepasikeistų, o toks pripažinimas leistų kitaip
konceptualizuoti priimamus sprendimus ir sumažinti konflikto tikimybę.
M. P. Maduro pasiūlyti nuoseklumo, darnos ir universalumo principai tikrai
ambicingi, nes apima ne tik ETT ir nacionalinių teismų santykius, bet ir
skirtingų ES valstybių teismų tarpusavio ryšį taikant ES teisę. Vertinant
nuoseklumo ir darnos bei universalumo principus vertikaliuose santykiuose,
galima teigti, kad teismai bent iš dalies jų laikosi, nors praktika nėra nuosekli.
Šiuo atveju vargu ar galima konstatuoti, kad universalumo principas yra
tikrai visaapimantis, nes tokiu atveju, pvz., jokios prasmės netektų tam tikri
nacionaliniai konstituciniai ribojimai pilietybės pagrindu. Todėl bent jau
universalumo principo ribos yra gana aiškios – kol nacionalinis teismas gali
taikyti suderinamo su ES teise aiškinimo principą, universalumo principas
yra tinkamas, tačiau aiškios kolizijos atveju jis verstų nacionalinį teismą
aiškinti savo konstituciją contra legem ir šiuo atveju M. P. Maduro analizė
nepateikia jokių gairių, kaip elgtis nacionaliniam teismui. Be to, vargu ar
galima konstatuoti, kad šie principai praktiškai įgyvendinami horizontaliuose
17 Tai kyla iš fakto, kad nacionaliniai teismai pripažįsta, jog tokia ES teisės aktų konstitucinė priežiūra
būtų ultima ratio ir kad egzistuoja autonominė ES teisės sistema, kurioje paprastai ETT turi
konstitucinės priežiūros galias. Reikia pritarti M. Kummui, kad nacionalinių teismų sprendimai,
susiję su ES teise dažniausiai yra jai žymiai palankesni, nei tai matyti iš nacionalinių konstitucijų
teksto, nors formaliai teigiama, kad toks rezultatas yra nulemtas vien nacionalinės konstitucijos
aiškinimo, tuo tarpu pats nacionalinės konstitucijos viršenybės principas nėra paveikiamas. Kumm,
M. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe before and
after the Constitutional Treaty. European Law Journal, 2005, t. 11, nr. 3, p. 269.
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santykiuose, t. y. vargu ar galima teigti, kad taikant ES teisę egzistuoja
nuolatinis ir nuoseklus dialogas tarp nacionalinių teismų18. Manytina, kad
tam yra daug priežasčių. Visų pirma, kliudo informacijos stoka ir kalbos
barjeras. Teismų sprendimų vertimas į kitų ES valstybių kalbas kainuotų
brangiai, tuo tarpu daugeliu atvejų pridėtinė vertė būtų ribota. Galbūt galima
kalbėti apie svarbiausių tiek nacionalinių konstitucinių teismų, tiek kitų
aukščiausių teismų sprendimų vertimus ir atitinkamos vieningos duomenų
bazės kūrimą, ir tai galėtų padėti pamatus tokiam bendradarbiavimui. Be
to, jei vertikaliuose santykiuose tokio dialogo reikšmė yra akivaizdi, nes
gali kilti konstitucinis konfliktas, kuris sukeltų tiek teisinę, tiek galbūt ir
politinę krizę, tai horizontalaus dialogo atveju nėra visiškai aiškios paskatos,
kurios verstų teismus aktyviai dalyvauti šiame procese, nes nėra aiški
tiesioginė tokio dialogo patiems nacionaliniams teismams papildoma vertė.
Tai itin svarbu turint galvoje nuolat augantį teismų darbo krūvį. Kalbant
apie institucinį pasirinkimą, reikia pastebėti, kad šiuo atveju svarbi teismų
diskrecija nusprendžiant, kuriuo „forumu“ pasinaudoti. Šiuo atveju sunku
daryti vienareikšmes išvadas, kodėl vienais atvejais bendrosios kompetencijos
teismui pakanka ETT priimto prejudicinio sprendimo, o kitu atveju jis dar
siekia išsiaiškinti ir nacionalinio konstitucinio teismo poziciją19. Be to, iki šiol
nebuvo gilesnių studijų, kurios analizuotų institucinio pasirinkimo klausimus,
kai iškyla dilema, kokia institucija – teisminė ar politinė – galėtų tinkamiau
išspręsti kylančias problemas.
Straipsnio autoriaus manymu, aptartos pliuralistinės sistemos kontekste
minėtus principus iš dalies galima papildyti tinkamo pagrindinių teisių
apsaugos lygio užtikrinimo principu. Akivaizdu, kad kai kuriuos potencialius
ar realius konstitucinius konfliktus galima vadinti tuo, ką prof. R. Dworkinas
vadina „sunkiomis“ bylomis, ir šiuo atveju svarbi pagrindinių teisių kaip
18 Vienas iš pavyzdžių – Kipro Aukščiausiojo Teismo sprendimas dėl Europos arešto orderio, nors jis
su ES teise susijęs netiesiogiai. Lenkijos Konstitucinis Teismas Europos arešto orderio byloje, be kita
ko, referavo ir į Prancūzijos ir Ispanijos atvejus, kai dėl atitinkamų ES pirminės teisės normų iki
ratifikavimo buvo daromos konstitucinės pataisos, taip pat į Tanja Kreil sprendimą (2000 m. sausio
11 d. sprendimas byloje Tanja Kreil prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (C-285/98, Rink., 2000,
p. I-00069), po kurio VFR darė ex post konstitucines pataisas. Tuo tarpu, pvz., VFR Konstitucinis
Teismas Europos arešto orderio byloje bent expressis verbis nei į ETT, nei į kitų valstybių
konstitucines tradicijas ar teisminę praktiką nereferavo.
19 Vienas iš paprasčiausių paaiškinimų gali būti toks, kad bylą nagrinėjantį teismą neįtikimo ETT
išdėstyti argumentai ir jis siekia pasinaudoti „alternatyviu“ forumu tikėdamasis išgirsti išsamesnius/
kitokius argumentus. Pupino byla (2005 m. birželio 16 d. sprendimas Pupino byloje (C-105/03,
Rink., 2005, p. I-5285) laikytina priešingu pavyzdžiu – Italijos teisėjui „netiko“ Italijos Konstitucinio
Teismo išaiškinimas, todėl jis kreipėsi į ETT.
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„kozirių“ idėja20. Aptarta teismų praktika rodo, kad tokiais atvejais jie
paprastai operuoja bendraisiais teisės principais, kurie peržengia konkrečios
teisės sistemos ribas (t. y. paprastai jie yra bendri ir ES, ir nacionalinės teisės
sistemoms), o ne konkrečios teisės sistemos galiojimo kriterijų nurodomomis
teisės normomis. Pvz., Tanja Kreil byla21 rodo, kad, kaip bebūtų paradoksalu,
ETT išaiškinta direktyva užtikrino aukštesnį privataus subjekto teisių
apsaugos lygį nei VFR Pagrindinis įstatymas. Natūralu, kad nacionaliniam
teismui tokiu atveju yra lengviau netaikyti nacionalinės konstitucijos, kurioje
esanti tam tikrą elgesį draudžianti teisės norma priešpriešinama bendrajam
diskriminacijos draudimo lyties pagrindu principui. Priešingai, žymiai
sunkiau įsivaizduoti situaciją, kai nacionalinis teismas sektų ETT pateiktu
ES teisės aiškinimu, kuris suponuotų žemesnį apsaugos lygį nei nacionalinė
konstitucija22. Visgi principas nepateikia atsakymo į institucinio pobūdžio
klausimą: kas konkrečiu atveju turi priimti sprendimą – ETT ar nacionalinis
teismais. Kaip pavyzdį galima nurodyti Grogan bylą, kurioje ETT išsisuko iš
tiesaus atsakymo. Ji rodo, kad vertybiniai klausimai yra ganėtinai sudėtingi ir
skirtingose valstybėse gali būti suvokiami nevienodai23. ETT vėlesnė praktika
rodo, kad jis šiuo atveju linkęs didesnes galias palikti būtent nacionaliniams
teismams24, nors kai kuriais atvejais pats sprendžia, kaip situacija nacionaliniu
lygmeniu vertintina bendrųjų (ES) teisės principų požiūriu25. Šiek tiek panaši
20 Dworkin, R. Rimtas požiūris į teises. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. Taip pat žr.
Barak, A. Teismo diskrecijos prigimtis ir jos reikšmė vykdant teisingumą. Justitia, 2006, nr. 3(57), p.
22‑29.
21 Žr. 18 išnašą.
22 Kaip analogišką pavyzdį galima nurodyti ir 1999 m. Austrijos Konstitucinio Teismo sprendimą.
Jame Teismas nusprendė netaikyti Austrijos Konstitucijos 133 str. 4 d., numatančios, kad apeliaciniai
skundai administraciniam teismui negali būti pateikiami, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta
Austrijos įstatymuose, nes konkrečiu atveju tokią teisę įtvirtino ES direktyva. Taigi direktyva šiuo
atveju garantavo teisę į teisminę gynybą, kurios nenumatė Austrijos Konstitucija. Plačiau žr.: XVIIth
Report on Monitoring the Application of Community Law (COM 2000(92) final), Annex VI, p.
24-25 [interaktyvus]. [žiūrėta 2009 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/
community_law/infringements/pdf/com2000-92_en_vol6.pdf>.
23 Žr. ETT 1991 spalio 4 d. sprendimą byloje The Society for the Protection of Unborn Children Ireland
Ltd. prieš Stephen Grogan ir kt. (C-159/90, Rink., 1991, p. I-4685). Pvz., Nyderlanduose, skirtingai nei
Airijoje, kur įtvirtintas itin aukštas dar negimusio kūdikio apsaugos lygis, konstituciniu lygmeniu
garantuojama teisė į abortą. Įdomu tai, kad nors šiame sprendime ETT iš esmės nerado sąsajų
tarp EB ekonominių laisvių ir EŽTK garantuojamų pagrindinių teisių, vėlesnė praktika pasikeitė
ir jis pradėjo vadovautis Generalinio advokato Jacobs Grogan byloje pasiūlytu receptu, t. y. vertinti
atitinkamą situaciją proporcingumo principo požiūriu.
24 Žr., pvz., 13 išnašoje nurodytus sprendimus.
25 Pvz., žr. 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimą byloje Laval und Partneri prieš Svenska
Byggnadsarbetareförbundet ir kt. (C-341/05, Rink., 2007, p. I-11767). Į šios bylos nagrinėjimą buvo
įstojusi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
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padėtis susidarė ir dėl Europos arešto orderio. Akivaizdu, kad ES valstybių
narių vyriausybės, ES Taryboje priimdamos Europos arešto orderio pamatinį
sprendimą, jį grindė abipusio pasitikėjimo principu26, o nacionaliniai teismai
žiūrėjo į šį klausimą iš esmės per nepasitikėjimo kitų ES valstybių teisinėmis
sistemomis principo prizmę ir dėl to priėjo prie atitinkamų išvadų27.
Galiausiai minėtas pagrindinių teisių apsaugos principas neturi jokios
reikšmės sprendžiant kompetencijos ribų klausimą ir kitus situacinius atvejus.
Grįžtant prie M. P. Maduro siūlomų principų, galima teigti, kad jie yra
svarūs, tačiau jų taikymas turi tam tikras ribas. Straipsnio autoriaus manymu,
šių principų taikymo ribos kai kuriais atvejais sutampa su suderinamo su
ES teise nacionalinės teisės aiškinimo principo taikymo galimybėms, t. y. jie
taikytini tiek, kiek nėra eksplicitinės kolizijos tarp ES teisės ir nacionalinės
konstitucinės normos. Priešingu atveju universalumo principas verstų
netaikyti bet kurios nacionalinės konstitucinės teisės normos ir paneigtų
pliuralizmo logiką. Pats M. P. Maduras pripažįsta, kad jo principai labiau
taikytini įprastinei teismų praktikai taikant ES teisę, o ne konstitucinių
konfliktų sprendimui28. Todėl kilus tokiam konfliktui, šie principai turi
ribotą reikšmę. Nors M. P. Maduras tiesiogiai to nenurodo, manytina, kad jis
sutinka su N. MacCormicku, jog tam tikrais atvejais šių konfliktų sprendimui
būtinas ex post politinių institucijų įsikišimas priimant atitinkamas teisėkūros
priemones. Tokią išvadą patvirtina institucinio pasirinkimo principo
įvardijimas. Problema šiuo atveju ta, kad M. P. Maduras nepateikia jokių
gairių, kokiais atvejais galėtų/turėtų įsikišti politinės institucijos, tačiau,
padarius išvadą dėl šių principų taikymo ribų, galima manyti, kad toks
įsikišimas yra būtinas bet kokio konstitucinio konflikto atveju. Tačiau teismų
praktika tokį požiūrį patvirtina ne visada, nes kai kuriais atvejais teismai
26 Apie kritinį šio principo įvertinimą: Peers, S. Mutual Recognition and Criminal Law in the European
Union: Has the Council Got it Wrong? Common Market Law Review, 2004, t. 41, nr. 1, p. 5-36. Beje,
šį principą netiesiogiai yra minėjęs ir ETT: žr. 2003 m. vasario 11 d. sprendimą Gözütok ir Brüge
byloje (sujungtos bylos C-187/01 ir C-385/01, Rink., 2003, p. I-01345). Šis principas buvo vienas
kertinių klausimų Europos arešto orderio bylose, kurias nagrinėjo ETT (žr. 2007 m. gegužės 3 d.
sprendimą byloje Advocaten voor de Wereld prieš Leden van de Ministerraad (C-303/05, Rink., 2007,
p. I-03633) ir kai kurių ES valstybių narių (Čekijos, Ispanijos, Kipro, Lenkijos, VFR) konstituciniai
arba aukščiausieji teismai.
27 Be to, reikia turėti galvoje, kad abipusio pasitikėjimo principas iš esmės reiškia, jog dažniausiai
kitos ES valstybės nacionalinio teismo sprendimas per se tampa kitos ES valstybės teisės sistemos
dalimi, nors išlieka ribota galimybė jį atmesti. Turint galvoje minėtą pliuralistinį sistemų pobūdį,
nenuostabu, kad pats principas kėlė daug konstitucinių abejonių. Taip pat žr. Jarukaitis, I. Europos
Sąjungos teisės inkorporavimo ir taikymo Lietuvos Respublikoje konstituciniai pagrindai. Justitia,
2006, Nr. 6(52).
28 Cit. op. 6, p. 532. Taip pat pabrėžtina, kad jų reikšmė ribota sprendžiant teisminės KompetenzKompetenz klausimą.
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savarankiškai sprendžia kilusius konstitucinius konfliktus, o kai kuriais –
ne. Tokiu atveju kyla poreikis aiškiau konceptualizuoti, kodėl teismai taip
elgiasi. Kartu pažymėtina, kad M. P. Maduro teiginiai apie poreikį užtikrinti,
kad kiekviena sistema atsižvelgtų į kitos sistemos poreikius, yra svarbūs.
Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į ETT praktiką suteikti nacionaliniams
teismams platesnę diskreciją tais klausimais, kuriuose konflikto tikimybė yra
potencialiai didesnė (pvz., pagrindinių teisių apsaugos srityje).
Minėtoms problemoms spręsti prof. M. Kummas siūlo sąlyginai
į M. P. Maduro panašių principų rinkinį, kurį jis vadina viršvalstybiniu
konstitucionalizmu (angl. constitutionalism beyond state)29. Tačiau a priori
galima teigti, kad šie principai yra platesni bei lankstesni ir pateikia gana
išsamią egzistuojančios praktikos aiškinimo viziją. Skirtingai nuo M. P.
Maduro principų, jie skirti būtent konstitucinių konfliktų sprendimo
konceptualizavimui, nors vargu ar galima sutikti su M. P. Maduru30, kad jie
tinkami tik konstituciniams konfliktams, o ne įprastinei teismų praktikai.
Visų pirma, M. Kummas nesutinka su N. MacCormicku ir teigia, kad teismai
gali savarankiškai, be nacionalinių politinių institucijų sprendimo, tiesiogiai
pripažinti ES teisės viršenybę pilna šio termino prasme (kaip vienintelę
pripažinimo taisyklę). Jis nurodo, kad paprastai nacionaliniai teismai savo
sprendimuose daro išvadas, kurios yra „palankesnės ES teisei“, nei tai kiltų
iš nacionalinių konstitucijų tekstų31. Patys teismai ir dalis akademinės
bendruomenės teigia, kad toks rezultatas pasiekiamas aiškinant nacionalines
konstitucijas ir tai jokiu būdu nedaro įtakos pagrindinei tezei apie
nacionalinių konstitucijų viršenybę. Taigi, iš pirmo žvilgsnio, nacionalinių
konstitucijų viršenybė yra „būdingas nacionalinės teisės praktikos bruožas“,
kuriuo privalo sekti nacionaliniai teismai. Tai savo ruožtu reikštų, kad kilę
konstituciniai konfliktai, kaip teigia N. MacCormickas, turi būti32 sprendžiami
tik politinėmis/teisėkūros priemonėmis, nes pasirinkimas iš skirtingų
pripažinimo taisyklių negali būti apibrėžtas teisės, kadangi priešingu atveju
jos nebūtų pripažinimo taisyklėmis. M. Kummas su tokia išvada nesutinka ir
29 Kumm, M. Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe? Three Conceptions of the
Relationship Between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice
and the Fate of the European Market Order of Bananas. Common Market Law Review, 1999, nr. 36,
p. 375-386; cit. op. 17, p. 262-307; Kumm, M.; Comella, V. F. The Future of Constitutional Conflict in
the European Union: Constitutional Supremacy after the Constitutional Treaty. Jean Monnet Working
Paper 5/04, 2004, p. 1-29.
30 Cit. op. 6, p. 532.
31 Cit. op. 17, p. 269.
32 Pvz., N. MacCormicko teigimu, nacionaliniai teismai turi aiškią pareigą remtis nacionaline
pripažinimo taisykle.
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teigia, kad, nacionaliniame teisme kilus tokiam klausimui, teismas jį vienu ar
kitu būdu privalo išspręsti ir išsakyti savo poziciją. Taigi kyla klausimas, kaip
teismas turėtų elgtis. M. Kummas nurodo, kad nacionalinės konstitucijos
viršenybės pakeitimas ES teisės viršenybe (kaip pripažinimo taisykle) reikštų
fundamentalų viešosios valdžios galių perskirstymą tarp politinių veikėjų33,
todėl toks žingsnis be aiškios politinių institucijų ir piliečių paramos lyg ir
turėtų reikšti tikrą katastrofą. Tačiau jo teigimu taip nėra, nes praktika rodo,
kad būtent teismų praktika šiame kontekste vaidina svarbų vaidmenį34. Be to,
M. Kummas nurodo ir tai, ką teigia teismų konkurencijos teorija – teismai
patys yra šio proceso dalyviai, spręsdami konstitucinius konfliktus jie gali kai
ką prarasti ar gauti. Jei nacionalinis konstitucinis teismas atvirai pripažintų
ES teisės viršenybę, jis prarastų savo, kaip aukščiausio valstybėje galiojančios
teisės „prižiūrėtojo“, statusą. Be to, politinėms institucijoms tokia situacija (t. y.
nacionalinės konstitucijos hierarchinė viršenybė) naudinga tuo požiūriu, kad
kai kuriais atvejais dalyvaudamos sprendimų ES lygmeniu priėmimo procese
jos gali naudoti „nacionalinę konstitucinę kortą.“ Taigi, teismai gali daryti/
de facto daro įtaką šio „žaidimo“ taisyklėms, įskaitant ir pripažinimo taisyklių
pasirinkimą. Kaip minėta, iki šiol teismų retorikoje dominuoja nacionalinės
konstitucinės viršenybės principas, tačiau tai nereiškia, kad teismai ir toliau
turi taip elgtis. M. Kummas mano, jog būtina iš naujo apibrėžti požiūrį į
konstitucinius konfliktus, ir kelia klausimą, ar būtina teigti, kad konkrečiu
momentu viršenybę turi arba ES teisė, arba nacionalinė konstitucija. Teisę
traktuodamas kaip tam tikrą praktiką, kurią galima apibrėžti tam tikrais
bendrais bruožais, ES valstybių teismų ir kitų institucijų ES teisės taikymo
praktikos analizės pagrindu jis daro išvadą, kad perėjimas nuo nacionalinės
konstitucijos viršenybės prie ES teisės viršenybės (t. y. jos, kaip vienintelės
pripažinimo taisyklės, pripažinimas) būtų tik „dar vienas žingsnis teisinės
integracijos, kuri jau ilgą laiką buvo nacionalinės praktikos orientyras, kelyje“,
nes nacionalinės konstitucijos viršenybė ES valstybėse nėra/nebėra, kaip jis
33 Nacionalinės politinės institucijos netektų konstitucinio pagrindo priešintis ES politinių institucijų
priimtiems sprendimams, o ES valstybių piliečiai prarastų teisinę galimybę nustatyti pagrindinius
savo politinės bendruomenės principus. Galima pridėti, kad iš esmės tai reikštų atskirų nacionalinių
politinių bendruomenių egzistencijos pabaigą.
34 Politinės institucijos negali ES lygmeniu priimtų sprendimų apeiti nacionaliniu lygmeniu
priimdamos įprastus teisės aktus. Nacionalinių teismų praktika patvirtina, kad jie laikosi ES teisės
viršenybės nacionalinės teisės (bent jau nekonstitucinio lygio) atžvilgiu principo, o tai reiškia, kad
tose valstybėse, kuriose nėra šį principą sankcionuojančių konstitucinių normų, tokį pasikeitimą
nulėmė būtent teismai, o ne politinės institucijos. Be to, nė viena ES valstybė nacionaliniu lygmeniu
nebandė priimti konstitucinių pataisų, kuriomis būtų bandoma riboti konkrečių ES teisės aktų
taikymą toje valstybėje. Tuo tarpu, kaip žinoma, nacionalinių teismų praktika daro tiesioginę įtaką
ES ir nacionalinės teisės santykio aspektams.
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teigia, „būdingas nacionalinės konstitucinės praktikos bruožas“35. Žinoma, tai
nereiškia, kad teismai privalo žengti šį žingsnį, tačiau tai reiškia, kad būtent
jie turi spręsti šį klausimą, jei jis iškyla jų nagrinėjamose bylose36. Todėl M.
Kummas teigia, kad tai yra teisinis klausimas ir jį sprendžiant teismas turi
paaiškinti, kodėl jis elgiasi taip, o ne kitaip.
Teigdamas, kad nacionalinės konstitucijos viršenybė nebėra būdingas
ES valstybių nacionalinės konstitucinės praktikos bruožas, ir atsakydamas
į klausimą, į kurias teisės normas – ES ar nacionalinės konstitucijos –
nacionalinis teismas privalo atsižvelgti priimdamas sprendimą, jis nurodo, kad
nacionalinis teismas turi pareigą užtikrinti ES ir nacionalinės teisės sistemos
tinkamą sąveiką. Tai galima padaryti „geriausiai“ aiškinant principus, kuriais
pagrįstos abi sistemos. Tai reiškia, kad teismas privalo turėti galvoje abi
teisės sistemas. Tokiu atveju tinkama kolizijų sprendimo taisyklė bus leisianti
geriausiai įgyvendinti tuos idealus, kuriais pagrįstos ir ES, ir jos valstybių
teisinės praktikos. M. Kummo teigimu, teismų elgesį apibrėžia ne tik ir ne tiek
pripažinimo taisyklė, bet ir daugelis kitų veiksnių, todėl jis siūlo vadovautis
teisine praktika kaip visuma37. Atitinkamai, iškeltas klausimas perfrazuojamas
į tokį: koks ES ir nacionalinių konstitucinių sistemų aiškinimas geriausiai
tinka ir pateisina teisinę praktiką kaip visumą Europos Sąjungoje. Žinoma,
kyla klausimas, kodėl teismai turėtų taip elgtis. Jo teigimu, toks klausimas
gana dirbtinis. Turint galvoje, kad ES ir nacionalinių institucijų praktika
pagrįsta tais pačiais pamatiniais principais, kad ES valstybės į ES lygmenį
perkėlė žymią dalį sprendimų priėmimo galių ir taip tapo platesnės politinės
bendruomenės dalimi, vargu ar pagrįstai galima teigti, jog ES lygmeniu priimti
sprendimai nėra svarbūs nacionaliniams teismams sprendžiant konstitucinius
konfliktus. Kaip minėta, toks požiūris per se neteikia pirmenybės nei vienai,
nei kitai teisės sistemai. M. Kummo manymu, svarbu, kad ir ES, ir valstybių
narių politinė bei teisinė praktika yra pagrįsta tais pačiais pamatiniais
normatyviniais laisvės, lygybės, demokratijos ir teisės viršenybės principais.
35 Cit. op. 17, p. 285-286. Kaip matėme, vertinant ES valstybių teismų praktiką ir ES teisės įtaką
nacionalinėms konstitucijoms, de facto su šia teze galima sutikti.
36 Pvz., galima teigti, kad tokia teisminė „revoliucija“ buvo įvykdyta 1867 m. JAV Aukščiausiojo Teismo
Texas prieš White sprendimu, tačiau negalima pamiršti, kad prieš jį sekė tikros politinės revoliucijos
– 1787 m. priimta JAV Konstitucija ir vėliau įvykęs pilietinis karas. ETT priimtus sprendimus
Van Gend en Loos ir Costa prieš ENEL bylose taip pat galima traktuoti kaip žingsnius savotiškos
teisminės revoliucijos, kurios metu tarptautinės viešosios teisės pagrindu įkurta tarptautinė
organizacija buvo transformuota į santykinai autonominį sui generis darinį.
37 M. Kummas nurodo, kad jo požiūris pagrįstas R. Dworkino teorijos logika, tačiau kartu pabrėžia,
kad jo teiginiai nėra grindžiami R. Dworkino integralumo (angl. integrity) ir plataus/tankaus
aiškinimo (angl. thick interpretation) idėjomis: Cit. op. 17, p. 286. Apie teisės integralumo principą
žr.: Dworkin, R. Teisės imperija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 163-291.
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Be to, ES kontekste suvokiama ir ES valstybių autonomijos būtinybė (pvz.,
subsidiarumo principo pavidalu), ir būtinybė kai kuriose srityse tą autonomiją
riboti, jei to reikia bendram interesui (viršnacionalinės integracijos pradmuo).
Todėl logiška iš teismų reikalauti, kad, spręsdami konstitucinius konfliktus, jie
keltų klausimą, kurios normos konkrečiu atveju geriausiai leidžia įgyvendinti
šiuos principus. M. Kummo teigimu, ETT ir nacionaliniai teismai savo
praktikoje remiasi konkuruojančiais principais ir juos suabsoliutina, o tai
veda prie būtinybės pasirinkti arba vieną, arba kitą pripažinimo taisyklę. Jo
manymu, reikėtų pasirinkti lankstesnį modelį, kuris leistų šiuos principus
įgyvendinti plačiausia apimtimi.
Pavyzdžiui, ETT praktikoje įvardijamas svarbiausias principas –
ES teisės vientisumas ir veiksmingumas. Tik taip gali būti užtikrinamas
tinkamas vidaus rinkos funkcionavimas. Be to, itin svarbu ir tai, kad šio
principo pagrindu teisės viršenybės principas išplečiamas į viršnacionalinę
sferą. Tai leidžia sumažinti dviejų istorinių pavojų tikimybę: karus
sukeliančius valstybių interesų susikirtimus ir pagrindinių teisių bei
demokratijos principų pažeidimus ES valstybėse38. Šie argumentai yra
visiškai pagrįsti, tačiau, M. Kummo manymu, pavieniai nukrypimai nuo
ES teisės vargu ar gali rimtai pakenkti šioms vertybėms, ir net atvirkščiai,
kaip rodo praktika, jie buvo naudingi39. Jo teigimu, ES integracijos
proceso metu nacionaliniai teismai iki galo neakceptavo ES teisės
viršenybės idėjos, tačiau pačiam integracijos procesui tai nesutrukdė. Tuo
tarpu nacionalinių teismų argumentai, kuriais grindžiama nacionalinių
konstitucijų viršenybė, dažniausiai yra susiję su demokratiniu legitimumu40.
Šiuo atveju valstybės pavidalu per ilgą laiką sukurta institucionalizuota
valdymo forma suvokiama kaip tam tikro idealo paieška, todėl keliamas
klausimas, kodėl ES valstybės negali ginti jų konstitucijose įtvirtintų
pamatinių vertybių. M. Kummo manymu, dalis šių argumentų yra
pagrįsti tuo požiūriu, kad bent kol kas ES lygmeniu neužtikrinamas toks
demokratinio legitimumo lygis, koks yra ES valstybėse. Pagrindinių
teisių apsaugos ir kompetencijos ribų klausimai, ypač įsigaliojus
38 Cit. op. 17, p. 291.
39 Praktika rodo, kad nacionalinių teismų praktika verčia ETT atsižvelgti į įvairius svarbius aspektus.
Be to, M. Kummo teigimu, tokia teismų praktika valstybėse narėse skatina platesnes diskusijas
konkrečiais konstituciniais klausimais, įskaitant ir klausimą, kaip turi vystytis ES. Galiausiai, jei
iškyla konkretus konstitucinis konfliktas, išlieka ir politinio sprendimo galimybė.
40 Kaip rodo nacionalinių teismų praktika, šiuo atveju galvoje turimi trys aspektai: tinkamas
pagrindinių teisių apsaugos lygis, kompetencijos ribų klausimas ir tam tikros specifinės nacionalinės
konstitucinės normos.

339

II. Administracinė doktrina

Dr. Irmantas Jarukaitis

ES konstitucinei sutarčiai41, jo suvokimu nebekeltų rimtos konstitucinių
konfliktų grėsmės. Tačiau išlieka atvejų dėl aiškių ir konkrečių nacionalinių
konstitucinių normų. M. Kummo teigimu, kol ES lygmeniu nėra
užtikrinamas adekvatus demokratinio legitimumo lygis, reikalavimas
netaikyti nacionalinių konstitucinių normų yra nesuderinamas su
demokratinio legitimumo principu ir konstitucinių teismų vaidmeniu. Kyla
klausimas, ar laikantis tokio požiūrio nacionalinis teismas turėtų atmesti
bet kurią ES teisės normą, kuri prieštarauja nacionalinei konstitucijai. Šiuo
atveju M. Kummas kaip pavyzdį pateikia Italijos Konstitucinio Teismo
jurisprudenciją, kurioje išskiriamos fundamentalių konstitucinių normų
branduolys ir normos, kurios į jį nepatenka. Šis Teismas savo praktikoje42
yra nurodęs, kad netaikys ES teisės tik tais atvejais, jei ji prieštaraus būtent
Italijos Konstitucijos branduoliui43. M. Kummo manymu, tokia logika leidžia
nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp minėtų konkuruojančių principų: tais
atvejais, kai egzistuoja aiški, konkreti nacionalinė konstitucinė norma,
atspindinti tam tikrus pamatinius konstitucinius principus, demokratinio
legitimumo poreikis nusveria argumentus dėl ES teisės vientisumo
ir veiksmingumo, o tai, savo ruožtu, nacionaliniams teismams leidžia
netaikyti ES teisės. „Aiškumo“ ir „konkretumo“ reikalavimas užtikrina, kad
sprendimą šiuo atveju priėmė konstitucinis įstatymų leidėjas, o ne teismas,
aiškindamas bendruosius principus. Tai reiškia, kad atitinkamoje politinėje
bendruomenėje konkrečiu klausimu yra platus sutarimas44. Be to, tokia
41 Toks teiginys taikytinas ir Lisabonos sutarčiai, nes M. Kummo nurodytais aspektais abi sutartys
iš esmės nesiskiria. Pvz., žr. šiuo klausimu: Jarukaitis, I. Europos Sąjungos konstitucinė sutartis ir
Lisabonos sutartis: skirtumų beieškant. Teisė, 2009, Nr. 73.
42 Žr., pvz., Italijos Konstitucinio Teismo 1973 m. gruodžio 27 d. sprendimą Frontini/Ministero delle
Finanze. Common Market Law Review, 1974.
43 Panašios pozicijos laikosi Prancūzijos Konstitucinė Taryba, VFR Konstitucinis Teismas, Airijos ir Danijos
Aukščiausieji Teismai. Tiesa, Prancūzijos Konstitucinė Taryba 2004 m. birželio ir liepos mėn. priimtuose
sprendimuose (Nr. 2004-496 DC; Nr. 2004-497 DC; Nr. 2004-498 DC; Nr. 2004-499 DC) kalba tik apie
aiškią su ES teise nesuderinamą konstitucinę normą, bet nenurodo, kad ji turėtų būti fundamentalaus
pobūdžio. Lenkijos Konstitucinis Teismas šiuo požiūriu irgi mažiau lankstus, nes Stojimo į ES
sutarties ir Europos arešto orderio sprendimai aiškiai parodė, kad jis taikys tik suderinamo su ES teise
nacionalinės teisės aiškinimo principą, o visais aiškios kolizijos atvejais sprendimų priėmimą perduos
politinėms institucijoms. Prof. E. Kūris taip pat yra užsiminęs, kad esant neatitikimui tarp nacionalinės
konstitucijos ir ES teisės kilusios problemos sprendimu gali būti ad hoc konstitucinės pataisos. Kūris, E.
The Constitutional Court of Lithuania and Lithuania‘s Membership in the European Union. The Position
of Constitutional Courts Following Integration into the European Union. Ljubljana, 2005, p. 203.
44 Be to, M. Kummo teigimu, tais atvejais, kai kalbama apie bendrus principus, pvz., prigimtines teises,
teismų sprendimai praktiškai yra susiję su kompleksiniais normatyviniais ir empiriniais klausimais,
dėl kurių žymiai didesnė teisėjų nesutarimo tikimybė. Tai reiškia, kad šiais atvejais ETT vaidmuo yra
žymiai svarbesnis ir nacionaliniai teismai (su sąlyga, kad ES lygmeniu yra užtikrinamos atitinkamos
struktūrinės garantijos) neturėtų abejoti ETT sprendimais.
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norma turi atspindėti tam tikrą pamatinį konstitucinį principą. M. Kummo
teigimu, pavyzdžiui, VFR Pagrindinio įstatymo norma, kuri buvo pakeista
po ETT ir VFR administracinio teismo sprendimų Tanja Kreil byloje vargu
ar gali būti traktuojama kaip tokia, nes joje įtvirtintas principas buvo
neaiškus, be to, ji neturėjo jokio svaresnio vaidmens Vokietijos viešajame ir
politiniame gyvenime. Priešingas pavyzdys – Grogan byla, kurios ašimi buvo
absoliuti vertybė – negimusio kūdikio gyvybė, turinti itin didelę reikšmę
katalikiškoje Airijoje45.
Taigi, lyg ir pripažindamas pliuralistinio modelio vertę, M. Kummas
teigia, kad nėra vienintelio absoliutaus principo, kurio pagrindu turėtų būti
sprendžiami konstituciniai konfliktai. Tokių konfliktų tinkamam sprendimui
jis pateikia geriausio tinkamumo/pritaikymo (angl. best fit), teisės viršenybės
(rule of law) išplėtimo ir liberalaus demokratinio valdymo principus. Pirmojo
principo esmė tokia, kad bet kuri koncepcija turi tikti konstitucijai, kurią ji
padeda aiškinti. Iš esmės šiuo principu pripažįstamas pliuralistinis ES ir
nacionalinės teisės sistemų santykio modelis ir kartu pagarba nacionalinėms
konstitucijoms. Šiuo atveju skirtingų sistemų pamatiniai principai pastatomi
greta ir analizuojami kartu ieškant atsakymo į klausimą, koks jų aiškinimas
geriausiai užtikrintų ES ir nacionalinių idealų įgyvendinimą. Teisės viršenybės
išplėtimo principas siekia garantuoti šio principo užtikrinimą ES teisės
atžvilgiu. Juo norima laiduoti vientisą ES teisės taikymą ir taip užtikrinti
su šiuo principu siejamą nuspėjamumą ir taisyklingumą ES lygmeniu.
Kaip žinoma, toks siekis yra vienas pagrindinių monistinės ETT praktikos
argumentų. Šis principas sietinas su teisėtumo principu ir jo pagrindinė
tezė yra ta, kad nagrinėdami bylas nacionaliniai teismai analizę privalo,
kaip teigia M. Kummas, pradėti nuo „stiprios prezumpcijos“, jog jie turi
pareigą užtikrinti ES teisės taikymą ir veiksmingumą. Tačiau ši prezumpcija
gali būti paneigiama, jei ją nusveria svaresnis principas – būtent liberalaus
demokratinio valdymo principas. Šiuo principu M. Kummas siekia apimti
tris aspektus: kuo aukštesnį pagrindinių teisių apsaugos lygį, nustatytų
kompetencijos ribų laikymąsi bei kiekvieno valdymo lygmens (ir ES, ir
nacionalinio) demokratinį legitimumą. Jis skirtas prisitaikyti prie teisėtų
jautrių nacionalinių klausimų pagrindinių teisių užtikrinimo klausimais
ir garantuoti demokratinį apsisprendimą ginantis nuo to, ką M. Kummas
vadina neteisėtų viršnacionalinės teisės formų kėsinimusi į minėtas vertybes.
Šiuo principu, skirtingai nuo pirmiau minėto, siekiama atsižvelgti į jautrius
nacionalinius aspektus.
45 Žr. 23 išnašą.
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Kartu šie principai sudaro tą pagrindą, kuriuo remiantis vertinama
bet kuri ETT ir nacionalinių teismų (arba bendriau, ES ir nacionalinės teisės
sistemų) santykio doktrina. Jo manymu, geriausia doktrina ta, kuri konkrečiu
metu konkrečiame konstituciniame kontekste leidžia geriausiai įgyvendinti
minėtus principus. Šie principai turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Pirma,
jie yra universalūs, o tai reiškia, kad gali būti taikomi ir aiškinant ES teisę,
ir nacionalines konstitucijas, tačiau taip pat reiškia, kad tokio aiškinimo
rezultatai skirtingose teisės sistemose gali skirtis. Antra, tai dinamiški
principai, kurie leidžia atsižvelgti į teisės sistemose vykstančius pokyčius
ir imtis tam tikrų veiksmų. Galiausiai, šie principai yra tik bendras išeities
taškas vertinant ETT ir nacionalinių teismų santykio aspektus ir nepateikia
konkretaus atsakymo į visus klausimus, tačiau jais siekiama išvengti
vienpusiško požiūrio ir operavimo absoliučiomis sąvokomis. M. Kummas,
kaip ir M. P. Maduras, pabrėžia ETT ir nacionalinių teismų tarpusavio dialogą
bei pačių nacionalinių teismų tarpusavio dialogą taikant ES teisę. Jis taip pat
nurodo, kad ETT sprendimai traktuotini kaip turintys „didelį prezumpcinį
svorį“ ir nacionaliniai teismai jais gali nesekti tik išimtiniais atvejais. Be to,
M. Kummas pateikia tam tikras gaires, kuriomis aiškindamas ES teisę turėtų
sekti ETT. Nurodydamas ES konstitucinės sutarties I-5 straipsnį46, jis teigia,
kad ETT šias nuostatas turėtų aiškinti taip, jog jos leidžia aptartą nacionalinių
teismų elgesį – t. y. tais atvejais, kurie susiję su ES valstybių konstituciniu
tapatumu, leidžia netaikyti ES teisės. Iš esmės tai reiškia, kad ES konstitucinė
sutartis (šiuo metu – ES sutartis) aiškintina kaip patvirtinanti pliuralistinį
modelį. M. Kummo teigimu, tais atvejais, kurie susiję su nacionaliniu
konstituciniu tapatumu, ETT galėtų reikalauti, kad nacionaliniai teismai
kreiptųsi prejudicinio sprendimo ir taip dalyvautų tiek sprendžiant tikėtiną
konstitucinį konfliktą, tiek aiškinant nacionalinius konstitucinius principus.
Žinoma, šiuo atveju paskutinį žodį tartų nacionalinis teismas. Akivaizdu, kad
gavus nacionalinio teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl tam
tikros ES teisės normos aiškinimo, ETT yra naudinga besikreipiančio teismo
nuomonė. Analogiškai galima teigti ir apie nacionalinius teismus, kuriems
iškilo konstitucinio konflikto dilema – jiems taip pat būtų naudingi ETT
argumentai tokiu klausimu.
M. Kummo pateikta analizė išties išsami. Dalis jo siūlomų principų
panašūs į M. P. Maduro (tarkim, M. P. Maduro pliuralizmo bei universalumo
ir M. Kummo geriausio tinkamumo). Tačiau M. Kummo principai peržengia
suderinamo su ES teise nacionalinės teisės aiškinimo principo ribas ir,
46 Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai analogiškos nuostatos įtvirtintos ES sutarties 4 str. 2 d.
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teismams suteikdami itin dideles galias, siekia toliau. Ir ES, ir nacionalinė
pripažinimo taisyklės lyg ir nebetenka prasmės, nes pamatiniai abiejų teisės
sistemų principai, kuriais iki šiol atskirai operuoja ETT ir nacionaliniai
teismai, pastatomi šalia ir vertinami kartu, tarp jų nenustatant jokios
hierarchijos. Ir ETT, ir nacionaliniai teismai „iškeliami“ virš savo teisės sistemų.
Taikant ES teisę, jų sprendimus užtikrina principai, kurie lyg ir nebūdami šių
sistemų dalimi, tampa „bendros praktikos“ dalimi. Šiuo atveju pripažįstamas
ir ES teisės veiksmingumo, ir pamatinių nacionalinių konstitucinių principų
užtikrinimo poreikis. M. Kummas siūlo gana nuoseklią analizuotos teismų
praktikos pagrindimo viziją, ko M. P. Maduro principai iki galo nepajėgia
padaryti. Kaip rodo praktika, nacionaliniai konstituciniai teismai faktiškai
ir atlieka šį dvigubą vaidmenį – yra ir ES teisės veiksmingumo nacionaliniu
lygmeniu garantai, ir siekia išlaikyti pamatines konstitucines vertybes. Pats M.
Kummas pripažįsta, kad jo analizė yra tik vienas iš realios teismų praktikos
aiškinimo variantų, ir neneigia fakto, jog teismai bent jau atvirai savo
doktrinoje tokia ES ir nacionalinės teisės sistemų santykio logika neseka, nors
de facto ji iš esmės tokia ir yra. Todėl šiame kontekste vertingos G. Teubnerio
mintys apie teisės sistemos požiūrį į kitą sistemą: šiuo atveju matome, kad
teismai savo praktikoje atsižvelgia į daugelį ir nacionalinės teisės, ir ES teisės
veiksnių, tačiau ES teisę jie „perleidžia“ per nacionalinės teisės logikos prizmę
ir savo retorikoje ją iš esmės paverčia nacionaline teise47.
Nors M. Kummo logika iš pirmo žvilgsnio atspindi realią teismų
praktiką, tačiau kai kurie pamatiniai jo analizės teiginiai nėra įtikinami.
Visų pirma, jis nėra visai nuoseklus tuo požiūriu, kad, jo manymu, teismai
gali atlikti tai, ką N. MacCormickas vadina konstitucine revoliucija, t. y. be
politinių institucijų sprendimo besąlygiškai pereiti prie absoliučios ES teisės
viršenybės pripažinimo. Tačiau kartu pats teigia, kad teismai savarankiškai
negali priimti sprendimo ir netaikyti aiškios ir konkrečios nacionalinės
konstitucinės normos, esančios nacionalinės konstitucinės sistemos
branduoliu, – tokiu atveju turi įsikišti politinės institucijos. Straipsnio
autoriaus manymu, toks požiūris nėra visiškai nuoseklus ir įtikinamas.
Reikia sutikti su M. Kummo logika dėl aiškių branduolį sudarančių
konstitucinių normų atvejo. Kaip rodo teismų praktika, tose valstybėse,
kuriose nepripažįstama absoliuti ES teisės viršenybė nacionalinės konstitucijos
atžvilgiu, dažniausiai tokiu atveju teismai sprendimą linkę perleisti politinėms

47 Teubner, G. Law as an Autopoietic System. Oxford: Blackwell, 1993.
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institucijoms ir tokią logiką kai kuriais atvejais galima pateisinti48. M. Kummo
analizė leidžia nubrėžti santykinai aiškią ribą49, iki kurios sprendimus gali
priimti teismai, o nuo kurios, siekiant išvengti konstitucinio konflikto ar jį
pašalinti, turėtų įsikišti politinės institucijos. Toks požiūris vertingas tuo,
kad tais atvejais, kai atitinkamoje politinėje bendruomenėje būtinas aiškus
sprendimas ir sutarimas, teismų ir politinių institucijų sąveikos sistema verčia
politines institucijas atsakingiau vertinti nacionalinių konstitucijų nuostatas
formuojant ir įgyvendinant ES politiką50. Tačiau toks sprendimas savo esme
yra mažesnė konstitucinė revoliucija nei atviras ir besąlyginis ES teisės
viršenybės, ją akceptuojant kaip vienintelę pripažinimo taisyklę, pripažinimas.
Todėl negalima sutikti su M. Kummo teiginiu, kad teismai galėtų/turėtų
patys žengti šį žingsnį, nes toks žingsnis būtų konstitucinė revoliucija tikrąja
šio žodžio prasme. Laikantis tokio požiūrio, nėra aišku, kodėl teismai negali
„peržengti“ nacionalinės konstitucijos ribų konkrečios kolizijos atveju, o
nacionalinės pripažinimo taisyklės pakeitimas ES pripažinimo taisykle nekeltų
problemų. Maža to, nėra aišku kodėl, M. Kummo teigimu, nacionaliniai
teismai „privalo“ spręsti šį klausimą ir rinktis tarp skirtingų pripažinimo
taisyklių. Šiame kontekste pažymėtina, kad, teisę suvokiant kaip normatyvinęinstitucinę sistemą, nacionaliniai teismai yra būtent nacionalinės teisės
sistemos dalis. Jie sukurti remiantis būtent nacionaline pripažinimo taisykle,
o ne europine. Kaip žinoma, nacionalinių teismų teisėjai prisiekia ginti
būtent nacionalinę konstituciją51. Šiuo atveju jiems būtų gana sudėtinga tapti
„išorinėmis“ institucijomis ir į abi sistemas pažvelgti kaip į visiškai tapačias,
nors jie patys yra sukurti tik vienos iš jų pagrindu. Taip T. Schillingas nurodo,
kad nors faktiškai nacionaliniai teismai ir gali rinktis ES arba nacionalinę
pripažinimo taisyklę, teisiškai tas neįmanoma, nes reikštų revoliuciją
sistemos, kurią nacionaliniai teismai personifikuoja, atžvilgiu52. Be to, T.
Schillingo teigimu, remiantis R. Dworkino logika ir teisinę praktiką politinėje
48 Pvz., jei LR Seimas iki stojimo į ES nebūtų pakeitęs LR Konstitucijos 47 str. ir suteikęs užsienio
subjektams teisės pirkti žemę Lietuvoje, žinant šio klausimo jautrumą mūsų visuomenėje, sudėtinga
įsivaizduoti, kad LR Konstitucinis Teismas ar kitas nacionalinis teismas priimtų sprendimą, kuriame
netaikytų šių konstitucinių nuostatų, o taikytų atitinkamas ES teisės normas.
49 Žinoma, šiuo atveju, matyt, sudėtingiausia apibrėžti tokį branduolį, ir jo ribos skirtingose valstybėse
greičiausiai yra skirtingos.
50 Tokia sąveikos sistema jau rengiant ES teisės akto projektą verčia vertinti jo atitiktį nacionalinės
konstitucijos nuostatoms ir esant potencialiai kolizijai imtis atitinkamų veiksmų arba nacionaliniu,
arba ES lygmeniu.
51 Pvz., žr. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 17-649) 59 str. įtvirtintą teisėjo
priesaiką, kurioje kalbama apie teisingumo vykdymą „pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją“.
52 Schilling, T. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Some Supplementations to Mattias
Kumm. European Law Journal, 2006, t. 12, nr. 2, p. 179.

344

Pliuralistinė Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės sistemų sąveika:
konstitucinių konfliktų vengimo ir sprendimo principų paieškos

bendruomenėje suvokiant be Grundnorm ar pripažinimo taisyklės, teisinę
praktiką būtų įmanoma apibrėžti tik jos referavimu į save. Toks R. Dworkino
integralumo principo aiškinimas53 leistų teisinę praktiką suvokti kaip pagrįstą
ne viena teisės sistema. Tačiau toks požiūris būtų priešingas tam, kuris
egzistuoja rašytines konstitucijas turinčiose valstybėse: konstitucija prarastų
savo centrinę vietą ir taptų tik vienu, nors ir svarbiu argumentu teisinėje
praktikoje. Toks pasikeitimas kaip tik ir reikštų konstitucinę revoliuciją turint
galvoje konstitucijų vietą bent jau kontinentinės Europos valstybėse54. Šiuo
atveju reikia pritarti tokiai M. Kummo teiginio kritikai. Straipsnio autoriaus
manymu, teismai tokių galių neturi, ir šis klausimas turėtų būti paliktas
politinėms institucijoms, juo labiau, jei pripažįstamas M. P. Maduro teiginys
apie nebylų susitarimą nesusitarti. Tą, straipsnio autoriaus manymu, rodo ir
Lisabonos sutarties nuostatos55. Kaip rodo praktika, grįsdami savo sprendimus
nacionaliniai teismai bet kuriuo atveju ieško jų teisinio pagrindimo būtent
nacionalinėse konstitucijose, o neradę aiškių ES ir nacionalinės teisės santykį
apibrėžiančių normų savo sprendimus paprastai grindžia „panašiomis“
konstitucinėmis normomis dėl kompetencijos patikėjimo ES, užuot referavę
į ETT praktiką. Toks elgesys rodo, kad išeities taškas yra „jų“ teisės sistemų
pripažinimo taisyklės, kurios jiems yra būtinos56. ETT grįsdamas sprendimus
savo argumentacijoje tiesiogiai remiasi pirmine ES teise. Taigi teisės teorijos

53 Šiame kontekste pabrėžtina, kad pats R. Dworkinas apie šį principą kalba vienos teisės sistemos kontekste.
54 Cit. op. 52, p. 181. Be to, T. Schillingas nurodo, kad M. Kummo pasiūlyta struktūra keltų problemų
atskiriant bendrąją ir teisinę praktiką, tai savo ruožtu rimtai pažeistų teisės apibrėžtumą. Galiausiai,
jo manymu, tokių aiškinimo principų, kuriuos siūlo M. Kummas, neįmanoma atsieti nuo pačios
teisės sistemos, kurios normas aiškinant jie būtų taikomi. Cit. op. 52, p. 191-192.
55 Žr., pvz., Jarukaitis, I. Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės sistemų sąveika: ES konstitucinės
sutarties ir Lisabonos sutarties viražai (I). Justitia, 2008, Nr. 3(69); Jarukaitis, I. Europos Sąjungos
ir nacionalinės teisės sistemų sąveika: ES konstitucinės sutarties ir Lisabonos sutarties viražai (II).
Justitia, 2008, Nr. 4(70).
56 Pvz., N. Walkerio teigimu, Harto įvardyta pripažinimo taisyklė ir keitimo bei bylų sprendimo
taisyklės yra tas minimalus branduolys, kuris būtinas kiekvienos politinės bendruomenės ir jos
autonominės sistemos egzistencijai. Walker, N. Late Sovereignty in the European Union. Sovereignty
in Transition. Red. N. Walker. Oxford: Hart Publishing, 2003, p. 28. Vis dėlto praktika rodo, kad
ES ir nacionalinės teisės keitimo ir bylų sprendimo taisyklės yra glaudžiai persipynusios. Pvz., ES
teisė remiasi nacionalinėmis keitimo taisyklėmis nusakydama asmenų, turinčių teisę atstovauti
valstybę balsuojant ES Taryboje, kategorijas, o nacionalinės institucijos, pvz., gali remtis ES teisėje
įtvirtintomis bylų sprendimo taisyklėmis. Kaip pavyzdį galima nurodyti Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 8 d. sprendimą Dėl kreipimosi į Europos Bendrijų
Teisingumo Teismą priimti prejudicinį sprendimą. Šiame sprendime iki Lisabonos sutarties
galiojusios EB sutarties 234 str. buvo taikytas kaip ES teisės bylų sprendimo taisyklė, kurios pagrindu
Lietuvos Respublikos teismas kreipėsi į ETT.
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požiūriu ETT elgiasi taip pat, kaip nacionaliniai teismai57. Be to, toks teiginys
apie teisminę revoliuciją itin akivaizdus naujai į ES įstojusių valstybių atveju,
kur, kaip žinoma, konstitucinės nuostatos dėl suvereniteto yra itin plačios58,
suvereniteto retorika stipriai jaučiama ir politiniame, ir visuomeniniame
gyvenime, o nacionalinės konstitucijos dažnai expressis verbis įtvirtina savo
aukščiausią galią teisės sistemoje59. Nors šių valstybių konstituciniai teismai
yra itin dinamiški ir aktyvūs, sunku įsivaizduoti, kad jie žengtų tokį žingsnį60.
Be to, ES valstybių teismų praktikos kontekste verta dar kartą priminti teismų
konkurencijos teorijos tezes ir tada kyla M. Kummo minėtas klausimas, ar
šiems teismams naudinga taip elgtis. Todėl N. MacCormicko teiginys, kad
konstitucinė revoliucija yra politinių institucijų prerogatyva, yra labiau
įtikinantis. Manytina, kad papildomą teisės viršenybės išplėtimo principą, kurį
M. Kummas kartu su demokratinio legitimumo principu61 lyg ir „iškelia“ už
nacionalinės teisės sistemos ribų, nacionaliniai teismai paprasčiausiai traktuoja
kaip nacionalinės teisės sistemos dalį ir atitinkamai į jį atsižvelgia. Atitinkamai
ir ETT suvokia ribotą ES teisės autonomiją ir jos priklausomybę nuo
nacionalinės teisės sistemų, o tam tikrų nacionalinių veiksnių egzistavimą ir
įtaką ES teisei de facto traktuoja kaip pačios ES teisės bruožą. Toks aiškinimas
yra žymiai paprastesnis ir nereikalauja, kad teismai taptų „išorinėmis“
institucijomis ir nutrauktų savo ryšius su „savo“ teisės sistemomis.
Kitas M. Kummo teiginių kritikos akcentas – kai kurių autorių
pabrėžiama tikimybė, kad taip aiškinant ES ir nacionalinės teisės santykį itin
padidėja tikimybė, jog nacionaliniai teismai netaikys konkrečių ES teisės aktų.
Tuo būtų pažeistas ES teisės veiksmingumas, ir tai keltų pavojų pačiam ES
funkcionavimui. Taip Ch. U. Schmidas nurodo, kad ES stabilumas iš esmės
priklauso nuo teisės viršenybės principo laikymosi, kuris, nesant aiškaus
politinio sutarimo ES lygmeniu, yra žymiai svarbesnis nei valstybės viduje.
Toks stabilumas yra pagrįstas pamatine prezumpcija, kad jokia ES valstybė
57 Pvz., Kadi byloje (2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimas byloje Kadi ir Al Barakaat International
Foundation prieš Europos Sąjungos Tarybą (sujungtos bylos C-402/05 P ir C-415/05 P, Rink., 2008,
p. I-06351) priimdamas sprendimą ETT rėmėsi būtent ES teise, o ne tarptautine viešąja teise ar
nacionalinėmis konstitucinėmis tradicijomis, kaip tai padarė Pirmosios instancijos teismas.
58 Pvz., žr. Vadapalas, V. EU Constitutional Treaty in the Context of Enlargement. A Constitution for the
European Union: First Comments on the 2003-Draft of the European Convention. Red. I. Pernice, M. P.
Maduro. Baden-Baden: NOMOS, 2004, p. 117.
59 Pvz., Estijos Konstitucijos 3 str. 1 d., Kipro Konstitucijos 179 str., Lenkijos Konstitucijos 8 str. 1 d.,
Lietuvos Konstitucijos 7 str. 1 d.
60 Vis dėlto šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į pirmiau minėtą (žr. 1 išnašą) Estijos Aukščiausiojo
Teismo išvadą. Nors ji ir netraktuotina kaip teisminė revoliucija, tačiau yra gana radikali.
61 Beje, vargu ar galima besąlygiškai sutikti ir su teiginiu dėl didesnio nacionalinių normų
demokratinio legitimumo.
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vienašališkai nepriims sprendimų netaikyti ES teisės akto netgi tais atvejais,
kai valstybė buvo „nubalsuota“ (pralaimėjo) ES Taryboje62. Ch. U. Schmido
teigimu, tokie nacionalinių teismų sprendimai paprastai turėtų ekonominę
potekstę, t. y. būtų ekonomiškai naudingi tai valstybei63. Dėl šios priežasties
ir dėl to, kad kitų valstybių konstitucijose gali ir nebūti analogiškos normos,
toks sprendimas kitų valstybių teismus skatintų priiminėti analogiškus
sprendimus. Tai galų gale galėtų nulemti vienbalsiškumo taisyklės grąžinimą
ES Taryboje. M. P. Maduras nurodo, kad toks, kaip jis vadina, radikalus
pliuralizmas gali sukelti nacionalinių konstitucinių teismų lenktynes atmetant
ES teisę ir neskatina teismų dialogo64. Ch. U. Schmido teigimu, jei valstybės
nepajėgė priimti vieningo politinio sprendimo ES lygmeniu, vargu ar jis
ES lygmeniu bus įmanomas nacionaliniam teismui priėmus sprendimą,
tikėtis nacionalinių konstitucinių pataisų taip pat sudėtinga. Dėl to Ch. U.
Schmidas siūlo institucinį analizuotų problemų sprendimo variantą, kuris
toliau bus aptartas. Vertinant šiuos teiginius, manytina, kad iš dalies jie yra
pagrįsti, tačiau šiek tiek perdėti. Žinoma, nacionaliam teismui nusprendus
netaikyti konkretaus ES teisės akto dėl jo nesuderinamumo su nacionaline
konstitucija, kiltų tam tikra politinė krizė. Tačiau pabrėžtina, kad ES teisės
nesilaikymas yra santykinai įprasta ES valstybių narių praktika, nors ji
dažniausiai nesusijusi su konstitucinio pobūdžio problemomis. Kaip žinoma,
šios problemos sprendimui ES lygmeniu yra sukurti atitinkami mechanizmai,
kurie praktiškai veikia ir, be kita ko, taikytini nacionalinių teismų praktikos
atžvilgiu65. Kaip rodo iki šių dienų susiklosčiusi teismų praktika, ir ETT,
ir nacionaliniai teismai suvokia teisės viršenybės principo užtikrinimo
svarbą ES kontekste. Nacionaliniai teismai paprastai „signalizuoja“ apie tam
tikras bendresnio pobūdžio problemas nevykdydami ex post ES teisės aktų
konstitucinės priežiūros. Maža to, kaip rodo Tanja Kreil atvejis, net valstybėse,
kuriose nepripažįstama besąlyginė ES teisės viršenybė nacionalinės
konstitucijos atžvilgiu, teismai kai kuriais atvejais elgiasi pakankamai drąsiai
62 Schmid, Ch. U. The Neglected Conciliation Approach to the „Final Arbiter“ Conflict: a Critical
Comment on Kumm, „Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe“, in this Review.
Common Market Law Review, 1999, nr. 36, p. 511.
63 Jis taip pat nurodo, kad į ES įstojus naujoms valstybėms, kurių ekonominis išsivystymas yra
žemesnis, tokia tikimybė ženkliai padidėtų, nors kaip rodo praktika, bent kol kas tokia prognozė
nepasitvirtino. Pagrindiniu kovos objektu tapo savi piliečiai (t. y. Europos arešto orderio keliami
iššūkiai).
64 Cit. op. 6, p. 533.
65 Žr., pvz., 2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimą byloje Gerhard Köbler prieš Austrijos Respubliką (C224/01, Rink., 2003, p. I-10239) ir 2006 m. birželio 13 d. sprendimą byloje Traghetti del Mediterraneo
SpA prieš Italijos Respubliką (C-173/03, Rink., 2006, p. I-05177).
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ir netaiko aiškios nacionalinės konstitucinės normos, kuri nėra suderinama
su ES teise. Straipsnio autoriaus manymu, konstitucinių teismų sprendimai,
atskleidžiantys ES teisės ir nacionalinės konstitucijos neatitikimus,
netraktuotini kaip įsipareigojimų pagal ES teisę vengimas. Priešingai, jie gali
būti suvokiami kaip indikacija politinėms institucijoms, kad yra tam tikrų
neatitikimų tarp pamatinių vertybių, įtvirtintų nacionalinėse konstitucijose
ir ES teisėje. Jei konstitucinis teismas visais atvejais aiškintų nacionalinę
konstituciją contra legem,66 vargu ar ją būtų galima laikyti pamatiniu valstybės
aktu, turinčiu tam tikrą teisinę ir politinę reikšmę67. Žinoma, ši tezė taikytina
tik pirmiau minėtam aiškios ir konkrečios konstitucinės normos, sudarančios
nacionalinės konstitucijos branduolį, atvejui. Galiausiai, dar kartą nurodant
Grogan bylą ir įvairias ES teisėje esančias išimtis, susijusias su valstybių narių
vidaus sistemų funkcionavimu ar tam tikrų valstybių ypatumais, galima teigti,
kad ES ar nacionaliniu lygmeniu įmanoma rasti politinių kompromisų, kurie
tenkintų visas valstybes.
Grįžtant prie M. Kummo analizės pastebėtina, kad jis pripažįsta, jog
pateikti principai konstitucinių konfliktų tikimybės visiškai nepašalina. Jis
nurodo, kad ETT išlieka galutiniu teisėju ES teisės atžvilgiu, o nacionaliniai
konstituciniai teismai – konstitucingumo garantai nacionaliniu lygmeniu.
Be kita ko, jie turi ir antrinį/papildomą vaidmenį užtikrinant teisės
viršenybės principą ES lygmeniu. Tokia padėtis yra logiška vien dėl
pliuralistinės šių teisės sistemų santykio prigimties ir fakto, kad praktiškai
ES sprendimų priėmimo mechanizmai yra itin sudėtingi ir kompleksiniai.
Juose dalyvauja ne tik teismai, bet ir politinės institucijos, ir jų nuomonės
konkrečiais klausimais gali skirtis. Vargu ar iš teismų galima reikalauti
išspręsti klausimus, kurie turi būti sprendžiami politiniais instrumentais
(ES teisės ar nacionalinėmis konstitucinėmis pataisomis). Maža to, teigiant,
jog pliuralistinis modelis yra vertingas todėl, kad nacionalinis lygmuo
traktuotinas kaip tam tikra atsvara ES lygmeniui, darytina išvada, kad vargu
ar visais atvejais bet kokiomis priemonėmis būtina vengti konflikto. Tarkim,
jei ES lygmeniu kiltų tam tikrų struktūrinių problemų (pvz., nuosekli ir
akivaizdi ultra vires teisėkūros praktika, kurią sankcionuoja ETT, arba stipriai
sumažėjęs pagrindinių teisių apsaugos lygis, nors tai ir skamba neįtikėtinai),
nacionaliniai teismai iš esmės būtų įpareigoti į tai atkreipti dėmesį ir šiuo
atveju nebūtų poreikio vengti konflikto.
66 Iki šiol ETT savo praktikoje to eksplicitiškai nereikalavo.
67 Žinoma, kaip ir kitais atvejais, gali kilti valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimą klausimas,
tačiau jis spręstinas kaip ir kitose įprastinėse situacijose.
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M. Kummo analizė taip pat patvirtina teiginį, kad nors teoriniu požiūriu
ir galima kalbėti apie kelių nenuoseklių pripažinimo taisyklių egzistavimą,
praktiškai, tais atvejais, kai konstitucinis teismas vykdo su ES teise susijusią
konstitucinę priežiūrą, jis neabejotinai atsižvelgia ir į ES teisės aspektus, ir tai
reiškia glaudesnį šių sistemų ryšį nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Įdomu,
kad M. Kummas daro išvadą: turint galvoje, jog nacionalinės institucijos
konflikto atveju sektų nacionalinių konstitucinių teismų sprendimais, o
ne ETT, praktiškai galutiniais konstitucingumo garantais yra nacionaliniai
konstituciniai teismai68. Tačiau kaip minėta, praktika rodo, kad toks teiginys
nėra nepriekaištingas.
Tai verčia grįžti prie N. MacCormicko minties, kad kai kurie konfliktai
negali būti išspręsti teisinėmis, tiksliau teisminėmis, priemonėmis. Tai ypač
pasakytina apie atvejus, kai nacionaliniu lygmeniu neįmanoma ex ante
konstitucinė kontrolė (pvz., dėl antrinių ES teisės aktų). Manytina, kad šiuo
atveju itin svarbus dialogas ir tarp kitų teisinės bendruomenės narių, ypač
akademinėje bendruomenėje. Rengiant svarbias, „jautrias“ ES lygmeniu
iniciatyvas, politikai turėtų pradėti nacionaliniu lygmeniu visus probleminius
klausimus apimančias konsultacijas kuo platesniame specialistų bei politikų rate
dėl tokių iniciatyvų suderinamumo su nacionaline konstitucija. Esant sutarimui,
kad atitinkamos ES iniciatyvos nesuderinamos su nacionaline konstitucija,
turėtų būti arba imamasi veiksmų, jog jos nebūtų priimtos69, arba prieš
įgyvendinant atitinkamus ES teisės aktus turėtų būti priimamos atitinkamos
konstitucinės pataisos/reinterpretuojama nacionalinė konstitucija70.
Šiame kontekste pabrėžtina, kad minėtų autorių teismų sąveikos ir
konstitucinių konfliktų analizės šiuos konfliktus suvokia kaip situacijas,
kada nacionalinis teismas dėl vienų ar kitų priežasčių nusprendžia
netaikyti būtent antrinio ES teisės akto. Tačiau minėti Lenkijos, Kipro ir
VFR teismų sprendimai dėl Europos arešto orderio rodo naują tendenciją –
remiantis konstitucine priežiūra pripažinti prieštaraujančius nacionalinėms
68 Kumm, M. Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe? Three Conceptions of the
Relationship Between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice and
the Fate of the European Market Order of Bananas. Common Market Law Review, 1999, t. 36, nr. 2, p. 384.
69 Pvz., jei kyla rimtų abejonių, kad priimtas ES teisės aktas pažeis pagrindines teises, jį turėtų būti
siūloma keisti arba jo nepriimti, balsuoti prieš tokį aktą ES Taryboje. Ultima ratio – jei ES valstybė
ES Taryboje „nubalsuojama“, galima kreiptis į ETT dėl tokio akto pripažinimo negaliojančiu dėl jo
prieštaravimo pamatiniams ES teisės principams.
70 Geras pavyzdys vėlgi yra Europos arešto orderio pamatinis sprendimas. Pvz., Lenkijoje buvo nemažai
abejojančių, ar šio pamatinio sprendimo įgyvendinimas nepakeitus Konstitucijos jai neprieštaraus,
tačiau iki pamatinio sprendimo priėmimo nebuvo imtasi veiksmų Konstituciją pakeisti: žr. KowalikBańczyk K. Should We Polish It Up? The Polish Constitutional Tribunal and the Idea of Supremacy of
EU Law. German Law Journal, 2005, t. 6, nr. 10, p. 1356-1357 ir čia nurodytus šaltinius.
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konstitucijoms nacionalinius teisės aktus, kurie įgyvendina ES teisę. Kaip
matėme, tokiais atvejais gali būti kvestionuojami principai, kuriais pagrįsti
nacionalinės teisės įgyvendinami ES teisės aktai. Matyt, M. P. Maduro ir M.
Kummo analizė vertinga konceptualizuojant ir šį sąlyginai naują reiškinį.
Taigi pirmiau analizuoti principai taikytini ir šiais atvejais, įskaitant ir M.
Kummo teiginius apie aiškias nacionalines konstitucines normas. Straipsnio
autoriaus manymu, šiuo atveju svarbu, jog atitinkamos konstitucinės normos
turi būti aiškinamos atsižvelgiant į tai, kad dažniausiai jos yra priimtos iki
įstojimo į ES dienos ir ES kontekstu gali/turi būti suvokiamos kitaip71.
Galiausiai būtina aptarti institucinius minėtų konstitucinių konfliktų
sprendimų būdus. Juos kai kurie autoriai siūlo dėl to, kad aptarti pliuralistiniai
principai iki galo nepašalina konstitucinių konfliktų tikimybės. Taip prof.
J. H. H. Weileris, pabrėždamas, kad viena pagrindinių pastaraisiais metais
konstitucinių teismų įvardyta problema yra ES ir valstybių narių kompetencijos
ribų nustatymas (tiksliau, kas šį klausimą sprendžia), siūlė sukurti ES
Konstitucinę Tarybą72. Jos pirmininkas būtų ETT pirmininkas, o teisėjai – ES
valstybių konstitucinių teismų teisėjai. Tokia Taryba būtų kompetentinga spręsti
tik kompetencijos ribų klausimus (įskaitant subsidiarumo principą), juos dėl
priimto, bet neįsigaliojusio ES antrinės teisės akto galėtų pateikti ir ES valstybės,
ir ES institucijos. Sprendimai būtų priimami kvalifikuota balsų dauguma, todėl
nė viena ES valstybė neturėtų veto teisės. Ch. U. Schmidas žengia toliau ir teigia,
kad toks institucinis sprendimas galėtų būti pritaikytas ne tik kompetencijos
riboms, bet ir kitiems minėtiems klausimams spręsti, suderinant ES ir
nacionalinius konstitucinius standartus, pvz., žmogaus teisių apsaugos srityje73.
71 Dėl Lenkijos Konstitucinio Teismo sprendimo dėl Europos arešto orderio pažymėtina, kad nors ir
galima teigti, jog Lenkijos piliečių ekstradiciją draudžianti konstitucinė norma buvo aiški ir konkreti,
ir galbūt netgi priklauso konstituciniam branduoliui, kyla klausimas dėl tokio draudimo suvokimo
ES kontekstu. Priėmus Lenkijos Konstitucinio Teismo idėją, kad tokia norma siekiama užtikrinti tam
tikrą Lenkijos piliečių teisių apsaugos lygį, keltinas klausimas, ar kitose ES valstybėse neužtikrinamas
analogiškas teisių apsaugos lygis ir ar dėl to įtariamo asmens perdavimas Europos arešto orderio
pagrindu konstituciniu požiūriu neturėtų būti traktuojamas kitaip nei ekstradicija. Be to, neaišku,
kodėl Teismas visą dėmesį skyrė tik įtariamo padarius nusikaltimą asmens teisių apsaugai, bet net
neužsiminė apie nukentėjusiojo interesus ir, apskritai, apie visuomenės interesus siekiant užkirsti
kelią nusikalstamumui. Dar mažiau įtikina VFR Konstitucinio Teismo sprendimas dėl Europos
arešto orderio, nes VFR Parlamentas Pagrindinio įstatymo 16 str. pakeitė būtent siekdamas užtikrinti
teisminį bendradarbiavimą Europos arešto orderio pagrindu (t. y. buvo priimtas politinis (ir kartu
teisinis) sprendimas). Tačiau iš Teismo sprendimo lyg ir seka, kad kitose ES valstybėse kai kuriais
atvejais neužtikrinamas teisės viršenybės principas (Pagrindinio įstatymo 16 str. leidžia VFR piliečių
perdavimą kitoms ES valstybėms, jei užtikrinamas teisės viršenybės principas).
72 Weiler, J. H. H. The Constitution of Europe. Do the New Clothes Have an Emperor? And Other Essays
on European Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 322-323.
73 Cit. op. 62, p. 509-514.
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Vis dėlto toks pasiūlymas plataus atgarsio nesusilaukė, nors Europos Konvente
jis buvo minimas74. Akivaizdu, kad tokios institucijos sukūrimas reikštų rimtą
ES institucinę reformą, kurios sėkmė abejotina. Nors tokios institucijos nariai
būtų ir nacionalinių konstitucinių teismų teisėjai, tačiau savo esme tai būtų
viršnacionalinė ES institucija. Todėl klausimas „kas nusprendžia, kas sprendžia“
lyg ir išimtinai būtų perkeliamas į ES lygmenį. Neaišku, ar institucijos
sukūrimas pakeistų (žvelgiant pliuralistinės teorijos požiūriu, kyla klausimas,
ar to reikia) egzistuojantį status quo, nes tokioje Taryboje „nubalsuota“ valstybė
pirmiau analizuotų argumentų pagrindu ir vėliau galėtų remtis teiginiais apie
nacionalinėje konstitucijoje esančią pripažinimo taisyklę. Šiuo atveju reikia
pritarti M. P. Madurui, kuris abejoja, ar nacionaliniai konstituciniai teismai būtų
pasirengę atsisakyti savo galių mainais į dalyvavimą šioje Taryboje75. Tokios
institucijos sukūrimas padarytų didelę įtaką ETT vaidmeniui ES institucinėje
sistemoje bei lemtų jo galių sumažėjimą, ir tai vargu ar būtų pateisinama
(nekalbant apie tai, kad ETT palikus ES teisės aiškinimo funkciją būtų itin
sudėtinga atriboti jo ir naujai sukurtos Tarybos kompetenciją). Tas pats
pasakytina ir apie nacionalinius konstitucinius teismus. Be to, kaip nurodo M. P.
Maduras, šis pasiūlymas skirtas vienam konkrečiam neordinariniam klausimui
ir nesprendžia bendrų ES teisės aiškinimo ir taikymo nacionaliniu lygmeniu
problemų76. Galima suabejoti, ar jis išspręstų visas kylančias problemas.
Pavyzdžiui, vargu ar tokia institucija būtų pajėgi išspręsti į Europos arešto
orderio pamatinio sprendimo sukeltas panašias konstitucines problemas arba
priimti kokio nors pobūdžio sprendimus esant ES teisės ir M. Kumm įvardintos
aiškios pamatinės nacionalinės konstitucinės normos konfliktui. Greičiausiai dėl
šių priežasčių minėtas pasiūlymas iki šiol nebuvo įgyvendintas77.
74 Apie jį užsimenama Lordų Rūmų ES komiteto pranešime Europos Konventui (žr. <http://register.
consilium.eu.int/pdf/en/03/cv00/cv00625en03.pdf>; [žiūrėta 2009 m. liepos 23 d.]). Teisės reikalų ir
vidaus rinkos komiteto išvadoje Konstitucinių reikalų komitetui nurodoma, kad būtina įkurti arba
atskirą teismą, arba atskirą ETT kolegiją, kuri būtų sudaryta iš ES valstybių konstitucinių teismų
teisėjų ir spręstų su kompetencijos padalijimu susijusius klausimus. Taip pat buvo pasiūlymų
ETT suteikti galias ex ante vertinti antrinių ES teisės aktų projektų atitiktį ES teisei, įskaitant ir
kompetencijos ribų klausimą. Žr. detaliau: A. Lamassoure pranešimas Europos Konventui dėl
kompetencijos padalijimo tarp ES ir valstybių narių (žr. <http://european-convention.eu.int/
docs/relateddoc/511.pdf>; [žiūrėta 2009 m. liepos 23 d.]). Tačiau Europos Konvento darbo grupės
baigiamajame pranešime dėl subsidiarumo principo tokia institucija neminima ir kalbama tik apie
ETT vaidmenį užtikrinant subsidiarumo principą (žr. <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/
cv00/00286en2.pdf>; [žiūrėta 2006 m. liepos 23 d.]).
75 Cit. op. 6, p. 533.
76 Ibid., p. 532-533.
77 Kaip žinoma, Europos Konvente buvo pasirinktas papildomas politinis subsidiarumo principo
kontrolės mechanizmas. Ir ES konstitucine sutartimi, ir Lisabonos sutartimi ETT, kaip aukščiausios
ES teisminės institucijos, vaidmuo nekvestionuojamas.
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Išvados
Taigi apibendrinant pirmiau išdėstytas mintis, galima pateikti keletą
išvadų. Visų pirma, galima konstatuoti, kad, nepaisant pliuralistinio ES
ir nacionalinės teisės sistemų sąveikos pobūdžio, sutariama dėl poreikio
užtikrinti darnią šių sistemų sąveiką ir vengti jų konflikto. Viena iš pagrindinių
priemonių siekiant šio tikslo – aktyvus ES ir nacionalinėms teisės sistemoms
priklausančių teismų diskursas. Įvairių autorių siūlomi principai yra svarbi
priemonė, kuri padeda išvengti konstitucinių konfliktų ir aiškiau suvokti, kokia
logika remiantis teismai sprendžia kilusius tokius konfliktus. Kaip rodo ETT
ir nacionalinių teismų praktika, jie iš tikrųjų vengia konfliktų ir dažniausiai
atsižvelgia į kitos teisės sistemos poreikius. Vis dėlto kaip rodo teismų praktika,
pirma analizuoti principai nepateikia visų atsakymų į kylančius klausimus. Šiuo
atveju atkreiptinas dėmesys, kad konkrečiose konfliktinėse situacijoje teismai
papastai ieško pusiausvyros tarp teisės principų, kurie bendri europinei teisės
tradicijai. Tokiais atvejais pliuralistinėje sąrangoje iškyla svarbių naujų klausimų:
kuris teismas (t. y. ETT ar nacionalinis) konstatuoja, kad apskritai egzistuoja tam
tikras teisės principas (pakanka priminti pirminę reakciją Vokietijoje į ETT
sprendimą Mangold byloje), kuris teismas nusprendžia, koks yra šio principo
turinys, ir kuris teismas nusprendžia, koks konkrečiu atveju yra šio principo
„svoris“ kitų principų atžvilgiu? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus ETT ir
nacionalinių teismų bendradarbiavimas yra esminis. Būtent jis leidžia teisminiu
lygmeniu ieškoti bendro kultūrinio ES teisės identiteto ir kartu palaikyti
pusiausvyrą tarp bendro gėrio ir atskiros politinės bendruomenės poreikių
pernelyg nepažeidžiant tų tikslų, kurių siekiama viršnacionaliniu lygmeniu.
Kartu pastebėtina, kad akademinėje doktrinoje, nors ir nevienodu
intensyvumu, pabrėžiamas būtent teismų vaidmuo užtikrinant darnią ES ir
nacionalinės teisės sistemų sąveiką ir mažesnis dėmesys (vaidmuo) skiriamas ES ir
nacionalinėms politinėms institucijoms. Toks požiūris nėra visiškai optimalus tuo
požiūriu, kad šios institucijos taip pat aktyviai dalyvauja integracijos procese ir turi
pareigą plėtoti ES ir nacionalinės teisės sistemas taip, kad tarp jų nekiltų konfliktų.
Taigi kai kuriais atvejais teismų praktika turėtų būti suvokiama kaip kylančių
problemų, kurias privalo spręsti būtent politinės institucijos, identifikavimo
priemonė. Šiuo atveju svarbus ir akademinės bendruomenės, kurios aktyvumas
diskutuojant įvairiais probleminiais aspektais turėtų užtikrinti kuo ankstesnį tokių
problemų identifikavimą ir atitinkamų sprendimų siūlymą, vaidmuo.
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Austrijos Federacijos administracinio teismo teisėjas

Administracinė justicija Austrijoje.
Administracinių aktų kontrolė
1. Įvadas
Jurisdikcinės veiklos kompetencija Austrijoje kyla iš Federacijos. Šalyje
veikia įprastinės kompetencijos teismai (baudžiamąsias ir civilines, taip
pat komercines ir darbo bylas nagrinėjantys teismai), suskirstyti į keturis
lygmenis (apylinkių teismai, apygardų teismai, aukštesnieji apygardų teismai,
Aukščiausiasis Teismas – Bezirksgerichte, Landesgerichte, Oberlandesgerichte,
Oberster Gerichtshof). Jurisdikcijos įgyvendinimas Austrijoje priklauso
bendrosios kompetencijos organams, o pati jurisdikcinė veikla suprantama
kaip teisės įgyvendinimas, atliekamas įgaliotų asmenų, kuriems taikomos
nepriklausomumo, neliečiamumo garantijos bei apsauga nuo atleidimo iš
darbo ar perkėlimo į kitas pareigas.
Administracinių santykių srityje teisminę kontrolę atlieka Vienoje savo
centrines būstines turintys Konstitucinis Teismas ir Administracinis teismas
(Verwaltungsgerichtshof; toliau – ir Teismas). Administraciniai santykiai apima
viešųjų pareigų sritį, kuri nepriskiriama jurisdikcinei veiklai. Administravimas
– tai tam tikrų organų atliekamas teisės realizavimas tarp hierarchiškai
pavaldžių subjektų. Konstitucinis ir Administracinis teismai nagrinėja bylas
pagal skundus dėl galutinių administracinių sprendimų. Austrijoje nėra
pirmosios instancijos administracinių teismų.
Teisės viršenybės principas yra vienas iš pagrindinių Austrijos
konstitucinės teisės fundamentaliųjų principų. Šiuo imperatyvu iš esmės
grindžiama kontrolės funkcija, priskirta Austrijos Konstituciniam Teismui ir
Administraciniam teismui. Viešasis administravimas, atsižvelgiant į minėtą
principą, glaudžiai susijęs su teisėtumu: visi administraciniai veiksmai
privalo būti atlikti tik pagal įstatymus. Pareiga laikytis įstatymų ir juos
gerbti suponuoja būtinybę užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektai
savo veikloje vadovautųsi tik teisiniais standartais. Teisėtumas viešojo
administravimo srityje, siekiant suteiktų teisių apsaugos, užtikrinamas
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įgyvendinant administracinių aktų ir veiksmų kontrolę. Taigi Austrijoje
galiojantis administracinių aktų ir veiksmų kontrolės mechanizmas
neapsiriboja vien tik patikrinimu, ar tam tikra administracinė operacija
yra teisinga. Paprastai administracinių sprendimų kontrolę antrame (arba
trečiame) lygmenyje vykdo pats administravimo subjektas. Kita vertus,
tam tikrų administracinių santykių kategorijose Administracinis teismas
veikia kaip antroji instancija, peržiūrinti vadinamųjų Nepriklausomų
administracinių tribunolų sprendimus.
2. Administracinės justicijos ir administracinių aktų kontrolės istorija
Administracinės justicijos istorija Austrijoje yra susijusi su
administracinių aktų kontrolės raida. XIX a. liberaliųjų pažiūrų srovėms
buvo būdingas susirūpinimas dėl administracijos veiklos jurisdikcinės
kontrolės. 1867 m. gruodžio mėn. Konstitucijos pagrindu buvo įsteigtas
dabartinio Konstitucinio Teismo pirmtakas Reichsgericht. Šioje Konstitucijoje
taip pat buvo numatytas Aukščiausiojo administracinio teismo
(Verwaltungsgerichtshof) įsteigimas. Tačiau tokie planai buvo įgyvendinti
tik 1876 m. Teismo įkūrimas padarė labai didelį poveikį Austrijos teisinės
sistemos vystymuisi, esminių administracinio proceso principų nustatymui.
1934–1938 m. Konstitucinis Teismas ir Administracinis teismas buvo
sujungti ir tapo Aukščiausiuoju Teismu (Bundesgerichtshof). Dėl politinių
priežasčių keli teisėjai buvo priversti atsistatydinti. Išplėstinių teisėjų kolegijų
(skyrių) bei galimybės kreiptis su skundais dėl neveikimo administravimo
srityje įdiegimas šiuo laikotarpiu buvo vieni iš reikšmingiausių pakeitimų.
Po 1938 m. Aukščiausiasis Teismas (Bundesgerichtshof) neteko
Konstitucinio Teismo statuso ir prarado įgaliojimus tam tikrose
administracinės jurisdikcijos srityse. 1940 m. Bundesgerichtshof tapo
Administraciniu teismu Vienoje (Verwaltungsgerichtshof in Vienna) – Reicho
administracine institucija. 1941 m. Administracinis teismas tapo Reicho
aukščiausiojo administracinio teismo (Reichsverwaltungsgericht) dalimi
(Vienna Außensenat) ir kartu su kitais Vokietijos administraciniais teismais
sudarė organizacinį susivienijimą.
Praėjus kelioms savaitėms po Austrijos nepriklausomybės deklaracijos
paskelbimo 1945 m., Kancleris p. Renner pavedė p. Coreth atgaivinti
Administracinį teismą, kuris savo funkcijų vykdymą atnaujino 1945 m.
gruodžio 7 d. Nors Administracinio teismo įstatymas keletą kartų buvo
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keičiamas ir išdėstytas naujomis redakcijomis, tačiau iš esmės šis įstatymas
galioja iki šiol. 1945 m. buvo atkurtas ir Konstitucinis Teismas, kuris turėjo
tokias pačias funkcijas, kokios buvo 1933 m. Šis teismas veiklą pradėjo 1946 m.
1991 m. įsteigus Nepriklausomus administracinius tribunolus, pirmą kartą
Austrijoje buvo pabandyta įkurti dviejų instancijų administracinės jurisdikcijos
sistemą. Be to, 2002 m. šių Tribunolų kompetencija buvo ypač išplėsta.
2008 m. buvo įkurtas Prieglobsčio bylų teismas, taip pat nustatyti tam
tikri apribojimai, kurių anksčiau nebuvo, kreipiantis su apeliaciniu skundu į
Administracinį teismą.
3. Institucijos, vykdančios administracinių aktų kontrolę
Austrijos administracinių teismų sistemą iki šiol sudaro tik vienas
(Aukščiausiasis) Administracinis teismas Vienoje. Kadangi šalyje pirmosios
instancijos teismas, kuris spręstų administracines bylas, nėra įkurtas,
Administracinis teismas veikia ne tik kaip pirmoji, bet ir kaip galutinė
instancija, sprendžianti administracinius ginčus.
Vis dėlto, būtina pažymėti vieną išimtį. Tam tikrų kategorijų
administracinėse bylose Administracinis teismas veikia kaip antroji instancija
dėl minėtų Nepriklausomų administracinių tribunolų, kurie tokiu atveju
suprantami kaip pirmoji teisminė instancija. Tačiau šie organai, nors yra
nepriklausomi nuo vykdomosios valdžios, ypač nuo federacinės vyriausybės
ir žemių vyriausybių, ir jiems negali būti duodami nurodymai, taip pat jų
nariai negali būti priverstinai atleisti, vis dėlto formaliai veikia kaip ir visos
kitos vykdomosios valdžios institucijos, ypač tada, kada administracine
tvarka priiminėja sprendimus. Šios institucijos vadovaujasi tomis pačiomis
administracinių procedūrų taisyklėmis, kurios taikomos ir vykdomosios
valdžios institucijoms (kitokios taisyklės taikomos tik viešų posėdžių bei
sprendimų priėmimo procedūroms). Per pastarąjį dešimtmetį šių institucijų,
o ypač Nepriklausomų administracinių rūmų, kompetencija buvo išplėsta.
Nepaisant to, vis dar išliko administracinių teisinių santykių sričių, kuriose
Administracinis teismas veikia kaip pirmoji instancija.
Kita svarbi išimtis aptariamu atveju yra Prieglobsčio bylų teismas,
pakeitęs buvusį Nepriklausomą federacinio prieglobsčio bylų tribunolą, kuris
veikė kaip nepriklausomi administraciniai rūmai.

356

Administracinė justicija Austrijoje. Administracinių aktų kontrolė

4. Prieglobsčio bylų teismas – nauja institucija konstitucinėje sistemoje
Nuo 2008 m. liepos 1 d. Prieglobsčio bylų teismas sprendžia ginčus
dėl galutinių viešojo administravimo institucijų sprendimų, susijusių su
prieglobsčiu, taip pat nagrinėja bylas pagal apeliacinius skundus dėl viešojo
administravimo institucijų neveikimo šioje srityje.
Austrijos konstitucinėje sistemoje šis teismas yra visiškai nauja institucija.
Jį sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir teisėjai. Prieglobsčio bylų
teismo narius skiria Federacijos Prezidentas Federacinės Vyriausybės siūlymu.
Šio teismo teisėjams taikomos visos konstitucinės garantijos.
Prieglobsčio bylų teismo sprendimus priima iš dviejų teisėjų sudaryta
kolegija, jeigu federaciniame įstatyme nėra nuostatos, reikalaujančios, kad
sprendimus priimtų vienas teisėjas arba išplėstinė penkių teisėjų kolegija
(didžiosios kolegijos).
Didžioji kolegija nagrinėja ypatingos svarbos bylas, t.y. tokias, kuriose
sprendimas gali skirtis nuo ankstesnių Administracinio teismo sprendimų,
kai teisinė problema byloje Administracinio teismo dar nebuvo išnagrinėta,
kai egzistuoja skirtinga Teismo praktika nagrinėjamu klausimu ar kai reikia
atsakyti į tokius teisinius klausimus ir priimti tokį sprendimą, kuris yra itin
svarbus daugeliui kitų administracinių bylų (pamatinis sprendimas). Toks
sprendimas, be kita ko, turi būti priimamas, jei to prašo Federacijos užsienio
reikalų ministras.
Kiekvienas pamatinis sprendimas privalo būti oficialiai persiunčiamas
(perduodamas) į Administracinį teismą, kuris sprendžia dėl byloje esančio
ginčo esmės. Jeigu Administracinis teismas nepriima jokio sprendimo per
šešis mėnesius nuo pamatinio sprendimo pateikimo dienos, šis sprendimas
laikomas patvirtintu. Pamatiniai sprendimai yra privalomi ir įpareigojantys
visais atvejais, kai sprendžiamas analogiškas klausimas.
Pažymėtina, kad kol kas Administraciniam teismui nebuvo pateikta nė
vieno pamatinio sprendimo, tačiau neišnagrinėtų prieglobsčio bylų skaičius
reikšmingai sumažėjo. Kita priežastis, dėl kurios sumažėjo Administracinio
teismo nagrinėjamų prieglobsčio bylų skaičius, kad dėl prieglobsčio
besikreipiantys asmenys patys negali apskųsti Prieglobsčio bylų teismo
sprendimo Administraciniam teismui, bet gali jį ginčyti Konstituciniame Teisme.
Konstitucinis Teismas savo ruožtu peržiūri Prieglobsčio bylų teismo
sprendimus tik ta apimtimi, kuria apeliantas nurodo, kad buvo pažeista
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jo konstitucinė arba asmens teisė priimant neteisėtą potvarkį, neteisėtai
paskelbiant pakartotinį aktą (tarptautinę sutartį), priimant antikonstitucinį
įstatymą ar neteisėtą sutartį. Toks skundas gali būti pateikiamas tik išnaudojus
visas kitas teisinės gynybos priemones. Prieš prasidedant teisminiam procesui,
Konstitucinis Teismas gali pripažinti skundo nagrinėjimą esant nereikalingą,
jeigu nėra protingo pagrindo manyti, kad skundas bus patenkintas, arba jei
sprendime nebus nagrinėjama kokia nors konstitucinė problema.
Prieglobsčio bylų teismo vaidmuo institucijų, kompetentingų vykdyti
administracinių aktų kontrolę, organizacinėje sistemoje rodo, kad šį teismą
galima laikyti specializuotu administraciniu teismu. Šiuo metu Prieglobsčio
bylų teismą sudaro jo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 77 teisėjai.
5. Procesas Administraciniame teisme
Pradėjus administracinę procedūrą, pradeda veikti ir piliečio teisių
apsaugos mechanizmas. Tai reiškia, kad piliečio teisės visų pirma ginamos
administraciniu būdu, vadinamuoju skundu (Berufung). Aukštesnis pagal
hierarchiją administracinis organas priima sprendimus dėl šio skundo. Tik
išnaudojęs visas administracines galimybes apginti savo teises, asmuo gali
kreiptis į Administracinį teismą.
Administracinis teismas pirmoje proceso stadijoje patikrina, ar skundas
atitinka visus apeliaciniam skundui keliamus formos ir turinio reikalavimus,
taip pat ar skundas yra priimtinas. Teismas, nustatęs, kad skundas negali būti
nagrinėjamas dėl praleisto termino jam paduoti arba yra nepriimtinas dėl kitų
priežasčių, uždarame posėdyje priimta nutartimi apeliacinį skundą atsisako
priimti, toliau nebevykdydamas jokių kitų procedūrų.
Tais atvejais, kai apeliacinį skundą nusprendžiama priimti, rengiamasi
jo nagrinėjimui. Jo metu atsakovė, viešojo administravimo institucija, ir
galimi tretieji asmenys yra įtraukiami į procesą ir turi galimybę raštu pateikti
savo paaiškinimus ir atsiliepimą į apeliacinį skundą. Viešojo administravimo
institucija įpareigojama pateikti visą nagrinėto administracinio klausimo ir
administracinės procedūros medžiagą.
Pasibaigus pasirengimo stadijai, esant tam tikroms sąlygoms, skundas
nagrinėjamas Administracinio teismo posėdyje, kuriame posėdžio pirmininkas
paprastai paskelbia sprendimą. Tais atvejais, kai skundas nenagrinėjamas
žodinio proceso būdu, byla vyksta rašytiniu būdu, o jeigu sprendimas nėra
paskelbiamas posėdyje, jis priimamas po uždaro svarstymo ir balsavimo.
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Atstovavimas Administraciniame teisme
Skundus Administraciniam teismui gali pateikti tik kompetentingas
teisininkas, mokesčių konsultantas arba viešasis finansininkas (mokestinėse
ir ekonominių sankcijų taikymo bylose). Šis reikalavimas taip pat taikomas
pateikiant pareiškimus dėl proceso atnaujinimo ar buvusios teisinės padėties
atkūrimo. Aptarti reikalavimai nėra taikomi, jeigu skundą pateikia federacinės,
žemių, vietinės valdžios ir kai kurios kitos institucijos, taip pat valstybės
tarnautojas, turintis teisinį išsilavinimą.
Proceso metu šalys gali dalyvauti asmeniškai arba būti atstovaujamos
teisininko, finansinėse bylose – mokesčių konsultanto arba viešojo
finansininko. Tam tikrais atvejais federacinei, žemės ir kitai institucijai
gali atstovauti Federalinė ministerija arba prokuratūra (Finanzprokuratur).
Teisininko (mokesčių konsultanto arba įgalioto finansininko) arba valstybinio
kaltintojo dalyvavimas byloje neapriboja šalių teisės byloje dalyvauti ar
pateikti paaiškinimus asmeniškai. Be kita ko, teisininkams yra keliamas
vienintelis reikalavimas – registracija teisininkų sąraše.
Pareiškėjams, kurie neturi galimybių sumokėti už teisininko paslaugas,
vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nuostatomis, garantuojama
teisė gauti nemokamą teisinę pagalbą viso arba dalies proceso, vykstančio
Administraciniame teisme, metu. Teisė pasinaudoti nemokama teisine pagalba
priklauso nuo pareiškėjo pajamų dydžio ir skundo patenkinimo galimybių.
Teisinė pagalba gali apimti atleidimą nuo bylinėjimosi ir teismo patirtų išlaidų
atlyginimo bei nemokamas teisininko paslaugas. Teisinė pagalba suteikiama
Administracinio teismo teisėjo sprendimu. Atsisakymas suteikti pagalbą yra
neskundžiamas.
Teisė kreiptis į Administracinį teismą
Administracinis teismas nagrinėja skundus, kuriuose keliamas viešojo
administravimo institucijų sprendimų teisėtumo klausimas, įskaitant skundus
dėl nepriklausomų administracinių tribunolų sprendimų, taip pat skundus
dėl viešojo administravimo institucijų ar nepriklausomų administracinių
tribunolų neveikimo bei skundus dėl tam tikrų instrukcijų.
Iš principo visi administraciniai sprendimai (Bescheide), nepaisant jų
reikšmės ir sąsajų su politika, gali būti skundžiami Administraciniam teismui.
Kita vertus, visi teisminio pobūdžio sprendimai, taip pat ir priimti kai kurių
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tribunolų, Konstituciniame Teisme nagrinėjamos bylos bei bylos dėl išradimų
patentų Administracinio teismo jurisdikcijai nėra priskiriamos.
Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, kuris mano, kad jo teises
neigiamai veikia priimtas administracinis sprendimas, gali kreiptis į
Administracinį teismą (vadinamasis ,,šalies skundas“). Pažymėtina, kad,
prieš pateikdamas skundą Administraciniam teismui, pareiškėjas privalo
būti išnaudojęs visas vidinio administracinio peržiūrėjimo priemones. Visų
administracinių peržiūrėjimo galimybių išnaudojimas bet kurios kategorijos
byloje – būtina sąlyga kreipiantis į Administracinį teismą.
Tam tikrais atvejais leidžiama kreiptis į Administracinį teismą ir
federacinės bei žemių valdžios organams, jeigu tam tikru administraciniu
aktu buvo pažeistos jų teisės (vadinamasis ex officio reikalavimas). Įstatymas
dažnai numato tokią galimybę bylose, priskirtose žemių nepriklausomų
administracinių tribunolų kompetencijai.
Bylose, susijusiose su savivaldos priežiūros funkcijų, suteiktų
federacinėms ir žemių institucijoms, įgyvendinimu, savivaldybė veikia kaip
šalis, galinti pareikšti skundą Administraciniam teismui dėl priežiūros organo
sprendimo, priimto pažeidžiant savivaldybės autonomijos teises.
Apibendrinus tai, kas išdėstyta, galima teigti, jog apeliacijos teisė
kreipiantis į Administracinį teismą nėra ribojama nei subjektų, galinčių
pareikšti skundą, nei bylų kategorijų atžvilgiu.
Skundo priėmimo procedūra Administraciniame teisme
Administraciniam teismui pateikiamiems skundams netaikoma
jokia išankstinė priimtinumo patvirtinimo procedūra. Pateikto skundo
priėmimo klausimą preliminaraus nagrinėjimo metu paprastai sprendžia pats
Administracinis teismas.
Skundas dėl viešojo administravimo institucijos sprendimo pateikiamas
tiesiogiai Administraciniam teismui per šešias savaites po sprendimo
paskelbimo apeliantui.
Skundai Administraciniam teismui internetu negali būti pateikti. Kita
vertus, viešojo administravimo institucijose veikia keletas projektų, susijusių
su elektroninių (elektroninio registro) procedūrų įgyvendinimu; kai kurios iš
šių naujovių jau yra įdiegtos įgyvendinant elektroninės vyriausybės projektą.
Nustatytais atvejais apeliantas turi teisę pateikti reikalavimą
Administraciniam teismui dėl pradėtos teisinės procedūros, apie kurią yra
pranešta, iki konkretaus administracinio sprendimo paskelbimo. Reikalavimą
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galima išsiųsti paštu iki paskutinės nustatyto termino dienos. Šiuo atveju
atsižvelgiama į pašto spaudo datą. Pažymėtina, kad teisėjai neturi teisės
pratęsti ginčytinų terminų.
Atsakovas ir į bylą įtraukti galimi tretieji asmenys privalo pateikti
atsiliepimą į skundą per nustatytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis
kaip aštuonios savaitės (teisėjams nėra leidžiama šių terminų pratęsti).
Paaiškinimams bei kitiems dokumentams pateikti įstatyme joks terminas nėra
apibrėžtas, tačiau šiuo atveju jis turi būti pagrįstas.
Pareiškimas dėl neveikimo Administraciniam teismui gali būti pateiktas
tik pasibaigus terminui, per kurį viešojo administravimo institucija privalėjo
priimti atitinkamą administracinį sprendimą (paprastai per 6 mėnesius),
tačiau įstatymas nenustato jokio termino, per kurį leidžiama skundą dėl
neveikimo pateikti.
Skundas, kuris negali būti nagrinėjamas, nes pateiktas praleidus
nustatytą terminą, skundo nagrinėjimas nepriklauso Administracinio teismo
kompetencijai, skundas jau buvo išnagrinėtas arba pateiktas netinkamo
subjekto, pareiškėjas nepasinaudojo išankstine administracinio sprendimo
peržiūros tvarka, nustatoma, kad apeliantas nepatenka tarp tų asmenų,
kuriems administracinis aktas galėtų daryti poveikį, ar šio administracinio
akto apeliantas neginčijo (bet ginčijo kitą), atmetamas uždaro posėdžio metu
Teismo nutartimi, toliau nevykdoma jokių procedūrų.
Skundai, kurie apskritai gali būti priimami, bet parengti pažeidžiant
formos ir turinio reikalavimus, grąžinami pareiškėjams, kad jie kuo greičiau
pašalintų skundo trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą,
skundas laikomas nepaduotu.
Administracinis teismas turi teisę atsisakyti nagrinėti dėl tam tikrų
institucijų sprendimų pateiktą skundą, jeigu jame nekeliamas visuomenei
reikšmingas teisės klausimas. Preziumuojama, kad klausimas yra reikšmingas,
kai nagrinėjama byla, susijusi su nevienoda Administracinio teismo praktika, dėl
byloje keliamų klausimų Administracinis teismas apskritai nėra pasisakęs arba
šiais klausimais Administracinis teismas sprendimo nepriėmė. Administracinių
teisės pažeidimų bylose Administracinis teismas gali atsisakyti nagrinėti skundą,
jeigu paskirta bauda neviršija 750 eurų. Tokį sprendimą Administracinio teismo
kolegija paprastai priima nerengdama viešo posėdžio, tačiau privalo sprendimą
motyvuoti. Atsižvelgiant į tai, kad ši nuostata taikoma tik tiems skundžiamiems
sprendimams, kuriuos priima žemių nepriklausomi administraciniai tribunolai
arba federacinės valdžios institucijos viešųjų sutarčių sudarymo srityje, tokia
proceso taisyklė neturėtų prieštarauti EŽTK 6 straipsniui.
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Bylose pagal ,,šalies skundą“ skundas priimamas tuo atveju, jeigu
apeliantas įrodo suinteresuotumą, taip pat teisinį suinteresuotumą sprendimo
panaikinimu. Šiuo atveju nereikalaujama, kad pareiškėjas įrodytų savo
teisių pažeidimą, tačiau būtina pagrįsti, kad toks teisių pažeidimas yra
galimas ir įmanomas. Skundai, kurių turinys neatskleidžia galimo teisės
pažeidimo, nurodomo pareiškėjo, esmės, nepriimami Teismo nutartimi, dėl jų
nusprendžiama uždaro posėdžio metu.
Pareiga nustatyti subjektyvų teisinį interesą netaikoma savivaldybės
teikiamam skundui ir ex officio reikalavimo bylose, kuriose pareiškėjas gali
būti ir nesuinteresuotas skundžiamo sprendimo panaikinimu, arba bylose,
kuriose bet kokiu neteisėtu priežiūros organo sprendimu pažeidžiama
savivaldybės autonomijos teisė.
Administracinis teismas nutraukia teisines procedūras, jeigu pareiškėjo
prašymas buvo patenkintas (pvz., viešojo administravimo institucija arba
kita įgaliota institucija panaikina ginčijamą sprendimą, pareiškėjas atsiima
reikalavimą, Konstitucinis Teismas panaikina ginčijamą administracinį
sprendimą arba administracinis sprendimas nebesąlygoja jokių žalingų
padarinių pareiškėjui). Skundų dėl neveikimo nagrinėjimas nutraukiamas,
jeigu viešojo administravimo institucija priima administracinį sprendimą,
dėl kurio nepriėmimo pareiškėjas kreipėsi, priimamas kitas administracinis
sprendimas, kurio galia ir poveikis atitinka pareiškėjo interesus arba
reikalavimas yra atsiimamas.
Teisėjas ir teisėjų kolegija
Paprastai sprendimus Administraciniame teisme priima teisėjų
kolegijos, sudarytos iš penkių narių (penkių teisėjų kolegija).
Galimybė bylą nagrinėti vienam teisėjui yra griežtai apribota. Kolegijos
pranešėjas turi teisę vienas priimti tik sprendimus, nustatančius tiek
parengiamųjų, tiek teisminių procedūrų instrukcijas bei kitas taisykles, kurios
taikomos paruošiant sprendimą, taip pat sprendimus ir nutartis, susijusias
su teisinės pagalbos suteikimu, bei sprendimus dėl skundžiamo sprendimo
galiojimo sustabdymo.
Trijų teisėjų kolegija turi teisę priimti sprendimus dėl administracinių
nuobaudų (nuobaudų kolegija), dėl skundų atmetimo, dėl teismo procesinės
tvarkos nustatymo, dėl prašymo atnaujinti bylą, kai sprendimą yra priėmusi
trijų teisėjų kolegija, dėl prašymo atkurti buvusią padėtį, jeigu byla buvo
išnagrinėta trijų teisėjų kolegijos, dėl prašymų, pateikiamų tik baigus teismo
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procesą, atlyginti išlaidas, dėl prieštaravimų pareiškimui, kurį sąlygojo
Administracinio teismo priimtas sprendimas arba nutartis, dėl pirmininko
arba kolegijos teisėjo prašymų, susijusių su skundais, kurių dalykas yra ypač
paprastas arba išaiškintas ankstesniu sprendimu.
Teismo posėdžiai
Paprastai teisminės procedūros vyksta raštu. Posėdis Administraciniame
teisme rengiamas, kai pasibaigia pasirengimo nagrinėjimui stadija, jeigu to
nustatytu terminu paprašo pareiškėjas, atsakovas ar byloje dalyvaujantys
tretieji asmenys. Tokį prašymą galima atsiimti tik gavus kitų šalių sutikimą;
Administraciniame teisme į posėdį taip pat kviečiama, jeigu tokią būtinybę
nustato kolegijos pranešėjas, pirmininkas arba taip nusprendžia teisėjų kolegija.
Neatsižvelgdamas į šalių pageidavimus, Administracinis teismas gali
nuspręsti nerengti teismo posėdžio, kai teismo procesas nutraukiamas,
skundas atmetamas, skundžiamas aktas panaikinamas dėl to, kad atsakovas
nebuvo įgaliotas jo priimti, buvo pažeistos procedūrinės taisyklės arba dėl to,
kad Teismas yra priėmęs daug sprendimų analogiškais klausimais, taip pat kai
nei atsakovas, nei tretieji asmenys nepateikė atsiliepimo į skundą ir ginčijamas
sprendimas panaikinamas, šalių pateikti paaiškinimai yra pakankami ir dėl to
nereikalingi papildomi paaiškinimai žodžiu, jeigu tai neprieštarauja EŽTK 6
straipsnio nuostatoms.
Administraciniame teisme vykstančio proceso taisyklėmis siekiama
užtikrinti EŽTK 6 straipsnio sąlygų įgyvendinimą (taip pat žr. 2000 m.
gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, priimtos
2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir šiuo metu pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 6 straipsnį teisiškai prilygintos steigimo sutartims, 47
straipsnį [Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą]),
procesas grindžiamas rungimosi principu ir atitinka šalių teisės į gynybą
užtikrinimo bei procesinio lygiateisiškumo teismo procese kriterijus. Šie
principai yra įtvirtinti Europos ir nacionalinėje teisėje (konstitucinėje teisėje
ir nacionalinėse nuostatose, garantuojančiose teisę būti išklausytam), kai,
pavyzdžiui, garantuojama teisė būti išklausytam tuo atveju, kai pateikiami
nauji argumentai. Pažymėtina, kad, pažeidus šį principą, atsiranda pagrindas
bylą atnaujinti.
Rengiant bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka, teisė būti
išklausytam įgyvendinama užtikrinant, kad šalių susirašinėjimas būtų
įteikiamas kiekvienam iš oponentų, kurie gali pareikšti savo nuomonę.
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Nauji argumentai teismo procese
Jeigu Administracinis teismas nenustato administracinio akto
neteisėtumo, sąlygojamo aplinkybės, kad jis priimtas nekompetentingo organo
arba pažeidžiant priėmimo tvarką, Teismas bylą nagrinėja atsižvelgdamas į
skunde nurodytą dalyką bei atsakovo nurodytų faktinių aplinkybių kontekstą.
Juos įvertinęs Administracinis teismas patikrina, kaip viešojo administravimo
institucijoje buvo laikomasi procedūrinių standartų. Administracinis
teismas yra saistomas viešojo administravimo institucijos nustatytų faktų ir
aplinkybių, kuriomis remiantis buvo priimtas sprendimas. Administracinis
teismas gali peržiūrėti šiuos bylos aspektus tik tuo atveju, jeigu viešojo
administravimo institucija tinkamai nesilaikė nuostatų, reglamentuojančių
administracines procedūras. Šioje stadijoje šalys nebegali pateikti naujų
svarbių faktų, tačiau joms suteikiama teisė ginčyti laisvą įrodymų tyrimą ir
vertinimą, atsižvelgiant į tai, kad jis nėra galutinis, kadangi dėl nustatytų faktų
gali būti pateikti nauji argumentai. Jeigu Administracinis teismas įvertina,
kad nustatyti faktai yra netinkamo įrodymų įvertinimo pasekmė arba kad
administraciniam sprendimui trūksta esminių svarbių elementų, jis panaikina
administracinį sprendimą dėl procedūrinės klaidos, kas pasitaiko labai dažnai.
Tokiu atveju viešojo administravimo institucija įpareigojama nustatyti
reikalingus faktus ir ištaisyti sprendimo trūkumus.
Vis dėlto pareiškėjas turi teisę reikalauti taikyti naujas teisines
priemones. Tokiu atveju kitos proceso šalys yra informuojamos apie tokį
pareiškėjo paaiškinantį prašymą ir turi teisę susipažinti su prašymo turiniu.
Pasirengimas priimti galutinį sprendimą
Kolegijos pranešėjas parengia galutinio sprendimo projektą ir pasirūpina,
kad jis būtų pateiktas visiems teisėjų kolegijos nariams. Kolegijos narys turi teisę
pateikti teisinius argumentus, kuriuos turi iškelti teismas savo iniciatyva, bet
kurioje proceso stadijoje. Nagrinėjimas ir balsavimas būtinas visais atvejais. Jeigu
bylos nagrinėjimo metu pateikiami nauji teisiniai argumentai ir nagrinėjimo
negalima pabaigti, skelbiama, jog byla atidedama. Tik tuo atveju, jeigu teisėjų
kolegija nusprendžia, kad sprendimas dėl administracinio akto neteisėtumo
vienu iš ginčo punktų arba pagal skundo turinį yra susijęs su svarbiomis
priežastimis, apie kurias iki tol nė viena šalių nebuvo informuota, šalims
suteikiama teisė dėl to pasisakyti, o teismo procesas, jeigu būtina, atidedamas.
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Administracinio teismo jurisdikcija
Administracinis teismas, išsprendęs ginčą iš esmės, negali keisti
skundžiamo akto turinio. Teismas arba pripažįsta skundą nepagrįstą, arba
panaikina skundžiamą sprendimą. Teismas atlieka griežtą byloje iškeltų teisės
klausimų ir bendro bylos faktų įvertinimo analizę. Iš esmės taip Teismas
kontroliuoja, kaip laikomasi procedūrinių standartų, kuriuos turi taikyti
viešojo administravimo institucija. Panaikinus administracinį sprendimą,
padėtis grąžinama į tokią padėtį, kuri buvo nepriėmus šio sprendimo.
Vienintelis (labai retas) atvejis, kai Administracinis teismas turi nustatyti
faktus, kad galėtų priimti sprendimą dėl ginčo esmės, yra tada, kai pateikiamas
skundas, jog viešojo administravimo institucijos, įskaitant nepriklausomus
administracinius tribunolus, nevykdo savo pareigos priimti administracinį
sprendimą. Tai reiškia, kad Administracinis teismas, priimdamas sprendimą,
pirmiausia gali apsiriboti daugelio atskirų tarpusavyje susijusių teisinių
klausimų išsprendimu ir nurodyti atsakovui per nustatytą terminą priimti
laiku nepriimtą sprendimą. Terminas negali būti ilgesnis kaip aštuonios
savaitės. Jeigu Administracinis teismas šia galimybe nepasinaudoja arba
atsakovas nevykdo teismo nurodymo, Administracinis teismas pats išnagrinėja
klausimą iš esmės ir priima atitinkamą sprendimą, pasinaudodamas tokia pat
diskrecija, kurią turi viešojo administravimo subjektas.
Procesinius faktus (pvz., ginčytinų terminų laikymąsi, pareiškėjo
atsisakymą nuo skundo, aplinkybes, susijusias su Teismo kompetencija, ir kt.)
Teismas privalo nustatyti ex officio.
Kiekviename sprendime turi būti nurodyti motyvai. Atsižvelgiant į
sprendžiamų klausimų sudėtingumą, Teismo sprendimai motyvuojami labai
išsamiai arba glaustai. Teismo sprendimų motyvai turi padėti apeliantui
suprasti sprendimo prasmę ir turinį.
Teismas savo sprendime (dažnai pažodžiui) nurodo byloje taikomus
(nacionalinius ir tarptautinius) standartus, kuriais grindžiamas sprendimas,
išsamiai aprašo teisinę situaciją. Tik tuo atveju, kai teisinis klausimas yra
aiškus remiantis jau priimtais Teismo sprendimais, reikalavimas nurodyti
motyvus nėra toks griežtas. Šiuo atveju pakanka nurodyti ir pagrįsti
sprendimų, kuriais remiamasi, taikymą.
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Protinga teismo proceso trukmė pagal EŽTK 6 straipsnį
Teismo proceso trukmė, priklausomai nuo bylos ir sprendžiamų
klausimų sudėtingumo, yra skirtinga. Paprastai Teismas pirmenybę
teikia byloms, kuriose nagrinėjamus klausimus dėl jų svarbos būtina
skubiai išspręsti. Sprendimo priėmimo trukmė dėl skundų, susijusių su
administracinių sprendimų teisėtumu, 2005 m. vidutiniškai buvo 21 mėn.,
2006 m. – 20 mėn., 2007 m. – 19 mėn. ir 2008 m. – 20 mėn. Bylų dėl neveikimo
nagrinėjimas 2005 m. vidutiniškai truko 20 mėn., 2006 m. – 27 mėn., 2007 m.
– 25 mėn. ir 2008 m. – 20 mėnesių. Deja, statistinių duomenų apie vidutinę
proceso trukmę nuo pirmosios instancijos administravimo institucijos iki
galutinio sprendimo priėmimo Administraciniame teisme nėra.
Europos Žmogaus Teisių Teismas 2009 m. gruodžio 10 d. sprendime
byloje Almesberger prieš Austriją (Almesberger transporto bendrovės
atsakingas asmuo buvo pripažintas kaltas dėl to, kad kaip sunkvežimio
vairuotojas neturėjo gesintuvo) pripažino, kad bendra bylos nagrinėjimo
trukmė – daugiau kaip septyneri metai ir septyni mėnesiai, įskaitant dvejus
metus ir penkis mėnesius Administraciniame teisme, – neatitiko „protingos
teismo proceso trukmės“ reikalavimų. Europos Žmogaus Teisių Teismas
sprendime, nesutikdamas su Vyriausybės argumentais dėl didelio bylų kiekio
Administraciniame teisme, nurodė, kaip valstybės narės turi pareigą taip
organizuoti savo teisines sistemas, kad jų teismai galėtų užtikrinti kiekvieno
asmens teisę gauti galutinį teismo sprendimą per protingai pagrįstą laikotarpį
(taip pat žr. 1999 m. gruodžio 21 d. sprendimas byloje G.S. prieš Austriją;
2001 m. gruodžio 20 d. sprendimas byloje Ludescher prieš Austriją).
Čia taip pat reikėtų paminėti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas
keliose bylose yra atkreipęs dėmesį į Administracinio teismo padarytą
EŽTK 6 straipsnio pažeidimą, kurį sąlygojo tai, kad Teisme, kaip vienintelėje
teisminėje instancijoje, neįvyko žodinis bylos nagrinėjimas (pvz., 2009 m.
gruodžio 10 d. sprendimas byloje Koottummel prieš Austriją).
6. Teismo struktūra ir statistika
Administracinio teismo teisėjų statusas
Visi Administracinio teismo teisėjai yra profesionalūs visą darbo dieną
dirbantys teisininkai, privaloma tvarka išeinantys į pensiją gruodžio 31 d.
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tų metų, kai sulaukia 65 metų amžiaus. Aukščiausiojo Teismo teisėjų statusą
reglamentuojantys įstatymai taikomi ir Administracinio teismo teisėjams.
Bent vienas iš kiekvieno Administracinio teismo skyriaus (kolegijos) narių
privalo turėti teisę eiti teisėjo pareigas bendrosios kompetencijos teisme.
Be to, finansų teisės srities skyriaus narys turi būti kvalifikuotas eiti aukštas
pareigas finansų administravimo ir kitose srityse. Beje, teisėjas privalo
būti kompetentingas viešojo administravimo srityje. Viso to reikalaujama,
atsižvelgiant į tai, kad teisėjų priimami sprendimai apima įvairias sritis.
Administracinio teismo teisėjų ir metinio išnagrinėtų bylų skaičiaus santykis
Šiuo metu (nuo 2008 m. gegužės 1 d.) Administracinį teismą sudaro
68 teisėjai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 66 teisėjai (13 skyrių
prezidentų ir 53 pranešėjai).
Administracinis teismas posėdžiauja 23 skyriuose, kuriuos parenka
plenarinė sesija.
2005–2008 m. Administracinio teismo registre buvo užregistruotas toks
naujų pareiškimų skaičius: 2005 m. – 9 361; 2006 m. – 11 254; 2007 m. – 15
293; 2008 m. – 12 913.
2006–2008 m. Administraciniame teisme užregistruotas toks nebaigtų
teisminių procesų per praėjusius metus skaičius: 2006 m. – 9 430; 2007 m. –
11 976; 2008 m. – 13 017.
2005–2008 m. (2008 m. gegužės 1 d.) 62 Administracinio teismo teisėjai
(pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, 12 skyrių prezidentai ir 48 pranešėjai)
išnagrinėjo bylų: 2005 m. – 9 242; 2006 m. – 9 674; 2007 m. – 12 885; 2008 m.
– 12 119.
Teisėjų ir padėjėjų santykis
Administracinio teismo teisėjams padeda apie 25 padėjėjai. Padėjėjai
privalo baigti teisės studijas ir gali turėti įvairių kitų sričių išsilavinimą.
Valstybės biudžeto dalis, skiriama teismų administravimui
Vidutiniškai teismams skiriama apie 270 mln. eurų iš valstybės biudžeto
(8 mln. eurų Konstituciniam Teismui ir apie 12 mln. eurų Administraciniam
teismui, t.y. beveik 0,24 % federacinio biudžeto (apie 114 000 mln. eurų).
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Bendras teisėjų skaičius
Iš viso Austrijoje yra apie 2 000 magistrato teisėjų (bendrosios
kompetencijos teismų, Konstitucinio Teismo ir Administracinio teismo
teisėjų).
Teisėjai, vykdantys administracinių aktų kontrolę
Administracinę aktų kontrolę vykdo apie 4 % Austrijos teisėjų.
Bylų apimtys pagal sritis
2005-2008 m. Administracinis teismas išnagrinėjo 2 183 (2005 m.), 1 993
(2006 m.), 3 441 (2007 m.) ir 3 557 (2008 m.) bylas, susijusias su užsieniečių
teisėmis; 874 (2005 m.), 928 (2006 m.), 957 (2007 m.) ir 732 (2008 m.) bylas dėl
mokesčių; 394 (2005 m.), 409 (2006 m.), 397 (2007 m.) ir 368 (2008 m.) bylas dėl
miestų planavimo; 324 (2005 m.), 319 (2006 m.), 230 (2007 m.) ir 324 (2008 m.)
bylas dėl socialinės apsaugos; 208 (2005 m.), 207 (2006 m.), 204 (2007 m.) ir 159
(2008 m.) bylas dėl transporto priemonių įstatymų; 235 (2005 m.), 225 (2006
m.), 221 (2007 m.) ir 181 (2008 m.) bylą dėl kelių policijos; 362 (2005 m.), 481
(2006 m.), 225 (2007 m.) ir 340 (2008 m.) bylų dėl valstybės tarnybos įstatymų;
157 (2005 m.), 187 (2006 m.), 260 (2007 m.) ir 180 (2008 m.) bylų, susijusių
su specialiaisiais administracinių institucijų kompetencijos klausimais (pvz.,
neįgaliųjų ir užsieniečių įdarbinimas, darbuotojų sveikata ir sauga); 232 (2005
m.), 152 (2006 m.), 146 (2007 m.) ir 139 (2008 m.) bylas dėl darbų pramonės
ir prekybos sektoriuose; 60 (2005 m.), 77 (2006 m.), 65 (2007 m.) ir 54 (2008
m.) bylas dėl socialinės paramos; 72 (2005 m.), 50 (2006 m.), 65 (2007 m.) ir 54
(2008 m.) bylas dėl vandens kelių ir vandens tiekimo įstatymų; 45 (2005 m.), 33
(2006 m.), 48 (2007 m.) ir 61 (2008 m.) bylą dėl aplinkos ir laukinės gyvūnijos
apsaugos. Kitos iškeltos bylos buvo susijusios su įvairiais kitais klausimais.
7. Perspektyvos
Dabartinės sistemos reforma jau seniai yra svarstoma. Federacinė šalies
vyriausybė sudarė ekspertų grupę, kuri pateikė Federacinės Konstitucijos
pataisų projektą dėl dviejų pakopų administracinės jurisdikcijos įvedimo.
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Įgyvendinus siūlomą reformą, turėtų sumažėti vidinės administracinės
peržiūros instancijų skaičius (liktų tik viena instancija). Administracinei
institucijai priėmus sprendimą, turėtų atsirasti galimybė kreiptis į žemių
administracinius teismus (žemių administravimo klausimais) arba Federacinį
administracinį pirmosios instancijos teismą (Federacijos administravimo
klausimais). Išimtys galėtų būti taikomos tik vietos valdžios ir profesionalų
savivaldos institucijų atžvilgiu. Be to, svarstoma galimybė leisti ginti teises
toje pačioje administracinėje institucijoje, kuri galėtų priimti vadinamuosius
„pakartotinus“ sprendimus.
Siūloma kiekvienoje žemėje turėti po vieną administracinį teismą ir
vieną Federacinį administracinį pirmosios instancijos teismą (pastarojo
kompetencija aprėptų klausimus, kuriuos šiuo metu žemėse administruoja
federacinės institucijos).
Visuotinė administracinių teismų reforma bus susijusi ir su
naujomis administracinės justicijos proceso taisyklėmis. Ji iš esmės pakeis
administracinių institucijų ir teismų santykius. Be to, reikės pertvarkyti
visą administracinės justicijos sistemą, ypač akcentuojant administracinių
pirmosios instancijos teismų sprendimų panaikinimo galimybes.
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Įvadas
Statybos pramonė – bene svarbiausias ir didžiausias ekonomikos
sektorius. Ekonominio pakilimo metu statybos tapo viena iš pagrindinių
verslo sričių, pritraukianti užsienio investicijas, kurianti naujas darbo
vietas, aprūpinanti žmones būstais, verslo biurais, dangoraižiais, prekybos ir
pramogų centrais, kaimo turizmo kompleksais. Statybos neatsiejamos nuo
landšafto, nes juk būtent pastatai, jų architektūra, išdėstymas yra vienas iš
veiksnių, formuojančių miesto veidą ir įvaizdį. Kita vertus, statybos – tai ir
pavojaus aplinkai bei žmogui šaltinis. Statybos veiklą reglamentuojančių
normų nepaisymas gali padaryti neatitaisomą žalą gamtai ir žmogui.
Statyba – kompleksinė sritis, aprėpianti aplinkosauginius, ekonominius,
socialinius, techninius ir teisinius aspektus. Statybos procesą (plačiąja
prasme) sudaro skirtingi etapai, kurių kiekvienas reikalauja atitinkamo
dėmesio, specialių žinių, specialaus teisinio reglamentavimo, kontrolės ir
įvairių institucijų darbo: teritorijų planavimas, statinio projektavimas, statybų
priežiūra, statinio pripažinimas tinkamu naudoti, registracija, naudojimo
priežiūra bei tam tikrais atvejais – nugriovimas.
Sveikintina, kad pasaulyje vis labiau plintant subalansuotos statybos
koncepcijai, šios idėjos pamažu atkeliauja ir į Lietuvą. Subalansuota, o kitaip
tariant, ekologiška statyba siekia atstatyti ir atkurti harmoniją tarp natūralios ir
užstatytos aplinkos. Įgyvendinant šį tikslą, darnios plėtros principai pritaikomi
visiems statybos ciklams: nuo žaliavų išgavimo ir sodrinimo, pastato
planavimo, projektavimo, statymo, infrastruktūrų tiesimo iki jų nugriovimo
ir atliekų tvarkymo. 1992 metais priimtoje pasaulinėje subalansuotos plėtros
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ir veiksmų programoje, pavadintoje „Darbotvarkė 21“, pažymėta, kad visų
gyvenviečių tikslas yra pagerinti socialinę, ekonominę ir aplinkos kokybę bei
žmonių darbo ir gyvenimo sąlygas. Subalansuotos statybos pramonės rėmimas
yra įvardintas vienu iš tokių gyvenviečių formavimo strateginių principų, todėl
ypač svarbu numatyti tinkamas politikos kryptis, technologijas, apsikeitimą
informacija, siekiant, kad statybos pramonė atitiktų žmonijos plėtros tikslus,
išvengiant kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai ir biosferai bei didinant
statybos pramonės pasirengimą suteikti darbą didesniam skaičiui darbuotojų.
Ne paskutinį vaidmenį šioje srityje atlieka ir teisės normos, kurios nustato
teisinius statybos planavimo ir įgyvendinimo pagrindus.
Pastebėtina, kad esti reikšmingų sąsajų tarp statybų sektoriaus
ir žmogaus teisių įgyvendinimo. Visų pirma, pagal Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijos, kuri nuo 2009 m. gruodžio 1 d. turi tokią
pat teisinę galią kaip ir Europos Sąjungos sutartys, 37 straipsnį, aukštas
aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės gerinimas turi būti integruotas į
Sąjungos politiką ir užtikrintas pagal tvaraus vystymosi principus. Pareiga
rūpintis aplinka tiesiogiai įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
Savo ruožtu, aplinkos apsauga ir statyba yra neatsiejamai susijusios ir neretai
viena kitai priešinamos žmogaus veiklos sritys.
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, kuris
Lietuvoje įsigaliojo dar 1992 m. vasario 20 d.1, šalia kitų tinkamą gyvenimo
lygį nusakančių teisių, numato ir asmens teisę į būstą. Nors Paktas neturi
privalomos teisinės galios bei jame skelbiamų teisių įgyvendinimo užtikrinimo
mechanizmo, jį pasirašydamos šalys įsipareigoja tiek savo pastangomis, tiek
pasinaudojant tarptautine pagalba ir bendradarbiavimu, imtis, kiek leidžia
jų ištekliai, visų atitinkamų, o svarbiausia – teisinių priemonių, kad Pakte
pripažįstamos teisės palaipsniui būtų visiškai įgyvendinamos. Toks tarptautinis
pripažinimas, nors daugiau ir deklaracinio pobūdžio bei orientuotas į ateitį,
vis dėlto ragina valstybes rūpintis savo gyventojais, suteikti žmonėms būstą.
Pažymėtina ir tai, kad 1992 metais pasaulinėje Jungtinių Tautų Aplinkos
ir Plėtros konferencijoje priimtoje Rio Aplinkos ir plėtros deklaracijoje,
skatinančioje valstybes bendradarbiauti pasaulio plėtros ir vientisumo labui,
pažymėta, kad siekiant subalansuotos plėtros, dėmesys turi būti sutelkiamas į
žmogų, kuris turi teisę į sveiką ir pilnavertį gyvenimą harmonijoje su gamta.
Statybos susijusios ir su kitomis fundamentalaus pobūdžio asmens
teisėmis ir laisvėmis – nuosavybės teise, ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva,
teise į saugias ir sveikas darbo sąlygas ir t. t.
1
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Nors statybos mastai sunkmečio metu žymiai sumažėjo, problematika,
diskusijos ir, svarbiausia, poreikis analizuoti šią sritį išlieka. Juolab kad ryškėja
probleminiai aspektai, susiję su statybomis, kurie anksčiau buvo ne taip
pastebimi ar ne itin norimi pastebėti. Be to, ekonomikos atsigavimas paprastai
tiesiogiai susijęs su augančiomis statybomis, todėl dabar pats metas tam
tinkamai pasiruošti atidžiau išnagrinėjant šią sritį.
Kadangi statybų sektorius pasižymi teisiniu kompleksiškumu,
kiekvienam statybos proceso etapo įgyvendinimui būtinas aiškus ir konkretus
teisinis reguliavimas. Teismai, nagrinėjantys įvairius statybas reguliuojančių
teisės aktų pažeidimus, savo sprendimais kuria ir teisinį aiškumą, kuris yra
būtinas tiek planuojant, tiek vykdant pačias statybas, tiek paprastam žmogui,
tiek verslininkui, planuojančiam dideles investicijas. Visa tai sąlygoja poreikį
pateikti sistemingą LVAT praktikos apžvalgą, skirtą būtent šiai sudėtingai
teisinei sričiai. Kartu ši apžvalga neatsiejama nuo jau publikuotame
biuletenyje (Nr. 7(17) skaitytojui pateikto LVAT teismų praktikos, taikant
teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo, vien
jau dėl to, kad priimant sprendimus dėl būsimų statybų, paprastai būtinas
detalusis žemės sklypo planavimas.
Šiuo apibendrinimu siekta aprėpti tas sritis, kurias tiesiogiai paliečia
pagrindinis statybos teisinius santykius reguliuojantis teisės aktas – Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (toliau – ir Statybos įstatymas). Nors
administraciniai teismai sėkmingai gyvuoja ir praktiką nagrinėjamoje srityje
formuoja jau dešimt metų, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog Statybos įstatymas
buvo ne kartą keičiamas ir pildomas, šiame apibendrinime didesnis dėmesys
skiriamas būtent kelerių pastarųjų metų teismo praktikai ir pateikiamos
nutartys, kurios buvo priimtos iki 2009 m. gruodžio 31 d. Žinoma,
atkreipiamas dėmesys ir į senesnę, tačiau ir šiandien aktualią jurisprudenciją.
Atkreiptinas ypatingas dėmesys, kad nemažai reikšmingų Statybos
įstatymo pakeitimų buvo padaryti Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. lapkričio
19 d. įstatymu Nr. XI-5012, kuris įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant
į tai, kad šis apibendrinimas pasirodys jau po minėto įstatymo įsigaliojimo,
jame, nurodant statybų teisinius santykius reguliuojančias nuostatas, paprastai
pateikiamos nuorodos būtent į naujos redakcijos nuostatas. Kita vertus, tiek
atitinkamas kontekstas, tiek konkrečios teismo nutarties citavimas kartais
pats savaime reikalauja pateikti nuorodas į jau nebegaliojančias ar pakeistas
teisės normas ir atskleisti jų turinį. Taigi skaitytojas, susipažindamas su šiuo
apibendrinimu, turėtų būti atidus, nes ne visi jame pateikti teisės normų
2

Žin., 2009, Nr. 144-6352
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išaiškinimai gali būti vienareikšmiškai taikomi ir įsigaliojus naujoms teisės
normoms susiklosčiusiems teisiniams santykiams. Pabrėžtina, 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 ginčo santykiams taikytina teisės norma. Dėl
to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas
bei aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Be to, teisė pasižymi sisteminiu
pobūdžiu, todėl tam tikrų įstatymų ir juos lydinčių poįstatyminių teisės aktų
nuostatų pasikeitimas gali suponuoti būtinybę, taikant sisteminį teisės aiškinimo
metodą, kitaip interpretuoti ir kitas (nepakeistas) šių teisės aktų normas.
Pabrėžtina, kad teismų praktika nėra ir negali būti 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).
Pastebėtina, kad šiame apibendrinime apžvelgiama Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika nagrinėjant būtent administracines bylas, t. y.
sprendžiant ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Teismų praktiką ginčuose, kuriuose
sprendžiami civiliniai (privatinio teisinio pobūdžio) klausimai, susiję su
statybomis, formuoja bendrosios kompetencijos teismai.
I. Statybos teisinius santykius reguliuojantys teisės aktai
1. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis visų Lietuvos Respublikos
teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius
reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių
projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo
tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios
veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų,
inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų),
kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus, yra Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas (toliau – ir Statybos įstatymas) (Žin. 1996, Nr.
32-788; 2001, 101-3597). Valstybinio valdymo institucijoms suteikti įgaliojimai ir
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joms adresuoti pavedimai, kuriais siekiama užtikrinti šio įstatymo įgyvendinimą,
yra nustatyti Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 280 „Dėl Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819).
2. Su statyba susijusius ir tam tikrus atskirus teisinius santykius
reguliuojančios nuostatos yra įtvirtintos ir kituose teisės aktuose3:
2.1. Statybos saugomose teritorijose ypatumus nustato Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr.
108-3902). Statinių statybos sąlygos ir tvarka pajūrio juostoje yra numatyta
Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3091) 7
straipsnyje.
Gamtinių (geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, pedologinių,
botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, genetinių, telmologinių,
talasologinių) ir kompleksinių (kraštovaizdžio, kartografinių) draustinių
bendrus apsaugos ir tvarkymo ypatumus, valdymo ir veiklos organizavimo
principus nustato Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, patvirtinti
Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 318 (Žin., 2008. Nr. 441642). Gamtinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų bendrieji
nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1153
(Žin. 1995, Nr. 72-1698), nustato gamtinių rezervatų (valstybinių ir esančių
valstybiniuose parkuose bei biosferos monitoringo teritorijose) ir valstybinių
parkų apsaugos zonų nustatymą, jų apsaugą ir naudojimą.
2.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų statybos santykius
reguliuoja ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Vyriausybės 2002 m.
sausio 31 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų
grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 13-499).
2.3. Kai kuriuos statybos miško žemėje reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) bei
Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 1997
m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr.71-1808; 2004, Nr. 86-3117).
2.4. Statybos ir atskirų statybos darbų vykdymo reikalavimus ryšių ir
elektros linijų, kelių, geležinkelių, kuro tiekimo ir saugojimo įrenginių, kurortų
bei kitose apsaugos zonose, be kita ko, nustato Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos, patvirtintos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr. 2-43).
3

Šiame apibendrinime nėra pretenduojama pateikti baigtinį visų statybą reglamentuojančių teisės
aktų sąrašą, todėl tam tikrų su statyba susijusius santykius reguliuojančių nuostatų galima rasti ir
kituose, apibendrinime konkrečiai nenurodytuose norminiuose teisės aktuose.
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2.5. Ūkinės veiklos, kuri turi ar gali turėti įtakos gamtai, objektų statybos,
rekonstravimo, plėtimo, šių objektų priėmimo ir eksploatavimo nuostatos
yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992,
Nr. 5-75) 17–19 straipsniuose. Planuojamos ūkinės veiklos, kuri apima ir
statinių statybą bei jų rekonstravimą, poveikio aplinkai vertinimo procesą
ir šio proceso dalyvių tarpusavio santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996,
Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).
2.6. Statybos valstybinę priežiūrą bei statinių naudojimo priežiūrą
reglamentuoja ir priežiūrą atliekančių institucijų funkcijas ir teises nustato
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatai, patvirtinti
Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr.34851; 2004, Nr. 109-4075). Šiuo atžvilgiu paminėtini ir Nuolatinės statybos
komisijos pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Aplinkos ministro 2004 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-696 (Žin., 2005, Nr. 4-75; 2007, Nr. 75-2994).
2.7. Ypatingas branduolinės energetikos objektų projektavimo ir statybos
sąlygas nustato Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas
(Žin., 1996, Nr. 119-2771). Šių statinių statybos teisinius santykius taip pat
reguliuoja Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą
išdavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu
Nr. 1165 (Žin., 2002, Nr. 74-3164), Branduolinės energetikos objekto statybos
ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2002 m.
gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 (Žin., 2002, Nr. 116-5199; 2009, Nr. 28-1089).
Specialių statinių atžvilgiu paminėtina ir Statinių, skirtų krašto apsaugos
reikmėms, sąrašo tvirtinimo ir statybos leidimų išdavimo tvarka, patvirtinta
Vyriausybės 2002 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 941 (Žin., 2002, Nr. 64-2601).
2.8. Tam tikrų nuostatų, reguliuojančių statybos teisinius santykius
galima rasti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (žin., 2000, Nr. 742262), Lietuvos Respublikos žemės (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28868), Lietuvos Respublikos žemės reformos (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997,
Nr.69-1735), Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų (Žin., 2004, Nr.
4-40), Lietuvos Respublikos energetikos (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos
Respublikos vandens (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) bei kituose
įstatymuose ar poįstatyminiuose teisės aktuose.
3. Statinio projektavimo, statybos, statinio pripažinimo tinkamu
naudoti, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles,
bendruosius principus ir charakteristikas nustato normatyviniai statybos
techniniai dokumentai. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei
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statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos (Statybos įstatymo 2 str. 54 d.).
Pagrindinius statybos techninio normavimo principus, nacionalinių
normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos sudarymo nuostatas
išdėsto, nustato šių dokumentų (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos
standartus) rengimo ir tvirtinimo tvarką Statybos techninis reglamentas
STR (toliau – ir STR) 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 (Žin., 2002, Nr. 42-1586; 2007, Nr. 131-5326).
3.1. Lietuvos Respublikoje patvirtinti statybos techniniai reglamentai
yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo
subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą
reglamentuoja Statybos įstatymas (Statybos įstatymo 8 str. 2 d.). Šiuo metu
Lietuvos Respublikoje galioja daugiau kaip 80 statybos teisinius santykius
reguliuojančių statybos techninių reglamentų.
3.1.1. Statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos
statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims, įtvirtina STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372).
3.1.2. Statinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindines grupes
(pogrupius) ir požymius, kuriais vadovaujantis nustatoma statinių naudojimo
paskirtis ir statiniai priskiriami šioms grupėms (pogrupiams), nustato STR
1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas
Aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 582611). Nesudėtingų (tarp jų laikinų) ir ypatingų statinių požymius, sąrašus,
reikalavimus šių statinių statybai reguliuoja Aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639) patvirtinti STR
1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ bei STR 1.01.06:2002
„Ypatingi statiniai“.
Kadangi vienas iš nesudėtingiems statiniams priskiriamų pastatų
požymių yra šių statinių plotas, paminėtinas STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų
ir tūrių skaičiavimo tvarka“, patvirtintas Aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo
30 d. įsakymu Nr. 310 (Žin., 1999, Nr. 84-2507).
3.1.3. Statybinius tyrinėjimus, be kita ko, reguliuoja STR 1.04.01:2005
„Esamų statinių tyrimai“, patvirtintas 2005 m. gruodžio13 d. įsakymu Nr.
D1-603 (Žin., 2006, Nr. 1-5). Reikalavimus atliekant visų rūšių inžinerinius
geologinius (geotechninius) žemės tyrimus teritorijų planavimo ir statybos
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reikmėms nustato STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai“, patvirtintas Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu
Nr.703 (Žin., 2004. Nr. 25-779).
3.1.4. Privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtį,
statinio projekto rengimo tvarką, jo sudėtį nustato STR 1.05.06:2005 „Statinio
projektavimas“, patvirtintas Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80).
3.1.4.1. Statinio projektavimo sąlygų sąvado (kuris yra vienas iš
privalomųjų projekto rengimo dokumentų) rengimo tvarką ir sudėtį nustato
STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtintas Aplinkos
ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153).
3.1.4.2. Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių
statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo
trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus (Statybos įstatymo 4
str. 1 d.). Statybos įstatymo nuostatos dėl statinio esminių reikalavimų yra
detalizuojamos statybos techniniuose dokumentuose.
Pastaruosiuose reglamentuose teisės aktų leidėjas nustato tiek bendrus
reikalavimus atitinkamai statinių rūšiai priskiriamiems statiniams (pvz., STR
2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas
Aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 (Žin., 2004. Nr.
154-5624), tiek reikalavimus atskiroms jų dalims (pvz., STR 2.05.20:2006
„Langai ir išorinės įėjimo durys“ (Žin. 2006, Nr. 18-643); STR 2.05.13:2004
„Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin. 2004, Nr. 56-1949). Projektuojamam
statiniui keliami reikalavimai skiriasi ir priklausomai nuo to, kokios medžiagos
yra naudojamos statinio konstrukcijose (STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir
gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ (Žin. 2005, Nr. 17-550); STR
2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ (Žin. 2005, Nr. 25-818).
Statybos techniniai reglamentai numato ir esminius reikalavimus
projektuojamų statinių saugai (pvz., STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga.
Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio
24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720); STR 2.01.01(4):2008 „Esminis
statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“, patvirtintas Aplinkos ministro 2007
m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34), kokybei (pvz.,
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“,
patvirtintas Aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1‑132
(Žin., 2008. Nr. 35-1256); STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas
„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Aplinkos ministro
2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1‑131 (Žin., 2008, Nr. 35-1255), poveikiui
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aplinkai ar žmonių sveikatai (pvz., STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000. Nr. 8-215).
3.1.5. Parengto statinio projekto ir statinio ekspertizės rūšis bei jų
atlikimo tvarką reglamentuoja STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė
ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200).
3.1.6. Su statybos leidimo išdavimu, galiojimu bei panaikinimu
susijusius teisinius santykius taip pat reguliuoja STR 1.07.01:2002 „Statybos
leidimas“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203).
3.1.7. Statybos darbų vykdymą, be kita ko, reglamentuoja STR
1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150). Tam tikrus
atitinkamų statybos darbų vykdymo reikalavimus bei jų priežiūros atlikimo
tvarką nustato ir kiti statybos techniniai reglamentai. Pavyzdžiui, žemės darbų
vykdymo reikalavimus įtvirtina STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas
Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr.
151-5569), statinio statybos priežiūrą – STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos
techninė priežiūra“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. 179 (Žin., 2002, Nr. 43-1638).
3.1.8. Statybos sustabdymo, savavališkos statybos sustabdymo ir jos
padarinių šalinimo tvarką, surašomų dokumentų formas, jų pildymo tvarką,
statinio statybos sustabdymo ir savavališkos statybos duomenų registravimo
tvarką ir atskaitomybę nustato STR 1.09.06:2009 „Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, patvirtintas Aplinkos ministro
2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-555 (Žin., 2009, Nr. 115-4896).
3.1.9. Statybos įstatymo nuostatose nustatytą pastatytų, rekonstruotų,
kapitaliai suremontuotų statinių bei tvarkytų valstybės ar savivaldybės
saugomų kultūros paveldo statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka
detalizuojama STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“, patvirtinta Aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242
(Žin., 2002, Nr. 60-2475).
3.1.10. Statinio avarijos, įvykusios pastatų ir kitų statinių statybos arba
naudojimo metu, tyrimo ir likvidavimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato
STR 1.10.01:2002 „Statinių avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas
Aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 (Žin., 2002, Nr. 552209).
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3.1.11. Statybos techniniai reglamentai reglamentuoja ir visuomeninius
santykius, susijusius su jau pastatytų statinių naudojimu ir jų priežiūra (pvz.,
STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji
reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002
m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504); STR 1.12.07:2004
„Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių
techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos
bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Aplinkos ministro
2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658).
3.1.12. Kvalifikacinius ir kitus reikalavimus statybos dalyviams, be kita
ko, nustato ir statybos techniniai reglamentai (pvz., STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti
statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos
ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas
Aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr.
120-4945). Šiuo klausimu taip pat paminėtina, jog užsienyje išduotų ir minėtą
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje
reglamentuoja STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo,
projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo
teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio
organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių
teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims,
pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtintas Aplinkos ministro
2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 (Žin., 2004, Nr. 157-5739).
3.2. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai – statybos
taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos
standartai ir techniniai liudijimai – taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai
statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad
minėtas taisykles, standartus, liudijimus taikyti privaloma. Statybos taisyklės,
Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos
projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims
(Statybos įstatymo 8 str. 3 d.).
II. Statybos samprata ir rūšys
4. Statybos sąvoka yra pateikta Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje,
pagal kurią statyba yra suprantama kaip veikla, kurios tikslas – pastatyti
(sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį.
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Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos
darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose.
5. Statybos įstatyme pateiktoje statybos sąvokoje galima išskirti keturias
statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio
kapitalinis arba paprastasis remontas bei statinio griovimas. Teisės aktai
gali nustatyti skirtingus reikalavimus atskiroms statybos rūšims ir jų metu
vykdomiems statybos darbams, todėl tinkamas atliekamų darbų priskyrimas
konkrečiai statybos rūšiai gali būti teisiškai reikšmingas.
Be Statybos įstatymo 2 straipsnio 17–21 dalyse įtvirtintų minėtų
statybos rūšių esminių požymių, pagrindinius principus, pagal kuriuos
statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims, nustato Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.
622 (toliau – ir STR „Statinio statybos rūšys“).
Pastebėtina, kad atskiroms statybos rūšims ir darbams teisės aktų
keliami reikalavimai paprastai nėra savitiksliai. Jais dažnai siekiama
užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami nepažeidžiant kitų asmenų
teisių ir teisėtų interesų, kad šie darbai ir jų rezultatai nesukeltų grėsmės
kitiems asmenims, visai visuomenei. Reikia turėti omenyje, kad statyba ir
statiniai gali būti pavojingi ir sukeliantys neatitaisomą žalą. Todėl į atskiroms
statybos rūšims taikomus reikalavimus paprastai negali būti žvelgiama vien
tik kaip į formalius, biurokratinio pobūdžio trukdžius asmens ūkinės laisvės
realizavimui ar nuosavybės teisės įgyvendinimui.
5.1. Naujo statinio statyba – statybos rūšis, kai yra tikslas statybos sklype,
kuriame yra ar nėra statinių, pastatyti naują statinį; pastatyti esamo statinio
antžeminį ar požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai, ar jie savo paskirtimi bus
susiję, ar ne (išskyrus priestatų statybą, kuri priskirta statinio rekonstravimui);
atstatyti buvusį (sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį (Statybos įstatymo
2 str. 17 d.). Būtent tai, kad nugriautų statinių atstatymas yra nauja statyba,
o ne rekonstravimas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija iš
esmės pažymėjo 2009 m. vasario 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.
A822–42/2009. Šioje byloje prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ginčijo
detalųjį planą, kurio sprendiniais, be kita ko, buvo siekiama rekonstruoti kelis
pastatus, jų plotą padidinant beveik dvigubai, bei šio plano pagrindu išduotus
projektavimo sąlygų sąvadus ir statybos leidimus statinių rekonstravimui
atlikti. Teisėjų kolegija, nustačiusi, jog ginčo statiniai buvo pastatyti nugriovus
senuosius statinius, patenkino minėtą prokuroro prašymą, konstatavusi, jog
rekonstruojamais statiniais šie statiniai negali būti laikomi.
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5.2. Statinio rekonstravimo sąvoka yra pateikiama Statybos įstatymo 2
straipsnio 18 dalyje, pagal kurią statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kai
yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti jo naują kokybę.
5.2.1. Pažymėtina, kad šioje įstatymo nuostatoje yra pateikiamas
statybos darbų, laikytinų statinio rekonstravimu, sąrašas, pagal kurį statinio
rekonstravimu pripažįstama statyba, kuria siekiama: 1) pastatyti naujus
aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų (nedidinant statinio užimto žemės
ploto matmenų); 2) pristatyti prie statinio (ar pastatyti tarp gretimų statinių)
priestatą – pagalbinį statinį (pagal naudojimo paskirtį susijusį su statiniu, prie
kurio jis pristatomas), kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų,
pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat
būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą; 3)
iš esmės keisti statinio fasadų išvaizdą (keičiant apdailą – jos konstrukcijas,
medžiagas, įrengiant naujus statinio elementus – balkonus, duris, langus,
architektūros detales, keičiant šių statinio elementų matmenis, tipą, išdėstymą
ar juos pašalinant); 4) keisti (pašalinti nereikalingas) bet kurias laikančiąsias
konstrukcijas kito tipo konstrukcijomis; 5) iš esmės keisti pastato patalpų
planą pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas; apšiltinti statinio išorines
atitvaras (sienas, stogą); 6) atlikti Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje
išvardytus statinio kapitalinio remonto darbus, jei šie darbai atliekami kartu
su statinio rekonstravimu; 7) pertvarkyti statinio bendrąsias inžinerines
sistemas keičiant jų tipą, pralaidumą; 8) atlikti technologinių įrenginių
ir technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų rekonstravimo darbus, nurodytus normatyviniuose statinio
saugos ir paskirties dokumentuose; 9) pritaikyti statinį naujai paskirčiai, kai
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nustatyti naujos statinio paskirties reikalavimai yra
griežtesni negu buvusios ir kai šių reikalavimų negalima laikytis atliekant
paprastąjį ar kapitalinį remontą.
Pastarasis sąrašas yra detalizuojamas STR „Statinių statybos rūšys“
9 punkte. Šių statybos darbų sąrašų reikšmė yra atspindėta administracinio
teisės pažeidimo byloje Nr. N62–571/2009, kurioje, be kita ko, buvo
sprendžiamas klausimas dėl bute atliktų statybos darbų – dviejų sienų,
atitveriančių kambario patalpas nuo balkono, dalių pašalinimo – teisinio
vertinimo, o būtent, ar šie darbai laikytini statinio rekonstravimu, ar remontu.
Šiuo aspektu reikia pastebėti, kad statinio paprastajam remontui, skirtingai
nei statinio rekonstrukcijai, statybos leidimas nėra privalomas (Statybos
įstatymo 23 str. 1 d. 2 p.).
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Minėtoje byloje teisėjų kolegija, pažymėjusi, jog vienas iš rekonstrukcijos
tikslų yra sukurti naują statinio kokybę, nurodė, kad naują kokybę esamas
statinys įgauna, kai atliekamas bet kuris iš Statybos įstatymo 2 straipsnio 18
dalyje bei STR „Statinio statybos rūšys“ 9 punkte įvardytų darbų, taip pat
ir tada, kai yra pašalinamos ar naujai įrengiamos bet kurios laikančiosios
konstrukcijos ar jų dalys. Kadangi byloje buvo nustatyta, jog gyvenamajame
bute pašalintos dviejų laikančiųjų sienų, atitveriančių kambarių patalpas nuo
balkono, dalys po palangėmis, taip padidinant kambarių plotą, teisėjų kolegija
pripažino, jog toks statinio laikančiosios konstrukcijos dalies pašalinimas
visiškai atitiko statinio rekonstravimo sąvoką (2009 m. kovo 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N62–571/2009).
Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas rekonstravimu
pripažino dalyje Plungės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų
vykdytą šviesolaidinio duomenų perdavimo tinklo įrengimą, užtikrinant
didesnes duomenų perdavimo galimybes, lyginant su prieš tai buvusiu
laidiniu duomenų perdavimo tinklu. Teisėjų kolegija tokią išvadą padarė
atsižvelgusi į Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 punkte pateiktą definiciją,
kad rekonstravimas be kitų statybos darbų yra ir statinio bendrųjų
inžinerinių sistemų pertvarkymas, keičiant jų tipą, pralaidumą. Nustačius,
jog nagrinėjamu atveju, išduodant statybos leidimą, nebuvo gautas tokiems
darbams būtinas daugumos daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų
sutikimas bendro naudojimo objekto rekonstravimui, teismas konstatavo, kad
išduotas statybos leidimas yra neteisėtas ir jį panaikino (2008 m. gegužės 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525–785/2008).
Kaip jau buvo minėta, vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 18
dalimi, statinio rekonstravimu tam tikrais atvejais laikoma statyba, kurios
tikslas yra pritaikyti statinį naujai paskirčiai. Administracinėje byloje Nr. N756–
1572/2009 buvo nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas
asmuo prie savo buto, kurio plotas 46,72 kv. m, prijungė 11 kv. m bendrojo
naudojimo patalpų (pusrūsio), pakeisdamas jų paskirtį iš kitos į gyvenamosios
paskirties. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nusprendė, jog minėtų
bendrojo naudojimo patalpų dalis (pusrūsis) buvo pritaikyta naujai paskirčiai
– gyvenamajai, kuriai normatyviniai statybos techniniai dokumentai ir
normatyviniai saugos dokumentai kelia griežtesnius reikalavimus, todėl šie
darbai vertintini kaip statinio rekonstravimas (2009 m. spalio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N756–1572/2009).
5.2.2. Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs vykdomų (įvykdytų)
darbų pobūdį bei tikslą, ne kartą yra daręs išvadą, jog vykdomais statybos
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darbais yra siekiama statinį rekonstruoti, o ne, pavyzdžiui, remontuoti. Tokiu
būdu teismas užkirto nesąžiningiems statybos teisinių santykių dalyviams
kelią realizuoti jų neteisėtus tikslus – apeiti imperatyvius teisės aktų
reikalavimus, taikomus atitinkamos statybos rūšims ir darbams, pridengiant
juos neva atliekamais paprastais, ypatingais reikalavimais nepasižyminčiais
statybos darbais.
Pavyzdžiui, tai, kad pareiškėjas vykdė statinio rekonstravimą, o ne
remontą, administracinėje byloje Nr. A525–969/2008 teismas pripažino
įvertinęs atliktus statybos darbus – bute išgriauta anga, demontuota dalis
gelžbetoninių plokščių, anga laikinai perdengta medinėmis lentomis, angai
laiptams įrengti pakeistos laikančiosios stogo konstrukcijos (gegnės, sijos),
demontuoti apatinių aukštų ventiliacijos ortakiai, naujai įrengiamos patalpos,
nuimtas grindų apšiltinimas, įrengta dalis grindų be šilumos ir garso
izoliacijos, vykdomi sienų apšiltinimo darbai, apkalant gipso kartoninėmis
plokštėmis, demontuota laiptų aptvėrimo mūrinė sienutė, įrengti stoglangiai,
vykdomi apšiltinimo, santechnikos bei elektros montavimo darbai (2008 m.
spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–969/2008; taip pat žr. 2009
m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N822–3972/2009).
5.2.3. Tam tikrais atvejais anksčiau panaikintų statinio elementų
atkūrimas taip pat gali būti laikomas statinio rekonstravimu. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. N63–1041/2008 buvo nustatyta, kad buto
savininkas savavališkai, be suderinto projekto ir statybos leidimo, iškirto
du langus fasadinėje išorinėje laikančiojoje sienoje. Šie darbai, teisėjų
kolegijos vertinimu, atitiko statinio rekonstravimo sąvoką, todėl pripažino,
jog nagrinėjamu atveju nėra reikšminga, ar langai buvo įrengti naujoje
vietoje, ar anksčiau buvusių langų vietoje, nes bet koks langų įrengimas, jų
matmenų, tipo, išdėstymo keitimas ar jų pašalinimas, laikomi rekonstrukcijos
darbais Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 punkto prasme. Teismas nevertino
aplinkybės, ar anksčiau langai buvo pašalinti ir langų angos buvo užmūrytos
gavus statybos leidimą ir laikantis suderinto projekto, ar neteisėtai,
nurodęs, jog tai nėra reikšminga šiai bylai (2008 m. gruodžio 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N63–1041/2008). Tačiau šiuo aspektu pažymėtina,
kad rekonstruojamas gali būti tik esamas statinys. Vyriausiasis administracinis
teismas jau minėtoje administracinėje byloje Nr. A822–42/2009 yra sprendęs,
kad ginčo detaliojo plano nuostata, jog statiniai yra rekonstruojami –
nepagrįsta, nes iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad senieji statiniai
buvo nugriauti ir pastatyti nauji statiniai (2009 m. vasario 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822–42/2009).
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5.3. Statinio remontas – statybos rūšis, kai yra tikslas iš dalies arba
visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas
statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas
pagerinti. Pats statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir
statinio paprastąjį remontą (Statybos įstatymo 2 str. 19 d.).
5.3.1. Darbų, kurie laikytini statinio kapitaliniu remontu, sąrašas yra
pateikiamas Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje bei STR „Statinio
statybos rūšys“ 10 punkte. Pastarojoje nuostatoje taip pat įvardintas
šios statybos rūšies tikslas – visiškai atkurti statinio ar jo dalies savybes,
pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas iš esmės pagerinti.
Pažymėtina, kad vertinant Statybos įstatyme bei minėtame reglamente
pateikiamus darbų, kurie laikytini statinio kapitaliniu remontu, sąrašus, tam
tikrais atvejais gali kilti klausimas dėl statinio rekonstrukcijos ir kapitalinio
remonto atribojimo. Šis atribojimas vertinant konkrečią situaciją nėra
paprastas, nes tam tikrais atvejais atliekami (atlikti) statybos darbai formaliai
atitinka abiejų šių statybos rūšių požymius. Šiuo atžvilgiu paminėtina
Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A151028/2006, kurioje, be kita ko, konstatuota, kad statinio fasado išvaizdos
keitimo atveju, kapitalinio remonto metu minėta išvaizda keičiama iš dalies,
tuo tarpu rekonstravimo metu – iš esmės. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
numatomo patalpų pertvarkymo (atskiro įėjimo lango vietoje įrengimas)
metu pastato statinio fasado išvaizda bus keičiama ne iš esmės, o tik iš dalies,
todėl pripažino, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai numatomus
patalpų pertvarkymo darbus vertino kaip statinio kapitalinį remontą (2006
m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15–1028/2006; taip pat
žr. 2009 m. vasario 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A438–168/2009).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog statybos darbai, kurie pagal savo pobūdį
priklauso statinio kapitalinio remonto darbams, yra laikomi rekonstravimu,
kai šie darbai yra atliekami statinio rekonstravimo metu (STR „Statinių
statybos rūšys“ 9.15 p.).
5.3.2. Statybos darbų, kurie laikytini paprastuoju statinio remontu,
sąrašas nurodomas Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje bei STR „Statinio
statybos rūšys“ 12–14 punktuose, o šių darbų tikslas – iš dalies atkurti
statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas
pagerinti. Be to, kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. A756–183/2009, pagal STR „Statybos
darbų rūšys“ 13 punktą, pagrindinis principas, kuris lemia statybos darbų
priskyrimą paprastajam remontui – šiais darbais nekeičiamos, nešalinamos,
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nestiprinamos ir nesilpninamos statinio laikančiosios konstrukcijos (2009 m.
vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756–183/2009).
5.4. Statinio nugriovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – suardyti arba
išardyti (išmontuoti) visas statinio (jo dalies) konstrukcijas bei elementus,
paverčiant juos atliekomis arba panaudojant statybos produktus kitiems
statiniams statyti, rekonstruoti ar remontuoti (STR „Statinių statybos rūšys“
15 p.).
III. Statinys
A. Statinio samprata ir bendrieji požymiai
6. Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos
produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji,
pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės
ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais
statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys,
įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų
statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad
statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens
telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną) (Statybos
įstatymo 2 str. 2 d.). Taigi, pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje
pateiktą statinio sąvoką, statinys yra daiktas, kurį apibūdina trys požymiai: 1)
daikto sukūrimas vykdant statybos darbus; 2) kuriant daiktą buvo panaudoti
statybos produktai; 3) daiktas yra tvirtai sujungtas su žeme ar į ją remiasi
(2008 m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–345/2008; 2009 m.
lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502–1158/2009).
6.1. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje iš esmės
laikosi nuoseklios pozicijos – tam, kad atitinkamas objektas būtų pripažintas
statiniu Statybos įstatymo prasme, jis turi atitikti visus paminėtus požymius.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N1–702/2007 teisėjų kolegija atmetė
apeliantės argumentą, kad pakeliamas kelio atitvaras negali būti laikomas
statiniu. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija, pirmiausia, atitvaras pastatytas
naudojant statybos darbus. Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalis statybos
darbais pripažįsta visus darbus, atliekamus statant arba griaunant statinį
(žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo,
stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Antra, statant atitvarą buvo
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panaudoti statybos produktai, kuriais pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio
58 dalį laikomi pagaminti produktai, numatomi ilgam laikui įkonstruoti,
įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį. Iš byloje buvusios
Rangos sutarties, darbų priėmimo – perdavimo akto, savavališkos statybos
akto buvo matyti, kad atitvarui panaudoti 4 metrų ilgio lazda, atrama, 5
stulpai, atitinkantys statybos produkto apibrėžimą. Statinio konstrukcijos
yra įleistos į žemę, t. y. tvirtai sujungtos su žeme. Todėl pakeliamas atitvaras,
teisėjų kolegijos teigimu, turi būti pripažįstamas statiniu (2007 m. kovo 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. N1–702/2007). Administracinėje byloje Nr.
A10–1630/2005 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino,
kad asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė yra sukurta statybos darbais,
naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme, todėl ji atitinka
Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą statinio sampratą ir laikytina
statiniu (2005 m. lapkričio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A10–
1630/2005; taip pat žr. 2008 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A261–161/2008). Statiniu laikytinas ir kelias (2009 m. spalio 22 d, nutartis
administracinėje byloje Nr. A502–1092/2009).
Tačiau tam tikrais atvejais ginčo objektas gali neatitikti statiniui
būdingų požymių. Tokia išvada gali sukelti reikšmingas teisines pasekmes.
Administracinėje byloje Nr. A502–1158/2009 pareiškėjas siekė panaikinti
savavališkos statybos ir statybos sustabdymo aktus bei reikalavimą savo
lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuos valstybinę statybų
priežiūrą vykdanti institucija priėmė konstatavusi, kad pareiškėjas savavališkai
vykdė statybos darbus – valydamas kūdrą padidino jos plotą dvigubai (iki
3 000 kv. m). Ginčijamus aktus priėmusi institucija savo poziciją grindė
aplinkybe, jog Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi
(tarp jų laikini) statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184, 1 priedo 2 lentelėje „Inžineriniai
statiniai“ dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys (kūdra ir pan.)
yra priskiriamas nesudėtingiems inžineriniams statiniams, kuriems, jei
jų plotas viršija 300 kv. m, yra reikalingas supaprastintas statinio projektas.
Tačiau teisėjų kolegija, pažymėjusi, jog minėtame poįstatyminiame akte
pateikiamas abstraktus objektų, kurie laikytini statiniais, sąrašas bei nustačiusi,
jog byloje nėra įtikinamų įrodymų, kad pareiškėjas, vykdydamas žemės kasimo
darbus, būtų naudojęs (ar ketinęs naudoti) kokius nors statybos produktus,
konstatavo, jog kūdra nagrinėjamoje byloje negalėjo būti pripažinta statiniu
Statybos įstatymo prasme. Šioje byloje tai savo ruožtu lėmė, jog negalėjo būti
surašytas savavališkos statybos aktas dėl pareiškėjo vykdytų darbų ir priimti
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sprendimai dėl statybos sustabdymo bei įpareigojimo pašalinti savavališkos
statybos padarinius (2009 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A502–1158/2009).
Iš statinio sąvokos, pateiktos Statybos įstatyme, ir nurodytos
Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog „tvirtas
sujungimas su žeme“ yra vienas iš pagrindinių požymių, siekiant tam tikrą
objektą pripažinti statiniu. Akcentuotina, jog įstatymo leidėjo vartojama
sąvoka „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra
įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi
į žemės paviršių (vandens telkinių dugną) (Statybos įstatymo 2 str. 2 d.).
Todėl šio statinio požymio kontekste paminėtina administracinė byla Nr.
N575–760/2009, kurioje, be kita ko, administracinėn atsakomybėn traukiamas
asmuo teigė, jog jo pastatytas pontoninis lieptas nėra sujungtas su žeme,
todėl jis negali būti laikomas statiniu. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į
byloje surinktus įrodymus ir pažymėjusi, kad apeliantas įrengė užlipimo ant
pontoninio liepto taką, o šio liepto konstrukcija remiasi į vandens telkinio
krantą, pripažino, jog šis lieptas atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnyje
numatytą laikino statinio apbrėžimą (2009 m. balandžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. N575–760/2009).
B. Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai
7. Viena iš statinių rūšių yra nesudėtingi bei laikini statiniai. Šių statinių
sąrašą, požymius, jų projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti
tvarką, be kita ko, nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002
„Nesudėtingi (tarp jų laikini statiniai)“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (toliau – ir
STR „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“). Pastebėtina, jog statinių
kvalifikavimas kaip nesudėtingo arba laikino statinio turi svarbią teisinę
reikšmę. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nesudėtingų
statinių statybai nėra privalu gauti statybos leidimą. Todėl teismų praktikoje
kyla nemažai ginčų dėl konkretaus statinio priskyrimo nesudėtingiems (taip
pat ir laikiniems) statiniams.
7.1. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, laikinas
statinys – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas
gamykloje ar pastatytas iš surenkamųjų konstrukcijų, kurį galima išardyti
ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių –
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kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas,
palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios
paskirties aikštelė su dirbtine danga, statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos
veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo
turto registre neregistruojami.
7.1.1. Įstatymų leidėjas kaip vieną iš laikinąjį statinį apibūdinančių
požymių yra nurodęs pamatų nebuvimą. Šiuo atžvilgiu Vyriausiasis
administracinis teismas yra konstatavęs, kad statiniui turint pamatus, jis
negali būti vertinamas kaip laikinas statinys. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. A8–877/2006 teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčo šiltnamis turi
gelžbetonio pamatus, dėl ko jis negali būti vertinamas kaip laikinas statinys
(2006 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–877/2006).
7.1.2. Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad „laikinas
statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami“. Vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A5–1173/2007 sprendė,
jog valstybės įmonė Registrų centras pagrįstai atsisakė registruoti pareiškėjo
nurodytą statinį – kavinę-paviljoną – Nekilnojamojo turto registre, pripažinęs,
jog šis statinys, Statybos įstatymo prasme, buvo laikinas (2007 m. gruodžio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–1173/2007). Administracinėje
byloje Nr. A17–356/2007 teisėjų kolegija nustačiusi, jog ginčo statinys yra
įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamasis turtas, ir
pažymėjusi, kad šie duomenys įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčyti ir
todėl laikytini teisingais, konstatavo, jog šis statinys nėra laikinas (2007 m.
balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–356/2007; taip pat žr.
2007 m. balandžio 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A11–373/2007).
Tačiau šiuo aspektu taip pat yra pažymėtina, kad Statybos įstatymo nuostata,
draudžianti laikinuosius statinius registruoti Nekilnojamojo turto registre,
atsirado tik nuo 2002 m. liepos 1 d. (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 101-3597). Vyriausiasis administracinis
teismas yra pripažinęs, kad statinio įregistravimas Nekilnojamojo turto
registre iki minėtos datos, negali būti laikomas įrodymu, kad toks statinys
nėra laikinas. Administracinėje byloje Nr. A2–1130/2007 buvo nustatyta, kad
ginčo statinys – prekybos paviljonas (46,69 kv.m. ploto) Nekilnojamojo turto
registre įregistruotas 2001 m. balandžio 25 d. Teisėjų kolegija, nurodžiusi, kad
tuo metu galiojusi Statybos įstatymo redakcija nenumatė draudimo laikinus
statinius registruoti Nekilnojamojo turto registre, konstatavo, jog vien statinio
įregistravimas neįrodo, kad statinys nėra laikinas (2007 m. gruodžio 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A2–1130/2007).
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7.1.3. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat iš esmės yra
pripažinęs, jog laikinojo statinio požymis – skirtas naudoti ne ilgiau kaip
3 metus – yra siejamas su statinio naudojimu atitinkamoje vietoje ir (ar)
atitinkamai veiklai, o ne jo, kaip daikto, naudojimo terminu apskritai.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. N63–684/2008 teisėjų kolegija nurodė,
kad pareiškėjos teiginiai, jog statybininkų vagonėliai gali būti naudojami
ilgiau nei 3 metus, todėl jie negali būti laikomi laikinais statiniais, nėra
teisiškai reikšmingi, nes įvertinus kitus šių statinių požymius, laikytina, kad
jie skirti terminuotai veiklai (2008 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. N63–684/2008).
7.2. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio
didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir
naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip
80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno
aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio
statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato
normatyviniai statybos techniniai dokumentai (Statybos įstatymo 2 str. 6 d.).
7.2.1. Nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas STR „Nesudėtingi (tarp
jų laikini) statiniai“ 1 priede. Administracinėje byloje Nr. A502–1158/2009
vertindama šį sąrašą, teisėjų kolegija nurodė, jog jis yra bendro (abstraktaus)
pobūdžio, todėl net jei konkretus objektas formaliai gali būti priskirtas prie
sąraše pateiktos abstrakčios statinio rūšies (kategorijos), bet realiai (tikrovėje)
jis neatitinka Statybos įstatyme nustatytų statinio požymių, jis negali būti
laikomas statiniu, o jo kūrimo darbai – statybos darbais. Kitaip tariant, vien
ta aplinkybė, jog atitinkamas objektas pagal pavadinimą patenka į atitinkamą
statinių grupę minėtame sąraše, savaime dar nereiškia, jog toks objektas visais
atvejais bus laikomas statiniu ir jam turi būti taikomi šio reglamento ir kituose
statinių statybą reglamentuojančiose teisės normose nustatyti reikalavimai
(2009 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502–1158/2009).
Dėl minėtame reglamente įtvirtintų nesudėtingų statinių sąrašų paminėtina
ir administracinė byla Nr. N1–702/2007, kurioje teisėjų kolegija pažymėjo, jog
iš pateikiamo inžinerinių statinių grupių sąrašo matyti, kad jame pateikiamos
pavyzdinės inžinerinių statinių grupės, o kiekvienoje grupėje esantis statinių
sąrašas paprastai nėra baigtinis (2007 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. N1–702/2007).
7.2.2. Kaip matyti iš pateikto apibrėžimo, vienas iš nesudėtingo statinio
požymių yra statinio plotas, kuris neturi viršyti 80 kvadratinių metrų. Kartu
pažymėtina, kad priklausomai nuo nesudėtingų statinių grupės, kai kurių
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statinių maksimalus plotas gali būti kur kas mažesnis (STR „Nesudėtingi (tarp
jų laikini) statiniai“ 1 priedas). Todėl siekiant statinį priskirti nesudėtingiems
statiniams, būtina tiksliai nustatyti jo plotą, vadovaujantis teisės aktų
nustatytais reikalavimais. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs,
kad net jei atitinkamas statinys ir yra įtrauktas į nesudėtingų statinių sąrašą
STR „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedo 1 lentelėje „Pastatai“,
bet neatitinka ploto reikalavimų, jis negali būti laikomas nesudėtingu
statiniu (pvz., 2006 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A8–877/2006; 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
N575–1527/2009).
Administracinėje byloje Nr. A6–1090/2006 teisėjų kolegija, nurodžiusi,
kad pagal STR „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ pateikiamą taisyklę
minėtas plotas lygus visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų
ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių
sienų išorinių paviršių, sumai, konstatavo, jog sprendžiant, ar ginčo statinio
projektas atitinka nesudėtingo statinio plotą, būtina prie pirmojo aukšto ploto
tarp išorinių sienų išorinių paviršių pridėti ir pastogės plotą. Atsižvelgdama į
tai, teisėjų kolegija pripažino, kad apeliaciniame skunde pareiškėjas nepagrįstai
teigė, jog ginčo statinio plotas yra tik 68,64 kv. m., nes į šį skaičių neįtrauktas
palėpės (pastogės) plotas (2006 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A6–1090/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9, 2006, p. 216–
226; taip pat žr. 2006 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A15–
1820/2006). Skaičiuojant statinio plotą, paminėtina ir administracinė byla
Nr. N575–1527/2009, kurioje pareiškėjas teigė, jog statydamas vieną bendrą
statinį, iš esmės statė du garažus, kurių kiekvieno atskirai plotas buvo po 42
kv. m, todėl šie statiniai turi būti laikomi nesudėtingais statiniais. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, atmesdama šį argumentą, nurodė, jog
net darant prielaidą, kad buvo statomi du garažai, jie vis tiek buvo statomi
kartu, turi bendras sienas, stogą, todėl bet kokiu atveju jie laikytini vienu
statiniu. Kadangi statyto garažo bendras plotas – 84 kv. m, teisėjų kolegija
padarė išvadą, kad jis negali būti laikomas nesudėtingu statiniu (2009 m.
rugsėjo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575–1527/2009).
7.2.3. Vienas iš nesudėtingų statinių sąraše pateiktų pastatų yra „namų
ūkio pastatas be gyvenamųjų patalpų“. STR „Nesudėtingi (tarp jų laikini)
statiniai“ 6.4 punktas nustato, kad namų ūkio pastatas (klėtis, svirnas) – namo
pagalbinis pastatas, kurio paskirtis – pagelbėti name gyvenantiems žmonėms
tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes (maitinimo, poilsio, higienos,
sveikatos ir kt.) su sąlyga, kad tos reikmės tenkinamos name ar namų ūkio
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pastate (naudojant jame esančius daiktus ar atliekant tam tikrus veiksmus).
Namo ūkio pastato (priklausomai nuo name esančių pagalbinių patalpų kiekio
ir paskirties) patalpomis (viename ar keliuose priklausiniuose) gali būti: maisto
atsargų, namų apyvokos daiktų (drabužių, indų, namo priežiūros įrangos ir
pan., pirtis, prausykla, skalbykla, kieto kuro sandėlis (malkinė), vasaros virtuvė,
lauko tualetas (kai name nėra nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos).
Aiškindamas namų ūkio pastato sąvoką, Vyriausiasis administracinis
teismas yra konstatavęs, kad namų ūkio pastatas yra gyvenamojo namo
priklausinys (civilinės teisės prasme). Iš teismo praktikos matyti, kad tokia
išvada gali būti reikšminga. Administracinėje byloje Nr. A6–1090/2006 buvo
nustatyta, jog pareiškėjas siekė saugomoje teritorijoje suprojektuoti ir pastatyti
ūkinį pastatą su pirtimi. Kadangi, pagal ginčo metu galiojusius teisės aktų
reikalavimus, saugomose teritorijose esančiose namų valdose buvo galima
statyti tik jau esamų pastatų priklausinius, pareiškėjas įrodinėjo, jog minėtas
statinys yra gyvenamojo namo priklausinys. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Civilinio kodekso 4.19 straipsnį,
priklausiniu laikomas savarankiškas pagrindiniam daiktui tarnauti skirtas
antraeilis daiktas, kuris pagal savo savybes yra nuolat susijęs su pagrindiniu
daiktu. Ši teisės norma reikalauja, kad tarp pagrindinio ir jam tarnaujančio
daikto egzistuotų pakankamai tamprus ryšys. Šis ryšys turi būti funkcinis, t. y.
tarnaujantis daiktas turi būti skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius, ir
realus. Todėl remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad statinys
galėtų būti laikomas namų ūkio pastatu – gyvenamojo namo priklausiniu, jei
jis būtų skirtas tarnauti gyvenamajam namui (pagrindiniam daiktui) ir jame
gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti. Jei gyvenamuoju namu (pagrindiniu
daiktu) nėra naudojamasi, jame nėra gyvenama, kyla pagrįsta abejonė, ar
netoliese pastatytas statinys, kurį asmuo laiko namų ūkio pastatu – gyvenamojo
namo priklausiniu, gali atlikti priklausinio funkcijas, ar teisine prasme jis
gali būti laikomas priklausiniu. Ši abejonė dar labiau sustiprėja tuo atveju,
jei gyvenamuoju namu (pagrindiniu daiktu) pagal jo gyvenamąją paskirtį
nesinaudojama, o statiniu, kurį asmuo laiko namų ūkio pastatu – gyvenamojo
namo priklausiniu, naudojamasi ne pagal jo paskirtį, jis naudojamas žmonių
gyvenimui. Pastaruoju atveju kyla klausimas, kuris statinys kuriam tarnauja
ir kuris daiktas kurio poreikiams tenkinti yra skirtas. Atsižvelgdama į tai bei
pažymėjusi, jog gyvenamajame name, kurio priklausinio (pareiškėjo teigimu)
projektą buvo siekiama suderinti, pareiškėjas ar su juo susiję asmenys negyvena,
šio gyvenamojo namo pareiškėjas nenaudoja, teisėjų kolegija nusprendė, jog
pareiškėjo suprojektuotas statinys pagal bylos nagrinėjimo metu nustatytas
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aplinkybes faktiškai neatliko gyvenamojo namo priklausinio, t. y. antraeilio
daikto funkcijos ir tuo metu jos atlikti negalėjo. Tokia išvada buvo vienas iš
pagrindų, dėl kurių teisėjų kolegija netenkino pareiškėjo skundo (2006 m.
birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6–1090/2006, Administracinių
teismų praktika Nr. 9, 2006, p. 216–226).
7.2.4. STR „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.11 punktas stoginę
apibrėžia kaip inžinerinį statinį, stogą ant stulpų (galintį būti su galinėmis
sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės,
kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato. Vyriausiasis
administracinis teismas, siekdamas atskirti stoginę nuo reklaminio inžinerinio
statinio, administracinėje byloje Nr. A8–452/2007 yra konstatavęs, kad
siekiant atitinkamą statinį priskirti stoginei, būtina atsižvelgti į pagrindinę
jos funkcinę paskirtį, net jei papildoma funkcinė statinio paskirtis gali būti
priskiriama kitiems statiniams. Šioje byloje teisėjų kolegija nurodė, kad
kaip matyti iš funkcinės ginčo statinio paskirties, jis buvo skirtas žmonėms
ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, o reklaminė funkcija yra tik
papildoma ir nepagrindinė, nes nuo stogelio pašalinus reklamą, stogelis kaip
pagrindinis statinys išliks nepakitęs ir nepraras savo funkcijos. Tokiu būdu
pati reklama (jos iškaba ir pan.) nėra pagrindinė šio statinio funkcija (2007
m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–452/2007).
IV. Statinio projektas ir privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai
8. Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų
nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio
sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų
statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma (Statybos įstatymo 2 str. 27 d.).
Dokumentų, privalomų rengiant statinio projektą, sąrašas yra
pateikiamas Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje, pagal kurią privalomieji
statinio projekto rengimo dokumentai – teritorijų planavimo dokumentai
(Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais), nuosavybės teisę
ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai,
projektiniai pasiūlymai (jeigu jie rengiami), statinio projektavimo sąlygų
sąvadas, statinio projektavimo užduotis, statinio ir statybos sklypo statybinių
tyrinėjimų dokumentai.
Minėti dokumentai statybų teisiniuose santykiuose yra ypatingai
svarbūs. Statybos įstatymo 3 straipsnis numato, kad teisė būti statytoju
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įgyvendinama, be kita ko, turint nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą
statinio projektą bei nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Iš sisteminės
Statybos įstatymo analizės matyti, kad statinio projektas yra būtinas
dokumentas statybos leidimui išduoti, jis rengiamas vadovaujantis įstatymais,
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais
teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais ir kt.
pagal statytojui išduotą statinio projektavimo sąlygų sąvadą (2005 m. birželio
27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5–740/2005).
Taigi be statinio projekto statinio statyba iš esmės yra neįmanoma
(išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, susijusias su nesudėtingais
(laikinais) statiniais). Tinkamas statinio projekto parengimas leidžia
užtikrinti, kad statinys, kurį ketinama pastatyti, rekonstruoti ar suremontuoti,
atitiks esminius, taip pat – architektūrinius statinio reikalavimus, nepažeis
kitų asmenų interesų, sudarys reikiamas sąlygas kultūros paveldo, aplinkos,
kraštovaizdžio ar kitų vertybių apsaugai. Todėl statybos teisiniuose
santykiuose ypač svarbu, kad būtų laikomasi pagrindinių reikalavimų,
susijusių su statinio projektavimu.
Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad statinio projektavimas yra susijęs
su architektūros ir inžinerijos, t. y. iš esmės techninio pobūdžio taisyklėmis
ir mokslu. Teisinę reikšmę šios taisyklės gali įgyti tik per jų įtvirtinimą
teisės normose ir (arba) kitokį ryšį su jomis (blanketinės nuorodos ar pan.).
Todėl grynai techninio pobūdžio klausimai šiame apibendrinime plačiau
nenagrinėjami, nes išeina už jo dalyko ribų.
Minėta, kad vienas iš privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų
gali būti teritorijų planavimo dokumentas. Atkreiptinas dėmesys, kad
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų
planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas yra publikuotas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 7(17), todėl
šiame apibendrinime teritorijų planavimo dokumentams bus skiriama tik
tiek dėmesio, kiek tai yra aktualu apžvelgiant teismų praktiką būtent statybos
teisinių santykių srityje.
A. Projektavimo sąlygos ir projektavimo sąlygų sąvadas
9. Bendra projektavimo sąlygų ir projektavimo sąlygų sąvado
parengimo ir išdavimo tvarka yra nustatyta Statybos įstatymo 20 straipsnyje,
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kurio nuostatas detalizuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07/2002
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (toliau – ir STR
„Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“).
9.1. Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalis statinio projektavimo
sąlygas apibrėžia kaip privalomuosius reikalavimus, jeigu jie nenustatyti
ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose.
To paties straipsnio 33 dalis statinio projektavimo sąlygų sąvadą apibrėžia
kaip savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintą konkrečiam statiniui
nustatytų aukščiau nurodytų projektavimo sąlygų, bendrąjį dokumentą.
9.1.1. Vertinant statinio projektavimo sąlygų ir šių sąlygų sąvado
tarpusavio ryšį, paminėtina administracinė byla Nr. AS502–172/2008,
kurioje teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti
išduotas technines sąlygas (statinio projektavimo sąlygas), kai kartu yra
prašoma panaikinti išduotą projektavimo sąlygų sąvadą, yra perteklinis, nes
panaikinus minėtą sąvadą, neteks galios ir išduotos techninės sąlygos (2008
m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502–172/2008). Ir priešingai,
administracinėje byloje Nr. A146–71/2009 teisėjų kolegija, pažymėjusi, jog
pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 25 ir 32 dalių nuostatas susisiekimo
komunikacijų tiesimas yra viena iš privalomųjų statinio projektavimo
sąlygų, nurodė, jog konstatavus, kad privaloma projektavimo sąlygų sąvado
(bendrojo dokumento) sąlyga yra neteisėta, ji turi būti nustatoma iš naujo ir
parengiamas naujas projektavimo sąlygų sąvadas teisės aktais nustatyta tvarka
(2009 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–71/2009).
9.1.2. Rengiant projektavimo sąlygas (projektavimo sąlygų sąvadą), be
kita ko, būtina vadovautis atitinkamai teritorijai parengtais ir patvirtintais
teritorijų planavimo dokumentais.
Sprendžiant klausimą, ar projektavimo sąlygų sąvadas gali būti
išduodamas nesant parengto ir patvirtinto detaliojo plano, pažymėtina, kad
Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalis nustato, jog detalieji
planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas
yra nereikalingas, taip pat – kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir
naudojimo režimas yra nekeičiamas ir jeigu tai numatyta kituose įstatymuose.
Administracinėje byloje Nr. A17–658/2007 teisėjų kolegija nurodė, kad tokiu
atveju, kai nėra aplinkybių, išvardintų Teritorijų planavimo įstatymo 22
straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose, kada detalieji planai turi būti rengiami,
detaliojo plano nebuvimas nepaneigia teisės į statinio projektavimo sąlygų
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sąvado išdavimą (2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A17–658/2007; taip pat žr. 2005 vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A2–124/2005).
Vertinant statinio projektavimo sąlygų sąryšį su teritorijų planavimo
dokumentais, paminėtina, kad administracinėje byloje Nr. A2–1372/2005
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog teismo
sprendimu panaikinus detalųjį planą, jo pagrindu išduotas projektavimo
sąlygų sąvadas negali būti laikomas teisėtu. Šioje byloje teisėjų kolegija nurodė,
kad aplinkybė, jog bus parengtas naujas detalusis planas, kuriuo nustatyta
sanitarinė apsaugos zona galbūt neapims pareiškėjų sklypų, nėra pagrindas
pripažinti, kad ginčijami administraciniai aktai (projektavimo sąlygos)
pareiškėjų teisių nepažeidžia (2005 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A2–1372/2005).
9.2. Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, norėdamas
gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, statytojas (užsakovas) turi
pateikti savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojui) prašymą bei šios dalies 1–5 punktuose
išvardintus dokumentus.
9.2.1. STR „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 21 punktas nustato,
jog jei statytojas (užsakovas) prie prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą
pridėjo ne visus teisės aktuose išvardintus dokumentus arba juose trūksta
reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo
dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta.
Projektavimo sąlygų sąvado parengimo ir išdavimo terminas pradedamas
skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai.
Administracinėje byloje Nr. A525–178/2008 spręsdamas klausimą, ar
pagrįstai kartu su pranešimu dėl trūkstamų dokumentų buvo grąžinti visi
kiti pareiškėjo pateikti dokumentai, Vyriausiasis administracinis teismas
nurodė, kad teisės aktai dokumentų, pateiktų su prašymu dėl projektavimo
sąlygų sąvado, grąžinimo ar saugojimo nereglamentuoja. Tačiau atsižvelgiant
į tai, jog kiekvienas statytojas (užsakovas) gali laisvai pasirinkti – prašyti
ar neprašyti išduoti projektavimų sąlygų sąvadą, pakartotinai kreiptis ar
nesikreipti su atnaujintais duomenimis ir naujais dokumentais į atsakovą dėl
projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad teisės
aktai nereglamentuoja jokių terminų, per kuriuos statytojas (užsakovas) gali
pakartotinai kreiptis pas atsakovą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo,
teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nebūtų protinga reikalauti iš atsakovo
saugoti statytojo (užsakovo) pateiktus dokumentus ir jų negrąžinti statytojui,
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jei projektavimo sąlygų sąvado rengimo procedūra nėra pradėta, nes
statytojas (užsakovas) gali pakartotinai iš viso nebesikreipti (2008 m. vasario
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–178/2008).
Pastebėtina, kad teisės aktuose nustatytų dokumentų (jų dalies)
nepateikimas yra pagrindas atsisakyti išduoti projektavimo sąlygų sąvadą.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A5–1203/2006 buvo nustatyta, kad
pareiškėjas į atsakovą kreipėsi, prašydamas išduoti dokumentą, kuris leistų
įrengti nepriklausomą šildymo dujomis sistemą. Pastarasis, tokį kreipimąsi
supratęs kaip prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, pareiškėjui atsakė
neigiamai. Spręsdama, ar toks atsakovo sprendimas buvo teisėtas, teisėjų
kolegija pripažino, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo,
kad pagal pareiškėjo pateiktą kreipimąsi, nepateikus jokių kitų įstatymo
reikalaujamų dokumentų, projektavimo sąlygų sąvadas negalėjo būti išduotas
(2006 m. liepos 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–1203/2006).
9.2.2. Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 3 punktas reikalauja,
kad kartu su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą būtų pateikiamas
statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas, kai statinys
rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas. Administracinėje byloje
Nr. A10–635/2005 teisėjų kolegija sprendė, kad, esant įsigaliojusiam Klaipėdos
miesto apylinkės teismo sprendimui, kuriuo teismas suteikė pareiškėjui
teisę atlikti statybos perplanavimo (rekonstrukcijos, remonto) darbus be
bendraturčio sutikimo, atsakovo teiginys, kad projektavimo sąlygų sąvado
gavimui pareiškėjas turėjo pateikti ir bendraturčio sutikimą, yra nepagrįstas
(2003 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–635/2003).
Taigi, vietoje minėtoje teisės normoje nurodyto bendraturčių sutikimo,
kompetentingai institucijai gali būti pateikiamas teismo sprendimas,
kuris leidžia bendraturčiui atlikti atitinkamus statybos darbus bendrosios
nuosavybės objekte (plačiau šiuo klausimu skaitykite šio apibendrinimo 16.1 ir
16.2 punktuose).
9.3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas), gavęs reikiamus dokumentus, per 3
darbo dienas pateikia paraišką teisės aktuose nustatytiems subjektams statinio
projektavimo sąlygoms parengti (pagal kompetenciją) (Statybos įstatymo 20
str. 3 d.).
Kaip jau buvo minėta, statinio projektavimo sąlygomis, be kita ko,
nustatomi statinio statybos privalomieji reikalavimai, jeigu jie nenustatyti
ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose.
Kaip rodo praktika, dėl šios nuostatos taikymo kyla ginčų. Administracinėje
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byloje Nr. A146–71/2009 apeliantai, ginčydami išduotą projektavimo sąlygų
sąvadą, nurodė, kad su ginčo statyba susijusioje teritorijoje yra daug vertingų
želdinių, todėl, jų nuomone, atsakovas privalėjo kreiptis į Aplinkos ministeriją
dėl projektavimo sąlygų išdavimo. Nurodę, jog pagal Statybos įstatymo 2
straipsnio 32 dalies nuostatas atitinkami reikalavimai statinio statybai turi būti
nustatyti atitinkamų institucijų parengtomis statinio projektavimo sąlygomis,
kurios įtraukiamos į bendrąjį projektavimo sąlygų dokumentą – sąvadą tik
tais atvejais, jeigu jie nėra nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti
teritorijų planavimo dokumentuose, apeliantai teigė, kad pirmosios instancijos
teismas nepagrįstai nevertino, ar projektavimo sąlygų sąvade nurodytuose
teritorijų planavimo dokumentuose aplinkosauginės sąlygos yra pakankamos.
Teisėjų kolegija, vertindama minėtus teiginius, pažymėjo, kad duomenų
teritorijų planavimo dokumentuose pakankamumas kiekvienu konkrečiu
atveju turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į numatomo statyti objekto paskirtį
ir statybos vietos ypatumus. Šioje byloje nustačiusi, jog ginčo teritorijoje buvo
vertingų želdinių, kuriems Žvėryno seniūnijos želdynų plėtojimo schemos
sprendiniais nustatytas ypatingas tvarkymo režimas, projektavimo sąlygų
sąvadu statytojui nebuvo nustatytas reikalavimas vadovautis šia schema,
o pagal detaliajame plane esančią Aplinkos ministerijos išvadą šia schema
statytojas įpareigotas vadovautis tik tuo aspektu, kad draudžiama kirsti
saugotinus medžius, teisėjų kolegija pripažino, kad atsakovas šiuo konkrečiu
atveju turėjo kreiptis dėl aplinkosauginių projektavimo sąlygų nustatymo
(2009 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–71/2009).
Tačiau, kaip matyti iš statinio projektavimo sąlygų sąvado turinio,
šiuo sąvadu gali būti nustatomi arba tikslinami tik tam tikros teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, numatyti Statybos įstatymo
2 straipsnio 32 dalyje. Tai reiškia, kad tokie privalomi teritorijų tvarkymo ir
naudojimo režimo reikalavimai kaip teritorijos (žemės sklypo) naudojimo
būdas ir (ar) pobūdis (1), leistinas pastatų aukštis (2), leistinas žemės sklypo
užstatymo tankumas (3) ir leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (4) gali
būti apibrėžiami tik detaliuoju planu. Netgi tuo atveju, kai keičiamas bent
vienas iš šių privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų
(jau nekalbant apie visus), turi būti rengiamas detalusis planas (Teritorijų
planavimo įstatymo 22 str. 1 d. 4 p.). Tuo tarpu, kai keičiami kiti teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, jei jie nepažeidžia įstatymų ar
kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria, gali būti tikslinami
statybos techninio projekto rengimo metu (2009 m. gruodžio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A662–1465/2009).
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9.4. Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi,
projektavimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienų nuo savivaldybės
administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo. Per tą patį laiką projektavimo
sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai, parengia savivaldybės
administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas). Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
A556–1539/2009 yra pabrėžęs, jog būtent tik administracijos direktorius (jo
įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) turi atitinkamas
teises bei pareigas, susijusias su statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimu.
Nei Statybos įstatymas, nei jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai
nenumato jokių išimčių iš šios taisyklės. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija
atmetė pareiškėjo argumentus, jog ginčo projektavimo sąlygų sąvadą turėjo
išduoti apskrities viršininkas (2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556–1539/2009).
9.5. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo
sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais
(naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda
statytojui (užsakovui) (Statybos įstatymo 20 str. 5 d.).
9.5.1. Kaip ir projektavimo sąlygų išdavimo atveju, Vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A15–1797/2005 iš
esmės yra pažymėjęs, jog sisteminė Statybos įstatymo 20 straipsnio 3
dalies 1 punkto ir 20 straipsnio 5 ir 6 dalių normų analizė leidžia padaryti
išvadą, kad projektavimo sąlygų sąvadas turi būti derinamas tik su tokiais
inžinierinių tinklų savininkais ar valdytojais, kurių teikiamomis paslaugomis
statytojas (užsakovas) galės naudotis. Šioje byloje nustačius, kad statytojas,
projektuodamas dujotiekį, objektyviai negalės pasinaudoti galimose dujotiekio
ir šilumos tiekimo tinklų susikirtimo vietose šilumos tiekėjo teikiamomis
paslaugomis, teisėjų kolegija pripažino, jog ginčo projektavimo sąlygų sąvadas
neturėjo būti derinamas su šilumos tiekėju (2005 m. gruodžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A15–1797/2005).
9.5.2. Administracinėje byloje Nr. A5–964/2007 teisėjų kolegija, be
kita ko, vertino, ar teismas gali priimti sprendimą įpareigoti savivaldybės
administraciją išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, kai pastaroji nesikreipė
į atitinkamus subjektus dėl projektavimo sąlygų išdavimo. Šiuo klausimu
Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad projektavimo sąlygų
sąvado paruošimas nėra vien tik savivaldybės administracijos kompetencija.
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Kompleksas projektavimo sąlygų, įrašomų į statinio projektavimo sąlygų
sąvadą – bendras atitinkamų kompetentingų institucijų darbo rezultatas,
įtvirtinamas statinio projektavimo sąlygų sąvade. Pažymėjęs, kad nors
pirmosios instancijos teismas ir pagrįstai pripažino, jog atsakovo atsisakymas
išduoti projektavimo sąlygų sąvadą yra neteisėtas, tačiau, atsižvelgęs į tai,
kad statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra susietas ir su kitomis
institucijomis, privalančiomis pagal savo kompetenciją parengti statinio
projektavimo sąlygas, apeliacinės instancijos teismas pakeitė pirmosios
instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria atsakovas buvo įpareigotas išduoti
projektavimo sąlygų sąvadą. Teisėjų kolegija nurodė, kad savivaldybės
administracija privalo laikytis Statybos įstatymo 20 straipsnio reikalavimų ir
pateikti paraišką atitinkamoms institucijoms statinių projektavimų sąlygoms
parengti bei jas parengus išnagrinėti įstatymų leidėjo nustatytais terminais, ir,
joms pritarus, įrašyti į statinių projektavimo sąlygų sąvadus (2007 m. lapkričio
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–964/2007, Administracinių teismų
praktika Nr. 3(13), 2007 m., p. 141–151; taip pat žr. 2008 m. vasario 29 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756–267/2008).
9.6. Statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos
leidimas. Jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo
minėtas leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius
(jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo
sąlygų sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios
arba pakeičiamos) (Statybos įstatymo 20 str. 10 d.).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje
byloje Nr. A525–681/2009 nusprendė, jog nurodytas teisinis reglamentavimas
reiškia, kad tais atvejais, kai per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų
sąvado gavimo statybos leidimas nėra išduotas, savivaldybės administracijos
direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas)
turi priimti administracinį sprendimą dėl projektavimo sąlygų sąvado
patvirtinimo iš naujo. Be to, nurodytos Statybos įstatymo nuostatos
projektavimo sąlygų sąvado galiojimą sieja būtent su statybos leidimo
išdavimu, o ne su prašymų dėl statybos leidimo išdavimo pateikimu. Teisėjų
kolegija nusprendė, kad aplinkybės, jog statybos leidimo išdavimas buvo
svarstomas keliuose Nuolatinės statybos komisijos posėdžiuose ir užtruko,
nesudaro pagrindo netaikyti minėtų Statybos įstatymo nuostatų (2009 m.
spalio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525–681/2009). Pastebėtina,
kad aplinkybė, jog yra pasibaigęs projektavimo sąlygų sąvado galiojimas,
yra savarankiškas pagrindas atmesti pareiškėjo reikalavimą išduoti statybos
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leidimą (2009 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–310/2009),
taip pat gali sudaryti pagrindą panaikinti jau išduotą statybos leidimą (pvz.,
2009 m. spalio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525–681/2009).
B. Statybinių tyrinėjimų dokumentai
10. Statybinių tyrinėjimų dokumentai rengiami atliekant statybinius
tyrinėjimus, kurie, vadovaujantis Statybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi,
paprastai turi būti atlikti iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais
atvejais – statinio projektavimo bei statybos metu (kai vykdant statybos
darbus paaiškėja statinio projekte nenumatytos aplinkybės).
Statybiniai tyrinėjimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), statinio projektavimo sąlygų sąvade nustatytų inžinerinių tinklų
(kuriuos reikia nutiesti ar esamų bei statomų) ir susisiekimo komunikacijų
sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai,
geotechniniai bei kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai;
kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, – taip pat esamo ir gretimų
statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų
pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai (Statybos įstatymo 2 str. 26 d.).
Iš paminėtos nuostatos matyti, jog įstatymų leidėjas poreikį atlikti
statybinius tyrinėjimus pirmiausia sieja su būtinybe kiek įmanoma sumažinti
galimą neigiamą statybos darbų ir statinio poveikį aplinkai (plačiąja prasme).
Statybinių tyrinėjimų metu nustatytas galimas poveikis aplinkos elementams,
įskaitant greta esančius statinius, yra reikšmingas ir į jį turėtų būti
atsižvelgiama tiek rengiant statinio projektą, tiek eksploatuojant jau pastatytą
statinį, siekiant išvengti, sumažinti, kompensuoti galimą neigiamą poveikį
aplinkai. Pastebėtina ir tai, jog statybiniais tyrinėjimais siekiama įvertinti
ir galimą neigiamą aplinkos poveikį pačiam projektuojamam (statomam,
eksploatuojamam) statiniui ar (ir) jo atskiriems elementams.
Administracinėje byloje Nr. A525–681/2009 teisėjų kolegija sprendė dėl
teisinių padarinių, kurie kyla, jei teisės aktuose nustatytais atvejais statybiniai
tyrinėjimai nėra atliekami. Byloje nagrinėtu atveju buvo numatyta statyti
ypatingą statinį arti kito, t. y. jį prišliejant. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į
paminėtas aplinkybes, taip pat į nustatytas specialiąsias projektavimo sąlygas
statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti, padarė išvadą,
jog statytojas, siekdamas statyti projektavimo sąlygų sąvade nustatytą statinį,
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privalėjo atlikti atitinkamus statybinius tyrinėjimus, susijusius su gretimo
statinio būkle bei galima naujojo statinio statybos įtaka esamo statinio būklei.
Kadangi byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog tokie tyrimai buvo atlikti,
teisėjų kolegija vertino, kad ginčo statybos leidimas išduotas pažeidžiant
Statybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalies reikalavimus, dėl ko yra naikintinas
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.) (2009 m. spalio 19 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525–681/2009).
Administracinėje byloje Nr. A525–310/2009 buvo nagrinėjamas
Nuolatinės statybų komisijos sprendimo atsisakyti išduoti statybos leidimą
viešbučio korpuso statybai ir administracinio pastato rūsio bei palėpės
patalpų rekonstravimui pagrįstumas. Šis sprendimas buvo grindžiamas tuo,
kad pastato atkūrimas nepagrįstas atliktais tyrinėjimais ir istorine medžiaga.
Nustatyta, kad pareiškėjui išduotose projektavimo sąlygose buvo nurodyta
atlikti archeologinius tyrimus, oficinos galinės sienos tyrimus, siekiant
išsiaiškinti buvusio pastato fasadų ir stogo aukštį, statinio perimetrą atkurti
įvertinus istorinius planus ir archeologinių tyrimų medžiagą.
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog archeologiniai tyrinėjimai yra tokie
tyrimai, kai ištisiniais plotais tiriama teritorija, kurioje numatyta nekilnojamųjų
kultūros vertybių tvarkymo metu judinti žemę arba kurią numatyta ištirti pagal
kultūros vertybių apsaugos bei mokslines programas. Tik atlikus archeologinius
tyrimus nagrinėjamu atveju būtų užtikrinti paminklotvarkos sąlygose
įtvirtinti reikalavimai statinio perimetrą atkurti įvertinus archeologinių
tyrimų medžiagą, taip pat būtų išsaugotos nuo sunaikinimo kultūriniame
sluoksnyje esančios kultūros paveldo vertybės. Kadangi minėti tyrimai nebuvo
atlikti, o apie archeologinių tyrimų būtinumą iki pradedant žemės darbus
savo ataskaitoje buvo nurodęs ir žvalgybinius tyrimus atlikęs archeologas,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, jog pareiškėjas
neįvykdė minėto projektavimo sąlygų reikalavimo.
Pasisakydama dėl atliktų žvalgomųjų architektūrinių oficinos
galinės sienos tyrimų, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
juos pripažino nepakankamais, nes šių tyrimų metu nebuvo gauta jokių
duomenų apie buvusio pastato aukštingumą. Iš prie tyrimo išvadų pridėtų
fotonuotraukų matyti, kad žvalgomaisiais tyrimais buvo patikrinta tik labai
nedidelė dalis oficinos pirmojo aukšto lygyje esančios galinės sienos, nors
ta pati siena buvo ir antrojo aukšto bei palėpės lygyje. Kadangi, remiantis
paminklotvarkos sąlygose nurodytu privalomu nurodymu, turėjo būti atliktas
visos oficinos galinės sienos tyrimas, teisėjų kolegija atmetė ir pareiškėjo
argumentus, kad visos sienos tyrimai tikėtinai nebūtų davę jokių rezultatų.
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Šioje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip
pat sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėjas
savo projekto sprendinių dėl numatomo atstatyti pastato perimetro, tūrio
bei aukščio nebuvo pagrindęs istorine-ikonografine medžiaga bei kad
pareiškėjo argumentai, jog tokios medžiagos nėra, yra nepagrįsti. Kadangi
paminklotvarkos sąlygų 7 punkte buvo pateikiamas sąrašas istorinių
šaltinių, o pirmosios instancijos teismo posėdyje buvo pateikta ir tam tikra
istoriografinė medžiaga, teisėjų kolegija pripažino, jog reikiama istorinė
medžiaga buvo ir ji turėjo būti įvertinta nustatant numatomo atstatyti pastato
tiek aukštį, tiek tūrį.
Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad Nuolatinės statybos komisijos nariai –
Miesto kultūros paveldo skyriaus vedėjas bei Kultūros paveldo departamento
Vilniaus teritorinio padalinio atstovas – visiškai pagrįstai savo kompetencijos
ribose nustatė, kad pareiškėjo numatomo atkurti statinio projektas
neatitinka projektavimo sąlygų sąvado reikalavimų bei nepritarė statybos
leidimo išdavimui (2009 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A525–310/2009).
V. Statybos leidimas
A. Statybos leidimo samprata ir teisinis statusas
11. Su statybos leidimu susijusius teisinius santykius reguliuoja Statybos
įstatymo 23 ir 231 straipsniai, kurių nuostatos yra detalizuojamos Statybos
techniniame reglamente STR 1.07.1:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
218 (toliau – ir STR „Statybos leidimas“).
12. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs statybos leidimo apibrėžimo, tačiau
administracinėje byloje Nr. A5–1265/2006 Vyriausiasis administracinis
teismas pažymėjo, kad statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo
subjekto išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti jame nurodytus
statybos darbus. Statybos leidimui negali būti prilyginti jokie kiti viešojo
administravimo subjektų priimami administraciniai aktai. Minėtoje
administracinėje byloje teisėjų kolegija nurodė, kad savivaldybės
administracijos institucijų išduoti leidimai teritorijos aptvėrimui ir žemės
darbams atlikti, nesuteikė teisės rekonstruoti pėsčiųjų dangą ir fontaną. Tai,
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kad šiuose leidimuose buvo nustatytas įpareigojimas atstatyti rekonstrukcijos
metu sugadintas dangas, teisėjų kolegijos teigimu, neatleido statytojo nuo
pareigos, atstatant minėtus statinius, laikytis statybą reglamentuojančių
teisės aktų, t. y. gauti statybos leidimą (2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A5–1265/2006, Administracinių teismų praktika Nr.
10, 2006 m., p. 200–210).
13. Pastebėtina, kad statybos leidimas nėra norminis teisės aktas, nes
jame nenustatytos individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei
skirtos elgesio taisyklės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13
d.). Statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo organo išduotas
dokumentas, suteikiantis teisę konkrečiam subjektui atlikti jame nurodytus
statybos darbus, pagal teisinę paskirtį priskiriamas individualiems teisės
aktams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 14 d.) (2007 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A16–727/2007; taip pat žr.
2006 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS7–654/2006; 2008
m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39–102/2008).
14. Įstatymų leidėjas Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje yra
nustatęs, kad statybos leidimas statinio statybai yra privalomas, išskyrus
nesudėtingo statinio statybą bei paprastojo statinio remonto atlikimą. STR
„Statybos leidimas“ 2 punkte ši nuostata yra detalizuota nustatant, kad
statybos leidimas yra privalomas vykdant naujo statinio statybą, statinio
rekonstravimą, statinio remontą, statinio griovimą bei nekilnojamosios
kultūros vertybės tvarkymo statybos darbus.
15. Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalis nustato, kad jei leidimas per
nustatytą terminą nebuvo išduotas ir statytojui (užsakovui) nepranešta apie
neišdavimo priežastis, statytojas (užsakovas) turi teisę vykdyti statybą be
leidimo, tačiau apie tai raštu praneša statybos leidimą išduodančiam viešojo
administravimo subjektui, kuris pastarąjį raštą privalo įregistruoti kaip
statybos leidimą. Atsisakymą išduoti statybos leidimą statytojas (užsakovas)
gali apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracinėje byloje Nr. A525–67/2008 pareiškėjas skundu teismo
prašė įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių įregistruoti jo
Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalies pagrindu pateiktą raštą kaip statybos
leidimą. Savo atsisakymą atlikti šiuo veiksmus atsakovas (savivaldybės
administracijos direktorius) motyvavo aplinkybe, jog pareiškėjas nepateikė
visų reikalingų Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytų dokumentų.
Spręsdama šį ginčą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pripažino, kad Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalyje numatytas statytojo
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raštas savivaldybės administravimo subjektui privalo būti įregistruotas kaip
statybos leidimas tik tuo atveju, jei statytojas yra pateikęs visus Statybos
įstatymo 23 straipsnio 6 ir 7 dalyje numatytus dokumentus (2008 m. kovo 13
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525–67/2008).
Vertinant Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalyje minimo rašto
reikšmę šio įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje kompetentingai institucijai
numatytų pareigų vykdymo kontekste, paminėtina administracinė byla Nr.
A5–803/2007. Pastarojoje įstatymo nuostatoje įtvirtinta, jog Vyriausybės
įgaliota institucija (kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų
atveju – kartu su už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakinga
institucija), gavusi statytojo (užsakovo) prašymą ar statinio saugos bei
paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų teikimą (bet ne vėliau
kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustačiusi, kad statinio projektavimo
sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų, privalo ne vėliau kaip per 5
dienas pareikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius (suderinęs
pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų
savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų
valstybinės priežiūros institucijomis) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo
Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavimo panaikintų ar pakeistų statinio
projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą
projektavimo sąlygų sąvadą) arba praneštų Vyriausybės įgaliotai institucijai
ir statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių atsisakoma statinio projektavimo
sąlygas panaikinti ar pakeisti. Jeigu savivaldybės administracijos direktorius
atsisako panaikinti ar pakeisti statinio projektavimo sąlygas, ginčas
sprendžiamas teisme statytojo (užsakovo) ar Vyriausybės įgaliotos institucijos
(kai tai susiję su valstybės interesais) iniciatyva.
Šioje byloje atsakovas atsisakymą atlikti minėtus veiksmus motyvavo
paminėtos normos nuostata, kuri, pasak atsakovo, riboja minėtų veiksmų
atlikimo galimybę iki statybos leidimo išdavimo momento, bei teiginiu, kad
trečiojo suinteresuoto asmens raštas yra prilyginamas statybos leidimui.
Tačiau teisėjų kolegija, atmesdama šiuos atsakovo argumentus, konstatavo,
kad tokiu reguliavimu (Statybos įstatymo 20 str. 9 d.) įstatymų leidėjas
nustato papildomą išimtinį statytojo (užsakovo) teisių bei interesų gynimo
būdą, nors numato ir šio subjekto teisę skųsti atsisakymą išduoti leidimą
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl viešojoje teisėje
dominuojančio imperatyvaus (subordinacinio) reguliavimo metodo, teisės
ir pareigos normose nustatomos itin tiksliai ir nesukuriama prielaidų teisės
normas aiškinti plečiamai. Pasak teisėjų kolegijos, administravimo subjektui
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nustatyta tvarka ir terminais neišdavus statybos leidimo ir nepranešus apie
neišdavimo priežastis, atsiranda tik viena pasekmė – statytojas (užsakovas),
raštu pranešęs prieš 5 dienas, turi teisę pradėti statyti. Jokios kitos pasekmės
teisės normomis nenumatytos. Todėl tokiu būdu pradėtą statybą, teisine
prasme plečiamai aiškinant, prilyginti statybos leidimo išdavimo faktui
pagrindo nėra, o pats toks raštas, pagal egzistuojantį teisinį reguliavimą,
negali būti prilyginamas statybos leidimui. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija
konstatavo, jog tretiesiems suinteresuotiems asmenims pateikus Statybos
įstatymo 23 straipsnio 16 dalyje numatytą raštą, neatsirado aplinkybė,
ribojanti atsakovo galimybę vykdyti savo pareigą, numatytą šio įstatymo 20
straipsnio 9 dalyje (2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A5–803/2007).
B. Prašymo išduoti statybos leidimą pateikimas
16. Kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas
(užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti nustatytos
formos prašymą bei Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje, o kai siekiama
gauti leidimą statinio griovimui – 7 dalyje, nurodytus dokumentus.
16.1. Vienas iš kartu su prašymu išduoti statybos leidimą privalomų
pateikti dokumentų, yra žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės
sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise (Statybos įstatymo 23 str.
6 d. 2 p., 20 str. 2 d. 2 p.). Jei statytojas šių dokumentų nepateikia, statybos
leidimas negali būti išduodamas, o Nuolatinės statybos komisijos sprendimas
neišduoti statybos leidimo negali būti pripažįstamas nepagrįstu (pvz., 2007 m.
spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3–976/2007).
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nusprendęs, jog
bendraturčių sutikimas nėra reikalingas, kai atitinkamas turtas buvo įgytas
jau esant išduotam statybos leidimui. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A39–179/2008 teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo, kuris buvo žemės
sklypo dalies bendraturtis, skundą dėl statybos leidimo panaikinimo,
nurodydama, kad ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu kitų žemės
sklypo bendraturčių ar naudotojų nebuvo. Todėl ginčijamam statybos
leidimui išduoti pakako Vilniaus apskrities viršininko sutikimo, o
išduodant statybos leidimą pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos, nes tuo
metu jis nebuvo nei žemės sklypo bendraturtis, nei naudotojas, taip pat jam
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nepriklausė ir pastatai ginčo žemės sklype (2008 m. vasario 8 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A39–179/2008).
16.2. Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 punktu,
kuriame pateikiama blanketinė nuoroda į Statybos įstatymo 20 straipsnio 2
dalies 3 punktą, siekiant gauti statybos leidimą, taip pat būtina pateikti:
1) statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai statinys
rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas;
2) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą
(jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos
sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami
daugiabučio namo bendro naudojimo objektai.
16.2.1. Sprendžiant, ar yra tinkamas bendraturčių sutikimas
numatomiems darbams, reikėtų įvertinti tai, ar bendraturčiai apskritai yra
davę sutikimą ir su kuriais konkrečiais darbais jie yra sutikę, t. y. būtina
išsiaiškinti, ar sutikimas duotas tik bendrai teisei į statybą įgyvendinti, ar
konkretiems statybos darbams atlikti. Taip pat labai svarbu įvertinti tai, kokiu
pagrindu bendraturtis yra davęs sutikimą vykdyti statybas. Pagal Statybos
įstatymą reikalingas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o
konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai
teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti.
Savo ruožtu bendraturčio nesutikimas turi būti protingai motyvuotas bei
akivaizdžiai atskleidžiantis pateikto projektinio pasiūlymo negatyvų poveikį
kito bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto bendraturčio teisėms
ir teisėtiems interesams (2009 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A822–764/2009). Bent vieno iš statinio ar (ir) žemės sklypo
bendraturčio sutikimo atlikti statybos darbus nebuvimas yra pakankamas
pagrindas statybos leidimą pripažinti neteisėtu (2009 m. liepos 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822–885/2009). Taigi, nesant visų bendraturčių
sutikimo, statybos leidimas negali būti išduodamas.
16.2.2. Daugiabučio namo bendro naudojimo objektų rekonstravimo ar
kapitalinio remonto atveju paminėtina, jog Civilinio kodekso 4.85 straipsnio
1 dalis nustato, kad sprendimai dėl bendro naudojimo objektų valdymo
ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma,
jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos
sutartyje nenumatyta kitaip. Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje
įtvirtinta nuostata, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali
būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo
sprendimą. Taigi, butų savininkų rašytiniai sutikimai gali būti įvertinti kaip
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tinkamos formos dokumentai, patvirtinantys butų savininkų sutikimą vykdyti
atitinkamus statybos darbus. Sutikimas (parašai) turi būti duotas būtent
butų savininkų, o ne kitų buto gyventojų, be to, pagal Civilinio kodekso 4.85
straipsnio 1 dalį, kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą,
o jeigu butas nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų
susitarimu turi atstovauti vienas asmuo, kuris turi vieną balsą (2008 m. sausio
24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-101/2008). Nustačius, kad
statybos leidimas buvo išduotas nesant tinkamo bendrojo naudojimo objektų
bendrasavininkių sutikimo, jis gali būti pripažintas neteisėtu iš esmės, t. y.
savo turiniu prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams (2005 m. kovo 23
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14–5/2005, Administracinių teismų
praktika Nr. 7, 2005 m., p. 192–200).
16.2.3. Primintina, kad bendraturčių sutikimas taip pat yra vienas iš
dokumentų, kuris yra pateikiamas kartu su prašymu išduoti projektavimo
sąlygų sąvadą (Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 ir 3 p., 23 str. 6 d. 2 p.). Šiuo
aspektu pastebėtina, jog galutiniai statybos tikslai iš esmės paaiškėja tik
parengus statinio projektą, todėl vienas iš dokumentų, leidžiančių supažindinti
bendrasavininkius (butų, patalpų savininkus) su planuojamais atlikti statybos
darbais yra projektiniai pasiūlymai. Šis dokumentas Statybos įstatymo 2
straipsnio 31 dalyje yra apibrėžiamas kaip eskizinis projektas, kurio tikslas –
išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių
idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui
bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti. Administracinėje
byloje Nr. A822–764/2009 teisėjų kolegija nurodė, jog tokiu atveju, kai
projektiniai pasiūlymai nėra rengiami, bendrasavininkių sutikimas, išreikštas
siekiant gauti projektavimo sąlygų sąvadą, Statybos įstatymo 23 straipsnio
6 dalies 2 punkto požiūriu gali būti nelaikomas tinkamu sutikimu su
statybomis, siekiant gauti statybos leidimą. Kita vertus, tam tikrais atvejais, kai
bendraturčių sutikimas dėl statybos, pateiktas statinio projektavimo sąlygų
sąvadui gauti, duotas juos tinkamai informavus apie būsimas statybas, toks
sutikimas gali būti pripažintas pakankamu ir išduodant statybos leidimą (2009
m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–764/2009; taip pat žr.
2009 m. vasario 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A438–168/2009).
16.2.4. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstamas
ir sąlyginis bendraturčių sutikimas statybos darbams atlikti. Pavyzdžiui, jau
minėtoje administracinėje byloje Nr. A822–764/2009 nustatyta, jog žemės
sklypo bendraturtis Vilniaus apskrities viršininko administracija, valdanti
valstybinę žemę patikėjimo teise, raštu nurodė, jog neprieštarauja statyboms
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žemės sklype, jei tokia statyba atitiks nustatytą teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimą ir tam neprieštaraus kiti sklypo naudotojai. Vertindama
šį raštą, teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad
Vilniaus apskrities viršininko administracijos išreikštas sutikimas su naujo
pastato statyboms yra sąlyginis, t. y. šis bendraturtis neprieštarauja statybai,
jei tam neprieštarauja žemės sklypo naudotojai. Vadinasi, Vilniaus apskrities
viršininko administracijos sutikimas naujo pastato statyboms galioja tik tuo
atveju, jei būtų gauti visų žemės sklypo naudotojų sutikimai. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad bendraturtis turi teisę
kitam bendraturčiui iškelti sąlygas, nenumatytas teisės aktuose, bet tik su
sąlyga, kad jų įgyvendinimas neprieštarautų teisės aktams (2009 m. birželio 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–764/2009).
16.3. Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 punktas, kuriame
pateikiama blanketinė nuoroda į šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą,
statybos leidimui gauti reikalauja, kad statytojas savivaldybės administracijos
direktoriui pateiktų ir žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir
naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
Vienoje iš Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų bylų buvo
nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo dokumento, patvirtinančio žemės
sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę, savivaldybės administratoriui
nepateikė, o apeliacinės instancijos teismo posėdyje pripažino, kad tokio
dokumento iki šiol neturi. Kadangi šis asmuo, atsižvelgiant į STR „Statybos
leidimas“ 15.2 punktą, nepateko ir į STR „Statinio projektavimo sąlygų
sąvadas“ 10.2 punkte išvardintų atvejų sąrašą, kai žemės sklypo nuosavybės
teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų pateikti
nereikia, teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos teismas priėjo
prie teisingos išvados, kad statybos leidimas buvo išduotas pažeidus teisės
normų reikalavimus ir pagrįstai šį statybos leidimą panaikino (2006 m.
birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–1034/2006).
Vertinant, kokie dokumentai gali būti pripažįstami pagrindžiančiais
teisę į žemės sklypo valdymą ir naudojimą, paminėtinas Vyriausiojo
administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A525–67/2008,
kuriame buvo konstatuota, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuria
pripažinta, jog konkretus subjektas turi teisę ne konkurso būdu sudaryti
žemės sklypo nuomos sutartį, tėra tik prielaida tokią sutartį sudaryti ir
savaime žemės nuomos sutarties ar kito dokumento, patvirtinančio pareiškėjo
teisę valdyti ir naudoti žemės sklypą, neatstoja, nes joje nenumatyti esminiai
žemės nuomos sutarties elementai. Teismo nutarties įregistravimas valstybės
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įmonėje Registrų centras tėra tik juridinio fakto įregistravimas, tačiau šis
faktas savaime pareiškėjui nesuteikia teisės naudotis žemės sklypu (2008 m.
kovo 13 d, sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-67/2008).
C. Statybos leidimo išdavimas
17. Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalis nustato, kad savivaldybės
administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) prašymą išduoti statybos leidimą,
minėtą prašymą bei kartu su juo gautus dokumentus perduoda Nuolatinei
statybos komisijai.
Pastarosios komisijos nuostatus, kurie negali prieštarauti Nuolatinės
statybos komisijos pavyzdiniams nuostatams, patvirtintiems Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-696
(toliau – ir Komisijos pavyzdiniai nuostatai), tvirtina savivaldybės taryba
(Komisijos pavyzdinių nuostatų 2 p.).
17.1. Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi, būtent
Nuolatinė statybų komisija privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio
projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos
sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado
reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus
teisės aktus. Šios nuostatos sudaro sąlygas tam, kad statybos leidimas būtų
išduodamas tik tuomet, kai įsitikinama jo pagrįstumu (2009 m. rugpjūčio 27
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–1061/2009).
17.1.1. Pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas iš esmės
yra pripažinęs Nuolatinės statybos komisijos teisę, sprendžiant klausimą
dėl statybos leidimo išdavimo, tikrinti ne tik statinio projekto atitiktį
projektavimo sąlygoms, bet ir pačių projektavimo sąlygų atitikimą teisės
aktų reikalavimams Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525–1239/2009,
be kita ko, buvo sprendžiamas pirmosios instancijos teismo argumento, jog
pareiškėjai, patvirtinus projektavimo sąlygų sąvadą, įgijo teisėtus lūkesčius,
virtusius teise gauti statybos leidimą, jeigu jų parengtas projektas atitiks šio
sąvado reikalavimus, pagrįstumo klausimas. Šiuo atžvilgiu teisėjų kolegija
pabrėžė, jog teisės teorijoje yra laikomasi visuotinai demokratinės visuomenės
bei teisinės valstybės pripažinto principo, kad iš neteisės negali atsirasti
teisė (ex injuria jus non oritur), o toks principas taikomas ir administracinių
teismų praktikoje. Todėl nustačius, kad padarytas pažeidimas, dėl kurio
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buvo patvirtintas teisės aktų reikalavimus neatitinkantis projektavimo
sąlygų sąvadas, negalėjo atsirasti pareiškėjų teisė gauti statybos leidimą, jeigu
statinio projektas atitiks tokį projektavimo sąlygų sąvadą (2009 m. spalio 19 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525–1239/2009).
17.1.2. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nusprendęs, jog
aplinkybės, kad atitinkamos priežastys, lėmusios neigiamo Nuolatinės statybos
komisijos sprendimo priėmimą, buvo pašalintos po pastarojo sprendimo,
jokios įtakos šio sprendimo teisėtumui neturi. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. A3–976/2007 buvo nustatyta, jog komisija 2006 m. birželio 21–22 d.
protokoliniu sprendimu nusprendė nepritarti statybos leidimo išdavimui, nes
statytojas nepateikė bendrasavininkio sutikimo. Teisėjų kolegija, atmesdama
pareiškėjo skundą, nurodė, jog ta aplinkybė, kad bendrasavininkis 2007 m
birželio 1 d. raštu nurodė neprieštaraująs rekonstrukcijai (su tam tikromis
sąlygomis), nesudaro pagrindo kitaip vertinti minėto Nuolatinės statybos
komisijos sprendimo, nes šis raštas yra pateiktas atsakovui jau priėmus
ginčijamus sprendimus (2007 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A3–976/2007). Atkreiptinas dėmesys, kad panašiose į minėtą situacijose iš
esmės niekas netrukdo pareiškėjams, gavusiems bendrasavininkio sutikimą,
iš naujo kreiptis dėl statybos leidimo išdavimo, vietoje to, kad ginčyti teisme
atsisakymą jį išduoti.
17.1.3. Administracinėje byloje Nr. A525–681/2009 teisėjų kolegija
pastebėjo, kad Nuolatinės komisijos nariams ar nariui pateikus pastabas
dėl pateikto techninio projekto atitikimo projektavimo sąlygoms, į tokias
pastabas turi būti atsižvelgiama ir techninis projektas atitinkamai pataisomas.
Statytojui nesutinkant su Nuolatinės statybos komisijos sprendimu neišduoti
statybos leidimo ir atitinkamai nesutinkant su pateiktomis pastabomis, toks
sprendimas gali būti skundžiamas teismui. Be to, Nuolatinė statybos komisija,
net ir asmeniui (komisijos nariui), pateikusiam pastabas, nedalyvaujant
kitame komisijos posėdyje, negali priimti sprendimo išduoti statybos leidimą,
jeigu į anksčiau pateiktas pastabas nebuvo atsižvelgta, atitinkamai pakeičiant
statinio techninį projektą. Teisėjų kolegija nurodė, jog šis statybos leidimų
išdavimo procedūros pažeidimas sudaro vieną iš pagrindų naikinti ginčo
statybos leidimą (2009 m. spalio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A525–681/2009).
18. Nuolatinė statybos komisija protokolu įformina statinio projekto
patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos
direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui)
išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti.
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Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos
leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės
administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojui) (Statybos įstatymo 23 str. 9 d.).
18.1. Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik
tuo atveju, kai visi Nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos
leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos
leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti statytojui (užsakovui)
jo prašomo statybos leidimo (Statybos įstatymo 23 str. 9 d.). Šia nuostata
nuosekliai vadovaujamasi administracinių teismų praktikoje (pvz., 2009 m.
kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–310/2009). Pastebėtina,
kad Nuolatinės statybos komisijos sprendimas neišduoti statybos leidimo,
įformintas protokolu, laikytinas individualiu administraciniu aktu ir gali būti
skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
(2008 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-145/2008).
Apskundus Nuolatinės statybos komisijos sprendimą neišduoti statytojui
(užsakovui) jo prašomo statybos leidimo, atsakovais šiose bylose laikomi
subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį,
nepritarė statybos leidimo išdavimui (Statybos įstatymo 23 str. 9 d.).
18.2. Kaip minėta, Nuolatinės statybos komisijos sprendimas išduoti
statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo
neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo
įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Taigi
savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas) neturi diskrecijos teisės statybos
leidimo išdavimo atžvilgiu. Savivaldybės administracijos direktorius yra
saistomas Nuolatinės statybos komisijos sprendimu. Jis turi veikti taip, kaip
nurodyta – išduoti statybos leidimą arba jo neišduoti (2009 m. vasario 12
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–234/2009). Tačiau šiuo atžvilgiu
pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje iš esmės
laikosi nuoseklios pozicijos, jog minėta aplinkybė nereiškia, kad turi būti
skundžiamas ne statybos leidimas, bet minėtos komisijos sprendimas (pvz.,
2008 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1476/2008;
2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1320/2008).
Savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto valstybės
tarnautojo) atsisakymo išduoti statybos leidimo teisinis statusas yra
atskleistas administracinėje byloje Nr. A10–661/2007. Šioje byloje Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos
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teismas teisingai sprendė, jog minėtas atsisakymas daro įtaką pareiškėjų
teisėms ir pareigoms, todėl pagrįstai konstatavo, kad atsakovo raštas atsisakyti
išduoti statybos leidimą yra individualus administracinis sprendimas (2007
m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–661/2007).
D. Statybos leidimo galiojimas, jo panaikinimas
19. Išduotas statybos leidimas galioja 10 metų (statyti laikiną statinį
– iki leidime nurodyto laiko, kuris priklauso nuo statinio naudojimo
paskirties), o leidimas griauti – 3 metus (Statybos įstatymo 23 str. 17 d.).
Įstatymas nenumato galimybės pratęsti statybos leidimo galiojimą, pasibaigus
nurodytiems terminams.
Iki 2002 m. liepos 1 d. galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 18
straipsnio 6 dalis nustatė, kad leidimas statyti statinį galioja 5 metus, o to
paties straipsnio 7 dalyje buvo nustatyta, kad minėto leidimo galiojimą galima
pratęsti iki statybos pabaigos, bet ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
Tačiau šiuo metu galiojančios įstatymo nuostatos numato 10 metų statybos
leidimo galiojimo terminą ir nenumato galimybės šio termino pratęsti.
Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad iki 2002 m. liepos 1 d. išduoto statybos
leidimo galiojimas gali būti pratęsiamas, jeigu į kompetentingą instituciją
su prašymu dėl pratesimo buvo kreiptasi iki minėto leidimo galiojimo
pasibaigimo (2006 m. liepos 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2–
1161/2006). Administracinėje byloje Nr. A2–488/2007 teismas pripažino, jog
1996 m. gegužės 27 d. statybos leidimas, kurį papildyti pageidavo pareiškėjas,
kreipimosi į atsakovą metu nebegaliojo, nes 1999 m. lapkričio 25 d. pastatyti
statiniai priėmimo-perdavimo aktu buvo priimti naudoti, todėl ir dėl šios
priežasties statybos leidimas negalėjo būti papildomas. Teismas taip pat
atmetė apeliantų argumentus, jog, vadovaujantis Statybos įstatymo 23
straipsnio 17 dalies nuostata, pagal kurią statybos leidimas galioja 10 metų,
statybos leidimas vis dar galioja, nes pastaroji nuostata įsigaliojo nuo 2002
m. liepos 1 d (Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX583 redakcija), tai yra po to, kai jau buvo baigęsis byloje aptariamo statybos
leidimo ir jo pratęsimo galiojimo terminas (2007 m. gegužės 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A2–488/2007). Be to, administracinėje byloje
Nr. A4–1511/2006 teisėjų kolegija pabrėžė, kad statybos leidimą pratęsia
tik jį išdavęs viešojo administravimo subjektas, todėl sprendimą pratęsti
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statybos leidimo galiojimą priėmus kitiems subjektams, toks sprendimas
yra laikytinas neteisėtu (2006 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A4-1511/2006). Pažymėtina, jog pripažinus statybos leidimo galiojimo
pratęsimą neteisėtu, tokio leidimo galiojimo terminas skaičiuojamas nuo jo
pirminio išdavimo (ar teisėto pratęsimo) dienos (2006 m. liepos 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A2–1161/2006).
Sprendžiant išduoto statybos leidimo galiojimo klausimą, paminėtina
ir administracinė byla Nr. A525–969/2008, kurioje pareiškėjas, ginčydamas
statinio statybos sustabdymo aktą, nurodė, jog statybos darbus atliko
pagal jam išduotą statybos leidimą ir nesutiko su pirmosios instancijos
teismo ir atsakovo argumentais, jog minėtas leidimas yra negaliojantis.
Byloje nustatyta, kad 1997 m. lapkričio 3 d. statybos leidimu pareiškėjui
suteikta teisė įsirengti gyvenamąsias patalpas pastogėje. Minėto leidimo
galiojimas buvo pratęstas iki 2007 m. lapkričio 3 d., o 2006 m. rugpjūčio 2
d. pripažinimo tinkamu naudoti aktu atsakovo sudaryta komisija pripažino
butą tinkamu naudoti. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija atmetė minėtus pareiškėjo
argumentus, nurodydama, kad tais atvejais, kai atitinkamo statybos leidimo
pagrindu atlikti statinio statybos darbai ir jų pagrindu sukurtas rezultatas
jau yra pripažintas pripažinimo tinkamu naudoti aktu, toks statybos
leidimas nebegalioja, todėl jo pagrindu negali būti atliekami nauji statybos
darbai, kuriems atlikti reikalingas statybos leidimas (2008 m. spalio 13 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525–969/2008).
20. Kitų nei bendrojo galiojimo termino pasibaigimas aplinkybių, kada
statybos leidimas nustoja galioti, sąrašas yra pateikiamas Statybos įstatymo
23 straipsnio 18 dalyje. Vienas iš statybos leidimo galiojimo pasibaigimo
pagrindų – jei nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo pradėtas statyti 3
metus arba nebuvo pripažintas tinkamu naudoti per 10 metų. Iki šių terminų
pabaigos statybos leidimas gali būti pratęstas Aplinkos ministerijos nustatyta
supaprastinta tvarka. Statytojas (užsakovas), šiems terminams pasibaigus
norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į savivaldybės administracijos
direktorių (jo įgaliotą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją)
dėl naujo statybos leidimo išdavimo (Statybos įstatymo 23 str. 18 d. 3 p.).
Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalies 2 punktu, statybos
leidimas taip pat netenka galios, jį panaikinus teismo sprendimu.
20.1. Kaip ir bet kuris individualus administracinis aktas, statybos
leidimas administracinio teismo gali būti panaikintas, pripažinus jį neteisėtu
iš esmės, t. y. savo turiniu prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams,
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neteisėtu dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas,
ar (ir) neteisėtu dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros,
ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą
bei sprendimo pagrįstumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89
str. 1 d.). Taigi, sprendžiant statybos leidimo panaikinimo (jo galiojimo
nutraukimo) klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi išaiškinti ir
įvertinti faktines bylos aplinkybes tuo aspektu, ar prašyme panaikinti (jau
išduotą) statybos leidimą nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas
nutraukti leidimo galiojimą ir tolimesnį statybos vykdymą. Atliekant tokį
įvertinimą, nesant įstatymo nustatytų leidimo panaikinimo kriterijų, teismas
turi vadovautis bendraisiais Statybos įstatymo pradmenimis ir jų prasme,
taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 str. 5 d.) (2004 m. spalio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A11–807/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6, 2004 m., p. 212–224).
Vyriausiasis administracinis teismas minėtais Administracinių bylų teisenos
įstatymo pagrindais išduotus statybos leidimus yra pripažinęs iš esmės ar iš
dalies neteisėtais, kai, pavyzdžiui:
20.1.1. jie prieštarauja teritorijų planavimo dokumentams. Rengiamas
ir tvirtinamas statybos leidimas, be kita ko, turi atitikti galiojančius teritorijų
planavimo dokumentus (Statybos įstatymo 23 str. 9 d.). Pažymėtina ir tai,
jog tam tikrais atvejais gali susiklostyti situacija, kai statybos leidimas jo
išdavimo metu atitinka teritorijų planavimo dokumentus, tačiau vėliau
pastarieji dokumentai pripažįstami neteisėtais (panaikinami). Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A3–
64/2007, kurioje išspręstas ir klausimas dėl detaliojo plano, kurio pagrindu
išduotas statybos leidimas, teisėtumo bei šis planas buvo panaikintas, nurodė,
kad neteisėto detaliojo plano pagrindu išduotas statybos leidimas taip pat
yra naikintinas (2007 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A3–64/2007);
20.1.2. statinio projektas, pagal kurį išduotas statybos leidimas,
prieštarauja projektavimo sąlygoms. Būtent šią aplinkybę, kaip pagrindą
panaikinti statybos leidimą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija nurodė administracinėje byloje Nr. A442–1336/2008. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad apylinkės teismui pripažinus negaliojančiu daugiabučio namo
savininkų bendrijos išduotą sutikimą, kuris buvo įtrauktas į projektavimo
sąlygų sąvadą, trečiųjų suinteresuotų asmenų statybos projektas dalyje
dėl nuotekų išvadų prieštarauja projektavimo sąlygų sąvade nurodytiems
reikalavimams, o tai yra pagrindas panaikinti tretiesiems suinteresuotiems
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asmenims išduotą statybos leidimą dalyje dėl nuotekų išvadų į pastatą (2008
m. liepos 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A442–1336/2008);
20.1.3. statybos leidimas išduotas neturint statinio ar (ir) žemės
sklypo savininko ar bendrasavininkių sutikimo atlikti statybos darbus.
Administracinėje byloje Nr. A822–885/2009 teisėjų kolegija, atsižvelgdama į
tai, kad nagrinėtu atveju išduodant statybos leidimą statinio rekonstravimui
turėjo būti gauti visų bendraturčių sutikimai, sprendė, jog aplinkybė,
kad vienas iš bendraturčių nedavė sutikimo, yra pakankamas pagrindas
konstatuoti, jog ginčo statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai (2009 m.
liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–885/2009; taip pat žr. 2007
m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje .Nr. A3–976/2007; 2008 m. gegužės
22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525–785/2008; 2009 m. lapkričio 6 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A662–1247/2009);
20.1.4. egzistuoja kitos aplinkybės, leidžiančios taikyti Administracinių
bylų teisenos įstatyme numatytus administracinio akto panaikinimo
pagrindus.
20.2. Pastebėtina, jog tam tikrais atvejais statybos leidimas gali būti
naikinimas ne visas, bet iš dalies. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442–
1336/2008 Vyriausiasis administracinis teismas, pripažinęs, jog projektavimo
sąlygų sąvado, kurio pagrindu išduotas ginčijamas statybos leidimas,
dalis, susijusi su statinio nuotekų sistemos prijungimu prie pareiškėjui
priklausančių tinklų, buvo neteisėta, panaikino statybos leidimą dalyje dėl
nuotekų išvado į pastatą (2008 m. liepos 17 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A442–1336/2008).
Administracinėje byloje Nr. A662–1247/2009 nustatyta, kad pareiškėjas
buvo davęs sutikimą rekonstruoti nuosavybės teise statytojui priklausančias
patalpas įrengiant antrąjį aukštą bei mansardą, t. y. sutikimas buvo duodas
tik konkretiems darbams atlikti. Kadangi dėl inžinerinių tinklų tiesimo
šiame sutikime nebuvo pasisakyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad minėtas
sutikimas negalėjo būti vertinamas kaip tinkamas susitarimas dėl inžinerinių
tinklų tiesimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies
3 punkto ir STR „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 15.4 punkto prasmėmis.
Atsižvelgdamas į tai, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino statybos
leidimą dalyje dėl inžinerinių tinklų tiesimo (2009 m. lapkričio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A662–1247/2009).
20.3. Pabrėžtina, kad tam tikrais atvejais vien formalių pažeidimų,
susijusių su statybos leidimu, nustatymas nesudaro pagrindo panaikinti šį
leidimą, jei nėra pažeisti viešieji ar trečiųjų asmenų interesai, o asmuo, kuriam
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išduotas statybos leidimas, elgėsi sąžiningai. Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje buvo konstatuota, kad asmuo leidimo statybai gavimo
proceso metu elgėsi sąžiningai ir buvo įgijęs teisėtus lūkesčius gauti leidimą
statybai, jei jis teisėtai atliko visus būtinus veiksmus statybos leidimui gauti,
pateikė visus tokiam sprendimui reikiamus dokumentus ir:
– pagrįstai negalėjo numatyti, kad viešojo administravimo subjektas
statybos leidimo išdavimo proceso metu pažeis formalias procedūras;
– nepateikė viešojo administravimo subjektui jokių apgaulingų,
neteisingų ar neišsamių duomenų, siekdamas statybos leidimo išdavimo;
– viešojo administravimo subjektui, išdavusiam leidimą statybai, buvo
žinomos visos faktinės ir teisinės aplinkybės, susijusios su sprendimu išduoti
statybos leidimą, ir iki apeliacinės instancijos teismo posėdžio dienos šios
aplinkybės nėra pakitusios;
– statybos leidimas tiesiogiai nepažeidė nei viešojo intereso, nei kitų
asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų;
– remiantis išduotu statybos leidimu jau buvo atliktos didelės
investicijos į statybą (2005 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A15–1797/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8, 2005 m., p. 359–375).
VI. Statybos tam tikrose teritorijose ypatumai
A. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje
21. Siekiant statyti statinius tikslinės žemės ūkio paskirties žemėje,
paprastai pirmiausia turi būti rengiami detalieji planai, keičiantys pagrindinę
tikslinę žemės naudojimo paskirtį (Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 d.
2–3 p.). Išimtį iš šios bendros taisyklės įstatymų leidėjas numato tik ūkininko
sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo
turizmo) pastatų statybai, kurios sąlygas įtvirtino Ūkininko ūkio įstatyme.
Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalis nustato, kad nerengiant detaliųjų planų,
žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą,
išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose
teritorijose. Ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio,
šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai statomi nuosavybės teise priklausančiame
žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.
22. Dėl statybų žemės ūkio pagrindinės tikslinės paskirties žemėje
paminėtina, kad iki 2008 m. kovo 1 d. pagrindinės tokių statybų nuostatos
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buvo įtvirtintos Statybų privačioje žemėje reglamente, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 (toliau –
ir Statybų privačioje žemėje reglamentas).
Kaip nurodė Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A5–685/2007, iš minėto Statybų privačioje žemėje
reglamento sisteminio aiškinimo matyti, kad jame reglamentuojami statybų
teisiniai santykiai privačioje žemės ūkio paskirties žemėje. Reglamento
1.5 punkte numatyta bendra taisyklė, kad vykdyti statybą privačios žemės
ūkio paskirties žemės sklypuose galima tik pagal patvirtintus detaliuosius
planus ir nustatyta tvarka pakeitus pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį,
o reglamento 1.1–1.4 punktai numato išimtis, kada minėtos taisyklės galima
nesilaikyti – išimtys susijusios su nustatyta tvarka įregistruoto ūkininko ūkio
sodybų statybomis. Pagal šio teisės akto 1.1 ir 1.2 punktus, ūkininko ūkio
savininkai ir nuomininkai išnuomotoje ūkininko žemėje turi teisę statyti
naują ūkininko ūkio sodybą su jų ūkinei veiklai reikalingais pastatais vietoje,
kuri yra numatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte (2007 m. liepos 5
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5–685/2007). Taigi norimos statyti
ūkininko ūkio sodybos vieta turi būti nustatyta dar prieš svarstant prašymą
dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, t. y. tokios vietos nebuvimas
yra pakankamas pagrindas netenkinti prašymo dėl projektavimo sąlygų
sąvado išdavimo (2008 m. balandžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A143–675/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 4(14), 2008 m., p. 51–58;
2009 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–819/2009).
Administracinėje byloje Nr. A575–1585/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, jog
ūkininko ūkio sodybą gali statyti nuomininkas išnuomotoje ūkininko žemėje
ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui bei asmuo naudojamoje ūkininko
žemėje pagal panaudos sutartį ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui,
jeigu tai leidžiama žemės nuomos (panaudos) sutartimi. Atsižvelgdama
į paminėtą, taip pat į tai, jog pareiškėjas nebuvo žemės sklypo savininkas ir
nuomojo jį ne iš ūkininko, teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas neturi
teisės statyti naują ūkininko ūkio sodybą nuomojame žemės sklype (2008 m.
rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1585/2008).
Statybų privačioje žemėje reglamento 1.4 punktas nustatė, kad
privačios žemės ūkininkų ūkiai gali būti skaidomi į du ar daugiau sklypų
(išskyrus įstatymų numatytus atvejus), o atidalytą žemės sklypą nustatytąja
tvarka įregistravus kaip ūkininko ūkio žemėnaudą, jame nustatytąja tvarka
gali būti kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba. Aiškindama šią nuostatą,
administracinėje byloje Nr. A8–1143/2007 teisėjų kolegija yra pažymėjusi,
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jog siekiant įkurti naują ūkininko ūkio sodybą iš ūkininko ūkio atidalintame
žemės sklype, nereikia keisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties
(2007 m. gruodžio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8–1143/2007).
Be to, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teisės
aktai neįtvirtina aiškaus draudimo ūkininkui kurti ne vieną naują ūkininko
ūkio sodybą skirtinguose žemės sklypuose, kurie yra įregistruoti kaip
ūkininko ūkio žemėnauda (pvz. 2007 m. liepos 5 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A5–685/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A5-964/2007). Vis dėlto Statybų privačioje žemėje reglamento 1.4 punkte
įtvirtintu atveju, kuriant naują ūkininko ūkio sodybą atidalintame sklype,
būtina laikytis tam tikrų reikalavimų: 1) teisę kurti ūkininko ūkio sodybą
turi ūkininkas; 2) ūkininko ūkio sodyba gali būti kuriama tik tokiame žemės
sklype, kuris yra atidalintas iš ūkininko ūkio ir įregistruotas Ūkininkų ūkių
registre kaip ūkininko ūkio žemėnauda (2007 m. gruodžio 17 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A8–1143/2007).
B. Statyba miško žemėje
23. Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad miško žemė –
apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai,
miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai
krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame
pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės
linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai,
poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.
Iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Žemės įstatymo 26 straipsnio
1 dalies 3 punkte. Tai reiškia, jog miško ūkio paskirties žemėje leistina tik
specializuotų statinių statyba: medienos sandėlių bei kitų susijusių su mišku
įrenginių, poilsio aikštelių, žvėrių pašarų aikštelių statyba (2009 m. gegužės 22
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–353/2009). Pagal nustatytą paskirtį
miškų ūkio žemė negali būti urbanizuojama (2007 m. rugsėjo 21 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A18–778/2007).
Paminėtina, jog Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarime
konstatavo, kad minėti Miškų įstatyme ir Žemės įstatyme nustatyti ribojimai
– ypač atsižvelgiant į miškų, kaip ypatingų nuosavybės teisės objektų, pobūdį,
jų ypatingą ekologinę, socialinę ir ekonominę reikšmę aplinkai – negali
būti laikomi neproporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui,
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kad savininkų nuosavybės teisės varžomos labiau negu leidžia Konstitucija.
Miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai. Miškams, palyginti su kitais
objektais, įstatymu gali būti nustatytas specialus, ypatingas teisinis režimas
(Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas). Ypatinga ekologinė,
socialinė ir ekonominė miško reikšmė aplinkai lemia miško savininkų
nuosavybės teisės tam tikrus apribojimus ir suvaržymus (Konstitucinio Teismo
1998 m. birželio 1 d. nutarimas).
Administracinių teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai asmenys
norimus statyti statinius įvardinę kaip miškų ūkio paskirties, realiai siekia
pastatyti visai kitos paskirties statinius. Šiuo atveju paminėtina administracinė
byla Nr. A3–754/2007, kurioje konstatavusi, kad miškų ūkio paskirties žemėje
gali būti statomi tik medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrenginiai
ir nurodžiusi, jog Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte (2001
m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 redakcija) nustatyta, kad statinio
architektūra turi atitikti statinio paskirtį, teisėjų kolegija pripažino, jog ginčo
statybos leidimas buvo išduotas poilsio (pirties), o ne miško ūkio paskirties
statiniui statyti. Neteisėtai išduoti statybos leidimai buvo panaikinti (2007 m.
rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3–754/2007).
Administracinėje byloje Nr. A14–663/2007 buvo sprendžiamas ginčas dėl
valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus reikalavimo sustabdyti statybos
darbus miško žemėje ir atkurti iškirstą mišką. Byloje nebuvo ginčo, jog golfo
laukų statyba iš dalies vyko dviejuose miškų ūkio paskirties žemės sklypuose,
nepakeitus šios žemės tikslinės paskirties teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau
pareiškėjas teigė, jog ginčo darbams atlikti jis turėjo statybos leidimą. Teisėjų
kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, pripažino, jog pareiškėjo vykdomi
golfo laukų statybos darbai prieštaravo miškų apsaugą reglamentuojančių
įstatymų nuostatoms, o vertindama aplinkybę, jog statybos darbai miškų ūkio
paskirties žemėje buvo vykdomi turint galiojantį statybos leidimą, – nurodė,
kad tokio leidimo ar kito administracinio akto buvimas negali paneigti
imperatyvių Miškų įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų normų, draudžiančių
naudoti miško žemę ne pagal tikslinę paskirtį. Priešinga prielaida prieštarautų
bendrajam teisės principui, kad iš neteisės negali atsirasti teisė, juolab kad
pareiškėjas turėjo pareigą ir galimybę kreiptis dėl tikslinės žemės paskirties
pakeitimo prieš pradėdamas vykdyti minėtus statybos darbus (2007 m.
birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–663/2007).
24. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad
miško ūkio paskirties žemėje negalima atstatyti ir buvusių sodybų. Statybos
miško ūkio paskirties žemėje santykius reglamentuojantys Miškų įstatymas
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ir Žemės įstatymas nenumato išimčių dėl statinių inter alia sodybų statybos
esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų
liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose), todėl
akivaizdu, jog teisė į statybą miško ūkio paskirties žemėje negali būti realizuota
(2008 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–643/2008).
Administracinėje byloje Nr. A556–206/2008 teisėjų kolegija, konstatavusi, kad
sodybos statyba miško ūkio paskirties žemėje nėra galima, atsisakė svarstyti
pareiškėjo argumentus, ar yra galima statinių inter alia sodybų statyba žemės
sklype, patenkančiame į hidrografinio draustinio teritoriją, pagal Saugomų
teritorijų įstatymą. Teismas nurodė, kad nors galimybė atstatyti pastatus
buvusiose sodybose yra numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatyme, tačiau egzistuojantis draudimas atlikti tam tikrus veiksmus pagal
vieną teisinį reglamentavimą negali būti įveiktas kitu to paties objekto teisiniu
reglamentavimu, suteikiančiu teisę atlikti tam tikrus veiksmus, todėl sodybos
statyba saugomoje teritorijoje, esančioje miško ūkio paskirties žemėje, yra
negalima (2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–
206/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 4(14), 2008 m., p. 59–69; taip pat
žr. 2008 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575–1346/2008; 2008
m. spalio 13 d, nutartį administracinėje byloje Nr. A63–1721/2008; 2009 m. kovo
13 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A822–362/2009;2009 m. balandžio 30 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822–579/2009).
C. Statyba saugomose teritorijose
25. Statybos saugomose teritorijoje ypatumus, be kita ko, reguliuoja
Saugomų teritorijų įstatymas. Priklausomai nuo saugomos teritorijos rūšies,
įstatymų leidėjas yra nustatęs skirtingus ūkinės veiklos, įskaitant statybą,
ribojimus.
26. Vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8
punktu, gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su
draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir
buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba
kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, nustatant juridinį
faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose
ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius
šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50
metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Aiškindama pastarąją
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nuostatą administracinėje byloje Nr. A11–681/2005, teisėjų kolegija nurodė, jog
joje yra nustatytos dvi išimtys iš bendro draudimo – kai statoma (numatoma
statyti) esamos ar buvusios sodybos teritorijoje ir kai statoma (numatoma
statyti) draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo
dokumentuose nustatytoje vietoje. Nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija
nurodė, kad pareiškėjo nurodytų sklypų teritorijoje nebuvo ir nėra sodybų,
todėl pirmoji iš nurodytų išimčių pareiškėjo atžvilgiu netaikytina, tuo tarpu
antrosios išimties galimumą sąlygoja nuoroda į atitinkamas (statybai leistinas)
vietas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo
dokumentuose. Pažymėjusi, jog pareiškėjo norimos panaudoti užstatymui
vietos taip pat nėra suplanuotos ir bendrojo planavimo dokumentuose, teisėjų
kolegija pripažino, jog šiam atvejui netaikytina ir antroji iš nurodytų išimčių
(2005 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–681/2005).
27. Statybos ypatumus paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose, be
kita ko, reguliuoja Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnis.
Esamose sodybose už pakrantės apsaugos juostos ribų, teritorijų planavimo
dokumentuose numatytose vietose, gali būti statoma tik po vieną ne didesnio
kaip 25 kvadratinių metrų bendrojo ploto su priklausiniais ir ne aukštesnę kaip
4 metrų (aukštis skaičiuojamas nuo užstatomo sodybos ploto žemės paviršiaus
vidurkio) asmeninio naudojimo pirtį be rūsio. Kitų statinių dydžiai nustatomi
apsaugos reglamentuose (Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d.).
Administracinėje byloje Nr. A17–59/2007 teisėjų kolegija pažymėjo, jog
teisės akto leidėjas minėtoje nuostatoje vartoja sąvoką „esamose sodybose“,
kuri naudojantis lingvistiniu teisės aiškinimo metodu interpretuotina,
kaip esamuoju laiku esanti sodyba. Pripažinęs, kad pareiškėjas siekia
statinio atstatymo žemės sklype, kuriame nėra jokių trobesių, Vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, kad Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio
6 dalyje esantys apribojimai ir suvaržymai taikytini tik atliekant statybos
darbus esamose sodybose, bet nėra skirti vietovei be statinių. Atsižvelgdama
į tai, teisėjų kolegija pripažino, jog atsakovo atsisakymas pritarti parengtam
statinio projektui, remiantis minėta įstatymo nuostata, yra nepagrįstas (2007
m. lapkričio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17–59/2007).
28. Saugomų teritorijų įstatymas suteikia teisę atstatyti statinius
buvusiose sodybose ne tik paviršinio vandens apsaugos zonose (20 str. 3
d. 4 p.), bet ir gamtiniuose bei kompleksiniuose draustiniuose (9 str. 2 d. 8
p.; kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra
pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą),
išskyrus atvejus, numatytus teritorijų planavimo dokumentuose.
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Tačiau įstatymų leidėjas, skirtingai nei draustinių atveju, eksplicitiškai
nėra numatęs galimybės atstatyti buvusių sodybų valstybinių (regioninių)
parkų teritorijose, todėl gali kilti klausimas dėl minėtos teisės realizavimo
tuo atveju, kai žemės sklypas, kuriame siekiama atstatyti buvusią sodybą,
yra gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje, esančiame valstybinio
(regioninio) parko teritorijoje.
Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad,
atsižvelgiant į draustiniuose saugomų kompleksų ir objektų (vertybių)
ypatumus, draustinių nuostatai, apsaugos reglamentai, kiti šio įstatymo
5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys
dokumentai, taip pat draustinių tvarkymo planai ir projektai gali papildomai
riboti kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos išteklių naudojimą, statinių statybą,
teritorijos lankymą ir kita. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. I3–7/2007, iš šios teisės
normos bei Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnio seka, kad Saugomų
teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytas bendrojo
pobūdžio draudimas gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose statyti
su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius gali būti papildomai
apribotas apsaugos reglamentuose, saugomų teritorijų nuostatuose, saugomų
teritorijų planavimo dokumentuose, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos
dalių ar paveldo objektų tipiniuose ir (ar) individualiuose apsaugos, taip pat
saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose, įskaitant
laikinus reglamentus; apsaugos sutartyse, draustinių tvarkymo planuose
ir projektuose. Todėl, nors draustiniai ir regioniniai parkai yra skirtingos
saugomų teritorijų sistemos dalys, priklauso skirtingoms saugomų teritorijų
kategorijoms, tačiau tais atvejais, kai į regioninio parko teritoriją patenka
draustinio teritorija, šiam draustiniui yra taikomos ne tik draustinio, bet
ir regioninio parko režimą nustatančios nuostatos (2007 m. vasario 23 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I3–7/2007,
Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11), 2007 m,, p. 44–53). Taigi tais atvejais,
kai valstybinio parko, į kurio teritoriją įeina gamtinis ar kompleksinis
draustinis, tvarkymo, apsaugos reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai
ir (ar) kiti statybą šiose teritorijose reguliuojantys teisės aktai nustato
papildomus statybos atitinkamoje teritorijoje, inter alia buvusiose sodybose,
ribojimus, Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas,
vadovaujantis to paties straipsnio 7 dalimi, negali būti taikomas.
Tačiau pastebėtina, jog situacija yra kitokia tais atvejais, kai veiklą
valstybiniuose parkuose reguliuojančiuose dokumentuose (tvarkymo,
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apsaugos reglamentuose, teritorijų planavimo dokumentuose ir kt.) ribojimai
buvusių sodybų atstatymui gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose
nėra nustatyti, ar atitinkami dokumentai nėra parengti.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A14–682/2005 buvo sprendžiamas
klausimas dėl teisės atstatyti buvusią sodybą kompleksiniame draustinyje,
kuris priklausė Pajūrio regioninio parko teritorijai, o pastarosios teritorijos
atitinkami tvarkymo planai nebuvo patvirtinti. Šioje byloje teisėjų kolegija
pažymėjo, kad draustinis, kuriame yra ginčo žemės sklypas, yra itin griežto
(konservacinio) apsaugos režimo saugoma teritorija, ji gali būti sudėtine
valstybinio parko dalimi (kaip ginčo atveju), iš šių aplinkybių išplaukia išvada,
kad įstatymų leidėjas negalėjo nustatyti švelnesnio veiklos režimo draustinyje
negu valstybiniame parke, t. y. nelogiškas būtų toks teisinis reglamentavimas,
pagal kurį draustinyje būtų leidžiama atstatyti buvusias sodybas, o visoje
parko teritorijoje tokia veikla būtų draudžiama. Atsižvelgdama į tai, teisėjų
kolegija pripažino pareiškėjo teisę atstatyti buvusią sodybą ginčo teritorijoje
(2005 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–682/2005; taip
pat žr. 2006 m. spalio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2–1734/2006).
29. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A14–894/2007, buvusios sodybos faktas gali būti
įrodomas trimis skirtingais būdais: pirma, fizinių statinių ar sodų liekanų
buvimu; antra, tos teritorijos planais, žemėlapiais ar pan. dokumentais,
kuriuose pažymėta buvusi sodyba; trečia, nustatant sodybos buvimo tam
tikroje vietoje juridinį faktą, jeigu nėra išlikę nei fizinių, nei grafinių sodybos
buvimo įrodymų (2007 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–
894/2007; taip pat žr. 2006 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A11–1834/2006).
29.1. Buvusios sodybos faktą įrodant fiziniu statinių ar sodų liekanų
buvimo būdu, pateikiami įrodymai turi būti pakankami ir patikimi. Kaip
pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
A146–300/2008, įrodinėjant buvusios sodybos faktą statinių ir (ar) sodų
liekanų fizinio buvimo būdu, įrodymais gali būti bet kurie faktiniai duomenys,
nustatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 2 dalyje
nurodytomis priemonėmis.
Nagrinėjant klausimą dėl statinių buvimo fakto paprastai
susiduriama su sudėtingu įrodymų vertinimu. Vienoje iš teismo išnagrinėtų
administracinių bylų pareiškėja teigė, kad žemės sklype yra išlikę buvusių
sodybviečių liekanos, stambūs pamatiniai akmenys, vaismedžiai, o pirmosios
instancijos teismas sprendime nurodė, jog yra išlikę buvusių sodų liekanų.
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Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad į bylą
nepateikta vaizdo (fotonuotraukų su atitinkamais aprašais, schemomis ir kt.)
bei kitų įrodymų, kuriais remdamasis teismas galėtų vertinti, ar buvusios
sodybos (sodybų) faktas nagrinėjamu atveju gali būti įrodytas statinių ir (ar)
sodų liekanų fizinio buvimo būdu. Pareiškėjos pateiktoje istorinėje pažymoje
yra kalbama apie buvusių sodybų vietose aptinkamus didelius akmenis,
sulaukėjusius vaismedžius, senus medžius. Remiantis vien šiuo istorinės
pažymos teiginiu, nėra pagrindo daryti išvadą, kad buvusios sodybos faktas
yra įrodytas statinių ir (ar) sodų liekanų fizinio buvimo būdu (2008 m. kovo 7
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–300/2008).
Sprendžiant įrodymų apie buvusią sodybą pakankamumo ir
patikimumo klausimą, paminėtina administracinė byla A14–894/2007.
Šioje byloje buvo nustatyta, kad pažymą apie buvusią sodybą išdavusi ir
kaip liudytoja apklausta Aukštadvario seniūnė nurodė, jog ginčo sklype
auga kriaušė, yra dauba, akmenų (pavieniai, nesubetonuoti), pamatų nėra
išlikę, ir tai, liudytojos teigimu, leidžia manyti, jog toje vietoje galėjo būti
statiniai. Tuo tarpu byloje buvusioje sklypo fotonuotraukoje nebuvo matyti,
kurioje vietoje yra tariamai ar tikrai išlikę statinių pamatų fragmentai. Kita
liudytoja (Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus specialistė), Aukštadvario
regioninio parko direkcijai pateikusi pažymą, kad pareiškėjos žemės sklype
nėra išlikusių buvusių statinių, teismo posėdžio metu paaiškino, kad pati
ginčo sklype nebuvo ir faktinės padėties nematė. Dėl šių aplinkybių teisėjų
kolegija pripažino, kad išvardinti įrodymai yra prieštaringi ir neišsamūs, todėl
jų pagrindu negalima daryti vienareikšmiškos išvados, ar ginčo sklype yra
fiziškai išlikusios buvusios sodybos liekanos. Apeliacinės instancijos teismas
bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2007 m. spalio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–894/2007).
29.2. Administracinėje byloje Nr. A146–300/2008 pareiškėja, įrodinėdama
buvusios sodybos faktą tos teritorijos planų, žemėlapių ar panašių
dokumentų, kuriuose pažymėta buvusi sodyba, pateikimo būdu, pirmosios
instancijos teismui pateikė istorinę pažymą, kurią jos užsakymu 2005 metais
parengė nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistas. Pasak teisėjų
kolegijos, įstatymai istorinio-archyvinio dokumento sąvokos neapibrėžia.
Pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje pateiktą sąvoką,
dokumentas – juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota
informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos. Pastarasis
įstatymas nustato, kad nacionalinį dokumentų fondą sudaro valstybės ir
savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų veiklos
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dokumentai, Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių
įstaigų ir įmonių veiklos dokumentai, taip pat valstybės archyvuose saugomi
dokumentai (Dokumentų ir archyvų įstatymo 3 str. 1 d.). Valstybinę archyvų
sistemą sudaro Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, valstybės archyvai, kitos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos
archyvų departamento įsteigtos įstaigos (Dokumentų ir archyvų įstatymo 5
str. 2 d.). Minimas įstatymas taip pat nustato, kad asmenys turi teisę prieiti prie
Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų, išskyrus tuos dokumentus, prie
kurių priėjimą riboja įstatymai, teikti prašymus dėl atitinkamų dokumentų
pateikimo (Dokumentų ir archyvų įstatymo 19, 21 str.). Atsižvelgdama į šias
nuostatas, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog istoriniu–archyviniu dokumentu
gali būti laikomas nustatyta tvarka iš Nacionalinio dokumentų ar kito fondo
(muziejaus, kt.) gautas dokumentas, kuriame užfiksuota atitinkamo Lietuvos
istorijos laikotarpio informacija. Tuo atveju, jei buvusios sodybos faktas
įrodinėjamas tos teritorijos planais, žemėlapiais ar panašiais dokumentais,
teismas turi vertinti pateiktus įrodymus (istorinius–archyvinius dokumentus
ir kitus įrodymus) patikimumo ir pakankamumo aspektais. Apžvelgiamoje
byloje teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjos pateikta istorinė pažyma
nėra istorinis–archyvinis dokumentas, o pažymą pasirašiusio asmens
pateiktas atitinkamos medžiagos vertinimas. Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 straipsnio 1, 2, 6 dalies prasme, istorinė pažyma (originalus
dokumentas su priedais) yra leistinas įrodymas ir gali būti vertinama kartu
su kitais įrodymais, tačiau teismui turėjo būti pateiktos ne pačios pareiškėjos
patvirtintos dokumentų kopijos, o tie dokumentai, kuriuos pareiškėjai
pateikė atitinkamos įstaigos (archyvai, muziejai, kt.), taip pat pareiškėjos
susirašinėjimo su archyvais, muziejais, ar kitomis įstaigomis dokumentai
(užklausos, atsakymai), įrodantys šaltinį, iš kurio istorinis–archyvinis
dokumentas buvo gautas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos
teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pasiūlyti pareiškėjai pateikti
istorinės pažymos originalą su atitinkamais priedais ir tuos istorinius –
archyvinius dokumentus, kuriuos pareiškėjai pateikė atitinkamos įstaigos
(archyvai, muziejai, kt.), taip pat pareiškėjos susirašinėjimo su dokumentų
pateikėjais dokumentus (2008 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A146–300/2008).
29.3. Administracinėje byloje Nr. A556–2001/2009 buvo nustatyta, kad
pirmosios instancijos teisme pareiškėjas buvusios sodybos faktą įrodinėjo
statinių ir (ar) sodų liekanų fizinio buvimo būdu, tačiau iki bylą pradedant
nagrinėti apeliacine tvarka, apylinkės teismas civilinėje byloje priėmė
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sprendimą, kuriuo nusprendė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad
pareiškėjui priklausančiame žemės sklype yra buvusi sodyba ir yra išlikę
buvusios sodybos statinių bei sodo liekanų. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
pareiškėjas pasinaudojo kitu būdu nustatant buvusios sodybos buvimo
vietą ir nusprendė, kad nustatytas buvusios sodybos faktas iš naujo šioje
byloje nebeįrodinėtinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 str. 2
d.). Tai konstatavusi, teisėjų kolegija panaikino pirmosios instancijos teismo
sprendimą. Pastebėtina, kad šioje byloje juridinę reikšmę turintis faktas
buvo nustatytas jau po teismo sprendimo apygardos administraciniame
teisme priėmimo. Tačiau, kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo
sprendimo, tai nesukliudė atsižvelgti į šį faktą, bylą nagrinėjant apeliacine
tvarka (2009 m. birželio 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A556–2001/2009).
Kitoje administracinėje byloje teisėjų kolegija, be kita ko, siekė
išsiaiškinti, ar pareiškėjo pateikta apylinkės teismo nutartis, kuria byla dėl
pareiškėjo prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ginčo žemės
sklype stovėjo klojimas, buvo nutraukta, yra reikšminga Saugomų teritorijų
įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymui. Nurodžiusi, kad iš minėtos
teismo nutarties matyti, jog pareiškėjas prašė nustatyti ne buvusios sodybos,
o atskiro statinio (klojimo) buvimo faktą ir atsižvelgdama į tai, jog nurodyta
civilinė byla buvo teismo nutraukta, teisėjų kolegija pripažino, jog to pakanka
konstatuoti, kad nurodyta teismo nutartis Saugomų teritorijų įstatymo 9
straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymo požiūriu nėra reikšminga (2008 m. liepos
1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–806/2008).
VII. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti
30. Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 ir 3 dalis nustato, kad pastatytą,
rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti
naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) naudoti
galima, kai jis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažįstamas
tinkamu naudoti. Detali šio proceso tvarka nustatyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. 242 (toliau – ir STR „Statinių pripažinimo tinkamais naudotis
tvarka“). Pats statinio pripažinimas tinkamu naudoti – nustatyta tvarka
sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys
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pastatytas pagal statinio projektą ir yra tinkamai įvykdyti statinio projekto
sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems
statinio esminiams reikalavimams (STR „Statinių pripažinimo tinkamais
naudoti tvarka“ 9.6 p.).
31. Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias,
priklausomai nuo statinio rūšies, skiria STR „Statinių pripažinimo tinkamais
naudoti tvarka“ 10 punkte nurodyti subjektai. Pastarųjų subjektų atsisakymo
sudaryti minėtą komisiją atžvilgiu paminėtina administracinė byla Nr. AS438–
497/2009. Šioje byloje teisėjų kolegija nusprendė, jog apskrities viršininko
administracijos raštas (atsisakymas sudaryti statinio pripažinimo tinkamu
naudoti komisiją) vertintinas kaip administracinis aktas, t. y. administracinis
sprendimas, kuris pareiškėjui sukelia konkrečias teisines pasekmes (juo
atsisakyta sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją ir
pripažinti tinkama naudoti rekonstruotą skystų dujų degalinę), todėl gali
būti skundžiamas administraciniam teismui (2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438–497/2009).
32. Vadovaujantis STR „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
15 punktu, statytojas (užsakovas), kreipdamasis į Statinių pripažinimo
tinkamais naudoti komisiją, privalo jai pateikti statybos techninę ir vykdymo
dokumentaciją, nurodytą minėto Reglamento 3 priede, ir statinio pripažinimo
tinkamu naudoti akto projektą. Administracinėje byloje Nr. A5–781/2007
nustačiusi, jog komisijai nebuvo pateikti visi minėtame Reglamente nustatyti
dokumentai, teisėjų kolegija pripažino, kad dėl šios priežasties Statinio
pripažinimo tinkamu naudoti aktas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu
(2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–781/2007; taip pat
žr. 2008 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261–124/2008; 2009
m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822–453/2009). Paminėtina,
kad kai trūksta minėtų dokumentų, jie neatitinka nustatytų reikalavimų
bei pastebėjus statinio neatitikimus šiems dokumentams, komisija pateikia
statytojui (užsakovui) šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą komisijos
narių (pagal kompetenciją) ir komisijos pirmininko. Pašalinus sąraše
išvardytus neatitikimus, statytojas (užsakovas) suderina su komisija naują
statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą (STR „Statinių pripažinimo
tinkamais naudotis tvarka“ 16 p.).
33. Pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo
dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte
numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo
sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
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(reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas (STR „Statinių
pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 17 p.). Nustačius nebaigtus statybos ir
montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, statinys negali
būti pripažįstamas tinkamu naudoti. Kita vertus, ta aplinkybė, kad teismo
nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo draudžiama tam
tikrą laiko tarpą vykdyti statybos darbus, neužkerta kelio pripažinti statinį
tinkamu naudoti, jei yra tenkinamos aukščiau minėtos sąlygos (2007 m.
liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–670/2007). Pastebėtina, kad,
pastatas negali būti pripažintas tinkamu naudoti, nepatikrinus jo atitikimo
galiojančio ir nustatyta tvarka patvirtinto detaliojo plano sprendiniams (2005
m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14–242/2005).
34. Priėmusi teigiamą sprendimą, Statinių pripažinimo tinkamais
naudoti komisija įformina Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
34.1. Išaiškinimą dėl pastarojo akto teisinio statuso Vyriausiasis
administracinis teismas pateikė administracinėje byloje Nr. A20–63/2008.
Šioje byloje teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad įstatymų leidėjas suteikia
įgaliojimus atitinkamiems viešojo administravimo subjektams sudaryti
komisijas statinio pripažinimo tinkamu naudoti faktui nustatyti, o statinio
pripažinimo tinkamu naudoti aktą numato kaip privalomąjį statybos proceso
baigimo dokumentą, kurio gavimas statytojui sukelia pareigą įregistruoti
statinį Nekilnojamojo turto registre, nurodė, jog statinio pripažinimo tinkamu
naudoti aktas laikytinas administraciniu aktu, kurį nustatyta tvarka gali skųsti
teismui kiekvienas suinteresuotas subjektas, kuris turi pagrindą manyti,
kad šiuo aktu buvo pažeistos jo teisės ir teisėti interesai (2008 m. sausio 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A20–63/2008). Administracinėje byloje
Nr. A2–1049/2004 Vyriausiasis administracinis teismas, pabrėžęs, jog statinio
pripažinimo tinkamu naudoti tikslas yra tik įvertinti statinio atitikimą
statinio projektiniams reikalavimams bei įstatymo nustatytiems esminiams
statinio reikalavimams, konstatavo, kad minėtas aktas nekeičia civilinės teisės
subjektų prievolinių santykių, neapsunkina prievolių vykdymo bei nėra
juridinis faktas, nulemiantis juridinių asmenų pasibaigimą (2004 m. gruodžio
30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2–1049/2004).
34.2. Minėto akto forma yra nustatyta STR „Statinių pripažinimo
tinkamais naudoti tvarka“ 4 priede. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A248–626/2008, minėtame priede pateikiamas akto
blankas yra rekomendacinis, o reikalavimai akto formai nustatyti pačiame
Reglamente ir jų privaloma laikytis. Jei aktas Reglamento reikalavimų
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neatitinka, tai gali būti pagrindas panaikinti atliktą statinio teisinę
registraciją Nekilnojamojo turto registre (2008 m. balandžio 11 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A248–626/2008).
34.3. STR „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 35
punktas nustato, kad jei statinys pripažintas tinkamu naudoti pažeidus
įstatymus, poįstatyminius teisės aktus arba šį Reglamentą, jo pripažinimo
tinkamu naudoti aktą atšaukia komisiją paskyrusi institucija iki šio
statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Tuo atveju, jei
statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau
įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas, teismui
pripažinus statinio registravimą negaliojančiu.
Taigi, kaip matyti iš paminėto, įregistravus statinį, nėra galimas 35
punkte numatytas statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimas
administracine tvarka ir šis aktas gali būti panaikintas tik teismine tvarka.
Teismui panaikinus šį aktą, jo pagrindu atlikta teisinė registracija taip pat
turėtų būti panaikinama (2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A5–781/2007).
VIII. Statinio statybos sustabdymas
35. Statybos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
turi teisę sustabdyti statinio statybą savo iniciatyva arba kai reikalauja
savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės atstovas, statinio
saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucija (jei
įstatymai ir kiti teisės aktai nesuteikia jai teisės sustabdyti statinio statybą
ar griovimą), statytojas (užsakovas), statinio projektuotojas, atliekantis
statinio projekto vykdymo priežiūrą, statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
Statybos įstatymo 33 straipsnį detalizuoja Statybos techninis reglamentas
STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-243 (toliau – ir STR „Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas“). Nuo 2010 m. balandžio 1
d. įsigalioja minėtą reglamentą pakeisiantis naujas Statybos techninis
reglamentas STR 1.09.06:2009 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-555.
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36. Aiškindamas nuostatas dėl statybos sustabdymo, Vyriausiasis
administracinis teismas yra pabrėžęs, kad vien iniciatyva ar reikalavimas dėl
statinio statybos sustabdymo nėra savarankiškas teisinis pagrindas sustabdyti
statinio statybą. Privalomojo pobūdžio patvarkymas gali būti priimtas, t.
y. statinio statybos sustabdymo aktas gali būti surašytas tik tokiu atveju,
kai nustatoma bent viena iš aplinkybių, išvardintų Statybos įstatymo 33
straipsnio 2 dalyje (2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A556–271/2008).
Pažymėtina, kad nors lingvistine prasme statinio statybos sustabdymas
pagal Statybos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytų
subjektų reikalavimą yra institucijos, vykdančios valstybinę statybos
priežiūrą, teisė, vis dėlto, kaip konstatavo Vyriausiasis administracinis
teismas administracinėje byloje Nr. A756–73/2009, esant įstatyme nustatytiems
pagrindams, minėta institucija privalo sustabdyti statybą. Šioje byloje teisėjų
kolegija vertindama, ar valstybinę statybos priežiūrą vykdanti institucija
pagrįstai atsisakė sustabdyti statybos darbus ir kreiptis į teismą dėl statybos
leidimo panaikinimo, nurodė, jog šių institucijų įgalioti pareigūnai, veikdami
nustatytos kompetencijos ribose turi teisę sustabdyti statinio statybą ir
kreiptis į teismą Statybos įstatymo4 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais
atvejais (Statybos įstatymo 27 str. 6 d. 1 p.). Institucija sustabdyti statinio
statybą turi teisę (nurodydama statybos ar griovimo sustabdymo terminą),
kai yra pateiktas prašymas (pareiškimas) teismui dėl statybos leidimo
panaikinimo pagal šio Įstatymo 23 straipsnio 19 dalį (Statybos įstatymo 33
str. 2 d. 2 p.). Pagal šioje nuostatoje nurodytą Statybos įstatymo 23 straipsnio
19 dalį, minėta institucija turi teisę sustabdyti savivaldybės mero (jo
įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos
tarnautojo) išduoto statybos leidimo galiojimą nuo prašymo (pareiškimo) dėl
šio leidimo panaikinimo pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo, jei
šie viešojo administravimo subjektai kreipėsi į teismą dėl leidimo panaikinimo.
Lingvistiniu teisės aiškinimo metodu analizuodama pastarąją Statybos
įstatymo nuostatą, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog būtent šioje nuostatoje
yra įtvirtinta valstybinę statybų priežiūrą vykdančios institucijos teisė, o šią
nuostatą vertinant sisteminiu teisės aiškinimo metodu Statybos įstatymo 27
straipsnio 4 dalies 2 punkto kontekste – ir pareiga, kreiptis į teismą dėl statybos
leidimo panaikinimo, kai statinio statyba pažeidžia teritorijų planavimo
dokumentus bei sustabdyti statybos leidimo galiojimą ir tuo pačiu vykdomus
4

Pabrėžtina, kad šioje byloje buvo analizuojama ir remiamasi Statybos įstatymo nuostatomis,
galiojusiomis iki 2010 m. sausio 1 d.
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statybos darbus (2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A756–73/2009; taip pat žr. 2009 m. liepos 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A822–815/2009). Pažymėtina, jog tokiu atveju, kai valstybinę statybos priežiūrą
vykdanti institucija kreipiasi į teismą dėl statybos leidimų panaikinimo, teisę
stabdyti statybos leidimus ši institucija įgyja nuo to momento, kada skundas
dėl statybos leidimo panaikinimo būna priimtas teisme (2009 m. vasario 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A261–191/2009).
Šiuo klausimu taip pat paminėtina, jog Vyriausiasis administracinis
teismas nustatęs, kad nėra duomenų, jog statinys yra pastatytas arba yra
statomas, sprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti valstybinę statybos priežiūrą
vykdančią instituciją surašyti statybos sustabdymo aktą (2009 m. gruodžio 17
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–1470/2009).
37. Esant statybos sustabdymo pagrindams, vadovaujantis Statybos
įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, statinio statybą sustabdęs statybos valstybinę
priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas surašo Statybos
sustabdymo aktą, nurodydamas įvykdytų statybos darbų mastą. Pastarojo
akto forma yra patvirtinta STR „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas“.
37.1. Nors poįstatyminiai teisės aktai nustato Statybos sustabdymo akto
formą ir turinį, tačiau vien formalūs turinio pažeidimai nėra pakankamas
pagrindas tokį aktą pripažinti neteisėtu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A822–815/2009 teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo
išvada, kad nors skundžiamas statybos sustabdymo aktas ne visiškai atitiko
STR „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 1
priede nurodyto statybos sustabdymo akto reikalavimų (nepilnai apibrėžtas
statybos sustabdymo pagrindas, nenurodytas sustabdymo terminas,
nepateiktos nuotraukos), tačiau šie pažeidimai nelaikytini esminiais, dėl kurių
skundžiamas statybos sustabdymo aktas galėtų būti pripažintas neteisėtu, nes
šiuo atveju buvo teisinis pagrindas sustabdyti statybos darbus (2009 m. liepos
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–815/2009).
37.2. Dėl aptariamo teisės akto sukeliamų pasekmių statybos dalyviams,
paminėtina administracinė byla Nr. A63–2009/2008, kurioje nustatyta, kad
pareiškėjas buvo statybos, kuri skundžiamu aktu atsakovo sustabdyta,
rangovas, vykdęs darbus pagal statybos rangos sutartį. Teisėjų kolegija,
spręsdama klausimą dėl pareiškėjo, kaip proceso šalies, tinkamumo, nurodė,
jog skundžiamas Statybos sustabdymo aktas sukėlė rangovui teisines
pasekmes, nes jis prarado teisę vykdyti minėtą rangos sutartį, todėl pripažino,
jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjas turi
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reikalavimo teisę ginčyti statybos darbų sustabdymo aktą, sukeliantį jam
teisines pasekmes (2008 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A63–2009/2008; taip pat žr. 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS822–557/2008).
IX. Savavališka statinio statyba ir jos padarinių šalinimas
A. Savavališkos statinio statybos samprata
38. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis nustato, kad savavališka
statinio statyba, be kita ko, tai statinio (jo dalies) statyba be nustatyta tvarka
gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas
jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar
kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat – kai teismas statybos leidimą
pripažino neteisėtu.
Taigi savavališkas statybas įstatymų leidėjas pirmiausia sieja su statyba
neturint statybos leidimo ar kito privalomojo dokumento. Šiuo atžvilgiu
atkreiptinas dėmesys, jog Statybos įstatymas numato keletą išimčių, kada
statybos leidimas ar kiti privalomi dokumentai nėra reikalingi, todėl
Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas ginčus dėl atitinkamo
statinio statybos pripažinimo savavališku, kiekvieną kartą vertina, ar
konkretiems statybos darbams statybos leidimas buvo reikalingas.
Administracinėje byloje Nr. A2–1037/2006 teisėjų kolegija nurodė, jog
aplinkybė, kad pareiškėjas ginčo statinius statė, neturėdamas jokių privalomų
statybos dokumentų, yra aiškus pagrindas pripažinti ginčo statybą savavališka.
Byloje pareiškėjas teigė, jog jis siekė pastatyti nesudėtingus statinius, tačiau,
kaip nurodė teisėjų kolegija, net ir sutikus su tokiais pareiškėjo teiginiais,
ginčo statyba vis tiek turėtų būti pripažinta savavališka. Pareiškėjas ginčo
statinius statė teritorijoje, kuri priklauso saugomai teritorijai (apsaugos zonai)
bei kultūros paveldo objekto (nekilnojamos kultūros vertybės) teritorijai.
Statant nesudėtingus statinius tokio pobūdžio teritorijose, yra reikalingas
supaprastintas statinio projektas su kompetentingų valstybės tarnautojų
pritarimais statybai, o pareiškėjas neturėjo ir tokių dokumentų (2006 m.
birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A2–1037/2006; taip pat
žr. 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A5–1265/2006,
Administracinių teismų praktika Nr. 10, 2006 m., p. 200–210).
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Statinio statybą galima pripažinti savavališka ir atsižvelgiant į statybos
darbų tikslus, nors atitinkami statiniai dar nėra pastatyti, rekonstruoti,
remontuoti ar nugriauti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A5–1265/2006
teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad pagal
numatytų atlikti darbų mastą ir tikslą – iš esmės pertvarkyti esamą sulaužytą
fontano aikštės dangą, fontaną, ir sukurti naują šių statinių kokybę – atliekami
darbai yra statinio rekonstrukcija, todėl jų atlikimą, neturint statybos leidimo,
pripažino savavališka statyba (2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A5–1265/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 10, 2006 m., p.
200–210).
39. Savavališka statyba taip pat pripažįstama statinio (jo dalies) statyba
turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju – turint
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį
dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y.
keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis,
leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma
saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio
laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos
reikalavimų (Statybos įstatymo 2 str. 71 d.).
40. Pabrėžtina, kad sisteminė ir lingvistinė Statybos įstatymo nuostatų,
reguliuojančių savavališką statybą ir jos padarinių šalinimą, analizė leidžia
konstatuoti, jog tam, kad atitinkamus darbus būtų galima pripažinti
savavališkais statybos darbais Statybos įstatymo prasme, be kita ko, būtina
konstatuoti, jog tokiais darbais yra siekiama pastatyti (sumontuoti, nutiesti)
naują arba rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Taigi būtina
prielaida imtis teisinių priemonių, numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnyje,
t. y. savavališkos statybos padarinių šalinimo, yra aplinkybės, jog vykdoma
statinio (Statybos įstatymo prasme) statyba, konstatavimas.
Vienoje iš Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų bylų buvo
skundžiami savavališkos statybos, statybos sustabdymo aktai ir reikalavimas
pašalinti savavališkos statybos padarinius, kurie buvo priimti atsakovui
(atsakovo pareigūnui) konstatavus, kad pareiškėja savavališkai vykdė
statybos darbus, t. y. valydama kūdrą, esančią Trakų raj., padidino jos plotą
dvigubai (iki 3 000 kv. m). Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
atsižvelgusi į aukščiau paminėtas nuostatas, atkreipė dėmesį į tai, kad byloje
nėra įtikinamų įrodymų, kad pareiškėja, vykdydama aptariamus darbus, būtų
naudojusi (ar ketinusi naudoti) kokius nors statybos produktus, todėl kūdra,
dėl kurios buvo surašyti skundžiami aktai, negali būti pripažinta statiniu
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Statybos įstatymo prasme. Dėl šios priežasties apeliacinis skundas buvo
patenkintas, minėti aktai panaikinti, nes nenustatytas savavališkos statinio
statybos faktas (2009 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A502–1158/2009).
B. Savavališkos statybos aktas
41. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą
pagal Statybos įstatymo jiems priskirtą kompetenciją, nustatę, kad statinys
pastatytas ar statomas savavališkai, nedelsdami dviem egzemplioriais surašo
savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai
vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems
aktą pasirašytinai arba registruotu laišku (Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.).
Pastebėtina, jog iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusioje Statybos įstatymo
28 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakcijoje eksplicitiškai nebuvo numatyta
valstybinę statybų priežiūrą atliekančio pareigūno teisė surašyti savavališkos
statybos aktą dėl jau pastatyto statinio. Tačiau, kaip pažymėjo teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A822–1470/2009, vien ta aplinkybė, kad surašius
savavališkos statybos aktą pagal Statybos įstatymą viena iš savavališkos
statybos padarinių šalinimo priemonių yra pareikalavimas nugriauti
pastatytą statinį, rodo, kad savavališkos statybos aktas gali būti surašytas ne
tik dėl statomo, bet ir dėl pastatyto statinio (2009 m. gruodžio 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822–1470/2009).
Savavališkos statybos akto paskirtis bei jo santykis su įpareigojimu
pašalinti savavališkos statybos padarinius atsispindi administracinėje byloje
Nr. A2–1037/2006, kurioje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pripažino, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog
atsakovas, surašydamas ginčijamą savavališkos statybos aktą, privalėjo šiame
akte nurodyti įpareigojimus pareiškėjui dėl savavališkos statybos padarinių
šalinimo. Pasak teisėjų kolegijos, pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 1
dalį, savavališkos statybos akto surašymo ir savavališkos statybos padarinių
šalinimo procedūros yra aiškiai atskirtos. Savavališkos statybos akto
pagrindinė paskirtis yra užfiksuoti savavališkos statybos faktą. Savavališkos
statybos padarinių šalinimo procedūros yra atliekamos bei konkrečios šių
padarinių šalinimo priemonės (įpareigojimai statytojui) yra nustatomos jau
po savavališkos statybos akto surašymo. Ginčijamu savavališkos statybos aktu
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atsakovas būtent ir užfiksavo savavališkos statybos faktą. Dėl savavališkos
statybos padarinių šalinimo šiuo atveju vėliau buvo priimti kiti aktai (2006 m.
birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A2–1037/2006).
42. Pabrėžtina, jog, kaip nurodė Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A822–700/2009, remiantis Statybos
įstatymo 28 straipsnio 1 dalies nuostatomis, savavališkos statybos aktas
surašomas ne tik dėl baigto statyti statinio Statybos įstatymo 2 straipsnio 2
dalies prasme, bet ir dėl vykdomos statinio statybos, kuri pažeidžia šį įstatymą
ir kitus teisės aktus (2009 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822–700/2009). Taip pat, remiantis Statybos įstatymo 28 ir 33 straipsnių
nuostatomis, surašius savavališkos statybos aktą, pareigūnai, atliekantys
statybos valstybinę priežiūrą, turi pareikalauti iš statytojo ir rangovo (jei
darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus (2009
m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–815/2009; plačiau apie
statybos sustabdymą skaitykite VIII skyriuje „Statybos sustabdymas“).
C. Savavališkos statybos padarinių šalinimas
43. Savavališkos statybos aktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
jo surašymo dienos turi būti pateikiamas Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui ar jo įgaliotam
administracijos padalinio vadovui (Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 3 p.), kuris,
vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, jį išnagrinėja ir ne
vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos
priima vieną iš šių sprendimų:
1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo
lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal
reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar savavališkai pastatytą
jo dalį ir sutvarkyti statybvietę;
2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas 1 punkte nurodytas sprendimas.
Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios
kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir Specialioji
teismingumo kolegija) praktikoje buvo ne kartą konstatuota, jog valstybinę
statybos priežiūrą vykdančių institucijų įpareigojimai (reikalavimai) pašalinti
savavališkos statybos padarinius, nors ir yra priimami viešojo administravimo
subjekto, tačiau ne viešojo administravimo srityje, o sprendžiant klausimus
savininko teisių įgyvendinimo procese ir įgyvendinant teisės normų
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priskirtas funkcijas civilinių teisinių santykių srityje. Įpareigojimai pašalinti
savavališkos statybos padarinius yra civilinio teisinio pobūdžio įpareigojimai,
turintys tiesioginės įtakos galimai neteisėtai statomo (rekonstruojamo,
perstatomo) statinio savininko nuosavybės teisėms (Civilinio kodekso
4.103 straipsnis), todėl ginčai dėl tokių įpareigojimų turi būti nagrinėjami
bendrosios kompetencijos teisme (pvz., Specialiosios teismingumo kolegijos
2006 m. liepos 10 d., 2007 m. balandžio 17 d., 2008 m. spalio 2 d., 2009 m.
liepos 16 d. nutartys). Tokios pozicijos nuosekliai laikosi ir Vyriausiasis
administracinis teismas (pvz., 2006 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS6–390/2006; 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS438–511/2009; 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS442–633/2009).
44. Reikalavimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius
nevykdymo teisinės pasekmės buvo analizuojamos administracinėje byloje Nr.
N444–225/2008. Vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinio
teisės pažeidimo bylą, kurioje asmuo buvo patrauktas administracinėn
atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnį
už tai, kad nevykdė Utenos apskrities viršininko įsakyme išdėstyto nurodymo
nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
ginčui aktualioje Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnio
redakcijoje nedetalizuojama, kokio pobūdžio teisėto nurodymo nevykdymas
užtraukia administracinę atsakomybę pagal šį straipsnį, todėl nagrinėjamoje
byloje būtina nustatyti, ar Utenos apskrities viršininko įsakymu duotas
įpareigojimas gali būti laikomas nurodymu minėto straipsnio taikymo
prasme. Įvertinusi ginčui aktualias Statybos įstatymo, o taip pat ir iki 2007
m. gegužės 16 d. galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento
STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas“, nuo 2007 m. gegužės 16 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-243 patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ nuostatas, kolegija konstatavo,
kad Utenos apskrities viršininko įsakymas, kurio neįvykdžius apeliantui buvo
inkriminuotas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnio
1 dalyje numatytas pažeidimas, buvo priimtas vykdant savavališkų statybų
padarinių šalinimo procedūras, tačiau, kaip matyti iš teisinio reglamentavimo,
Statybos įstatymas numato konkrečias ir vieninteles minėto reikalavimo
(nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar
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savavališkai pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę) neįvykdymo pasekmes
– apskrities viršininko administracija teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl
įpareigojimo vykdymo.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teisiniai draudimai ar įpareigojimai,
kuriuos pažeidus gali būti taikoma griežta administracinė atsakomybė,
prilygstanti baudžiamajai atsakomybei už baudžiamuosius nusižengimus,
turi būti aiškiai suformuluoti, kad asmeniui nekiltų jokių abejonių dėl tam
tikrų santykių teisinio reglamentavimo bei galimų savo elgesio pasekmių.
Nagrinėjamu atveju Statybos įstatymas nenumato, jog neįvykdžius apskrities
viršininko administracijos reikalavimo likviduoti savavališkos statybos
padarinius kiltų administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 1894 straipsnį. Vienintelė tokio reikalavimo neįvykdymo
pasekmė – apskrities viršininko administracija įgyja teisę kreiptis į teismą
dėl įpareigojimų vykdymo. Taigi įstatymų leidėjas, nustatydamas savavališkų
statybų padarinių šalinimo procesą, pasirinko tokį reglamentavimą, pagal
kurį asmeniui savo valia nepašalinus savavališkos statybos padarinių pagal
valstybinės statybos priežiūros pareigūnų reikalavimą, galutinį sprendimą šiuo
klausimu priima teismas, kas taip pat patvirtina išvadą, jog apskrities viršininko
administracijos reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius
nėra galutinis ir neginčytinas, todėl jis negali būti prilyginamas nurodymui
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnio prasme, kurio
neįvykdymas užtrauktų administracinę atsakomybę pagal šį Kodekso straipsnį.
Nurodyto teisinio reglamentavimo pagrindu teisėjų kolegija nusprendė,
kad Utenos apskrities viršininko įsakyme įtvirtintas įpareigojimas iki
nurodytos datos nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę negali būti laikomas
nurodymu Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnio
taikymo prasme (2008 m. vasario 22 d. nutarimas administracinėje byloje Nr.
N444–225/2008; taip pat žr. 2008 m. gruodžio 12 d. nutarimą administracinėje
byloje Nr. N62–556/2008).
45. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2006 m. spalio 17 d. Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir
35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. X-857 (Žin., 2006, Nr. 116-4402), kuris
įsigaliojo nuo 2006 m. spalio 31 d., 15 straipsnis nustato, kad iki šio įstatymo
įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai
vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas.
Šiuo klausimu paminėtina, kad iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos
įstatymo redakcija kaip vieną iš savavališkos statybos padarinių šalinimo
priemonių numatė, kad jei statinio statyba gali būti vykdoma, kompetentinga
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institucija gali leisti statytojui (užsakovui) parengti statinio projektą ir gauti
statybos leidimą. Klausimas dėl statybos padarinių šalinimo paminėtu būdu
buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. A2–500/2007, kurioje nustatyta,
kad pareiškėjas saugomoje teritorijoje savavališkai (neturėdamas nustatyta
tvarka suderinto projekto ir statybos leidimo) pastatė statinį, todėl apylinkės
teismo sprendimu nuspręsta įpareigoti pareiškėją nugriauti savavališkai
statomą statinį. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
konstatavusi, jog šio statinio savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas
nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris yra privalomas valstybės
ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei
juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, atmetė pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą išduoti
projektavimo sąlygų sąvadą ar kitus dokumentus, nes jų išdavimas reikštų,
kad savavališkos statybos padariniai būtų šalinami kitu nei nusprendė teismas
būdu (2007 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2–500/2007).
X. Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų
nuo statinio projekto išdavimas
46. Nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio
perleidimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui sutartis gali būti notaro
patvirtinta tik pateikus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos pažymą, kad statinys statomas, rekonstruojamas
ar kapitališkai remontuojamas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto
(statinių, kuriems privalomas projekto tvirtinimas – patvirtinto projekto),
o kai perleidžiami kultūros paveldo statiniai – taip pat už nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos tokio pat turinio pažymą
(Statybos įstatymo 34 str. 1 d.). Pastarosios pažymos išdavimo tvarka
detalizuojama Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos
darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio
30 d. įsakymu Nr. 211, 6 priedo „Statinio statybos patikrinimo tvarkos
aprašas“ (toliau – ir Statybos patikrinimo tvarkos aprašas) IV skyriuje.
47. Vadovaujantis minėto Tvarkos aprašo 15 punkto 2 pastraipa, esminiai
nukrypimai nuo statinio projekto yra statinio projekto sprendinių pažeidimai,
nurodyti STR „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas“ 7.4 punkte ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005
„Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1–708, 53 punkte. Nustačius bent
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vieną minėtų nuostatų pažeidimą (išdėstytų reikalavimų nesilaikymą), yra
pakankamas pagrindas daryti išvadą apie esminius nukrypimus nuo projekto,
sąlygojančius atsisakymą išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių
nukrypimų nuo projekto (2009 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525–2461/2009).
Taigi pažyma apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą)
be esminių nukrypimų nuo projekto išduodama esant dviem tarpusavyje
organiškai susijusioms sąlygoms. Statytojas turi turėti statinio statybos
leidimą arba jį atitinkantį dokumentą ir būti atlikęs statybos darbus be
esminių nukrypimų nuo projekto, pagal kurį išduotas statybos leidimas
ar jį atitinkantis dokumentas. Tai reiškia, jog projekte numatytų, statybos
leidime fiksuotų ir realiai atliktų statinio statybos darbų apimtis, pobūdis,
tikslinė paskirtis paprastai turi būti identiška, išskyrus galimai objektyviai
nenumatytai atsiradusias aplinkybes statinio statybos procese. Nesant
vienos iš išvardintų sąlygų, apskrities viršininko administracijos sprendimas
atsisakyti išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo
projekto turėtų būti pripažįstamas pagrįstu (2008 m. spalio 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556–1724/2008).
48. Statybos patikrinimo tvarkos aprašo 20 punktas įtvirtina,
jog nustačius, kad statinys statomas (rekonstruojamas, kapitališkai
remontuojamas) su esminiais nukrypimais nuo projekto, pažyma
neišduodama. Administracinėje byloje Nr. A822–387/2009 teisėjų kolegija
pažymėjo, kad apelianto argumentai, esą buvo laikytasi visų reikalavimų
pateikiant prašymą dėl pažymos apie nebaigtą statyti namą išdavimo ir
pateikti visi dokumentai, neturi reikšmės nustatant faktą, kad statinys
statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be esminių
nukrypimų nuo statinio projekto, nes valstybinę statybos priežiūrą vykdanti
institucija statytojui išduoda pažymą tik būdama įsitikinusi, kad statinys
statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be esminių
nukrypimų nuo statinio projekto. Byloje buvo nustatyta, kad vyksta teisminiai
ginčai dėl savavališkos statybos ir jos padarinių pašalinimo, todėl pripažino
pagrįstu atsakovo atsisakymą išduoti pažymą iki nesibaigs teisminis
nagrinėjimas ir nebus likviduoti savavališkos statybos padariniai (2009 m.
kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822–387/2009).
49. Pažymėtina, kad vadovaujantis Statybos patikrinimo tvarkos aprašo
20 punktu, minėtos pažymos išdavimo atsisakymo atveju surašomas statybos
sustabdymo aktas, o jei yra savavališkos statybos požymių – savavališkos
statybos aktas, ir imamasi teisės aktais nustatytų priemonių esminių
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nukrypimų nuo projekto padariniams pašalinti. Administracinėje byloje Nr.
A525–2461/2009 teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtas nuostatas, pabrėžė, jog
nors jose ir numatoma kompetentingų institucijų pareiga imtis priemonių
minėtų nukrypimų padariniams pašalinti bei surašyti statybos sustabdymo
arba savavališkos statybos aktą, tokių veiksmų atlikimas negali būti tiesiogiai
siejamas su atsisakymu išduoti pažymą. Kitaip tariant, vien ta aplinkybė,
jog byloje nėra duomenų apie tai, kad ši institucija ėmėsi veiksmų nustatytų
nukrypimų padariniams pašalinti ar kad surašė minėtus aktus, negali būti
vertinama kaip pagrindas pripažinti sprendimą, kuriuo atsisakyta išduoti
pažymą, neteisėtu ar nepagrįstu (2009 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525–2461/2009).
XI. Ginčų, kylančių iš statybos teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai
50. Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalis
numato, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų
viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai
(neveikimas) gali būti, o įstatymų numatytais atvejais – turi būti ginčijami,
kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad esminius
reikalavimus statomiems, rekonstruojamiems ir remontuojamiems statiniams,
statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo
tinkamais naudoti, statybos leidimų išdavimo bei panaikinimo (sustabdymo)
sąlygas ir tvarką reglamentuojantis Statybos įstatymas nenumato privalomos
ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Administracinėje byloje Nr.
AS502–51/2008 teisėjų kolegija nurodė, jog Statybos įstatymo 27 straipsnyje
įvardijami statybos valstybinę priežiūrą atliekantys viešojo administravimo
subjektai, jų atliekamos funkcijos bei jiems suteiktos teisės, tačiau šiame
straipsnyje nėra nurodyta viešojo administravimo institucija, kuriai būtų
imperatyviai pavesta spręsti ginčus, kilusius dėl statinio projektavimo sąlygų
sąvado, projekto derinimo ar statybos leidimo išdavimo. Atsižvelgdama į
tai, teisėjų kolegija nusprendė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
atsisakė priimti pareiškėjo skundą nurodydamas, kad jis nesilaikė išankstinės
ginčo sprendimo ne per teismą tvarkos (2008 m. sausio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS502–51/2008).
51. Praktika rodo, kad ginčai, susiję su statybos teisiniais santykiais,
yra nagrinėjami ne tik administraciniuose, bet ir bendrosios kompetencijos
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teismuose. Bylų paskirstymą pagal rūšinį požymį bendrosios kompetencijos ir
administraciniams teismams nustato rūšinio teismingumo taisyklės. Kilusius
klausimus dėl teismingumo išsprendžia Specialioji teisėjų kolegija, kuri
sudaroma Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka.
Kai keliamas ginčas iš esmės neperžengia administracinių teisinių
santykių ribų, tokia byla turi būti nagrinėjama administraciniame teisme
(Specialiosios teismingumo kolegijos 2009 m. gegužės 26 d. nutartis). Pavyzdžiui,
reikalavimas dėl teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą yra
susijęs su Statybos įstatymo ir kitų specialių teisės aktų reglamentuojamomis
projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimo išdavimo administracinėmis
procedūromis, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme
(Specialiosios teismingumo kolegijos 2007 m. vasario 2 d., 2008 m. kovo 13 d.
nutartys). Administracinių teismų kompetencijai priskirtinos ir tokios bylos,
kuriose prašoma panaikinti tiek statinio pripažinimo tinkamais naudoti
aktus, tiek šių aktų pagrindu atliktą statinio registraciją Nekilnojamojo turto
registre (pvz., Specialiosios teismingumo kolegijos 2006 m. balandžio 10 d.
nutartis). Tačiau kai byloje yra skundžiamas dėl to paties statinio surašytas
savavališkos statybos aktas, statybos sustabdymo aktas ir reikalavimas
pašalinti savavališkos statybos padarinius, visa byla (ginčas), taikant
absorbcijos taisyklę, turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme,
kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė (Civilinio proceso
kodekso 26 straipsnio 2 dalis) (pvz., Specialiosios teismingumo kolegijos 2008
m. liepos 29 d., 2009 m. gegužės 26 d., 2009 m. gegužės 28 d., 2009 m. liepos 16
d. nutartys). Aplinkybė, kad dėl paminėtų aktų panaikinimo, prieš kreipiantis
į teismą buvo kreiptasi į administracinių ginčų komisiją, kurios sprendimą
taip pat prašoma panaikinti, ginčo rūšinio teismingumo nekeičia. Bendrosios
kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, šiuo atveju kartu gali išspręsti ir
susijusį reikalavimą dėl šios komisijos sprendimo panaikinimo (Specialiosios
teismingumo kolegijos 2009 m. gegužės 28 d. nutartis).
52. 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“5).
Iš statybų kylančius visuomeninius santykius reguliuojantys teisės aktai
numato ne tik suinteresuotojų asmenų, bet ir įvairių viešojo administravimo
5

Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 325–362.
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subjektų teisę kreiptis į administracinius teismus dėl atitinkamų sprendimų
(administracinių aktų) panaikinimo.
52.1. Statybos įstatymo 27 straipsnio 14 dalis nustato, kad Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
nustačiusi, jog statinio projektavimo sąlygų sąvadas arba statybos leidimas
išduotas neteisėtai, dėl jų panaikinimo kreipiasi į savivaldybės administraciją
arba teismą. Iš esmės analogiškos nuostatos buvo įtvirtintos ir iki 2010
m. sausio 1 d. galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 19 dalyje, kurią
taikydamas Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog Statybos
įstatymas expressis verbis numato valstybinę statybos priežiūrą vykdančių
institucijų teisę kreiptis į teismą dėl projektavimo sąlygų sąvado ir (ar)
statybos leidimo panaikinimo (2009 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A261–191/2009). Be to, kaip nurodė teisėjų kolegija administracinėje
byloje Nr. A756–73/2009, būtent šioje nuostatoje yra įtvirtinta valstybinę
statybos priežiūrą vykdančios institucijos teisė, o šią nuostatą vertinant
sisteminiu teisės aiškinimo metodu – ir pareiga kreiptis į teismą dėl statybos
leidimo panaikinimo, kai statinio statyba pažeidžia teisės aktų reikalavimus bei
sustabdyti statybos leidimo galiojimą ir tuo pačiu vykdomus statybos darbus
(2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756–73/2009).
52.2. Administracinėje byloje Nr. AS63–337/2009 buvo sprendžiamas
klausimas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos teisės kreiptis į teismą dėl statinio pripažinimo
tinkamu naudoti akto panaikinimo. Pareiškėjas nurodė, kad į teismą kreipėsi
vadovaudamasis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu6, kuriame
buvo numatyta, jog statybos valstybinę priežiūrą valstybės lygiu atlieka
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės
įgaliotos institucijos. Tačiau teisėjų kolegija konstatavo, jog minėtos
inspekcijos kompetenciją apibrėžianti Statybos įstatymo 27 straipsnio 7
dalis nenumato pareiškėjo teisės kreiptis į teismą dėl statinio pripažinimo
tinkamu naudoti, o Statybos įstatymo 28 straipsnyje numatyta institucijos
kompetencija savavališkos statybos padarinių šalinimo procese neapima teisės
kreiptis į teismą, ginčijant statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Šios
teisės Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos
ministerijos savaime nesuteikia ir STR „Statinių pripažinimo tinkamais
naudotis tvarka“ 39 punktas, be kita ko, nustatantis, jog minėta institucija
sprendžia ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų
(2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–337/2009).
6

Pabrėžtina, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji Statybos įstatymo 27 str. pakeitimai ir papildymai.
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52.3. Statybos įstatymas nenustato termino, per kurį valstybinę statybos
priežiūrą vykdanti institucija privalo kreiptis į teismą dėl statybos leidimo
panaikinimo. Tačiau nagrinėdamas bylą, kurioje pareiškėjai kreipėsi dėl
įtariamų savavališkų statybų ir prašė, kad atsakovas (kompetenciją statybos
valstybinės priežiūros srityje turinti institucija) kreiptųsi į teismą dėl
statybos leidimų panaikinimo, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė,
jog atsakovas į teismą turi kreiptis Administracinių bylų teisenos įstatymo
33 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais skundui (prašymui) paduoti.
Teismas iš esmės nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovas nėra saistomas
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos viršininko 2004 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 4 patvirtintos Statinių
projektavimo valstybinės priežiūros vykdymo metodikos 11.4 punktu7,
numatančiu, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyrius nustatęs, jog statybos leidimas dėl padarytų pažeidimų išduotas
neteisėtai (kai suprojektuoto statinio statybos vieta, paskirtis, dydis ar kiti
rodikliai neatitinka privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais
nustatytų reikalavimų; kai pažeisti esminiai statinio reikalavimai; kai pažeisti
Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi nustatyti trečiųjų asmenų interesai ir
t. t.), per mėnesį nuo jo išdavimo dienos pateikia teismui ieškinio pareiškimą
dėl statybos leidimo panaikinimo (pvz. 2009 m. vasario 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261–191/2009).
53. Ginčų dėl statybos procese priimtų bei tam tikras teises ir pareigas
sukeliančių administracinių aktų nagrinėjimas administraciniuose teismuose
gali užsitęsti, o šių sprendimų įgyvendinimas gali sukelti tam tikrą poveikį
aplinkai, asmenų teisėms bei teisėtiems interesams. Tai savo ruožtu reiškia,
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 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
7

Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 14-180
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taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę, ar jos netaikant (2004 m. rugsėjo
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS1–433/2004).
53.1. Nagrinėdami skundus dėl statybos leidimo panaikinimo,
administraciniai teismai neretai sprendžia klausimą dėl reikalavimų užtikrinimo
priemonės – statybos leidimo galiojimo sustabdymo – taikymo. Kaip pažymėjo
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS14–574/2007, šios priemonės
taikymas reiškia visų statybos darbų atlikimo sustabdymą. Kita vertus, kaip rodo
praktika, reikalavimo užtikrinimo priemonės dėl statybos leidimo galiojimo
sustabdymo gali būti keičiamos, leidžiant atlikti tam tikrus darbus (2007 m.
spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–574/2007). Akivaizdu, kad
toks poreikis atsiranda, kai visiškas statybos darbų sustabdymas gali lemti tam
tikrus neigiamus padarinius, pvz., neatlikus tam tikrų darbų jau pastatytas
statinys gali sugriūti, kelti didelę grėsmę aplinkai ar kitiems asmenims.
Statybos leidimo galiojimo sustabdymu kaip reikalavimo užtikrinimo
priemone siekiama užfiksuoti ir išlaikyti status quo (esamą padėtį) iki
bus išnagrinėtas ginčas. Tačiau jos pritaikymas nereiškia, jog konkrečiu
atveju negali būti imamasi atitinkamų priemonių, būtinų statinį išlaikyti
esamoje būklėje, apsaugoti jį nuo žalingo atmosferinių veiksmų poveikio bei
užtikrinančių žmonių saugą statybvietėje (2007 m. gruodžio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS5-568/2007; taip pat žr. 2008 m. kovo 28 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS62–217/2008). Reikalavimo užtikrinimo
priemonės pritaikymas nereiškia, jog neturi būti rūpinamasi, kad pastatytos
statybinės konstrukcijos nekeltų pavojaus aplinkai bei kitiems asmenims.
Užtikrinti, kad turtas nedarytų žalos, yra bendra turto savininko (valdytojo)
pareiga, nuo kurios reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymas
neatleidžia. Savininkas (valdytojas) gali imtis apsaugos priemonių, kad būtų
išvengta žalos ar savininko (valdytojo) nuostolių, tačiau tuo neturi būti
piktnaudžiaujama. Apsaugos priemonės turi būti būtinos bei susijusios tik su
jau pastatytų statybos konstrukcijų išsaugojimu ir jų saugumo užtikrinimu,
o patys statybos darbai pagal išduotą statybos leidimą toliau neturi būti
tęsiami (2006 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-196/2006).
Administracinėje byloje Nr. AS5–375/2005 teisėjų kolegija, spręsdama
klausimą, ar yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir
sustabdyti ginčijamo statybos leidimo galiojimą, be kita ko, atsižvelgė ir į tai,
kad statybos darbų sustabdymas būtų potencialiai pavojingas aplinkiniams
(2005 m. rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5–375/2005).
53.1.1. Vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas reikalavimo
užtikrinimo priemonės – statybos leidimo galiojimo sustabdymo –
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proporcingumą, ne kartą yra pažymėjęs, kad statybos padarinių šalinimas yra
sudėtingas, todėl nesustabdžius statybos leidimo galiojimo, teismo sprendimo
įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti iš viso neįmanomas. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS8–359/2007, nustačiusi, jog ginčijamu
statybos leidimu trečiajam suinteresuotam asmeniui suteikta teisė statyti
daugiabutį gyvenamąjį namą su administracinėmis patalpomis yra pradėta
realizuoti faktiškai, t. y. pradėta ruoštis statybos darbams bei atliekami tam
reikalingi aplinkos pertvarkymo darbai (statybų teritorija aptverta, joje
kasamos duobės pastato sienų atramoms konstruoti ir kt.), teisėjų kolegija
pripažino, kad nepritaikius minėtos reikalavimo užtikrinimo priemonės,
statybos padarinių pašalinimas būtų sudėtingas (2007 m. birželio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–359/2007). Administracinėje byloje
Nr. AS14–574/2007 spręsdama klausimą dėl leidimo įrengti statinio pamatus,
teisėjų kolegija pažymėjo, jog skundo patenkinimo atveju, leidus atlikti
tokius statybos darbus, grįžimas į pradinę būklę būtų sudėtingas, nes reikėtų
likviduoti pradėtus statyti objektus, atkurti sklypų gamtinę aplinką ir pan.
Šie veiksmai pareikalautų nemažų finansinių, techninių, gamtinių išteklių.
Tai, kad pareiškėjų reikalavimai byloje visų pirma yra susiję su antžeminės
statinio dalies statybos darbais, nesudaro pagrindo teigti, jog yra pagrindas
reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti kita, leidžiant atlikti pamatų
įrengimo darbus, nes pagal pareiškėjų reikalavimą teismas gali panaikinti
skundžiamą statybos leidimą ir tokiu atveju, pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 92 straipsnį, turėtų būti atkuriama buvusi iki jo išdavimo
padėtis (pašalinant ir pamatų įrengimo darbų, jeigu tokie būtų atlikti,
pasekmes) (2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–
574/2007; taip pat žr. 2009 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS63–617/2009).
53.1.2. Spręsdamas dėl statybos leidimo galiojimo sustabdymo
Vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, vertina, kokie statybos darbai
yra atliekami (atlikti), atsižvelgia į statybų baigtumo procentą. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS5–379/2004 teisėjų kolegija, nustačiusi, jog
statybos baigtumas – 43 procentai, o statinio statybą numatoma baigti tais
pačiais metais bei pažymėjusi, jog ginčo administracinių bylų nagrinėjimas
pirmosios instancijos teismuose trunka apie 2–3 mėnesius, konstatavo, kad
iki bylos išnagrinėjimo minėtame statybos leidime nurodyti statiniai gali
būti visiškai pastatyti, dėl ko sklypo grąžinimas į pradinę būklę taptų dar
labiau komplikuotas – reikėtų likviduoti baigtus statyti objektus, į kurių
projektavimą ir statybą jau būtų investuota nemažai lėšų, atkurti sklypų
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gamtinę aplinką ir pan. Tokia situacija pareikalautų nemažų finansinių,
techninių išteklių, o gamtinei aplinkai gali būti padaryta žala, kurios
kompensavimas yra sudėtingas. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas
nusprendė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė reikalavimo
užtikrinimo priemonę (2004 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS5-379/2004). Administracinėje byloje Nr. AS7–5/2007, nustačiusi, jog
atlikta 94 procentai statybos darbų, kolegija sutiko su pirmosios instancijos
teismo išvada, jog beveik baigus statybos darbus, reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymas nebeturėtų esminės reikšmės sprendimo įvykdymo
sunkumo laipsniui (2007 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS7-5/2007).
53.1.3. Statybos leidimo galiojimo sustabdymas, o tai reiškia ir visų
statybos darbų sustabdymą, gali sukelti neigiamas ekonomines ir finansines
pasekmes, viešojo intereso pažeidimą, todėl Vyriausiasis administracinis
teismas, spręsdamas klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės
taikymo, vertina ir minėtus aspektus. Administracinėje byloje Nr. AS438–
678/2009 buvo nustatyta, jog statybos darbai įgyvendinami vykdant pramonės
zonų infrastruktūros sutvarkymo projektą, finansuojamą Europos Sąjungos
lėšomis (projektui numatyta skirti 9 062 321 Lt dydžio finansavimą). Teisėjų
kolegija, nurodžiusi, jog statybos leidimo galiojimo sustabdymas galėtų lemti
reikšmingas neigiamas ekonomines bei finansines pasekmes (sustabdžius
statybos darbus bei numatytu laiku nepanaudojus Europos Sąjungos lėšų
(investicijų) kiltų grėsmė viešojo intereso požiūriu svarbaus statybos
darbų projekto įgyvendinimui, jo tolesniam finansavimui), pažeisti miesto
gyventojų (miesto bendruomenės) interesus, atsisakė taikyti šią reikalavimo
užtikrinimo priemonę (2009 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS438–678/2009).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2009 m. liepos – gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl statutinio valstybės tarnautojo padarytos turtinės žalos
atlyginimo priteisimo įstaigai, kurioje jis tarnauja
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Pagėgių rinktinė ieškiniu kreipėsi į Tauragės rajono
apylinkės teismą, prašydama priteisti iš šioje rinktinėje tarnaujančio
vyresniojo pasieniečio padarytą turtinę žalą. Pareiškėjas patirtą žalą siejo su
tuo, kad minėtas pareigūnas, vykdydamas tarnybą, esant blogam matomumui,
vingiuotoje kelio atkarpoje nesuvaldė tarnybinio automobilio, atsitrenkė į
pakelėje esančius krūmus, dėl to buvo apgadinta transporto priemonė.
Tauragės rajono apylinkės teismas nutartimi nutarė civilinę bylą
perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, kuris
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčui dėl bylos rūšinio teismingumo
išspręsti.
Specialioji teisėjų kolegija nustatė, jog nagrinėjamu atveju ieškovas
Pagėgių rinktinė yra viešojo administravimo subjektas, o atsakovas – statutinis
valstybės tarnautojas, dirbantis Pagėgių rinktinėje. Atsakovas eismo įvykį,
kurio metu buvo apgadintas tarnybinis automobilis, padarė tarnybos metu, o
tarnybos santykiai bylos nagrinėjimo metu tarp šalių nebuvo nutrūkę.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio,
reglamentuojančio valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės sąlygas ir
žalos atlyginimo tvarką, 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei valstybės tarnautojas
gera valia šalių susitarimu žalos neatlygino natūra ar pinigais, padarytos
žalos atlyginimas gali būti tą valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio
asmens sprendimu išskaitomas iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio,
neviršijant vidutinio darbo užmokesčio. Sprendimas dėl žalos atlyginimo
turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo
dienos. Neatlyginta žalos dalis išieškoma pareiškus ieškinį teisme. Pagal
to paties įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, šio įstatymo 32 straipsnio nuostatos
statutiniams valstybės tarnautojams taikomos be išlygų. Pažymėjusi, jog
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas konkrečiai nenustato, ar
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nagrinėjamas ieškinys dėl žalos atlyginimo turi būti pateikiamas bendrosios
kompetencijos ar administraciniam teismui, Specialioji teisėjų kolegija taip pat
nurodė, jog ta aplinkybė, kad minėtame įstatyme vartojama ieškinio sąvoka,
kuri visų pirma yra būdinga civilinio proceso teisei, pati savaime dar nesudaro
pagrindo konstatuoti bylos priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismams.
Atsižvelgdama į tai, kad administraciniai teismai sprendžia bylas
dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės
tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus
ir įstaigų vadovus) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. l d. 5 p.),
bei pažymėjusi, jog statutinio valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės
institutas yra valstybės tarnybą reguliuojančios teisės dalis ir, atitinkamai,
statutinio valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės santykiai patenka į
valstybės tarnybos teisinių santykių sritį, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė,
jog aptariama byla turėjo būti nagrinėjama administraciniame teisme (2009
m. rugpjūčio 18 d. nutartis).
2.1.2. Dėl atsisakymo pakeisti Juridinių asmenų registro duomenis, kai
registro tvarkytojui pateikti duomenys yra neaiškūs bei klaidinantys
Pareiškėjai skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą, prašydami pripažinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos
filialo veiksmus – atsisakyti Juridinių asmenų registre registruoti juridinio
asmens duomenų pakeitimus nurodant naują šio juridinio asmens direktorių
– neteisėtais bei įpareigoti šiuos veiksmus atlikti. Savo atsisakymą pakeisti
juridinių asmenų registro duomenis atsakovas grindė Civilinio kodekso
2.68 straipsnio 1 dalies 3 punktu (kai pateikti duomenys yra neaiškūs,
klaidinantys). Jis taip pat nurodė, jog prašymo pateikimo metu nebuvo
priimtas teismo sprendimas civilinėje byloje pagal Juridinių asmenų registre
nurodyto juridinio asmens valdymo organo – direktoriaus – ieškinį.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad 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. Todėl pažymėjusi, jog pareiškėjai nagrinėjamu atveju
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nesutinka su juridinių asmenų registro tvarkytojo atsisakymu juridinių
asmenų registre padaryti duomenų apie juridinio asmens valdymo organą
pakeitimus, teisėjų kolegija sprendė, jog keliamas ginčas yra iš esmės
susijęs su juridinių asmenų registro tvarkytojo administracinio pobūdžio
registravimo procedūrų vykdymu, t. y. su klausimo, ar registro tvarkytojui
buvo pateikti pakankami (aiškūs, neklaidinantys) duomenys, kad būtų galima
atlikti atitinkamus registro duomenų pakeitimus, išsprendimu. Byloje civilinio
teisinio pobūdžio klausimų (reikalavimų), tiesiogiai susijusių su juridinio
asmens statusu, asmenų civilinėmis teisėmis ar pareigomis, nebuvo keliama.
Pareiškėjų skunde nurodytos civilinės bylos nagrinėjimo faktas šiuo atveju
gali būti reikšmingas tik viešojo administravimo santykiams sukeliamų
teisinių padarinių aspektu, t. y. tuo, kokią įtaką minėtos civilinės bylos
nagrinėjimas turi atsakovo atliekamiems viešojo administravimo veiksmams
tvarkant juridinių asmenų registrą.
Atsižvelgdama į tai, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, jog aptariamas
ginčas iš esmės neperžengia viešojo administravimo santykių ribų ir turi būti
nagrinėjamas administraciniame teisme (2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis).
2.1.3. Dėl žalos gamtai, padarytos neteisėtai išdavus leidimą kirsti
medžius, priteisimo
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ieškiniu kreipėsi
į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 3 420 Lt gamtai padarytos
žalos atlyginimą. Ieškovas nurodė, kad atsakovo darbuotojas, būdamas
atsakingas už leidimų kirsti želdinius išdavimą, teisės aktų nustatyta tvarka
nesušaukęs želdinių vertinimo komisijos ir neįvertinęs želdinio būklės, išdavė
leidimą ąžuolui Vladikiškių kapinėse nupjauti.
Kaišiadorių rajono apylinkės teismas šią bylą pagal teismingumą
perdavė Kauno apygardos administraciniam teismui, kuris kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog šioje byloje pareikštas reikalavimas
atlyginti žalą yra siejamas su leidimo kirsti želdinį išdavimo neteisėtumu.
Savivaldybės tokio pobūdžio leidimus išduoda laikydamosios teisės aktuose
numatytų reikalavimų ir vykdydamos administracinio pobūdžio priežiūros
funkcijas želdinių apsaugos srityje, todėl tokio pobūdžio leidimų išdavimas
atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytą
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viešojo administravimo veiklos apibrėžimą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija
nusprendė, jog byloje iškeltas reikalavimas atlyginti žalą siejamas su neteisėtais
veiksmais viešojo administravimo srityje, todėl priskirtinas administracinių
teismų kompetencijai (2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis).
2.1.4. Dėl asociacijos reikalavimo valstybės institucijai pervesti į privačių
pensijų fondų dalyvių sąskaitas atitinkamo dydžio įmokas
Pareiškėjas Pensijų fondų dalyvių asociacija, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir siekdamas apginti vartotojų
viešąjį interesą, skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
be kita ko, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą,
kuriuo buvo atsisakyta tenkinti minėtos asociacijos reikalavimą į visų pensijų
fondų dalyvių, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki Pensijų sistemos
reformos įstatymo pakeitimų priėmimo, pensijų fondų kaupimo sąskaitas
pervesti trūkstamą pensijų įmokos dalį (valstybinio socialinio draudimo
įmokos dalį) už 2009 metų I-ąjį ketvirtį, t. y. ne mažiau kaip 5,5 procento
pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos, ir įpareigoti atsakovą šiuos veiksmus atlikti. Pareiškėjas
taip pat reikalavo pripažinti, kad į visų pensijų fondų dalyvių pensijų fondų
sąskaitas už 2009 metų I-ąjį ketvirtį neteisėtai buvo pervesta mažesnė pensijų
įmokų dalis (valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis), kad visi pensijų
fondų dalyviai, kurie sudarė pensijų kaupimo sutartis iki 2009 m. liepos 1 d.,
turi teisę, kad į jų pensijų fondų sąskaitas būtų pervesta ne mažiau kaip 5,5
procento pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio
socialinio draudimo įmokos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi priėmė pareiškėjo
skundą dėl reikalavimo panaikinti minėtą atsakovo sprendimą, tačiau kitą
skundo dalį atsisakė priimti. Dėl pastarojo sprendimo pareiškėjai pateikė
atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris
nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 9
punktuose numatyta, kad atsakovas, be kitų funkcijų, vykdo valstybinio
socialinio draudimo įmokų administravimą ir organizuoja kaupiamųjų
pensijų įmokų pervedimą į apdraustųjų asmenų pasirinktus pensijų kaupimo
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bendrovių valdomus pensijų fondus. Pagal Lietuvos Respublikos pensijų
sistemos reformos įstatymo 7 straipsnį, kaupiamąsias pensijų įmokas,
vadovaudamasi įstatymo numatytais dydžiais, iš į valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetą sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų
išskiria ir į apdraustųjų asmenų pasirinktas pensijų kaupimo bendroves
Vyriausybės nustatyta tvarka perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigos.
Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, iš nurodytų įstatymų nuostatų
matyti, kad atsakovas, organizuodamas kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą
į apdraustųjų asmenų pasirinktus pensijų kaupimo bendrovių valdomus
pensijų fondus, vykdo specialių teisės aktų reglamentuotą valstybinio
socialinio draudimo įmokų administravimo (jų surinkimo bei paskirstymo)
veiklą. Ši veikla atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio
1 dalyje apibrėžtą viešojo administravimo sąvoką. Kadangi nagrinėjamu
atveju pareiškėjas būtent ir kėlė ginčą dėl atsakovo vykdomos kaupiamųjų
pensijų įmokų pervedimo į apdraustųjų asmenų pasirinktus pensijų kaupimo
bendrovių valdomus pensijų fondus veiklos, t. y. viešojo administravimo
srityje, teisėjų kolegija sprendė, kad toks ginčas nagrinėtinas administracinių,
o ne bendrosios kompetencijos teismų.
Tai, jog sprendžiant ginčą, galbūt reikės taikyti tam tikras privatinės teisės
normas, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, ginčo rūšinio teismingumo
nekeičia. Tam tikrais atvejais viešojo administravimo teisiniams santykiams
gali būti taikomos ir privatinės teisės normos (Civilinio kodekso 1.1 str. 2 d.),
tačiau privatinės teisės normų taikymas šių santykių pobūdžio nepakeičia – jie
išlieka viešojo administravimo teisiniais santykiais, o iš jų keliami ginčai turi
būti nagrinėjami administraciniame teisme (2009 m. spalio 9 d. nutartis).
2.1.5. Dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo išduoti leidimą
atsiimti dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo priverstinai
nuvežtą transporto priemonę
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą,
prašydamas įpareigoti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatą
išduoti leidimą atsiimti transporto priemonę, kuri privestinai buvo nuvežta,
kai kitas asmuo, be pareiškėjo žinios ir sutikimo, ją vairavo būdamas neblaivus
ir neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones. Savo atsisakymą išduoti
minėtą leidimą atsakovas motyvavo aplinkybe, jog minėtas pareiškėjo
automobilis Šiaulių rajono apylinkės teismo nutarimu yra konfiskuotas.
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Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnyje numatyta,
jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos užtikrinimo priemonę
– priverstinį transporto priemonės nuvežimą – suinteresuotas asmuo gali
tiesiogiai apskųsti apylinkės teismui. Tačiau, kaip pastebėjo Specialioji teisėjų
kolegija, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesiekia tiesiogiai teismui apskųsti
patį įvykdytą priverstinį transporto priemonės nuvežimą, jis priverstinio
transporto priemonės nuvežimo neteisėtumo neįrodinėja, o teigia, kad nėra
įstatyme numatytų pagrindų transporto priemonę toliau laikyti nuvežtą, ir
skundžia policijos komisariato veiksmus (sprendimą), kuriais atsisakoma
jam grąžinti transporto priemonę. Nurodžiusi, jog pareiškėjo skundas
nepriskirtinas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnyje
numatytų apylinkės teismui paduodamų skundų kategorijai, teisėjų kolegija
nusprendė, jog šis skundas negalėjo būti nagrinėjamas apylinkės teisme, todėl
dėl policijos komisariato veiksmų (sprendimo) paduotas skundas turėjo būti
nagrinėjamas administraciniame teisme (2009 m. spalio 21 d. nutartis).
2.1.6. Dėl žalos, patirtos nuteistajam dirbant valstybės įmonėje prie
pataisos namų, atlyginimo
Pareiškėjas, atliekantis laisvės atėmimo bausmę, skundu kreipėsi į Kauno
apygardos administracinį teismą ir prašė priteisti iš atsakovo – Lietuvos
valstybės, atstovaujamos Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų
– 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą už tai, kad jam dirbant Valstybės
įmonėje prie Marijampolės pataisos namų, įvyko nelaimingas atsitikimas
darbe, dėl kurio buvo pakenkta pareiškėjo sveikatai (trūko šlifavimo staklių
šlifavimo akmuo ir sužalojo jo veidą) – jis patyrė fizinį skausmą ir sunkius
išgyvenimus.
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą, nes pareiškėjo skundo reikalavimas, teismo nuomone, buvo
kildinamas ne iš viešojo administravimo, bet iš darbo teisinių santykių,
o Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų vykdo ne viešąjį
administravimą, o ūkinę-gamybinę veiklą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog valstybės įmonės prie pataisos
namų yra specialios įmonės ir priklauso bausmių vykdymo sistemai.
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Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme darbas nėra visiškai laisvai pasirenkamas
ir šį darbą bei jo atlikimo sąlygas specialiai reglamentuoja bausmių
vykdymo teisės aktai. Pataisos namų ar valstybės įmonių prie pataisos
namų veikla, įgyvendinant bausmių vykdymo teisės normas dėl nuteistųjų
darbo bei organizuojant nuteistųjų darbą, laikytina viešojo administravimo
veikla, o žala, padaryta vykdant šią veiklą, laikytina žala, padaryta viešojo
administravimo srityje.
Pripažinusi, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas būtent ir reikalavo
priteisti žalos, kuri, jo nuomone, buvo padaryta netinkamai organizuojant
jo, kaip nuteistojo laisvės atėmimo bausme, darbą, atlyginimą, Specialioji
teisėjų kolegija konstatavo, kad toks skundas turi būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (2009 m. lapkričio 11 d. nutartis).
2.1.7. Dėl viešojo administravimo subjekto įsakymu patvirtintų keleivių
vežimo vietiniais maršrutais konkurso sąlygų, kuriose numatyta, jog
parinkus vežėjus bus nutrauktos galiojančios keleivių vežimo atitinkamais
maršrutais sutartys, panaikinimo
Pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį
teismą, prašydami panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymus, kuriais patvirtintos vežėjų (operatorių) parinkimo
vežti keleivius Panevėžyje reguliaraus susisiekimo miesto maršrutinių
taksi konkursų sąlygos. Skunde taip pat nurodė, kad atsakovas, patvirtinęs
minėtas sąlygas, pareiškėjus raštu informavo, kad pagal jas bus organizuojami
konkursai, kuriems įvykus ir kurių metu parinkus vežėjus, bus nutrauktos
su pareiškėjais sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi atitinkamais
maršrutais sutartys.
Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33
punkte numatyta, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas
yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Pagal Lietuvos Respublikos kelių
transporto kodekso 4 straipsnio 1 ir 3 dalis, savivaldybių institucijos vykdo
valdymo funkcijas kelių transporto srityje, t. y. valdo ir organizuoja keleivių
vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi, pagal
savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus. Specialiosios teisėjų
kolegijos teigimu, savivaldybių institucijos, valdydamos ir organizuodamos
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keleivių vežimą, iš esmės atlieka visuomeninę reikšmę turinčių kelių transporto
paslaugų teikimo administravimą pagal kelių transporto sritį reglamentuojančių
specialiųjų teisės aktų reikalavimus, o tokia savivaldybių institucijų veikla iš
esmės atitinka viešojo administravimo veiklos apibrėžimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad šioje byloje ginčijami atsakovo
įsakymai yra administracinio pobūdžio aktai, kuriais įgyvendinama keleivių
vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkcija. Kolegija pažymėjo, kad
pareiškėjai šiuos įsakymus ginčijo remdamiesi administraciniais teisiniais
argumentais, o civilinių teisinių reikalavimų ar argumentų, tiesiogiai susijusių
su savivaldybės ir vežėjų sutartiniais ar kitais civiliniais teisiniais santykiais,
pareiškėjai šioje byloje nekėlė. Atsižvelgusi į tai, kad aptariamame ginče
dominavo administraciniai teisiniai aspektai, o ginčas iš esmės neperžengė
viešojo administravimo srities ribų, teisėjų kolegija nusprendė, jog jis yra
priskirtinas administraciniams teismams (2009 m. lapkričio 20 d. nutartis).
2.1.8. Dėl nesumokėtų mokesčių, įvardintų kaip žala valstybei, priteisimo
Ieškovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos kreipėsi į Tauragės rajono apylinkės teismą su prašymu priteisti
iš atsakovo (privataus juridinio asmens) nesumokėtą Lietuvos Respublikoje,
užsienio šalyse, taip pat – ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų
transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestį.
Tauragės rajono apylinkės teismas bylą perdavė Klaipėdos apygardos
administraciniam teismui, kuris, pažymėjęs, jog prašoma priteisti suma
ieškinyje įvardijama, kaip žala valstybei, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją,
prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija, pažymėjusi, jog nagrinėjamu atveju
ieškovas kreipėsi į teismą dėl viešosios teisės akte numatyto mokesčio,
kuris yra specialios valstybinės finansinės programos vienas iš finansavimo
šaltinių (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3
str. 5 p.), priteisimo, konstatavo, kad ši byla patenka į Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą administracinio
teismo nagrinėjamų bylų kategoriją, todėl ji turėjo būti nagrinėjama
administraciniame teisme. Ieškovo nuomonė dėl ginčo santykių teisinio
kvalifikavimo (paminėjimas, kad nesumokėtas mokestis yra žala valstybei),
teisėjų kolegijos teigimu, ginčo esmės bei – atitinkamai – bylos rūšinio
teismingumo nekeičia (2009 m. gruodžio 11 d. nutartis).
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2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl sprendimo atkurti nuosavybes teises į išlikusį žemės sklypą
natūra panaikinimo, kai asmuo, kuriam atkurtos šios nuosavybės teisės,
siekia šį žemės sklypą privatizuoti
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos
sprendimus, kuriais jam buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą
natūra, įpareigoti nuosavybės teisių atkūrimo klausimą išspręsti iš naujo bei
įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją sudaryti su pareiškėju
0,3 ha namų valdos žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, panaudojant
pareiškėjo motinos 1992 m. spalio 27 d. įmokėtas valstybės vienkartines
išmokas.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėjamu atveju keliamas
ginčas yra susijęs su žemės sklypo pirkimo–pardavimo teisiniais santykiais,
kuriuose atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija dalyvauja ne
kaip viešojo administravimo, bet kaip civilinių teisinių santykių subjektas.
Pareiškėjo tvirtinimu, tarp jo ir atsakovo buvo atsiradę teisiniai santykiai
dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, t. y.
pareiškėjas buvo paveldėjęs iš savo motinos teises, susijusias su jos avansu už
ginčo žemės sklypą sumokėta kaina, ir įgijęs teisę sudaryti ginčo žemės sklypo
pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau atsakovas pažeidžia šią pareiškėjo teisę ir
pirkimo–pardavimo sutarties nesudaro. Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo,
jog pareiškėjas atsakovo administracinius aktus dėl nuosavybės teisių
atkūrimo ginčija tik dėl to, kad šiais aktais jam buvo atkurtos nuosavybės
teisės į tą patį žemės sklypą, kurį jis siekia įsigyti pirkimo–pardavimo sutarties
pagrindu, ir šie aktai yra teisinė kliūtis sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nusprendė, jog šiame ginče pagrindiniai
yra civiliniai teisiniai santykiai dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo,
o administraciniai nuosavybės teisių atkūrimo santykiai turės būti vertinami
minėtų santykių dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo kontekste (2009
m. rugsėjo 15 d. nutartis).
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2.2.2. Dėl pensionato atsisakymo suteikti informaciją apie globoto asmens
pinigines lėšas, kai globos teisiniai santykiai jau yra pasibaigę
Panevėžio apygardos administraciniame teisme buvo priimtas nagrinėti
pareiškėjo skundas, kuriuo prašoma panaikinti Kupiškio pensionato
(atsakovo) raštą atsisakyti duoti leidimą gauti iš banko informaciją apie
Kupiškio pensionato sąskaitose vykdytas operacijas bei dokumentų kopijas,
susijusias su pareiškėjo seserimi, per visą jos gyvenimo Kupiškio pensionate
laikotarpį, bei įpareigoti šiuos veiksmus atlikti. Bylos nagrinėjimo metu
pareiškėjas taip pat pareiškė reikalavimą priteisti žalos, atsiradusios dėl
atsakovo neteisėtų veiksmų, atlyginimą.
Panevėžio apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Atsakovas – Kupiškio pensionatas – yra valstybės biudžetinė
įstaiga, vykdanti suaugusiųjų asmenų globą (rūpybą). Šioje įstaigoje yra
apgyvendinami suaugę žmonės, sergantys psichikos ligomis ir turintys
intelekto sutrikimų, kuriems yra būtina priežiūra, slauga ir medicininis
aptarnavimas. Atsižvelgdama į tai, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog tai
nėra viešojo administravimo institucija.
Asmeniui mirus, globos (rūpybos) santykiai pasibaigia. Nagrinėjamu
atveju tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilęs ginčas dėl informacijos apie turtą
pareiškėjo mirusios sesers, gyvenusios atsakovo įstaigoje, suteikimo. Tokio
pobūdžio informacijos turėjimas bei jos suteikimas yra susijęs su globos
(rūpybos) vykdymu atsakovo įstaigoje, todėl tai, jog pareiškėjas reikalavo iš
atsakovo informacijos, siekdamas nustatyti palikimą, į kurį jis pretenduoja,
Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, reiškia, jog keliamas ginčas yra susijęs
ir su paveldėjimo teisiniais santykiais bei įpėdinio interesais išsiaiškinti
palikimą sudarantį turtą. Be to, pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą
duoti leidimą (sutikimą) gauti informaciją apie atsakovo banko sąskaitose
vykdytas operacijas, yra susijęs su atsakovo, kaip banko kliento, teisine
padėtimi bei su atsakovo teisėmis ir pareigomis teikti ar neteikti informaciją
apie savo pinigines lėšas.
Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė,
kad nagrinėjamas ginčas negalėjo būti laikomas ginču, keliamu viešojo
administravimo srityje, todėl jis nėra teismingas administraciniam teismui
(2009 m. lapkričio 2 d. nutartis).
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2.2.3. Dėl antstolio veiksmų, atliktų vykdant administracinių teisės
pažeidimų bylose priimtus sprendimus, apskundimo
Pareiškėjas pateikė Šalčininkų rajono apylinkės teismui skundą,
kuriuo, be kita ko, prašė panaikinti antstolio siūlymą sumokėti 183,49 Lt
vykdymo išlaidas, susijusias su savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“
kontrolieriaus nutarimo skirti baudą vykdymu.
Šalčininkų rajono apylinkės teismas nutarė pareiškėjo skundą persiųsti
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad byloje, dėl kurios rūšinio
teismingumo klausimo išsprendimo kreipėsi Vilniaus apygardos
administracinis teismas, pareiškėjas skundė vykdymo procese atliktą
antstolio procesinį veiksmą (siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas). Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, administracinių
teismų kompetencijai nepriskiriama tirti antstolių procesinių veiksmų, o
pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalį, antstolių procesiniai
veiksmai yra skundžiami apylinkės teismui. Teisėjų kolegija nurodė, jog ši
byla perduotina bendrosios kompetencijos teismui (2009 m. lapkričio 17 d.
nutartis).
2.2.4. Dėl žalos, susijusios su prokuratūros ir policijos veiksmais, atliktais
tiriant nusikalstamas veikas bei šioms institucijoms veikiant kaip
ikiteisminio tyrimo baudžiamajame procese subjektams, atlyginimo
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas priteisti iš valstybės vieną milijoną litų neturtinės žalos už tai,
kad 1992 metais Kaune policijos pareigūnai, vykdydami operaciją, kurios
tikslas buvo sulaikyti nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį, šioje
operacijoje privertė dalyvauti pareiškėjo dukterį, kuri operacijos metu buvo
nušauta, o dėl šio įvykio iškelta baudžiamoji byla buvo tiriama netinkamai ir
šios baudžiamosios bylos baigtis pareiškėjo netenkina.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
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Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog ginčai dėl žalos atlyginimo yra
civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie 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. Be to, Administracinių bylų teisenos įstatymo
16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administracinių teismų kompetencijai
nepriskiriama tirti prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių
veiksmų, susijusių su bylų tyrimu.
Konstatavusi, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas reikalavimas
dėl žalos atlyginimo nebuvo grindžiamas prokuratūros ar policijos, kaip viešojo
administravimo subjektų, veiksmais, o pareiškėjas žalą siejo su prokuratūros ir
policijos veiksmais, atliktais tiriant nusikalstamas veikas bei šioms institucijoms
veikiant kaip ikiteisminio tyrimo baudžiamajame procese subjektams,
Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, jog byla turi būti nagrinėjama bendrosios
kompetencijos teisme (2009 m. gruodžio 11 d. nutartis).
2.2.5. Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atsisakymo išregistruoti
juridinį faktą – turto priskyrimą šeimos turtui, kai santuoka nėra nutraukta,
pripažinta negaliojančia, ar sutuoktiniai nėra pradėję gyventi skyrium
Pareiškėjai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami
panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų
nagrinėjimo komisijos ir valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo
sprendimus bei pastarąjį įpareigoti išregistruoti juridinį faktą – pareiškėjams
priklausančio buto priskyrimą šeimos turtui.
Skunde pareiškėjai nurodė, kad jie ginčo bute negyvena, o jų vaikai yra
pilnamečiai, todėl ginčo buto statusas pasikeitė. Jie norėjo, nenutraukdami
santuokos, pasidalinti santuokinį turtą taip, kad ginčo butas taptų asmenine
vieno iš sutuoktinių nuosavybe. Kadangi notaras atsisakė sudaryti santuokinio
turto pasidalijimo sutartį, nes butas yra priskirtas šeimos turtui, jie kreipėsi
į atsakovus dėl šio juridinio fakto išregistravimo. Tačiau Nekilnojamojo
turto registro tvarkytojas atsisakė tenkinti šį prašymą, motyvuodamas, kad
pagal Civilinio kodekso 3.86 straipsnio 1 dalį, šeimos turto teisinis režimas
pasibaigia nutraukus santuoką, ją pripažinus negaliojančia ar sutuoktiniams
pradėjus gyventi skyrium, o nagrinėjamu atveju nebuvo pateikti dokumentai,
patvirtinantys šių aplinkybių buvimą.
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Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad keliamas ginčas yra susijęs ne
tik su viešojo administravimo, bet ir su privatiniais teisiniais santykiais. Nors
byloje ginčijami viešojo administravimo subjektų priimti sprendimai, tačiau
ginčo išsprendimas taip pat yra susijęs su sutuoktinių turto teisinio režimo
vertinimu, vadovaujantis atitinkamomis Civilinio kodekso normomis. Šiuo
atveju, tik išsprendus atitinkamų šio kodekso normų taikymo klausimą
bei privatinio teisinio pobūdžio klausimą dėl pareiškėjų nurodomo buto
priskyrimo šeimos turtui, bus galima spręsti dėl ginčijamų nekilnojamojo
turto registratorių sprendimų teisėtumo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija
nusprendė, jog aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios
kompetencijos teisme (2009 m. gruodžio 11 d. nutartis).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
3.1. 2009 m. lapkričio 30 d. didžiosios kolegijos
prejudicinis sprendimas byloje
Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (C‑357/09 PPU)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai
esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybės
narėse (toliau – ir Direktyva 2008/115, direktyva) 15 straipsnio 4−6 dalių
aiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas administracinėje procedūroje,
pradėtoje Direktsia „Migratsia“ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Migracijos direkcija prie vidaus reikalų ministerijos) direktoriaus iniciatyva,
siekiant, kad Administrativen sad Sofia-grad (Sofijos miesto administracinis
teismas) ex officio priimtų sprendimą dėl S. Kadzoev (Huchbarov) tolesnio
laikymo Sofijos regiono Busmantsi kaime esančiame specialiame užsieniečių
laikinojo apgyvendinimo centre prie Migracijos direkcijos (toliau – laikinojo
apgyvendinimo centras).
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Direktyvos 2008/115 15 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad paaiškėjus,
jog dėl teisinių ar kitokių priežasčių nebėra pagrįstos tikimybės asmenį
išsiųsti, sulaikymas tampa nebepateisinamas ir atitinkamas asmuo nedelsiant
paleidžiamas. Sulaikymas trunka tol, kol jis yra būtinas siekiant užtikrinti
sėkmingą išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato sulaikymo laikotarpio
ribą, kuri negali viršyti šešių mėnesių. Atkreiptinas dėmesys, kad šiais
direktyvoje numatytais terminais apribojama sulaikymo išsiuntimo tikslu
trukmė, o ne pačios išsiuntimo procedūros vykdymas.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT) aiškino, kokie laikotarpiai, kai
asmuo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre, pripažįstami sulaikymu
išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 15 straipsnio prasme ir kaip turėtų
būti skaičiuojami šie Direktyvos 2008/115 numatyti terminai tais atvejais,
kai asmens sulaikymas prasidėjo iki direktyvos perkėlimo į valstybės narės
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vidaus teisę. Prejudiciniame sprendime analizuota direktyvoje numatytų
terminų pratęsimo, kai sprendimo išsiųsti vykdymas sustabdomas, galimybė.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad direktyvoje numatyti maksimalūs sulaikymo
išsiuntimo tikslu terminai negali būti viršyti jokiais atvejais, netgi kai asmens
sulaikymas grindžiamas viešosios tvarkos ir viešojo saugumo sumetimais. Be
to, šiame sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija pateikė išaiškinimą,
kaip turėtų būti suprantama Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalyje
įtvirtinta sąvoka „pagrįsta tikimybė išsiųsti“.
Pažymėtina, kad apžvelgiama byla reikšminga taikant Lietuvos
Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatas, susijusias su
sprendimų dėl išsiuntimo vykdymo terminais ir tvarka. Užsieniečių teisinės
padėties įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad vienas iš
pagrindų, kada užsienietis gali būti sulaikytas, yra sprendimo išsiųsti užsienietį
iš Lietuvos Respublikos arba iš kitos valstybės, kuriai taikoma 2001 m. gegužės
28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių
piliečių išsiuntimo pripažinimo, priėmimas. Tačiau tikslus ilgiausio sulaikymo
dėl išsiuntimo terminas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nenumatytas:
pagal Įstatymo 127 straipsnio 2 dalį, sprendimas dėl užsieniečio išsiuntimo iš
Lietuvos Respublikos privalo būti įvykdytas nedelsiant, jeigu nėra aplinkybių,
dėl kurių sprendimo vykdymas gali būti atidėtas.
Šiame kontekste paminėtina, kad pagal Direktyvos 2008/115 20 straipsnį
valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini
šiai direktyvai, išskyrus jos 13 straipsnio 4 dalį, įgyvendinti ne vėliau kaip iki
2010 m. gruodžio 24 dienos.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
2006 m. spalio 21 d. Bulgarijos policija sulaikė asmenį prie sienos
su Turkija. Sulaikytasis neturėjo asmens dokumentų ir prisistatė vardu
Said Shamilovich Huchbarov (tikroji pavardė – Kadzoev), gim. Grozno
mieste (Čečėnija). Suinteresuotasis asmuo buvo patalpintas į laikinojo
apgyvendinimo centrą laukti, kol bus įmanoma įvykdyti 2006 m. spalio 22 d.
kompetentingo policijos pareigūno įsakymą skirti šiam asmeniui priverstinę
administracinę priemonę – nugabenimą iki valstybės sienos, t. y. kol bus
išduotas užsienio kelionės dokumentas ir skirtos lėšos, pakankamos nupirkti
bilietą į Čečėniją. Gyvendamas laikinojo apgyvendinimo centre, S. Kadzoev
2007 m. gegužės 31 d. pateikė prašymą suteikti jam pabėgėlio statusą. 2008 m.
birželio 20 d. S. Kadzoev advokatė pateikė prašymą pakeisti sulaikymą
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švelnesne priemone, t. y. įpareigojimu reguliariai registruotis gyvenamosios
vietos policijos nuovadoje. Nusprendusios, kad suinteresuotasis asmuo neturi
faktinės gyvenamosios vietos Bulgarijoje, kompetentingos institucijos atmetė
šį prašymą dėl reikiamų sąlygų neįvykdymo. Nepaisant Bulgarijos valdžios
institucijų, kai kurių nevyriausybinių organizacijų ir paties S. Kadzoev dėtų
pastangų surasti jį galinčią priimti saugią trečiąją šalį, nebuvo pasiektas joks
susitarimas ir iki šiol nebuvo išduoti kelionės dokumentai.
Nacionalinis teismas, siekdamas išspręsti ginčą, prašė išaiškinti iš
Direktyvos 2008/115 kylančių naujų taisyklių taikymo terminams ir terminų
pratęsimo pagrindams klausimą, ypač dėl to, kad pagrindinėje byloje minėtoje
direktyvoje įtvirtintas maksimalus sulaikymo terminas buvo viršytas iki jos
priėmimo.
Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas iš esmės siekė sužinoti, ar Direktyvos 2008/115 15 straipsnio
5 ir 6 dalis reikia aiškinti taip, kad jose numatytas maksimalus sulaikymo
terminas taip pat turi apimti sulaikymo laikotarpį iki šia direktyva nustatyto
režimo taikymo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad jei skaičiuojant
maksimalų sulaikymo terminą nebūtų atsižvelgiama į sulaikymo išsiuntimo
tikslu laikotarpį, praėjusį iki Direktyva 2008/115 nustatyto režimo taikymo
pradžios, asmenys, kurių padėtis analogiška S. Kadzoev padėčiai, galėtų būti
sulaikyti laikotarpiui, viršijančiam šios direktyvos 15 straipsnio 5 ir 6 dalyse
numatytus maksimalius terminus. Tokia padėtis neatitiktų minėtomis
Direktyvos 2008/115 nuostatomis siekiamo tikslo. Be to, Direktyvos 2008/115
15 straipsnio 5 ir 6 dalys nedelsiant taikomos galiojant ankstesniam
reglamentavimui atsiradusios situacijos ateities padariniams. Taigi į pirmąjį
klausimą atsakyta, kad Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti
aiškinamos taip, kad jose numatytas maksimalus sulaikymo terminas turi
apimti sulaikymo laikotarpį, trukusį vykstant išsiuntimo procedūrai, pradėtai
iki šia direktyva nustatyto režimo taikymo.
Nacionalinis teismas taip pat teiravosi, ar skaičiuojant Direktyvos 2008/115
15 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytą sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą
reikia įtraukti laikotarpį, kuriuo sprendimo išsiųsti vykdymas sustabdytas dėl
to, kad buvo nagrinėjamas trečiosios valstybės piliečio pateiktas prašymas
suteikti prieglobstį, o vykstant procedūrai dėl šio prašymo, jis ir toliau buvo
laikomas laikinojo apgyvendinimo centre. Teisingumo Teismas, išnagrinėjęs
Direktyvos 2008/115 9 konstatuojamojoje dalyje, 2003 m. sausio 27 d. Tarybos
direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio
prašytojų priėmimo, 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei Direktyvos 2003/9
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21 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, įvertinęs, jog remiantis Direktyvos 2005/85
18 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės negali sulaikyti asmens tik dėl to,
kad jis yra prieglobsčio prašytojas, konstatavo, jog Direktyvoje 2008/115
reglamentuojamam sulaikymui išsiuntimo tikslu ir prieglobsčio prašytojo
sulaikymui, taikomam pagal Direktyvas 2003/9 ir 2005/85 bei taikomas
nacionalinės teisės nuostatas, nustatytas skirtingas teisinis režimas.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad nacionalinis teismas turi nustatyti,
ar S. Kadzoev laikymas laikinojo apgyvendinimo centre laikotarpiu,
kuriuo jis buvo prieglobsčio prašytojas, atitiko Bendrijos ir nacionalinėse
nuostatose prieglobsčio srityje nustatytas sąlygas. Jei paaiškėtų, kad
S. Kadzoev prieglobsčio prašymų pradėtose procedūrose nebuvo priimtas joks
sprendimas dėl jo laikymo laikinojo apgyvendinimo centre ir jo sulaikymas ir
toliau buvo grindžiamas ankstesne nacionalinėje teisėje nustatyta sulaikymo
išsiuntimo tikslu tvarka arba Direktyvoje 2008/115 nustatyta tvarka, į
S. Kadzoev sulaikymo laikotarpį, atitinkantį minėtų prieglobsčio suteikimo
procedūrų trukmę, turi būti atsižvelgta skaičiuojant Direktyvos 2008/115
15 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytą sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą.
Laikotarpis, kai asmuo buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo centre,
remiantis prieglobsčio prašytojams taikomų nacionalinės ir Bendrijos teisės
nuostatų pagrindu priimtu sprendimu, neturi būti laikomas sulaikymu
išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 15 straipsnio prasme.
Nacionalinis teismas taip pat teiravosi, ar Direktyvos 2008/115 5 ir
6 dalis reikia aiškinti taip, kad į laikotarpį, kuriuo įsakymo priverstinai
nugabenti iki valstybės sienos vykdymas buvo sustabdytas dėl to, kad vyko
teismo procesas pagal suinteresuotojo asmens skundą dėl šio įsakymo,
reikia atsižvelgti skaičiuojant sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą, jeigu
vykstant šiam procesui suinteresuotasis asmuo ir toliau buvo laikomas
laikinojo apgyvendinimo centre. Šiuo klausimu Teisingumo Teismo didžioji
kolegija pažymėjo, jog Direktyvos 2008/115 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, be
kita ko, numatyta, kad suinteresuotajam trečiosios šalies piliečiui suteikiama
veiksminga teisių gynimo priemonė siekiant apskųsti su grąžinimu susijusius
sprendimus kompetentingame teisme ar administracinėje institucijoje arba
kompetentingoje įstaigoje, sudarytoje iš narių, kurie yra nešališki ir naudojasi
nepriklausomumo garantijomis. Ši institucija ar įstaiga turi įgaliojimus
peržiūrėti su grąžinimu susijusius sprendimus, įskaitant galimybę laikinai
sustabdyti jų vykdymą, išskyrus atvejus, kai laikinas sustabdymas jau taikomas
pagal nacionalinės teisės aktus. Tačiau nei Direktyvos 2008/115 15 straipsnio
5 ir 6 dalys, nei jokia kita šios direktyvos nuostata neleidžia daryti išvados,
464

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

kad sulaikymo išsiuntimo tikslu laikotarpiai neturi būti įskaitomi į minėto
15 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytą maksimalų sulaikymo terminą dėl to, kad
sprendimo išsiųsti vykdymas buvo sustabdytas. Konkrečiai kalbant, būtina
pažymėti, kad sprendimo išsiųsti vykdymo sustabdymas dėl teismo proceso
pagal skundą dėl šio sprendimo, nenurodytas tarp Direktyvos 2008/115
15 straipsnio 6 dalyje numatytų sulaikymo termino pratęsimo pagrindų. Taigi
į laikotarpį, kuriuo suinteresuotasis asmuo buvo sulaikytas vykstant
sprendimo išsiųsti teisėtumo teisminės kontrolės procedūrai, turi būti
atsižvelgta skaičiuojant Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalyse
numatytą maksimalų sulaikymo terminą.
Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas, atsižvelgdamas į pagrindinės bylos faktines aplinkybes, siekė
išsiaiškinti Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalies, visų pirma sąvokos
„pagrįsta tikimybė išsiųsti“, reikšmę. Nacionalinis teismas klausė, ar
Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad nėra
pagrįstos tikimybės išsiųsti, jeigu išnaudotos šio straipsnio 6 dalyje numatytos
galimybės pratęsti sulaikymo terminą, o iki teisminės suinteresuotojo asmens
sulaikymo kontrolės nebuvo pasiektas susitarimas su trečiąja valstybe dėl
asmens priėmimo. Teisingumo Teismo didžioji kolegija pažymėjo, kad jeigu
suėjo Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalyje numatytas maksimalus
sulaikymo terminas, nekyla klausimas, ar nebėra „pagrįstos tikimybės išsiųsti“
to paties straipsnio 4 dalies prasme. Iš tikrųjų tokiu atveju suinteresuotasis
asmuo turi būti nedelsiant paleistas į laisvę. Direktyvos 2008/115
15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma, jeigu iki
teisminės suinteresuotojo asmens sulaikymo kontrolės buvo išnaudotos
Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalyje numatytos galimybės pratęsti
sulaikymo terminą. Pabrėžta, kad pagal Direktyvos 2008/115 15 straipsnio
4 dalį, paaiškėjus, jog dėl teisinių ar kitokių priežasčių nebėra pagrįstos
tikimybės išsiųsti, sulaikymas tampa nebepateisinamas ir atitinkamas
asmuo nedelsiant paleidžiamas. Išvadai, kad tebėra „pagrįsta tikimybė
išsiųsti“ Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalies prasme, būtina, jog
nacionaliniam teismui nagrinėjant sulaikymo teisėtumą, egzistuotų reali
sėkmingo išsiuntimo perspektyva, atsižvelgiant į šios direktyvos 15 straipsnio
5 ir 6 dalyse įtvirtintus terminus. Taigi pagrįstos tikimybės išsiųsti nėra, kai,
atsižvelgiant į minėtus terminus, atrodo mažai tikėtina, kad trečioji valstybė
priims suinteresuotąjį asmenį.
Galiausiai Teisingumo Teismo didžioji kolegija pateikė atsakymą, ar,
nepaisant Direktyvoje 2008/115 numatyto maksimalaus sulaikymo termino
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pasibaigimo, šios direktyvos 15 straipsnio 4 ir 6 dalys leidžia nepaleisti
suinteresuotojo asmens nedelsiant, nes jis neturi galiojančių dokumentų,
elgiasi agresyviai ir neturi nei nuosavų pragyvenimo lėšų, nei būsto, nei
valstybės narės šiam tikslui suteiktos paramos. Teisingumo Teismas pabrėžė,
kad Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalis jokiais atvejais neleidžia viršyti
šioje nuostatoje įtvirtinto maksimalaus termino. Galimybė sulaikyti asmenį
viešosios tvarkos ir viešojo saugumo sumetimais negali būti grindžiama
Direktyva 2008/115. Dėl šios priežasties jokia prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusio teismo nurodyta aplinkybė savaime negali tapti
sulaikymo pagrindu pagal šios direktyvos nuostatas.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo
standartų ir tvarkos valstybėse narėse 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti
aiškinamos taip, kad jose numatytas maksimalus sulaikymo terminas turi
apimti sulaikymo laikotarpį, trukusį vykstant išsiuntimo procedūrai, pradėtai
iki šia direktyva nustatyto režimo taikymo.
Laikotarpis, kuriuo asmuo buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo
centre, remiantis prieglobsčio prašytojams taikomų nacionalinės ir Bendrijos
teisės nuostatų pagrindu priimtu sprendimu, neturi būti laikomas sulaikymu
išsiuntimo tikslu Direktyvos 2008/115 15 straipsnio prasme.
Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti aiškinamos
taip, kad į laikotarpį, kuriuo įsakymo priverstinai nugabenti iki valstybės
sienos vykdymas buvo sustabdytas dėl to, kad vyko teismo procesas pagal
suinteresuotojo asmens skundą dėl šio įsakymo, reikia atsižvelgti skaičiuojant
sulaikymo išsiuntimo tikslu terminą, jeigu vykstant šiam procesui
suinteresuotasis asmuo ir toliau buvo laikomas laikinojo apgyvendinimo
centre.
Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad
ji netaikoma, jeigu iki teisminės suinteresuotojo asmens sulaikymo kontrolės
buvo išnaudotos Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalyje numatytos
galimybės pratęsti sulaikymo terminą.
Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad
tik reali sėkmingo išsiuntimo tikimybė, atsižvelgiant į to paties straipsnio 5
ir 6 dalyse įtvirtintus terminus, parodo pagrįstos tikimybės išsiųsti buvimą,
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ir pastarosios tikimybės nėra, jeigu, atsižvelgiant į minėtus terminus, atrodo
mažai tikėtina, kad trečioji valstybė priims suinteresuotąjį asmenį.
Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 4 ir 6 dalys turi būti aiškinamos
taip, kad pasibaigus šioje direktyvoje numatytam maksimaliam sulaikymo
terminui, jos neleidžia nepaleisti suinteresuotojo asmens nedelsiant,
motyvuojant, kad jis neturi galiojančių dokumentų, elgiasi agresyviai ir neturi
nei nuosavų pragyvenimo lėšų, nei būsto, nei valstybės narės šiam tikslui
suteiktos paramos.
3.2. 2009 m. spalio 15 d. prejudicinis sprendimas byloje
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening prieš
Stockholms kommun genom dess marknämnd (C‑263/08)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1985 m.
birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos
2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/
EB (toliau – ir Direktyva 85/337, Direktyva), nuostatų išaiškinimo.
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant bylą tarp Djurgården-Lilla Värtans
Miljöskyddsförening (Djurgården–Lilla Värtens aplinkos apsaugos asociacija,
toliau – Miljöskyddsförening) ir Stockholms kommun genom dess marknämnd
(Stokholmo savivaldybė, toliau – Stockholms kommun).
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas, analizuodamas poveikio aplinkai vertinimo procesą,
atskleidė keletą naujų aspektų, susijusių su visuomenės dalyvavimu priimant
sprendimus aplinkosaugos klausimais. Teisingumo Teismas vertino, kokios
sąlygos gali būti numatytos valstybių narių vidaus teisėje asmenims, kurie
siekia įgyvendinti teisę apskųsti projektų, galinčių daryti reikšmingą poveikį
aplinkai, patvirtinimo sprendimus. Be to, analizuota, ar mažos regione įsteigtos
aplinkos apsaugos asociacijos turi teisę ne tik dalyvauti Direktyvos atitinkamų
nuostatų nurodytose sprendimų priėmimo procedūrose, bet ir teisę į teisminę
sprendimo, priimto pasibaigus tokioms procedūroms, peržiūrą.
Prejudiciniame sprendime pabrėžta, kad nors Direktyva daro nuorodą
į nacionalinę teisę, kurioje gali būti apibrėžtos sąlygos, nuo kurių priklauso
apeliacinio skundo priimtinumas, tačiau tokios taisyklės turi, viena vertus,
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užtikrinti plačias galimybes kreiptis į teismus, kita vertus, garantuoti
Direktyvos nuostatų veiksmingumą.
Apžvelgiamas prejudicinis sprendimas aktualus ir Lietuvai, nes
administraciniuose teismuose gausėja ginčų, kylančių aplinkos apsaugos srityje,
kuriuos inicijuoja suinteresuota visuomenė (įvairios asociacijos ir pan.).
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, jog Stokholmo savivaldybė sudarė sutartį su
elektrine dėl vieno kilometro ilgio elektros laidų tunelio per uolas tiesimo. Šiam
projektui įgyvendinti buvo būtina, viena vertus, užtikrinti elektros laidų tunelyje
ir prie jo prieinančiuose tuneliuose esančio gruntinio vandens išsiurbimą ir, kita
vertus, pastatyti bei eksploatuoti šio vandens siurbimo įrenginius tam tikrose
teritorijos vietose ir infiltruoti jį į gruntą ar uolą, siekiant kompensuoti galimą
gruntinio vandens sumažėjimą. Stokholmo apskritis, atsižvelgdama į projekto
poveikio aplinkai įvertinimą, nustatė, kad planuojami darbai, visų pirma susiję su
gruntiniu vandeniu, gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai. Dėl šios priežasties
buvo kreiptasi į Stokholmo apygardos teismo aplinkos klausimus nagrinėjančią
kolegiją, kuri suteikė Stokholmo savivaldybei leidimą atlikti planuojamus
darbus. Šį sprendimą apeliacine tvarka teismui apskundė aplinkos apsaugos
asociacija, tačiau skundas buvo atmestas kaip nepriimtinas remiantis tuo, kad ši
asociacija nedalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme bei neatitiko
nacionalinėje teisėje nustatyto reikalavimo turėti mažiausiai 2 000 narių tam,
kad galėtų pateikti apeliacinį skundą dėl teisminių ir kitų sprendimų, susijusių
su leidimu dėl planuojamos veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai.
Siekdamas išspręsti klausimą dėl asociacijos teisės kreiptis į teismą
skundžiant minėtus sprendimus aplinkosaugos srityje, Švedijos Aukščiausiasis
teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą pirmiausia klausdamas, ar pagrindinėje
byloje nagrinėjamas projektas turi būti priskirtas Direktyvos 85/337 sąvokai
„gruntinio vandens gavyba ar gruntinio vandens dirbtinio papildymo
projektai (jei projektai neįtraukti į I priedą)“, nurodytai minėtos direktyvos
II priedo 10 punkto l papunktyje. Šiuo klausimu Teisingumo Teismo teisėjų
kolegija, pažymėjusi, jog Direktyvos 85/337 taikymo sritis ir tikslas labai platūs,
pripažino, jog jos II priedo 10 punkto l papunkčio nuostatas reikia aiškinti taip,
kad jos taikomos visiems gruntinio vandens gavybos ar gruntinio vandens
dirbtinio papildymo projektams, nenurodytiems minėtos direktyvos I priede,
neatsižvelgiant į jų tikslą (kas reiškia, kad Direktyva taikoma ir projektams,
kurie nesusiję su tolesniu minėto vandens panaudojimu siekiant pelno).
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Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
nacionalinis teismas iš esmės siekė sužinoti, ar Direktyvos 85/337
10a straipsnis reiškia, kad suinteresuotosios visuomenės nariai gali ginčyti
sprendimą, kurį vienos valstybės narės teismų sistemai priklausantis teismas
priėmė leidimo dėl planuojamos veiklos byloje, nors jie turėjo galimybę
dalyvauti teismui nagrinėjant tokį klausimą bei galimybę išdėstyti šiam
teismui savo požiūrį. Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant
į pakeitimus, padarytus Direktyva 2003/35, Direktyvos 85/337, kuria
siekiama įgyvendinti Orhuso konvenciją, 10a straipsnyje numatyta, kad
suinteresuotosios visuomenės nariai, atitinkantys tam tikras sąlygas, turi turėti
teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje
institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems
taikoma ši direktyva, materialinį ar procesinį teisėtumą. Teisę į peržiūrėjimą
teisme turi turėti asmenys, kurie būdami atitinkamos visuomenės nariai, turi
pakankamą interesą arba, jei tai reikalaujama pagal nacionalinę teisę, tvirtina,
kad vienas iš Direktyvoje 85/337 numatytų projektų pažeidžia jų teises.
Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, bet kuri aplinkos apsaugos
skatinimu užsiimanti nevyriausybinė organizacija, tenkinanti nacionalinėje
teisėje numatytus reikalavimus, atitinka Direktyvos 85/337 1 straipsnio 2 dalyje,
skaitomoje kartu su šios direktyvos 10a straipsniu, įtvirtintus suinteresuotos
visuomenės, turinčios teisę pateikti apeliacinį skundą, kriterijus. Be
to, Direktyvos 85/337 6 straipsnio 4 dalyje visų pirma suinteresuotajai
visuomenei užtikrinama galimybė veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus
aplinkosaugos klausimais, kiek tai susiję su projektais, galinčiais daryti
reikšmingą poveikį aplinkai. Todėl faktas, kad leidimą vykdyti požeminių
elektros laidų tiesimo ir gruntinio vandens gavybos projektą, kuris atitinka
sprendimą Direktyvos 85/337 10a straipsnio prasme, suteikė administracinius
įgaliojimus vykdantis teismas, nekliudo minėtas sąlygas atitinkančiai asociacijai,
laikantis nacionalinės teisės aktuose nustatytos tvarkos, pateikti apeliacinį
skundą dėl minėto sprendimo. Kaip pabrėžė Teisingumo Teismo teisėjų kolegija,
galimybė pasinaudoti teise kreiptis į teismą Direktyvos 85/337 10a straipsnio
prasme nepriklauso nuo to, ar ginčijamą sprendimą arba aktą priėmė
viešojo administravimo institucija ar teismas. Be to, dalyvavimas sprendimų
aplinkosaugos klausimais priėmimo procedūroje Direktyvos 85/337 2 straipsnio
2 dalyje ir 6 straipsnio 4 dalyje numatytomis sąlygomis yra savarankiškas ir šio
dalyvavimo tikslas ne toks kaip apeliacinio skundo. Pastarąjį galima pareikšti
dėl sprendimo, priimto pasibaigus minėtai procedūrai, todėl šis dalyvavimas
neturi poveikio apeliacinio skundo pateikimo sąlygoms.
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Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar įgyvendindamos
Direktyvos 85/337 6 straipsnio 4 dalį ir 10a straipsnį valstybės narės gali
numatyti, kad mažos regione įsteigtos aplinkos apsaugos asociacijos turi
teisę dalyvauti šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimų
priėmimo procedūrose, bet neturi teisės į teisminę sprendimo, priimto
pasibaigus tokioms procedūroms, peržiūrą. Švedijos nacionalinėje teisėje buvo
nustatyta taisyklė, pagal kurią tik ne mažiau kaip 2 000 narių turinti asociacija
gali pateikti apeliacinį skundą dėl aplinkosaugos srityje priimto sprendimo.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, kad, kaip matyti
iš Direktyvos 85/337, joje išskiriama, viena vertus, suinteresuotoji visuomenė
bendrai pagal vieną iš galinčių turėti poveikį aplinkai projektų, patenkančių
į jos taikymo sritį, ir, kita vertus, šios suinteresuotosios visuomenės fizinių
ir juridinių asmenų, kuriems, atsižvelgiant į jų ypatingą padėtį atitinkamo
projekto atžvilgiu, pagal direktyvos 10a straipsnį turi būti suteikta minėtame
straipsnyje nustatyta teisė užginčyti sprendimą, pogrupis. Direktyva skundo
priimtinumo sąlygas palieka nustatyti nacionalinei teisei, o tokiomis
sąlygomis gali būti „pakankamo intereso“ turėjimas arba „teisės pažeidimas“,
atsižvelgiant į tai, ar nacionalinės teisės aktuose paprastai nurodoma kuri
nors iš šių dviejų sąvokų. Pasisakydamas dėl aplinkos apsaugą skatinančių
nevyriausybinių organizacijų, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog
Direktyvos 85/337 1 straipsnio 2 dalyje, skaitomoje kartu su jos 10a straipsniu,
reikalaujama, kad tos nevyriausybinės organizacijos, kurios „atitinka
reikalavimus pagal nacionalinę teisę“, būtų atitinkamai laikomos turinčiomis
„pakankamą interesą“ arba vieną iš teisių, kurią gali pažeisti į šios direktyvos
taikymo sritį patenkantis projektas.
Teisingumo Teismas pabrėžė, jog nors direktyva palieka nacionalinės
teisės aktų leidėjams nustatyti taikytinus reikalavimus, kad nevyriausybinė
organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą, kaip asociacija galėtų pasinaudoti
teise pateikti apeliacinį skundą teisme minėtomis sąlygomis, tokios
nacionalinės taisyklės turi, viena vertus, užtikrinti „plačias galimybes kreiptis
į teismus“ ir, kita vertus, garantuoti Direktyvos 85/337 nuostatų, susijusių
su teise užginčyti sprendimą teisme, veiksmingumą. Atitinkamai šios
nacionalinės taisyklės negali paneigti Bendrijos teisės nuostatų, nustatančių,
kad subjektai, įskaitant aplinkos apsaugos asociacijas, kurie turi pakankamą
interesą užginčyti projektą ir kurių teises toks projektas pažeidžia, turi
turėti galimybę kompetentingame teisme pareikšti ieškinį. Šiuo požiūriu
nacionalinės teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad asociacijos, ketinančios
teisminiu būdu ginčyti į Direktyvos 85/337 taikymo sritį patenkantį projektą,
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tikslas būtų susijęs su gamtos ir aplinkos apsauga, o sąlyga, kad aplinkos
apsaugos asociacija turi turėti minimalų narių skaičių, gali būti svarbi siekiant
įsitikinti, ar asociacija iš tiesų egzistuoja ir vykdo veiklą. Tačiau nacionalinės
teisės aktai negali nustatyti reikalaujamo narių skaičiaus taip, kad būtų
pažeidžiami Direktyvos 85/337 tikslai ir, visų pirma, siekis palengvinti joje
numatytų poveikį aplinkai turinčių projektų teisminę kontrolę. Be to, kaip
pažymėjo Teisingumo Teismas, nors Direktyvoje 85/337 numatyta, kad
suinteresuotosios visuomenės nariai, kurie turi pakankamą interesą užginčyti
minėtus projektus arba kurių teises tokie projektai gali pažeisti, turi turėti
galimybę pateikti apeliacinį skundą teisme dėl sprendimo, kuriuo suteikiamas
leidimas jį vykdyti, ši direktyva jokiu būdu neleidžia apriboti galimybių
pareikšti ieškinį tuo pagrindu, jog atitinkami asmenys jau galėjo pareikšti
savo nuomonę dalyvaudami sprendimų priėmimo etape, nustatytame jos
6 straipsnio 4 dalyje.
Atsižvelgęs į tai, ETT sprendė, jog Švedijos Karalystės nurodyta
aplinkybė, pagal kurią nacionalinės taisyklės suteikia plačią galimybę nuo
pat pradžios dalyvauti su projektu susijusio sprendimo rengimo procedūroje,
visiškai negali pateisinti to, kad galimybė pateikti apeliacinį skundą dėl
sprendimo, priimto pasibaigus tokiai procedūrai, suteikiama tik griežtai
nustatytais atvejais. Be to, galimybės asociacijai kreiptis į kitą, reikiamą narių
skaičių turinčią, asociaciją, kad pastaroji pateiktų apeliacinį skundą teisme,
nepakanka, kad būtų įvykdyti Direktyvos 85/337 reikalavimai, nes, viena
vertus, tokios įgaliotosios asociacijos gali nebūti vienodai suinteresuotos
riboto masto projektais, kita vertus, tokiu atveju atsirastų rizika, kad joms būtų
pateikiama daug prašymų, kuriuos jos būtų priverstos atrinkti remdamosis
visiškai nekontroliuojamais kriterijais. Galiausiai dėl tokios sistemos atsirastų
apeliacinių skundų aplinkos apsaugos srityje filtravimas, kuris tiesiogiai
prieštarautų minėtos direktyvos prasmei, kuria siekiama užtikrinti Orhuso
konvencijos įgyvendinimą.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
Pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas, susijęs su gruntinio elektros
laidų tunelyje esančio vandens išsiurbimu ir vandens infiltravimu į gruntą
ar uolą, kad būtų kompensuotas galimas gruntinio vandens sumažėjimas,
bei išsiurbimo ir infiltravimo įrenginių statyba bei eksploatavimu, patenka į
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės
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ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 2003 m.
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, II priedo
10 punkto l papunkčio taikymo sritį, nepaisant galutinės gruntinio vandens
paskirties ir, visų pirma, nepaisant to, ar jis vėliau panaudojamas, ar ne.
Suinteresuotosios visuomenės nariai Direktyvos 85/337, iš dalies
pakeistos Direktyva 2003/35, 1 straipsnio 2 dalies ir 10a straipsnio prasme
turi turėti teisę ginčyti sprendimą, kurį vienos valstybės narės teismų
sistemai priklausantis teismas priėmė leidimo dėl planuojamos veiklos byloje,
nepaisant vaidmens, kurį jie galėjo atlikti, dalyvaudami teismui nagrinėjant
tokį klausimą bei išdėstydami šiam teismui savo požiūrį.
Direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35, 10a straipsnis
draudžia tokią nacionalinės teisės nuostatą, pagal kurią teisė pateikti apeliacinį
skundą teisme dėl sprendimo, susijusio su į šios iš dalies pakeistos direktyvos
taikymo sritį patenkančiais projektais, suteikiama tik toms aplinkos apsaugos
asociacijoms, kurios turi mažiausiai 2 000 narių.
3.3. 2009 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje
Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ir kt. prieš
Fallimento Olimpiclub Srl (C‑2/08)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su res judicata
principo taikymu ginče dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM). Šis
klausimas kilo byloje tarp Fallimento Olimpiclub Srl (toliau – ir Olimpiclub)
ir Italijos Respublikos ūkio ir finansų administracijos (toliau – ir Finansų
administracija) dėl įmonei Olimpiclub pateiktų pranešimų apie PVM
perskaičiavimą už 1988−1991 mokestinius metus.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau
vysto savo praktiką bylose, susijusiose su res judicata principo taikymu
nacionalinių teismų nagrinėjamose bylose, kuriose susiklostę teisiniai
santykiai patenka į Europos Bendrijų teisės reguliavimo sritį.
Teisingumo Teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs res judicata
principo svarbą tiek Bendrijos teisės, tiek nacionalinės teisės sistemose,
kaip padedantį užtikrinti teisės ir teisinių santykių stabilumą bei tinkamą
teisingumo vykdymą (2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Köbler byloje
(C‑224/01), 38 par.). Todėl Bendrijos teisė nenustato nacionaliniams teismams
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pareigos netaikyti vidaus proceso taisyklių, suteikiančių sprendimui res
judicata galią, net jei tai leistų užkirsti kelią ginčijamu sprendimu padarytam
Bendrijos teisės pažeidimui (1999 m. birželio 1 d. sprendimas Eco Swiss byloje
(C‑126/97), 46 ir 47 par.; 2006 m. kovo 16 d. sprendimas Kapferer byloje
(C‑234/04), 21 par.).
Šioje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui
iš esmės kilo klausimas dėl res judicata principo sampratos Italijoje. Ji ribojo
teismo galimybes kitaip spręsti teisės klausimą, kai jis atitinkamu būdu buvo
išspręstas panašiame ginče, kuriame teismo sprendimas įgijo res judicata galią.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis šia res judicata
samprata, ne tik neleidžiama iš naujo nagrinėti res judicata galią įgijusio
teismo sprendimo, net jeigu juo yra pažeista Bendrijos teisė, bet taip pat
juo remiantis neleidžiama iš naujo svarstyti res judicata galią įgijusiame
teismo sprendime išdėstytų išvadų dėl esminio su kitomis bylomis susijusio
klausimo, kai atliekama atitinkamos mokesčių institucijos priimto kito
sprendimo, susijusio su tuo pačiu mokesčių mokėtoju ar apmokestinamuoju
asmeniu, tačiau su kitu mokestiniu laikotarpiu, teisminė kontrolė. Jei šis
principas būtų taikomas taip kaip paminėta, tai reikštų, jog kai galutiniu tapęs
teismo sprendimas būtų grindžiamas Bendrijos teisės normų, susijusių su
piktnaudžiavimu PVM srityje, aiškinimu, prieštaraujančiu Bendrijos teisei,
šios normos būtų neteisingai taikomos kiekvienam naujam mokestiniam
laikotarpiui be galimybės ištaisyti šį klaidingą aiškinimą. Atsižvelgęs į tai,
Teismas nusprendė, kad tokios didelės kliūtys Bendrijos normų taikymui
negali būti tinkamai pateisinamos teisinio saugumo principu ir todėl turi būti
laikomos prieštaraujančiomis Bendrijos teisės veiksmingumo principui.
Nagrinėjamas sprendimas aktualus ir Lietuvoje, ypač analizuojant
teismo galimybę nukrypti nuo anksčiau išspręstose analogiškose bylose
padarytų išvadų ir priimtų sprendimų, taip pat res judicata principo taikymo,
kai jis gali lemti netinkamą Bendrijos teisės taikymą.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad 1992 m. Finansų administracija,
atlikusi tarp Olimpiclub ir Associazione sudarytos nekilnojamojo turto
panaudos sutarties vertinimą, konstatavo, jog šia sutartimi buvo siekiama
mokestinės naudos bei priėmė sprendimą perskaičiuoti Olimpiclub mokėtiną
PVM už 1988−1991 mokestinius metus. Ginčui dėl šio sprendimui pasiekus
kasacinę instanciją, Olimpiclub bankroto administratorius nurodė, kad yra du
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res judicata galią įgiję Commissione tributaria regionale del Lazio sprendimai
dėl pranešimų apie PVM perskaičiavimą, parengtų po to paties, tačiau su
kitais mokestiniais metais susijusio Olimpiclub mokestinio patikrinimo. Nors
šie sprendimai susiję su skirtingais mokestiniais laikotarpiais, juose padarytos
išvados ir priimtas sprendimas pagrindinėje byloje yra privalomi pagal
teismų praktiką, susijusią su Italijos civilinio kodekso nuostatos, įtvirtinančios
res judicata principą, taikymu.
Italijos teismų praktikoje aiškinant pastarąją nacionalinės teisės nuostatą
yra nustatyta, jog kai dvi bylos tarp tų pačių šalių buvo susijusios su tuo
pačiu teisiniu santykiu ir viena iš jų išspręsta res judicata galią įgijusiu teismo
sprendimu, jame padarytos išvados dėl šios teisinės situacijos arba faktinių ar
teisinių klausimų dėl pagrindinio bendro abiem byloms dalyko sprendimo,
būdamos būtina, logiška sprendimo, nurodyto rezoliucinėje dalyje, prielaida,
draudžia iš naujo nagrinėti tą patį jau išspręstą teisės klausimą, net jeigu
vėlesnėje byloje siekiama kitų tikslų nei tų, kurie sudarė pirmosios bylos
dalyką ir reikalavimus. Kaip pažymėjo nacionalinis teismas, tokios praktikos
taikymas lemia, jog, kai sprendžiant vieną ginčą priimtame sprendime
padarytos išvados yra susijusios su kitame ginče kilusiais klausimais,
pirmajame sprendime teismo išdėstytais motyvais (argumentais) galima
tinkamai remtis kitoje byloje net ir tuo atveju, kai minėtas sprendimas susijęs
su skirtingu mokestiniu laikotarpiu.
Siekdamas išspręsti kilusį ginčą, nacionalinis teismas kreipėsi į
Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar tokiomis aplinkybėmis, kokios
nagrinėjamos pagrindinėje byloje, Bendrijos teisė draudžia nacionalinės teisės
nuostatos, kaip antai Italijos civilinio kodekso, taikymą su PVM susijusioje
byloje dėl mokestinių metų, dėl kurių nėra priimta jokio galutinio teismo
sprendimo, jei ši nuostata šiam teismui trukdytų atsižvelgti į Bendrijos teisės
normas piktnaudžiavimo, susijusio su minėtu mokesčiu, srityje.
Olimpiclub rėmėsi Italijos teisės sistemoje išaiškintu res judicata
principu tam, kad būtų patvirtinta, jog su kitais mokestiniais laikotarpiais
susijusiuose ankstesniuose sprendimuose padaryta išvada, kad panaudos
sutartis yra neapsimestinė, teisėta ir sąžininga, yra privaloma ir galutinė.
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas priminė res judicata principo svarbą tiek
Bendrijos teisės, tiek nacionalinės teisės sistemose, siekiant užtikrinti teisės
ir teisinių santykių stabilumą bei gerą teisingumo vykdymą, kad teismų
sprendimai, kurie, išnaudojus visas galimas teisių gynimo priemones arba
pasibaigus pasinaudojimo jomis numatytiems terminams, tampa galutiniai,
nebegalėtų būti ginčijami. Todėl Bendrijos teisė nenustato nacionaliniams
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teismams pareigos netaikyti vidaus proceso taisyklių, suteikiančių sprendimui
res judicata galią, net jei tai leistų užkirsti kelią ginčijamu sprendimu
padarytam Bendrijos teisės pažeidimui.
Pasak Teisingumo Teismo, nesant šią sritį reglamentuojančių Bendrijos
teisės aktų, taisyklės, kuriomis įgyvendinamas res judicata principas, turi
būti nustatytos nacionalinėse teisės sistemose, vadovaujantis valstybių narių
procesinės autonomijos principu. Jos neturi būti mažiau palankios nei tos,
kurios taikomos panašioms vidaus situacijoms (lygiavertiškumo principas),
ir dėl jų Bendrijos teisės sistemos suteiktų teisių įgyvendinimas neturi tapti
praktiškai neįmanomas ar pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas).
Spręsdamas, ar su veiksmingumo principu yra suderinamas nacionalinio
teismo siūlomas res judicata principo aiškinimas, t. y. kad jis reiškia, jog bylose
mokesčių srityje, kai galutinis sprendimas konkrečioje byloje susijęs su bendru
pagrindiniu dalyku kitose bylose, dėl šio dalyko jis turi privalomą galią, nors
jame padarytos išvados susijusios su kitu mokestiniu laikotarpiu, Teisingumo
Teismas priminė, jog kiekviena byla, kurioje kyla klausimas, ar dėl nacionalinės
procesinės nuostatos Bendrijos teisę taikyti tampa neįmanoma arba pernelyg
sudėtinga, turi būti nagrinėjama atsižvelgiant į šios nuostatos vaidmenį
visame procese, jo eigą ir ypatumus įvairiose nacionalinėse administracinėse
ir teisminėse institucijose. Žvelgiant iš šios perspektyvos, prireikus reikia
atsižvelgti į pagrindinius nacionalinės teismų sistemos principus, kaip antai į
teisės į gynybą apsaugą, teisinio saugumo principą ir tinkamą proceso eigą.
Atsižvelgęs į tai, Teisingumo Teismas nurodė, jog būtina konkrečiai nustatyti,
ar minėtas Italijos civilinio kodekso nuostatų aiškinimas gali būti pateisinamas
teisinio saugumo principo apsauga, atsižvelgiant į iš to kylančias pasekmes
Bendrijos teisės taikymui. Šiuo atžvilgiu ETT atkreipė dėmesį, kad remiantis
minėtu nacionalinių teismų aiškinimu ne tik neleidžiama iš naujo nagrinėti
res judicata galią įgijusio teismo sprendimo, net jeigu juo yra pažeista Bendrijos
teisė, bet taip pat juo remiantis neleidžiama iš naujo svarstyti res judicata galią
įgijusiame teismo sprendime išdėstytų išvadų dėl esminio su kitomis bylomis
susijusio klausimo, kai atliekama atitinkamos mokesčių institucijos priimto kito
sprendimo, susijusio su tuo pačiu mokesčių mokėtoju ar apmokestinamuoju
asmeniu, tačiau su kitu mokestiniu laikotarpiu, teisminė kontrolė.
Taigi toks res judicata principo aiškinimas lemia, kad kai galutiniu tapęs
teismo sprendimas yra grindžiamas Bendrijos teisės normų, susijusių su
piktnaudžiavimu PVM srityje, aiškinimu, prieštaraujančiu Bendrijos teisei,
šios normos bus neteisingai taikomos kiekvienam naujam mokestiniam
laikotarpiui be galimybės ištaisyti šį klaidingą aiškinimą.
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Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokios
didelės kliūtys veiksmingam Bendrijos normų PVM srityje taikymui negali
būti tinkamai pateisinamos teisinio saugumo principu ir todėl turi būti
laikomos prieštaraujančiomis veiksmingumo principui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
Tokiomis aplinkybėmis, kokios yra prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, Bendrijos teisė draudžia
taikyti tokią nacionalinės teisės normą, kaip nagrinėjama Italijos civilinio
kodekso nuostata, su pridėtinės vertės mokesčiu susijusioje byloje dėl
mokestinių metų, dėl kurių nėra priimta jokio galutinio teismo sprendimo,
tiek, kiek ši nuostata nacionaliniam teismui, kuris nagrinėja šią bylą, trukdo
atsižvelgti į Bendrijos teisės normas, susijusias su piktnaudžiavimu pridėtinės
vertės mokesčio srityje.
3.4. 2009 m. rugsėjo 8 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje
Liga Portuguesa de Futebol Profissional ir kt. prieš Departamento de Jogos
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (C‑42/07)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas, be kita ko, dėl
Europos Bendrijų steigimo sutarties (toliau – ir EB sutartis) 49 straipsnio
išaiškinimo. Poreikis kreiptis į Teisingumo Teismą kilo Portugalijos
nacionaliniam teismui nagrinėjant ginčą tarp Liga Portuguesa de Futebol
Profissional (toliau – ir Liga) bei Bwin International Ltd (toliau – ir Bwin) ir
Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (toliau – ir
Santa Casa) dėl pastarojo vadovybės joms skirtų baudų už Portugalijos teisės
aktų, taikytinų azartiniams lošimams internetu, pažeidimą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Teisingumo Teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog pagal
EB sutarties 49 straipsnį reikalaujama panaikinti bet kokius laisvės teikti
paslaugas apribojimus – net vienodai taikomus ir nacionaliniams, ir kitų
valstybių narių paslaugų teikėjams – jeigu jie gali užkirsti kelią, trukdyti
ar padaryti mažiau patrauklią kitoje valstybėje narėje, kur jis teisėtai teikia
analogiškas paslaugas, įsteigto paslaugų teikėjo veiklą (1991 m. liepos 25 d.
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sprendimas Säger byloje (C‑76/90), 12 par.; 2000 m. spalio 3 d. sprendimas
Corsten byloje (C‑58/98), 33 par.). Be to, laisve teikti paslaugas naudojasi tiek
paslaugų teikėjas, tiek jų gavėjas (1984 m. sausio 31 d. sprendimas Luisi ir
Carbone byloje (286/82 ir 26/83), 16 par.).
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismo didžioji
kolegija būtent ir sprendė klausimą dėl nacionalinėje teisėje įtvirtinto
draudimo kitoje valstybėje narėje įsteigtam ūkio subjektui internetu
organizuoti azartinius lošimus Portugalijoje, kai jis teisėtai teikia analogiškas
paslaugas įsisteigimo valstybėje narėje, atitikties minėtai EB sutarties
nuostatai. Šioje byloje Teisingumo Teismas, pripažinęs, jog minėtas draudimas
iš esmės yra laikytinas laisvės teikti paslaugas apribojimu, vis dėlto konstatavo,
kad toks ribojimas yra proporcingas ir gali būti pateisinamas kovos su
sukčiavimu ir nusikalstamumu tikslais (EB sutarties 46 str. 1 d.).
Pažymėtina, jog aptariamas Teisingumo Teismo sprendimas gali būti
aktualus taikant ir aiškinant Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo
ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas, sprendžiant klausimą dėl galimybės
kitose valstybėse narėse įsteigtiems ūkio subjektams organizuoti Lietuvos
gyventojams skirtus azartinius lošimus internete.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, jog Bwin yra lošimų įmonė su buveine
Gibraltare. Ji siūlo azartinius lošimus interneto svetainėje, neturi jokių
padalinių Portugalijoje, o jos serveriai, naudojami interneto lošimų
paslaugoms teikti, yra Gibraltare ir Austrijoje. Vartotojai tiesiogiai lažinasi
Bwin interneto svetainėje arba naudodami kitas tiesioginio bendravimo
priemones. Pinigai šioje svetainėje paprastai statomi naudojant banko
korteles, taip pat kitas elektronines mokėjimo priemones. Galimi laimėjimai
įrašomi į Bwin specialiai lošėjui atidarytos lažybų sąskaitos kreditą. Lošėjas
gali iš šių pinigų lošti arba paprašyti pervesti juos į savo banko sąskaitą. Bwin,
be kita ko, organizuodavo ir tokius lošimus, kuriuos Portugalijoje organizuoti
pavesta išskirtinai Santa Casa.
Bwin ir pirmoji Portugalijos futbolo lyga – Liga – sudarė rėmimo sutartį,
pagal kurią, be kita ko, Liga buvo pervadinta į Bwin Liga, Bwin logotipas
buvo naudojamas ant žaidėjų aprangos, stadionuose, o šios lygos interneto
svetainėje buvo pateikiama nuoroda į Bwin svetainę, taip sudarant galimybes
Portugalijos ir kitų valstybių vartotojams naudotis jiems siūlomomis azartinių
lošimų paslaugomis.
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Santa Casa žaidimų departamentas, įgyvendindamas nacionalinėje
teisėje suteiktą kompetenciją, priėmė sprendimus skirti 75 000 EUR
baudą Liga ir 74 500 EUR baudą Bwin už nacionalinėje teisėje numatytą
administracinį pažeidimą – lošimų (kuriuos organizuoti pavesta Santa Casa)
rėmimą, organizavimą ir vykdymą elektroniniu būdu, taip pat virtualių bilietų
ir pranešimų apie atitinkamus skaičių traukimus spausdinimą, platinimą arba
pardavimą tiek nacionalinėje teritorijoje, tiek užsienyje.
Nacionalinis teismas, gavęs Liga ir Bwin skundus dėl minėto sprendimo,
kreipėsi į Teisingumo Teismą, iš esmės prašydamas išaiškinti EB sutarties 49
straipsnį. Apžvelgdamas pagrindinėje byloje susiklosčiusią situaciją,
Teisingumo Teismas nurodė, jog joje nagrinėjamas tam tikrų azartinių lošimų
pardavimas Portugalijoje, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, t. y.
internetu. Bwin, privatus kitoje valstybėje narėje įsteigtas ūkio subjektas, siūlo
Portugalijoje azartinius lošimus tik internetu, o administraciniais pažeidimais
pagal nacionalinę teisę, kuriais pagrindinėje byloje kaltinamos Liga ir
Bwin, laikomi tik veiksmai, susiję su elektroniniu būdu organizuojamais
lošimais. Atsižvelgęs į tai, ETT sukonkretino nacionalinio teismo klausimą,
nurodydamas, jog pastarasis iš esmės siekė sužinoti, ar valstybės narės teisės
aktas, nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriuo tokiems ūkio subjektams kaip
Bwin, įsteigtiems kitose valstybėse narėse, kur jie teisėtai teikia analogiškas
paslaugas, draudžiama minėtos valstybės narės teritorijoje internetu siūlyti
azartinius lošimus, prieštarauja EB sutarties 49 straipsniui.
Pagal EB sutarties 49 straipsnį reikalaujama panaikinti bet kokius laisvės
teikti paslaugas apribojimus – net vienodai taikomus ir nacionaliniams, ir
kitų valstybių narių paslaugų teikėjams – jeigu jie gali užkirsti kelią, trukdyti
ar padaryti mažiau patrauklią kitoje valstybėje narėje, kur jis teisėtai teikia
analogiškas paslaugas, įsteigto paslaugų teikėjo veiklą. Atsižvelgęs į tai,
Teisingumo Teismas pripažino, jog valstybės narės teisės aktas, draudžiantis
kitoje valstybėje narėje įsteigtam paslaugų teikėjui, kaip antai Bwin, minėtos
valstybės narės teritorijoje internetu siūlyti paslaugas, yra EB sutarties
49 straipsnyje garantuotos laisvės teikti paslaugas apribojimas. Be to, tokiu
teisės aktu apribojama atitinkamos valstybės narės rezidentų laisvė internetu
užsisakyti kitoje valstybėje narėje siūlomų paslaugų.
Tai konstatavęs Teisingumo Teismas nurodė, jog reikia išnagrinėti, kiek
pagrindinėje byloje nagrinėjama nacionalinė priemonė gali būti leidžiama
remiantis EB sutarties 45 ir 46 straipsniuose, taikomuose šiai sričiai pagal
EB sutarties 55 straipsnį, aiškiai numatytomis, nukrypti leidžiančiomis
nuostatomis arba pateisinama privalomojo bendrojo intereso pagrindais
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pagal Teisingumo Teismo praktiką. Pagal EB sutarties 46 straipsnio 1 dalį
leidžiami apribojimai, kurie yra pateisinami viešosios tvarkos, visuomenės
saugumo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Be to, Teisingumo
Teismo praktikoje apibrėžti tam tikri privalomieji bendrojo intereso
pagrindai, tarp kurių yra vartotojų apsauga, su lošimu susijusių sukčiavimo ir
piliečių skatinimo pernelyg išlaidauti prevencija bei bendra socialinės tvarkos
pažeidimų prevencija.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pastebėjo, kad azartinių
lošimų reglamentavimas – tai viena iš sričių, kuriose valstybės narės turi savų
moralės, religijos ar kultūros ypatumų. Kadangi nėra suderintų Bendrijos
nuostatų, kiekviena valstybė narė, remdamasi savo vertybėmis, turi šiose
srityse įvertinti, kokiais reikalavimais reikia apsaugoti atitinkamus interesus.
Vien ta aplinkybė, jog valstybė narė pasirinko kitokią apsaugos sistemą
nei kita valstybė narė, neturi turėti poveikio atitinkamu klausimu priimtų
nuostatų būtinumo ir proporcingumo vertinimui. Jos turi būti vertinamos
atsižvelgiant tik į atitinkamos valstybės narės kompetentingų valdžios
institucijų siekiamus tikslus ir jų siekiamą užtikrinti apsaugos lygį. Valstybės
narės gali nekliudomos nustatyti savo politikos azartinių lošimų srityje
tikslus ir, jei reikia, tiksliai apibrėžti siektiną apsaugos lygį. Tačiau apribojimai,
kuriuos jos nustato, vis dėlto turi atitikti nustatytus proporcingumo
reikalavimus.
Teisingumo Teismas, vertindamas nacionalinio akto siekiamą tikslą –
kovoti su nusikalstamumu bei apsaugoti lošėjus nuo ūkio subjektų sukčiavimo
– pažymėjo, kad kova su nusikalstamumu gali būti laikoma privalomu
bendrojo intereso pagrindu, galinčiu pateisinti apribojimus, nustatytus
azartinių lošimų sektoriuje teikiantiems paslaugas ūkio subjektams. Iš tikrųjų
šie lošimai susiję su dideliu nusikaltimų ir sukčiavimo pavojumi, turint
omenyje surenkamų sumų ir lošėjų galimų laimėjimų dydį. Be to, Teisingumo
Teismas pripažino, kad išimtiniais atvejais išduodamo riboto lošimų veiklos
leidimo privalumas tas, jog lošimai tampa lengviau kontroliuojami bei
užkertamas kelias sukčiavimams ir nusikaltimams. Išimtinių teisių internetu
organizuoti azartinius lošimus suteikimas vienam ūkio subjektui, kaip antai
Santa Casa, kurį atidžiai kontroliuoja valdžios institucijos, gali tokiomis,
kaip minėtos pagrindinėje byloje, aplinkybėmis geriau kontroliuoti šių
lošimų organizavimą ir apsaugoti vartotojus nuo ūkio subjektų sukčiavimų.
Dėl to, kad vartotojas ir ūkio subjektas tiesiogiai nebendrauja, azartiniams
lošimams internetu būdingas kitokio pobūdžio ir didesnis pavojus, palyginti
su tokiais lošimais tradicinėse rinkose, turint omenyje galimus ūkio subjektų
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sukčiavimus, nukreiptus prieš vartotojus. Be to, nepašalinama galimybė, kad
tam tikras sporto varžybas, dėl kurių lažinamasi, remiantis ūkio subjektas
bei kai kurios šiose varžybose dalyvaujančios komandos gali tiesiogiai ar
netiesiogiai daryti poveikį šių varžybų rezultatui ir didinti savo pelną.
Įvertinęs tai, Teisingumo Teismas nurodė, kad pagrindinėje byloje
nagrinėjamas apribojimas, atsižvelgiant į ypatumus, susijusius su azartinių
lošimų siūlymu internetu, gali būti laikomas pateisinamu kovos su sukčiavimu
ir nusikalstamumu tikslais.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
nusprendė:
Valstybės narės teisės aktas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje,
kuriuo tokiems ūkio subjektams, koks yra Bwin, įsteigtiems kitose valstybėse
narėse, kur jie teisėtai teikia analogiškas paslaugas, draudžiama minėtos
valstybės narės teritorijoje internetu siūlyti azartinius lošimus, neprieštarauja
EB sutarties 49 straipsniui.
3.5. 2009 m. gruodžio 3 d. prejudicinis sprendimas byloje
Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck prieš
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (C‑45/08)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2003 m. sausio
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (toliau – ir Direktyva Nr.
2003/6/EB) 2 ir 14 straipsnių išaiškinimu. Su minėtu prašymu į Teisingumo
Teismą nacionalinis teismas kreipėsi spręsdamas ginčą tarp pareiškėjų
Spector Photo Group NV (toliau – ir Spector) bei vieno iš jos vadovų C. Van
Raemdonck ir Bankų, finansų ir draudimo sektorių priežiūros komisijos
(toliau – ir CBFA), dėl pastarosios pareiškėjams skirtų baudų už prekybą
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamas prejudicinis sprendimas yra vienas iš nedaugelio
Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su Direktyvos Nr. 2003/6/EB
nuostatų aiškinimu bei taikymu. Jame toliau formuojama šio Europos
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Sąjungos teismo praktika, susijusi su draudimo naudotis viešai neatskleista
informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis taikymu bei finansinių
priemonių rinkų dalyvių atsakomybe už šio draudimo nepaisymą (šiuo
klausimu taip pat žr. Teisingumo Teismo 2005 m. lapkričio 22 d. (didžiosios
kolegijos) prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Knud Grøngaard,
Allan Bang, Nr. C-384/02; 2007 m. gegužės 10 d. prejudicinį sprendimą
Ypourgos Oikonomikon ir Proïstamenos DOY Amfissas prieš Charilaos
Georgakis byloje, Nr. C-391/04).
Šiame kontekste būtina priminti kai kurias su apžvelgiama byla susijusias
minėtos direktyvos nuostatas. Pirmiausia paminėtina, jog Direktyvos Nr.
2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalis įtvirtina pareigą valstybėms narėms drausti bet
kuriam asmeniui, nurodytam šio straipsnio 2 dalyje, kuris (dėl savo narystės
emitento administracijos, valdymo ar stebėtojų organuose arba dėl to, kad jis
valdo dalį emitento kapitalo, arba dėl to, kad gali naudotis tokia informacija,
atlikdamas savo tarnybines ar profesines arba kitas pareigas, arba dėl savo
nusikalstamos veiklos) žino viešai neatskleistą informaciją, panaudoti tą
informaciją savo sąskaita ar trečiosios šalies sąskaita tiesiogiai ar netiesiogiai
įsigyjant ar parduodant finansines priemones, su kuriomis ta informacija yra
susijusi. Siekdamas užtikrinti, jog finansinių priemonių rinkų dalyviai laikytųsi
minėto reikalavimo, Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas minėtos direktyvos
14 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatė, jog nepažeidžiant valstybės narės
teisės taikyti baudžiamosios sankcijos, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo
nacionalinės teisės aktus, užtikrina, kad galima imtis atitinkamų administracinių
priemonių arba taikyti administracines sankcijas atsakingiems asmenims, jeigu
nesilaikoma šios direktyvos įgyvendinimo nuostatų. Valstybės narės užtikrina,
kad tos priemonės būtų veiksmingos, adekvačios ir atgrasančios.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pirmiausia
kilo klausimas, ar tam, kad prekyba vertybiniais popieriais būtų laikoma
draudžiama prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista
informacija, pakanka, jog minėtas viešai neatskleistą informaciją žinantis
asmuo rinkoje įvykdytų prekybos finansinėmis priemonėmis, su kuriomis
ši informacija yra susijusi, sandorį, ar reikia nustatyti ir tai, kad šis asmuo
„panaudojo“ šią informaciją žinodamas, jog ji yra neatskleista. Šiuo klausimu
Teisingumo Teismas nurodė, jog Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalis
turi būti aiškinama taip, jog aplinkybė, kad minėtas asmuo, kuris žino viešai
neatskleistą informaciją, savo ar trečiosios šalies sąskaita, tiesiogiai ar netiesiogiai
įsigyja ar parduoda finansines priemones, su kuriomis ta informacija susijusi,
arba bando tai padaryti, reiškia, jog šis asmuo „panaudojo tą informaciją“ šios
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nuostatos prasme, su sąlyga, kad nepažeidžiama teisė į gynybą ir, visų pirma,
teisė nuginčyti šią prezumpciją. Klausimas, ar minėtas asmuo pažeidė prekybos
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, draudimą,
turi būti analizuojamas atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą – apsaugoti finansų
rinkų vientisumą ir sustiprinti investuotojų pasitikėjimą, kuris visų pirma
grindžiamas tuo, kad jie bus vienodai vertinami ir saugomi nuo neteisėto viešai
neatskleistos informacijos panaudojimo.
Spręsdamas, ar, laikantis proporcingumo principo, skiriant sankciją
už minėtą prekybą vertybiniais popieriais, būtina atsižvelgti į gautą pelną,
apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas nurodė, jog
gauta turtinė nauda gali būti svarbus kriterijus siekiant nustatyti veiksmingą,
adekvačią ir atgrasančią sankciją, o šios turtinės naudos apskaičiavimo
metodą turi nustatyti nacionalinė teisė. Be to, skiriant Direktyvos 2003/6 14
straipsnio 1 dalyje numatytą administracinę sankciją, nereikia atsižvelgti į
galimos vėlesnės baudžiamosios sankcijos galimybę ir (arba) dydį.
Pažymėtina, jog apžvelgiamas prejudicinis sprendimas yra aktualus
finansinių priemonių rinkų priežiūrą Lietuvos Respublikoje vykdančioms
institucijoms bei administraciniams teismams sprendžiant, ar atitinkami
minėtų rinkų dalyvių veiksmai nepažeidžia Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymo, priimto, be kita ko, įgyvendinant minėtą Direktyvą
Nr. 2003/6/EB, 62 straipsnyje įtvirtinto draudimo naudotis viešai neatskleista
informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, jog Spector yra pagal Belgijos teisę
įsteigta bendrovė, kurios akcijos kotiruojamos biržoje. 2003 m. gegužės
21 d. Spector informavo Euronext Brussels apie ketinimą vykdant savo akcijų
opcionų programą įsigyti tam tikrą kiekį nuosavų akcijų ir nuo 2003 m.
gegužės 28 d. iki rugpjūčio 30 d. iš viso įsigijo 27 773 akcijas, įskaitant dviem
C. Van Raemdonck pateiktais pavedimais Spector įsigytas 19 773 akcijas už
vidutinę 9,97 EUR kainą, kai kaina opcione buvo 10,45 EUR. Vėliau, Spector
paskelbus savo veiklos rezultatus, šios bendrovės akcijų kursas pakilo iki
12,50 EUR.
Atlikęs minėtų sandorių vertinimą, CBFA juos pripažino prekyba
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir skyrė
80 000 EUR baudą Spector ir 20 000 EUR baudą C. Van Raemdonck, kurie dėl
šio sprendimo pareiškė ieškinį teismui.
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Siekdamas išspręsti kilusį ginčą, nacionalinis teismas kreipėsi į
Teisingumo Teismą, pirmiausia prašydamas priimti prejudicinį sprendimą
klausimu, ar tam, kad prekyba vertybiniais popieriais būtų laikoma
draudžiama prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista
informacija, pakanka, jog Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalyje
nurodytas asmuo, žinantis viešai neatskleistą informaciją, rinkoje įvykdytų
prekybos finansinėmis priemonėmis, su kuriomis ši informacija yra susijusi,
sandorį, ar, be to, reikia nustatyti, kad šis asmuo „panaudojo“ šią informaciją
žinodamas, jog ji yra viešai neatskleista.
Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, jog tai, kad Direktyvos Nr.
2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalyje aiškiai nenurodytas jos subjektyvus draudimo
sudėties požymis, paaiškinama ypatingu prekybos vertybiniais popieriais,
pasinaudojant viešai neatskleista informacija, pobūdžiu, kuris leidžia
preziumuoti šį subjektyvų požymį, jeigu yra visi šioje nuostatoje įtvirtinti
sudėties požymiai.
Visų pirma pasitikėjimo ryšys, siejantis 2 straipsnio 1 dalies
a–c punktuose nurodytus pirmuosius viešai neatskleistą informaciją
žinančius asmenis su finansinių priemonių, su kuriomis susijusi viešai
neatskleista informacija, emitentais, reiškia ypatingą pirmųjų atsakomybę
šiuo atžvilgiu. Toliau būtinas prekybos sandorio vykdymas rinkoje,
išplaukiantis iš sprendimų grandinės, esančios sudėtingame kontekste, iš
principo leidžiančiame atmesti galimybę, kad jį vykdęs asmuo galėjo veikti
nesuvokdamas savo elgesio. Galiausiai, kai toks prekybos sandoris įvykdomas
jo vykdytojui žinant viešai neatskleistą informaciją, ši informacija iš principo
turi būti laikoma integruota į to asmens sprendimų priėmimo procesą.
Antra, tai, kad Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalyje
tarp prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista
informacija, sudėties aiškiai nenurodomi subjektyvūs požymiai, paaiškinama
šios direktyvos tikslu, kuris, kaip, be kita ko, nurodyta jos antroje ir dvyliktoje
konstatuojamosiose dalyse, yra užtikrinti Bendrijos finansų rinkų vientisumą
ir sustiprinti investuotojų pasitikėjimą tomis rinkomis. Bendrijos teisės
aktų leidėjas pasirinko prevencinį ir administracinių sankcijų už prekybą
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija,
mechanizmą, kuris būtų mažiau veiksmingas, jei priklausytų nuo reikalavimo
kiekvieną kartą ieškoti subjektyviojo sudėties požymio. Prekybos vertybiniais
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, draudimas gali būti
veiksmingas bei tvariai skatints visų rinkos subjektų pagarbą teisės normai,
tik jei bus sudaryta galimybė veiksmingai persekioti pažeidimus. Taigi, kaip
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pažymėjo Teisingumo Teismas, veiksmingas prekybos sandorių draudimo
įgyvendinimas grindžiamas paprasta struktūra, apribojant galimybę gintis
remiantis subjektyviais argumentais, siekiant ne tik veiksmingai persekioti už
šio draudimo pažeidimus, bet ir vykdyti veiksmingą šių pažeidimų prevenciją.
Atsižvelgęs į tai, Teisingumo Teismas konstatavo, kad esant visiems
Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems prekybos vertybiniais
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, sudėties požymiams,
galima preziumuoti sandorio vykdytojo tyčią. Vis dėlto tokia prezumpcija negali
pažeisti pagrindinių teisių ir, visų pirma, nekaltumo prezumpcijos principo,
įtvirtinto, be kita ko, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnio 2 dalyje.
Direktyvos Nr. 2003/6/EB 14 straipsnio 1 dalis neįpareigoja valstybių
narių numatyti baudžiamąsias sankcijas prekybos vertybiniais popieriais,
pasinaudojant viešai neatskleista informacija, vykdytojams, o tik apsiriboja
nurodymu, jog šios valstybės turi užtikrinti, kad „būtų galima imtis
atitinkamų administracinių priemonių arba taikyti administracines sankcijas
atsakingiems asmenims, jeigu nesilaikoma šios direktyvos įgyvendinimo
nuostatų“, nes valstybės narės turi užtikrinti, kad šios priemonės būtų
„veiksmingos, adekvačios ir atgrasančios“. Tačiau, Teisingumo Teismo
teigimu, atsižvelgiant į nagrinėjamų pažeidimų pobūdį ir į už juos galimų
sankcijų griežtumo laipsnį, tokios sankcijos EŽTK taikymo tikslais gali būti
pripažįstamos baudžiamosiomis sankcijomis.
Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, bet kurioje teisės
sistemoje žinomos faktų ar teisės prezumpcijos, ir EŽTK iš principo joms
aiškiai nedaro kliūčių, tačiau baudžiamosios teisės srityje ji įpareigoja
susitariančiąsias šalis šiuo atžvilgiu neperžengti tam tikrų ribų. Taigi
nekaltumo prezumpcijos principui, įtvirtintam EŽTK 6 straipsnio 2 dalyje,
yra svarbios faktų ar teisės prezumpcijos, sutinkamos baudžiamuosiuose
įstatymuose. Jis nurodo valstybėms narėms tokioms prezumpcijoms nubrėžti
protingas ribas, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir apsaugant teises į
gynybą. Teisingumo Teismas nurodė, jog nekaltumo prezumpcijos principas
nedraudžia Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalyje numatytos
prezumpcijos, pagal kurią prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant
viešai neatskleista informacija, vykdytojų tyčia implicitiškai kildinama iš
objektyvių šio pažeidimo sudėties požymių, nes ši prezumpcija nuginčijama
ir užtikrinamos teisės į gynybą.
Esant šioms aplinkybėms, Teisingumo Teismas nusprendė, jog
veiksmingos ir vienodos prevencinės ir sankcijų už prekybą vertybiniais
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popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, tvarkos nustatymas,
siekiant teisėto tikslo apsaugoti finansų rinkų vientisumą, galėjo paskatinti
Bendrijos teisės aktų leidėją pasirinkti objektyvų draudžiamos prekybos
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, sudėties
apibrėžimą. Tai, kad Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 1 dalyje aiškiai
nenumatyta subjektyvių požymių, nereiškia, kad šią nuostatą reikia aiškinti
taip, jog bet kuriam pirmajam viešai neatskleistą informaciją žinančiam
asmeniui, kuris vykdo prekybos sandorį, automatiškai taikomas prekybos
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija,
draudimas. Būtina atskirti „viešai neatskleistos informacijos panaudojimą“,
kuris gali pažeisti šiuos interesus, nuo tokios informacijos panaudojimo,
kuris šių interesų negali pažeisti. Tam reikia remtis Direktyvos Nr. 2003/6/
EB tikslais, o būtent – siekiu užtikrinti akcijų biržos sandorio šalių lygybę,
išvengiant to, kad viena iš šalių, žinanti viešai neatskleistą informaciją ir dėl
to esanti palankesnėje padėtyje, palyginti su kitais investuotojais, iš to gautų
naudos šios informacijos nežinančių asmenų sąskaita. Esminis prekybos
vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, požymis
yra tai, kad nepagrįstai įgyjamas privalumas, kurį suteikia informacija, trečiųjų
asmenų, kurie tokios informacijos neturi, sąskaita ir dėl to pažeidžiamas
finansų rinkų vientisumas bei susilpninamas investuotojų pasitikėjimas.
Atsižvelgdamas į tai, Teisingumo Teismas konstatavo, kad tai, jog
Direktyvos Nr. 2003/6/EB 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo, žinantis
viešai neatskleistą informaciją, įvykdo prekybos finansinėmis priemonėmis,
su kuriomis ši informacija susijusi, sandorį, reiškia, jog šis asmuo „panaudojo
tą informaciją“ šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies prasme, su sąlyga, kad
nepažeidžiama teisė į gynybą ir, visų pirma, teisė nuginčyti šią prezumpciją.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas
taip pat siekė sužinoti, ar, laikantis proporcingumo principo, skiriant
sankciją už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista
informacija, būtina atsižvelgti į gautą pelną. Be to, minėtas teismas taip pat
klausė, ar turi būti laikoma, kad viešai neatskleistos informacijos paskelbimas
paveikė atitinkamos finansinės priemonės kursą, ir, jeigu taip, kokia yra riba,
nuo kurios šis poveikis gali būti laikomas reikšmingu.
Atsakydamas į pastarąjį klausimą, Teisingumo Teismas pirmiausia
pažymėjo, kad informacijos galėjimas reikšmingai paveikti su ja susijusių
finansinių priemonių kursą yra vienas iš viešai neatskleistos informacijos
sąvokai būdingų požymių. Direktyvos Nr. 2003/6/EB 1 straipsnio 1 dalyje
apibrėžtai „viešai neatskleistos informacijos“ sąvokai visų pirma būdinga
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tai, kad jeigu ši informacija būtų paskelbta viešai, ji „galėtų turėti didelės
įtakos tų finansinių priemonių kainai arba susijusių išvestinių finansinių
priemonių kainai“, nes pati ši sąvoka paaiškinta kaip reiškianti „informaciją,
kuria protingas investuotojas greičiausiai pasinaudotų iš dalies pagrįsdamas
savo investicinius sprendimus“. Kadangi remiantis Direktyvos Nr. 2003/6/EB
tikslu, šis galėjimas reikšmingai paveikti kursą a priori turi būti vertinamas
atsižvelgiant į nagrinėjamos informacijos turinį ir jos kontekstą, Teisingumo
Teismo teigimu, siekiant nustatyti, ar informacija yra viešai neatskleista, reikia
išnagrinėti, ar jos paskelbimas iš tiesų reikšmingai paveikė su ja susijusių
finansinių priemonių kursą.
Vertindamas gautų pajamų (pelno) įtaką taikant Direktyvos Nr.
2003/6/EB 14 straipsnio 1 dalyje numatytas administracines priemones ar
(ir) skiriant administracines sankcijas, Teisingumo Teismas pažymėjęs, jog
minėtoje nuostatoje nenustatomas joks kriterijus veiksmingam, adekvačiam
ir atgrasančiam sankcijos pobūdžiui įvertinti (šiuos kriterijus turi nustatyti
nacionalinės teisės aktai), vis dėlto pripažino, kad gauta turtinė nauda gali
būti svarbus kriterijus siekiant nustatyti veiksmingą, adekvačią ir atgrasančią
sankciją.
Atsakydamas į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio
teismo klausimą, ar Direktyvos Nr. 2003/6/EB 14 straipsnio 1 dalis turi
būti aiškinama taip, kad jeigu valstybė narė, be šioje nuostatoje nurodytų
administracinių sankcijų, yra numačiusi galimybę skirti baudžiamojo
pobūdžio piniginę sankciją, administracinės sankcijos nustatymo metu
reikia atsižvelgti į vėlesnės piniginės baudžiamosios sankcijos galimybę ir
(arba) dydį, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog minėta nuostata negali būti
aiškinama taip, kad ja kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms
nustatoma pareiga administracinio pobūdžio piniginės sankcijos nustatymo
metu atsižvelgti į galimos vėlesnės baudžiamojo pobūdžio piniginės sankcijos
skyrimo galimybę. Direktyvoje Nr. 2003/6/EB numatytų administracinių
sankcijų veiksmingo, adekvataus ir atgrasančio pobūdžio vertinimas negali
priklausyti nuo hipotetinės vėlesnės baudžiamosios sankcijos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/
EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista
informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) 2 straipsnio
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1 dalis turi būti aiškinama taip, jog tai, kad šios dalies antrojoje pastraipoje
nurodytas asmuo, kuris žino viešai neatskleistą informaciją, savo ar trečiosios
šalies sąskaita, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyja ar parduoda finansines
priemones, su kuriomis ta informacija susijusi, arba bando tai padaryti,
reiškia, jog šis asmuo „panaudojo tą informaciją“ šios nuostatos prasme, su
sąlyga, kad nepažeidžiama teisė į gynybą ir, visų pirma, teisė nuginčyti šią
prezumpciją. Klausimas, ar minėtas asmuo pažeidė prekybos vertybiniais
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, draudimą, turi
būti analizuojamas atsižvelgiant į šios direktyvos tikslą – apsaugoti finansų
rinkų vientisumą ir sustiprinti investuotojų pasitikėjimą, kuris visų pirma
grindžiamas tuo, kad jie bus vienodai vertinami ir saugomi nuo neteisėto
viešai neatskleistos informacijos panaudojimo.
Direktyvos Nr. 2003/6/EB 14 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip,
kad iš prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista
informacija, gauta turtinė nauda gali būti svarbus kriterijus siekiant
nustatyti veiksmingą, adekvačią ir atgrasančią sankciją. Šios turtinės naudos
apskaičiavimo metodą ir, visų pirma, datą ar laikotarpį, į kuriuos reikia
atsižvelgti, turi nustatyti nacionalinė teisė.
Direktyvos Nr. 2003/6/EB 14 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama
taip, kad jeigu valstybė narė, be šioje nuostatoje nurodytų administracinių
sankcijų, yra numačiusi galimybę skirti baudžiamojo pobūdžio piniginę
sankciją, siekiant įvertinti veiksmingą, adekvatų ir atgrasantį administracinės
sankcijos pobūdį nereikia atsižvelgti į galimos vėlesnės baudžiamosios
sankcijos galimybę ir (arba) dydį.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimas byloje
A. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 3455/05)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (Didžioji kolegija)
konstatavo, jog buvo pažeista Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 5 straipsnio 1 dalis (teisė į laisvę ir saugumą) ir 4 dalis
(sulaikyto arba suimto asmens teisė kreiptis į kompetentingas institucijas
gynybos ir reikalauti greito svarstymo). Apžvelgiama byla reikšminga dėl
to, jog joje nagrinėjami užsieniečių, įtariamų terorizmo aktų vykdymu,
sulaikymo ir suėmimo pagrįstumo bei laikymo sąlygų klausimai, taip pat
įslaptintų įrodymų naudojimo teisminio proceso metu aspektai.
Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėjai nagrinėtoje byloje buvo 11 įvairių tautybių asmenų (6
Alžyro piliečiai, po vieną Prancūzijos, Maroko, Jordanijos ir Tuniso pilietį ir 1
asmuo, neturintis pilietybės, iš palestiniečių pabėgėlių stovyklos Jordanijoje).
Po teroristų atakos 2001 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose Didžiosios
Britanijos vyriausybė nusprendė, kad Jungtinė Karalystė gali būti teroristų
atakų taikiniu ir tai sukelia grėsmę tautos gyvavimui bei sudaro pagrindą
taikyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
15 straipsnį (nukrypimas nuo įsipareigojimų nepaprastosios padėties atveju).
Vyriausybė manė, kad grėsmė kyla dėl tam tikrų užsieniečių, kurie rėmė
Islamo radikalų al’Qaeda tinklą. Nurodyti asmenys nebuvo išsiųsti į savo
kilmės šalis dėl Jungtinės Karalystės nuogąstavimų, jog kilmės šalyse jų
atžvilgiu gali būti pažeistas Konvencijos 3 straipsnis (kankinimų draudimas).
Didžiosios Britanijos Vyriausybė nusprendė įtvirtinti platesnes valstybės
galias sulaikyti užsienio piliečius, jeigu pagrįstai manoma, jog asmuo yra
,,tarptautinis teroristas“ ir jo buvimas Jungtinėje Karalystėje kelia grėsmę
nacionaliniam saugumui.
Didžiosios Britanijos Vyriausybė, nenorėdama pažeisti Konvencijos 5
straipsnio 1 dalies (teisė į laisvę), 2001 m. lapkričio 11 d. Europos Tarybos
Generaliniam Sekretoriui išsiuntė pranešimą dėl įsipareigojimų nevykdymo
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pagal Konvencijos 15 straipsnį. Šis pranešimas apėmė 2001 m. Antiterorizmo,
nusikaltimų ir saugumo akto 4 dalyje numatytas nuostatas, nustatančias
galimybę sulaikyti užsienio piliečius, pripažintus įtariamais tarptautiniu
terorizmu, tam tikram laikotarpiui neišleidžiant jų iš Jungtinės Karalystės.
2001 m. Akto galiojimo metu 16 asmenų (iš kurių 11 pareiškėjų) buvo
pripažinti įtariamais tarptautiniu terorizmu ir sulaikyti. Sulaikyti pareiškėjai
buvo suimti ir skirtingais laikotarpiais laikomi kalėjime, dalis jų vėliau pateko
į psichiatrines ligonines, vienas iš pareiškėjų nuo 2004 m. balandžio mėnesio
buvo laikomas namų arešto sąlygomis.
2001 m. Aktas numatė galimybę sprendimą pripažinti asmenį įtariamu
tarptautiniu teroristu peržiūrėti kas 6 mėnesius Specialiojoje imigracijos
apeliacinėje komisijoje. Komisija, spręsdama, ar valstybė turėjo pagrįstą
pagrindą pripažinti asmenį įtariamu tarptautiniu terorizmu, kurio buvimas
Jungtinėje Karalystėje kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui, turėjo galimybę
vertinti tiek viešus, tiek įslaptintus duomenis. Tuo tarpu sulaikyti asmenys ir
jų atstovai galėjo naudotis tik viešai prieinama informacija. Slapta informacija
buvo prieinama tik specialiems advokatams, kurie atstovavo sulaikytiesiems
generalinio prokuroro pavedimu. Skundas Specialiojoje imigracijos
apeliacinėje komisijoje buvo nagrinėjamas dviem etapais: viešo posėdžio metu
galėdavo dalyvauti tiek skundą pateikę asmenys, jų atstovai, tiek ir specialūs
advokatai, uždaro posėdžio metu buvo nagrinėjami įslaptinti įrodymai,
šiame posėdyje galėdavo dalyvauti tik specialūs advokatai. Pažymėtina, kad
specialus advokatas, susipažinęs su įslaptintais duomenimis, neturėdavo teisės
bendrauti ir palaikyti bet kokius ryšius su sulaikytuoju ar jo atstovais, išskyrus
atvejus, kai tai leisdavo teismas.
Komisija priimdavo dviejų tipų sprendimus: viešus ir slaptus. Su slaptais
sprendimais susipažinti ir juos skųsti galėjo tik specialūs advokatai.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2004 m. gruodžio 16 d. Lordų Rūmai
pripažino, jog nors tautai kilusi grėsmė buvo reali, tačiau priemonės, kurių
buvo imtasi, nebuvo proporcingos. Lordų Rūmai pažymėjo, kad į tariamą
teroristų tinklą buvo įtraukta ir nemažai Jungtinės Karalystės piliečių, tačiau
jiems analogiškos priemonės nebuvo taikomos, todėl ginčijami veiksmai
pripažintini diskriminacinio pobūdžio. Po 2001 m. Akto pakeitimo 2005 m.
kovo mėnesį pareiškėjų sulaikymas buvo vykdomas pagal 2005 m. Terorizmo
prevencijos aktą. Remiantis šiuo aktu, pareiškėjams taikomos priemonės buvo
suvienodintos su priemonėmis, taikomomis Jungtinės Karalystės piliečiams.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3
straipsnio (kankinimų uždraudimas), taikant jį atskirai arba kartu su Konvencijos
13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę), pažeidimo
Teismas pripažino, kad valstybės, kovodamos su tarptautiniu
terorizmu, susiduria su sunkumais, tačiau kartu pažymėjo, jog net ir pačiose
sudėtingiausiose situacijose, nepaisant sulaikytų asmenų elgesio, Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija draudžia asmenų
kankinimus, žiaurų, nežmonišką, jų orumą žeminantį elgesį ar baudimą
nurodytais būdais visais be išimčių atvejais (2006 m. liepos 4 d. sprendimas
byloje Ramirez Sanchez prieš Prancūziją).
Taip pat Teismas atkreipė dėmesį, kad, apribojus asmeniui laisvę,
valstybė privalo užtikrinti, jog asmens laikymo sąlygos būtų suderinamos su
jo orumu, o sulaikymo priemonių vykdymas asmeniui neturi sukelti streso ar
sunkumų, kurie viršytų sulaikymui ar suėmimui neišvengiamą ir įprastą lygį
(2000 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Kudla prieš Lenkiją).
Nors Konvencijos 3 straipsnis neįpareigoja valstybės paleisti sulaikytus
asmenis dėl jų sveikatos problemų, šis straipsnis nustato pareigą valstybei
apsaugoti sulaikytų asmenų fizinę ir dvasinę gerovę, pavyzdžiui, suteikiant
jiems reikiamą medicinos pagalbą (2002 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje
Mouisel prieš Prancūziją).
Teismas, analizuodamas galimą Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą,
nurodė, kad, nors pareiškėjų kalinimas bei laikymas psichiatrinėje ligoninėje
sukėlė jiems stresą bei sąlygojo nuovargį ir išsekimą, negalima teigti, jog
suėmimo sąlygos atėmė jiems tikėjimą bei viltį būti laisviems. Pareiškėjams
buvo suteikta reali galimybė inicijuoti savo statuso pakeitimo procedūras
Specialiojoje imigracijos apeliacinėje komisijoje, skundas galėjo būti
paduodamas kas 6 mėnesius, taip pat bylos nagrinėjimas sėkmingai vyko
Lordų Rūmuose. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjų sulaikymas, Teismo
nuomone, negalėjo būti traktuojamas kaip nežmoniškas ir juos žeminantis
elgesys Konvencijos 3 straipsnio požiūriu. Teismas, nustatęs faktą, kad
pareiškėjai, be kita ko, turėjo galimybę naudotis ne tik apeliacijos teise, bet
ir kitomis teisinės gynybos priemonėmis, priėjo prie išvados, jog Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis,
taikant jį kartu ar atskirai su Konvencijos 13 straipsniu, nebuvo pažeistas.
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Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5
straipsnio 1 dalies (teisė į laisvę ir saugumą) pažeidimo
Teismas, nagrinėdamas galimą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnio 1 dalies pažeidimą, pirmiausiai
analizavo klausimą, ar pareiškėjai apskritai buvo teisėtai sulaikyti, taikant
Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies f punkto išimtį (kai asmuo teisėtai
sulaikomas ar suimamas, kad negalėtų be leidimo įvažiuoti į šalį, arba kai yra
pradėtas jo deportavimo ar išdavimo kitai valstybei procesas).
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5
straipsnis nustato pamatinę žmogaus teisę būti apsaugotam nuo savavališko
valstybės kišimosi į žmogaus laisvę (1996 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje
Aksoy prieš Turkiją). Ši teisė priklauso kiekvienam asmeniui, nepriklausomai
nuo jo pilietybės. Konvencijos 5 straipsnio 1 dalyje numatytas sąrašas sąlygų,
kurioms esant asmens laisvės ribojimas gali būti pateisinamas (2008 m.
sausio 29 d. sprendimas byloje Saadi prieš Jungtinę Karalystę). Konvencijos
5 straipsnio 1 dalies f punkte numatyta sąlyga leidžia valstybėms apriboti
užsieniečių laisvę kontroliuojant imigracijos procesą valstybės teritorijoje.
Didžiosios Britanijos Vyriausybės teigimu, pareiškėjai buvo sulaikyti
įgyvendinant minėtoje Konvencijos nuostatoje įtvirtintą tikslą – imtis
veiksmų, siekiant pareiškėjus deportuoti ar išduoti kitai valstybei. Teismas
pažymėjo, jog asmens sulaikymas turint aukščiau paminėtų tikslų laikomas
teisėtu tol, kol vyksta asmens deportacijos ar išdavimo kilmės valstybei
procedūros, tačiau kartu pabrėžė, jog toks sulaikymas turi atitikti ir šias
sąlygas: sulaikymas turi būti vykdomas griežtai laikantis nacionalinėje teisėje
įtvirtintų materialinės bei proceso teisės normų-taisyklių; sulaikymas neturi
būti savavališkas ar nehumaniškas (kad sulaikymas atitiktų antrąją sąlygą, jis
turi būti vykdomas sąžiningai ir garbingai, sulaikymo sąlygos ir vieta turi būti
tinkami, sulaikymo terminas neturi viršyti protingo laikotarpio, reikalingo
sulaikymo tikslams pasiekti).
Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nustatė, kad Maroko ir Prancūzijos
piliečių atžvilgiu Konvencija nebuvo pažeista, nes jų sulaikymo laikotarpis
iki išsiuntimo į kilmės šalį buvo pakankamai trumpas. Likusių pareiškėjų
sulaikymo aplinkybes Teismas įvertino kaip neatitinkančias Konvencijos
nuostatų. Teismo nuomone, valstybė, sulaikydama šiuos pareiškėjus, nesiekė
jų deportuoti ar juos išduoti kitai valstybei, todėl neturėjo tikslo, pateisinamo
pagal Konvenciją. Svarbu tai, kad Jungtinė Karalystė net nepradėjo jokių
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derybų su Jordanija ir Alžyru dėl pareiškėjų grąžinimo sąlygų ir jų teisių
užtikrinimo. Kitos aplinkybės taip pat nesudarė pagrindo teigti, jog buvo
siekta aukščiau nurodytų tikslų. Taigi pareiškėjų sulaikymas neatitiko
Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies f punkte numatytos išimties sąlygų.
Teismas, be kita ko, nagrinėjo klausimą, susijusį su Jungtinės Karalystės
pareiškimu, kurio pagrindu valstybė taikė išimtį pagal Konvencijos 15
straipsnį, t.y. Teismas aiškinosi, ar nuo Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies
vykdymo Jungtinė Karalystė nukrypo teisėtai.
Siekdamas įvertinti išimties taikymo galimybes, Teismas analizavo
tokius susijusius veiksnius: teisių, kurioms taikoma išimtis, pobūdį, ypatingos
situacijos aplinkybes bei tokios situacijos trukmę (1978 m. sausio 18 d.
sprendimas byloje Airija prieš Jungtinę Karalystę, 1993 m. gegužės 26 d.
sprendimas byloje Brannigan ir McBride prieš Jungtinę Karalystę). Tiek
Jungtinės Karalystės teismai, tiek valstybės institucijos nurodė, kad teroristų
atakų baimė buvo pagrįsta, nors tokia ataka ir neįvyko. Didelė atakų tikimybė
kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui, todėl prevenciniai veiksmai buvo
būtini. Atsižvelgdamas į tai, Teismas nurodė, kad Jungtinė Karalystė tinkamai
įvertino situaciją ir ėmėsi priemonių teisėtai.
Teismas taip pat iškėlė klausimą, ar priemonės, kurių buvo imtasi,
siekiant užkirsti kelią įvykiams, keliantiems grėsmę tautos gyvavimui, buvo
tikrai būtinos. Teismas nurodė, kad kiekvienai valstybei keliama pareiga,
taikant Konvencijos 15 straipsnį, užtikrinti, jog veiksmai, kurių imamasi, yra
tikrai būtini atitinkamoje situacijoje. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes,
pripažino, jog Jungtinės Karalystės veiksmų neproporcingumas pasireiškė
sulaikymą vykdant išimtinai tik užsieniečių atžvilgiu, nors tam tikri Jungtinės
Karalystės piliečiai taip pat kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui.
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, Europos Žmogaus Teisių
Teismas nusprendė, kad priemonės, kurių ėmėsi valstybė, taikydama
Konvencijos 15 straipsnį, t.y. numatė tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį
leidžiama sulaikyti tik užsienio piliečius, įtariamus tarptautiniu terorizmu,
buvo neproporcingos, nes leido nepagrįstai diskriminuoti užsieniečius
Jungtinės Karalystės piliečių atžvilgiu. Tokiu būdu buvo pažeista Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnio
1 dalis. Šis pažeidimas konstatuotas visų pareiškėjų, išskyrus Maroko ir
Prancūzijos piliečius, atžvilgiu.
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Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5
straipsnio 4 dalies (sulaikyto arba suimto asmens teisė kreiptis į kompetentingas
institucijas gynybos ir reikalauti greito svarstymo) pažeidimo
Teismas visų pirma pažymėjo, jog Konvencijos 5 straipsnio 4 dalis yra
specialioji norma (lex specialis) Konvencijos 13 straipsnio atžvilgiu (1996 m.
lapkričio 15 d. sprendimas byloje Chahal prieš Jungtinę Karalystę).
Konvencijos 5 straipsnio 4 dalyje numatyta teisė skųsti sprendimą
sulaikyti arba suimti asmenį apima klausimą dėl bet kokio asmens laisvės
apribojimo teisėtumo Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies požiūriu. Teismas,
nagrinėjantis skundą, pateiktą remiantis Konvencijos 5 straipsnio 4 dalimi,
turi turėti teisę pasisakyti dėl laisvės ribojimo teisėtumo ir galimybę nurodyti
pakeisti neteisėtą sprendimą (1978 m. sausio 18 d. sprendimas byloje Airija
prieš Jungtinę Karalystę). Pareiškėjai Konvencijos 5 straipsnio 4 dalies
pažeidimu laikė tai, kad, nagrinėjant jų skundus, jie neturėjo galimybės
susipažinti su prieš juos nukreiptais įrodymais, kurie buvo pripažinti slapta
informacija.
Teismas nurodė, kad sulaikytiems asmenims turi būti suteikiama
efektyvi galimybė gintis nuo jiems pateikiamų kaltinimų (2005 m. spalio 4
d. sprendimas byloje Becciev prieš Moldovą). Ši teisė apima ir asmens teisę
susipažinti su prieš jį naudojamais įrodymais. Nors tam tikrais atvejais viešas
interesas įslaptinti informaciją, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti liudytojus
ar apriboti priėjimą prie operatyvinės medžiagos, gali pateisinti draudimą
naudotis tam tikra informacija, bet tai negali apriboti asmens teisės į efektyvią
gynybą. Procesas negali būti laikomas sąžiningu ir teisingu, jei asmens
teisių apribojimas dėl tam tikros informacijos neturėjimo nulemia teisme
naudojamų asmens gynybos priemonių neefektyvumą (1996 m. kovo 26 d.
sprendimas byloje Doorson prieš Nyderlandų Karalystę, 1997 m. balandžio 23
d. sprendimas byloje Van Mechelen ir kiti prieš Nyderlandų Karalystę).
Teismas pripažino, kad nagrinėtos bylos atveju tam tikra informacija
galėjo būti slapta, kurios viešinimas galėjo sukelti grėsmę valstybės saugumui,
taip pat kad Specialiosios imigracijos apeliacinės komisijos veikla, specialaus
advokato dalyvavimas bylos nagrinėjime užtikrino atsvarą situacijai, kai
pareiškėjai visiškai negalėjo susipažinti su dalimi bylos medžiagos, be to,
byloje nebuvo nustatyta duomenų, kad specialus advokatas galėjo būti
šališkas, priešingai – jo atstovavimas pareiškėjams pripažintinas visapusišku
ir tinkamu.
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Kita vertus, Teismas taip pat nurodė, kad sprendimas negali būti
laikomas atitinkančiu Konvencijos 5 straipsnio 4 dalies, jeigu jis visiškai ar
didele dalimi yra paremtas tais įrodymais, kurie yra įslaptinti. Ir priešingai,
jeigu sulaikant asmenį buvo remiamasi viešai prieinamais duomenimis, teigti,
jog tokiu būdu asmeniui nebuvo sudarytos galimybės gintis nuo reiškiamų
kaltinimų, nėra pagrindo.
Teismas pažymėjo, kad viešus duomenis, kurie buvo naudojami prieš
keturis Alžyro ir vieną Jordanijos pilietį, sudarė informacija, kad, pavyzdžiui,
jie įsigijo specialius telekomunikacijos įrenginius, taip pat nurodytu laiku
ir vietose buvo susitikę su įtariamais teroristais. Teismo manymu, tokie
kaltinimai buvo pakankamai išsamūs, dėl to pareiškėjai proceso metu galėjo
tinkamai įgyvendinti savo teisę gintis nuo reiškiamų įtarimų.
Pareiškėjo, kuris neturėjo pilietybės, bei kito Alžyro piliečio atžvilgiu
kaltinimai iš esmės buvo grindžiami tuo, kad jie dalyvavo renkant lėšas teroristų
grupuotėms, susijusioms su al’Qaeda. Pareiškėjo, kuris neturėjo pilietybės, byloje
vieši įrodymai rėmėsi informacija apie didelių piniginių sumų judėjimą per jo
banko sąskaitą, tuo tarpu Alžyro piliečio byloje vieši įrodymai buvo susiję su
informacija, kad jis dalyvavo kaupiant pinigines lėšas, kurios būdavo įgyjamos
sukčiaujant. Tačiau Teismas atkreipė dėmesį, jog informacija, kurios pagrindu
būtų buvę galima įrodyti ryšį tarp gaunamų piniginių sumų ir terorizmo,
nebuvo atskleista. Atsižvelgdamas į tai, Teismas konstatavo, jog tokiu būdu
nebuvo tinkamai užtikrinta pareiškėjų teisė gintis nuo reiškiamų kaltinimų.
Tuniso piliečio ir likusio Alžyro piliečio atžvilgiu reiškiami kaltinimai
buvo pagrįsti vieša, tačiau tik bendro pobūdžio informacija, kad šie pareiškėjai
buvo Islamo radikalų al’Qaeda tinklo nariai. Teismas nurodė, jog Specialioji
imigracijos apeliacinė komisija, atmesdama šių asmenų apeliacijas, pastebėjo,
kad vieši duomenys kaltinimams prieš juos pagrįsti nebuvo pakankami ir
kad įrodymai, kurių pagrindu buvo reiškiami kaltinimai, rėmėsi įslaptinta
informacija. Atsižvelgdamas į tai, Teismas konstatavo, kad šiems pareiškėjams
nebuvo užtikrinta tinkama ir efektyvi gynyba.
Atsižvelgdamas į nustatytas bei sprendime nurodytas aplinkybes, taip
pat išdėstytus motyvus, Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad
Jungtinė Karalystė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 5 straipsnio 4 dalį pažeidė tik dalies pareiškėjų atžvilgiu. Ši išvada
padaryta įvertinus ir išnagrinėjus kiekvieno pareiškėjo atvejį individualiai.
Maroko ir vieno iš Alžyro piliečių pareiškimų šiuo pagrindu Teismas
nenagrinėjo nustatęs, jog tuo metu, kai prasidėjo 2001 m. Akto teisėtumo
svarstymas, šie asmenys jau buvo išvykę į Maroką ir Prancūziją.
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4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 18 d. sprendimas
byloje Andrejeva prieš Latviją (pareiškimo Nr. 55707/00)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (Didžioji kolegija)
konstatavo, jog buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 14 straipsnis (diskriminacijos draudimas), taikant jį
kartu su Pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės teisių apsauga), taip
pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6
straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą). Analizuojamoje byloje
Teismas aiškinosi, ar nebuvo pažeistas diskriminacijos draudimas pilietybės
pagrindu socialinės apsaugos srityje, taip pat sprendė asmens nedalyvavimo
teismo procese, kuriame nagrinėjamas tiesiogiai jo interesus įtakojantis
ginčas, klausimą.
Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėja Natalija Andrejeva gimė 1942 metais Rygoje, Latvijoje. Iki
Latvijos nepriklausomybės atgavimo Natalija Andrejeva buvo Latvijos TSR
pilietė. Latvijai atgavus nepriklausomybę, Natalijai Andrejevai nebuvo suteikta
Latvijos Respublikos pilietybė. Ji yra nuolatinė Latvijos gyventoja.
Latvijos Tarybų Socialistinės Respublikos egzistavimo metu Natalija
Andrejeva dirbo Olaine chemijos gamykloje, kuri veikė kaip viešasis juridinis
asmuo, tiesiogiai priklausantis nuo TSRS chemijos industrijos ministerijos.
Natalija Andrejeva 17 metų dirbo minėtos gamyklos Aplinkos apsaugos
priežiūros departamente, kurio būstinė bei vadovybė skirtingais laikotarpiais
buvo įsikūrusios Kijeve bei Maskvoje. Darbo užmokestis pareiškėjai taip pat
buvo mokamas šių vadovybių pavedimais. 1997 m. Rygos Kurzemes rajono
socialinio draudimo fondo valdyba atsisakė įskaičiuoti į pareiškėjos darbo
stažą 1973-1990 metų darbo Olaine chemijos gamyklos Aplinkos apsaugos
priežiūros departamente stažą, motyvuodama tuo, kad Natalija Andrejeva
nurodytu laikotarpiu buvo įdarbinta ne Latvijos teritorijoje veikiančiose
įmonėse. Užsienyje (šiuo atveju Ukrainoje ir Rusijoje) įsikūrusios bendrovės
tuo metu nemokėjo mokesčių Latvijoje, todėl, anot Latvijos pareigūnų,
nebuvo pagrindo šiose įmonėse dirbtą laiką priskirti darbo stažui senatvės
pensijai gauti.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
14 straipsnio (diskriminacijos uždraudimas), taikant jį kartu su Konvencijos 1
protokolo 1 straipsniu (nuosavybės teisių apsauga), pažeidimo.
Teismas byloje nustatė, kad tuo atveju, jeigu pareiškėja būtų buvusi
Latvijos pilietė, apskaičiuojant jos darbo stažą senatvės pensijai gauti, būtų
įtrauktas ir laikotarpis, kai ji dirbo aukščiau nurodytame gamyklos padalinyje,
esančiame ne Latvijos teritorijoje. Teismas kartu pažymėjo, kad pagal
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją tik labai
svarbios priežastys gali pateisinti diskriminaciją pilietybės pagrindu (1996
m. rugsėjo 16 d. sprendimas byloje Gaygusuz prieš Austriją, 2003 m. rugsėjo
30 d. sprendimas byloje Koua Poirrez prieš Prancūziją). Tokių pateisinančių
priežasčių nagrinėtoje byloje Teismas nenustatė. Pareiškėjos atžvilgiu, be kita
ko, nebuvo jokių kitų papildomų reikalavimų dėl darbo stažo skaičiavimo,
o analogiškoje situacijoje kitam asmeniui, kuris buvo Latvijos pilietis, darbo
metai toje pačioje vietoje panašiais laikotarpiais buvo įskaičiuoti į darbo
stažą senatvės pensijai gauti. Byloje taip pat nebuvo duomenų, kad sovietiniu
laikotarpiu būtų buvęs skirtingas piliečių iš skirtingų socialistinių respublikų
vertinimas. Aplinkybes, kad Natalija Andrejeva nėra jokios kitos valstybės
pilietė ir kad ji yra nuolatinė Latvijos Respublikos gyventoja, Teismas aiškino
kaip patvirtinančias tai, jog būtent Latvija yra vienintelė valstybė, su kuria
pareiškėja turėjo ilgalaikį ir nekintantį teisinį ryšį, ir tik Latvija gali ir turi
prisiimti atsakomybę dėl pareiškėjos socialinės apsaugos.
Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, Europos Žmogaus Teisių Teismas
konstatavo, kad Latvija pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 14 straipsnį, taikant jį kartu su Konvencijos 1 protokolo
1 straipsniu.
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6
straipsnio 1 dalies (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) pažeidimo
Teismas, aiškindamas teisės į teisingą bylos nagrinėjimą turinį,
pažymėjo, jog teisingo proceso samprata, be kita ko, reikalauja teisingos
pusiausvyros tarp šalių, kai kiekviena iš šalių turi turėti realią galimybę
pristatyti savo poziciją tokiomis sąlygomis, kurios nesudarytų galimybės tai
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šaliai atsidurti blogesnėje padėtyje negu yra priešinga bylos šalis (2004 m.
balandžio 27 d. sprendimas byloje Gorraiz Lizarraga ir kiti prieš Ispaniją).
Vykstant bylos nagrinėjimui nacionaliniuose teismuose, apeliacinį
skundą apeliacinės instancijos teismui padavė ne pati pareiškėja ar jos
atstovas, o prokuroras. Teismas pažymėjo, kad Latvijos teisėje nėra įtvirtinta
prokuroro teisė atstovauti šaliai ar galimybė prokurorui pakeisti bylos šalį
vykstant bylos nagrinėjimui teisme. Todėl Europos Žmogaus Teisių Teismas
nusprendė, jog atsižvelgiant į tai, kad nacionalinis teismas neužtikrino
pareiškėjos teisės dalyvauti ar būti atstovaujamai bylos nagrinėjimo metu,
Latvija pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.
4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 19 d. sprendimas
byloje Kozacioglu prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 2334/03)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (Didžioji kolegija)
pripažino, kad buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis (nuosavybės teisių
apsauga). Sprendimas šioje byloje svarbus tuo, kad jame buvo analizuojamas
klausimas, susijęs su privačios nuosavybės nusavinimo pagrindais,
valstybės nuosavybėn paimamo turto vertės ir tinkamos kompensacijos už
ekspropriaciją nustatymu.
Faktinės bylos aplinkybės
2000 m. balandžio mėnesį Turkijos kultūros ministerijos sprendimu
valstybės nuosavybėn buvo paimtas pareiškėjui Ibrahim Kozacioglu
priklausantis namas, pripažintas kultūros vertybe. Pareiškėjui už jį buvo
sumokėta 65 326 eurų kompensacija.
2000 m. spalio mėnesį pareiškėjas kreipėsi dėl kompensacijos
padidinimo ir prašė iš naujo įvertinti nusavintą turtą, atsižvelgiant į jo istorinę
vertę. Pirmosios instancijos teismas padidino kompensaciją, skirdamas
papildomai 139 728 eurų, tačiau kasacinės instancijos teismas panaikino
ankstesnį sprendimą ir nurodė, kad pagal Turkijos kultūros ir gamtos paveldo
apsaugos įstatymą pastato retumas, istorinės ir architektūrinės savybės
negali būti veiksniais, sąlygojančiais kompensacijos už nusavintą turtą dydį.
Papildoma kompensacija kasacinio teismo sprendimu buvo sumažinta iki 45
980 eurų.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Teismas, aiškindamas nuosavybės teisių apsaugos turinį, pažymėjo, kad
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo
protokolo 1 straipsnis įtvirtina tris skirtingas taisykles: pirmoji bendro
pobūdžio taisyklė pagrįsta kiekvieno asmens teisės naudotis savo nuosavybe
principu; antroji taisyklė nustato nuosavybės nusavinimo pagrindus ir
sąlygas, o trečioji – valstybių narių teisę kontroliuoti naudojimąsi nuosavybės
teise užtikrinant viešąjį interesą. Teismas, analizuodamas turto nusavinimo
pagrindą – viešojo intereso apsaugą, – taip pat akcentavo, kad įstatymų leidėjo
veiksmai, pagrįsti viešojo intereso apsauga, gali būti pateisinami tiek, kiek jie
netampa akivaizdžiai neparemti jokiais protingais pagrindais (1986 m. vasario
21 d. sprendimas byloje James ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, 2000 m. sausio
5 d. sprendimas byloje Beyeler prieš Italiją). Tokia taisykle taip pat turi būti
vadovaujamasi taikant aplinkos apsaugos arba valstybės istorinių ar kultūros
vertybių apsaugos priemones.
Teismas, nagrinėdamas, ar panaudotos priemonės buvo proporcingos
siekiamiems tikslams, nurodė, jog asmens teisės naudotis turima nuosavybe
apribojimas turi būti pagrįstas pusiausvyra tarp viešojo intereso ir žmogaus
teisių apsaugos įgyvendinimo (1982 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje
Sporrong ir Lönnroth prieš Švediją).
Teismas priminė, kad turto paėmimas tinkamai už tai neatlyginus
akivaizdžiai pažeidžia teisingą pusiausvyrą tarp viešojo intereso ir nuosavybės
teisių apsaugos, bet kartu pabrėžė, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis jokiais būdais
negarantuoja teisės į visišką kompensaciją visais atvejais. Teisėti viešojo
intereso tikslai gali nulemti, kad gali būti kompensuojama ne visa nusavinamo
turto rinkos vertė (1986 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Lithgow ir kiti
prieš Jungtinę Karalystę, 2004 m. birželio 22 d. sprendimas byloje Broniowski
prieš Lenkiją).
Nagrinėtu atveju Teismas pripažino, kad istorinio ir kultūros paveldo
apsauga gali būti pripažinta tikslu, kuris sąlygoja būtinybę tam tikrą turtą
paimti valstybės nuosavybėn. Taip pat Teismas sutiko, jog kompensacijos
stoka už paimtą turtą eo ipso nelemia turto nusavinimo neteisėtumo. Vis
dėlto Teismas nusprendė, kad Turkijos teisėje nustatytas reguliavimas, kai
tokie veiksniai, kaip turto retumas, istorinės ir architektūrinės jo savybės,
neturi įtakos kompensacijos dydžiui nusavinant turtą, prieštarauja Pirmojo
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protokolo 1 straipsniui. Teismas konstatavo, kad toks reguliavimas nėra
teisingas ir suteikia valstybei aiškų pranašumą prieš asmenį, kurio turtas
yra nusavinamas. Teismas padarė išvadą, kad, paimant turtą iš savininko
valstybės interesams tenkinti ir skaičiuojant už tai kompensaciją, būtų teisinga
ir proporcinga, kiek tai leidžia protingumo principas, atsižvelgti į specifines
nusavinamo turto savybes.
Vadovaudamasis nurodytais motyvais, Europos Žmogaus Teisių Teismas
nusprendė, kad Turkija pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį.
4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 10 d. sprendimas
byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 14939/03)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (Didžioji kolegija)
konstatavo, jog buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnis (dvigubo baudimo
draudimas). Aptariamas sprendimas reikšmingas dėl jame pateikto non bis
in idem taisyklės turinio aiškinimo bei administracinės ir baudžiamosios
atsakomybės santykio minėto principo kontekste.
Faktinės bylos aplinkybės
Pareiškėjas Sergey Zolotukhin (Rusijos pilietis) 2002 m. sausio 4 d. buvo
suimtas dėl to, jog be leidimo atsivedė savo merginą į sukarintą teritoriją.
Dėl šio pažeidimo jis buvo nugabentas į artimiausią policijos komisariatą.
Policijos komisariato pranešime nurodyta, kad Sergey Zolotukhin buvo
neblaivus, elgėsi įžūliai, vartojo necenzūrinius žodžius, taip pat bandė pabėgti.
Tą pačią dieną Gribanovskio apylinkės teismas pripažino Sergey Zolotukhin
kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą pagal Rusijos Federacijos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 straipsnį (nedidelis viešosios
tvarkos sutrikdymas) ir paskyrė 3 dienų areštą.
Vėliau dėl tų pačių Sergey Zolotukhin veiksmų buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 213
straipsnio 2 dalį dėl jo elgesio iki policijos komisariato pranešimo surašymo
ir pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 318 bei 319 straipsnius dėl
Sergey Zolotukhin neteisėto elgesio, t.y. užgaulaus bei grėsmę keliančio elgesio
tuo metu, kai buvo surašomas policijos komisariato pranešimas ir po jo
surašymo.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Teismas, nagrinėdamas bylą, priminė, kad Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnyje
yra numatytas draudimas teisti arba bausti asmenį baudžiamąja tvarka du
kartus už tą patį teisės pažeidimą.
Teismas nurodė, kad Konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnyje
numatytas terminas ,,baudžiamąja tvarka“ turi būti aiškinamas atsižvelgiant į
Konvencijos 6 ir 7 straipsniuose numatytų sąvokų ,,baudžiamasis kaltinimas“
ir ,,bausmė“ turinį, prasmę ir jų aiškinimo principus. Teismas savo praktikoje
jau yra pasisakęs dėl baudžiamajam kaltinimui taikytinų kriterijų, vadinamų
,,Engel kriterijais“ (1976 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Engel ir kiti prieš
Nyderlandų Karalystę). Pirmasis kriterijus susijęs su nacionalinėje teisėje
taikomu teisės pažeidimų klasifikavimu, antrasis – su teisės pažeidimo
pobūdžiu ir prigimtimi, trečiasis – su bausmės už padarytą teisės pažeidimą
griežtumu.
Nagrinėtu atveju Teismas nustatė, kad pagal Rusijos teisę pareiškėjo
padarytas teisės pažeidimas buvo laikomas administraciniu teisės pažeidimu.
Tačiau nepaisant to, Teismas pripažino, jog toks teisės pažeidimas yra labai
artimas kriminaliniam nusižengimui (nusikalstamai veikai), nors ir nėra
tiek sunkus, kad jo sudėtis būtų įtvirtinta baudžiamojoje teisėje. Pareiškėjo
padarytu pažeidimu – nesunkiu viešosios tvarkos sutrikdymu – buvo
pasikėsinta į žmogaus orumą ir viešąją rimtį, t.y. vertybes ir interesus, kurie
paprastai patenka į baudžiamosios teisės ginamų vertybių ratą. Pažeidimo
pavojingumo laipsnis – nesunkus pažeidimas, šiuo atveju, Teismo nuomone,
neturėjo reikšmės, kadangi šis požymis pats savaime neleidžia padaryto teisės
pažeidimo nepriskirti nusikalstamų veikų grupei. Pagaliau Teismas pripažino,
jog tai, kad pirminis tokio teisės pažeidimo tikslas yra asmens nubaudimas
ir atgrasinimas nuo kitų teisės pažeidimų darymo, lemia šio teisės pažeidimo
priskyrimą nusikalstamų veikų grupei (Rusijos Federacijos administracinių
teisės pažeidimų kodeksas už tokio teisės pažeidimo padarymą numatė
maksimalią 14 dienų įkalinimo bausmę). Kaip ne kartą yra pažymėjęs
Teismas, visuomenėje, kurioje vadovaujamasi įstatymo viršenybės principu,
bausmė, kuria realiai yra apribojama asmens laisvė, sąlygoja prezumpciją,
jog tokia priemonė yra baudžiamojo pobūdžio. Vadovaudamasis šiais
argumentais, Teismas sprendė, kad pareiškėjo sulaikymas ir 2002 m. sausio 4
d. sprendimo priėmimas reiškė baudžiamojo proceso jo atžvilgiu vykdymą.
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Aiškindamas terminą ,,tas pats pažeidimas“ Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnio
prasme, Teismas nurodė, kad Teismo praktikoje, kurioje buvo taikomas
Konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnis, deklaruojami keli sampratos
,,tas pats pažeidimas“ aiškinimo modeliai. Pirmasis aiškinimas remiasi ,,tokio
paties elgesio“ kriterijumi, neatsižvelgiant į tokio elgesio priskyrimą kuriai
nors grupei pagal teisinę klasifikaciją (idem factum) (1993 m. gegužės 10 d.
sprendimas byloje Josef Gradinger prieš Austriją). Antrasis aiškinimas remiasi
prielaida, kad elgesys, dėl kurio pradėtas persekiojimas, yra toks pat, bet kartu
nurodo, kad tuo pačiu elgesiu gali būti padaromi keli pažeidimai, kurie sudaro
galimybę taikyti skirtingo pobūdžio procedūras (pvz., 1998 m. liepos 30 d.
sprendimas byloje Oliveira prieš Šveicariją; 2003 m. birželio 24 d. sprendimas
byloje Gauthier prieš Prancūziją; 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje
Ongun prieš Turkiją). Trečiasis sampratos ,,tas pats pažeidimas“ aiškinimas
pabrėžia, kad turi būti nagrinėjami esminiai dviejų pažeidimų elementai
(2001 m. gegužės 29 d. sprendimas byloje Franz Fischer prieš Austriją; 2002
m. gegužės 30 d. sprendimas byloje W.F. prieš Austriją; 2002 m. birželio 6 d.
sprendimas byloje Sailer prieš Austriją). Teismas nurodė, kad pastaruoju
metu Teismo praktika remiasi būtent ,,esminių elementų“ doktrina (2003 m.
balandžio 8 d. sprendimas byloje Manasson prieš Švediją; 2004 m. rugsėjo 2 d.
sprendimas byloje Bachmaier prieš Austriją; 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimas
byloje Rosenquist prieš Švediją; 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimas byloje
Hauser-Sporn prieš Austriją; 2007 m. liepos 26 d. sprendimas byloje Schutte
prieš Austriją; 2008 m. kovo 4 d. sprendimas byloje Garretta prieš Prancūziją).
Teismas, atsižvelgdamas į dvigubo baudimo draudimo principo
įtvirtinimą kituose tarptautiniuose teisės aktuose (Jungtinių Tautų
tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje ir Amerikos žmogaus teisių konvencijoje),
nurodė, kad dvigubo baudimo draudimo principas turi būti aiškinamas kaip
žmogaus persekiojimo ar teisminio proceso dėl antro pažeidimo draudimas,
jei persekiojimas arba teisminis procesas pradedamas dėl tų pačių faktų, kurie
buvo asmens patraukimo atsakomybėn už pirmąjį pažeidimą pagrindas, arba
jeigu faktinės pirmojo pažeidimo aplinkybės iš esmės yra identiškos arba
labai panašios į antrojo pažeidimo faktines aplinkybes. Nurodyta asmens
garantija nebūti teisiamam arba baudžiamam du kartus už tą patį pažeidimą
pradeda galioti nuo to momento, kai pradedamas asmens persekiojimas už
antrąjį pažeidimą, o sprendimas už pirmąjį pažeidimą jau būna įgijęs res
judicata galią.
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Nagrinėtu atveju Teismas analizavo, ar pažeidimo, už kurį pareiškėjui
buvo paskirtas 3 parų areštas, faktinės aplinkybės iš esmės sutapo su tomis
faktinėmis aplinkybėmis, kurioms esant pareiškėjas buvo teisiamas baudžiamąja
tvarka. Teismas nustatė, kad faktinės aplinkybės, kurios leido patraukti
pareiškėją administracinėn atsakomybėn, buvo susijusios su viešosios tvarkos
sutrikdymu vartojant keiksmažodžius policijos pareigūnų atžvilgiu ir vieną
iš jų pastumiant. Tie patys faktai sudarė kaltinimo pagal Rusijos Federacijos
baudžiamojo kodekso 213 straipsnį esmę. Taigi Teismas padarė išvadą, kad
faktinės aplinkybės, dėl kurių buvo vykdomi du skirtingi procesai, skyrėsi
tik vienu elementu – nuteisiant pareiškėją administracine tvarka, nebuvo
kvalifikuojami tik jo veiksmai, pasireiškę grasinimu susidoroti smurtu.
Atitinkamai Teismas taip pat nustatė, kad nusikalstamos veikos,
numatytos Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 213 straipsnio 2 dalyje,
sudėtis apėmė visus pažeidimo pagal Rusijos Federacijos administracinių
teisės pažeidimų kodekso 158 straipsnį sudėties požymius, o pažeidimas
– nesunkus viešosios tvarkos sutrikdymas – nenumatė jokių šio pažeidimo
sudėties požymių, kurių nebūtų Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 213
straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtyje.
2001 m. gegužės 29 d. sprendime byloje Franz Fischer prieš Austriją
Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, kad, nors dviejų veikų sudėtys
gali būti formaliai skirtingos (įtvirtintos skirtinguose straipsniuose ir pan.),
būtina išsiaiškinti esminių dviejų sudėčių elementų santykį. Nustačius
pažeidimų sutapimą, turi būti pripažįstama, jog asmuo yra baudžiamas už
tą pačią veiką du kartus. Teismas taip pat pažymėjo, kad faktas, jog Sergey
Zolotukhin buvo išteisintas dėl Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso
213 straipsnio 2 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos padarymo, nesudaro
pagrindo teigti, kad dėl to nebuvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnis,
kadangi šios Konvencijos nuostatos prasme saugoma ne tik asmens teisė
nebūti nuteistam du kartus už tą patį pažeidimą, bet ir asmens teisė nebūti
baudžiamam už tą patį pažeidimą du kartus.
Nurodytų aplinkybių ir motyvų kontekste Europos Žmogaus Teisių Teismas
nusprendė, kad baudžiamasis procesas pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo
kodekso 213 straipsnio 2 dalį Sergey Zolotukhin atžvilgiu buvo vykdomas iš esmės
dėl to paties pažeidimo, dėl kurio pareiškėjas jau buvo nubaustas pagal Rusijos
Federacijos administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 straipsnį. Tai sudaro
pagrindą pripažinti Rusiją pažeidus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnį.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
5.1. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
2009 m. liepos 27 d. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos
sprendimas byloje Nr. 3120981
Šioje byloje Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba (toliau – ir
Taryba) sprendė klausimą dėl nacionalinėje teisėje nustatyto mokesčio
už mažmenine mėsos gaminių prekyba užsiimančių asmenų perkamą
skerdieną pripažinimo valstybės pagalba.
Byloje pareiškėjas reikalavo grąžinti minėtą mokestį, kurį jis sumokėjo už
2001–2003 metais įsigytą jautienos skerdieną. Kadangi šis mokestis buvo skirtas
finansuoti veiklą, susijusią su nugaišusių gyvūnų bei žmonių ir (ar) gyvūnų
vartojimui netinkamų skerdyklų atliekų surinkimu ir utilizavimu, jo teigimu,
toks mokestis turėjo būti vertinamas kaip valstybės pagalba. Atsižvelgdamas
į tai, kad Prancūzijos Respublika, vadovaujantis Europos bendrijos steigimo
sutarties 87 straipsniu ir 88 straipsnio 3 dalimi, negavo išankstinio Komisijos
sutikimo, pareiškėjas teigė, jog tokia pagalba turi būti vertinama kaip neteisėta.
Europos bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalis nustato, jog
išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis nustato kitaip, valstybės narės arba iš
jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama
tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją
arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką
valstybių narių tarpusavio prekybai. Šios Sutarties 88 straipsnis taip pat
nustato, jog Komisija kartu su valstybėmis narėmis nuolat kontroliuoja visas
tose valstybėse esamas pagalbos sistemas (1 d.) ir nustačiusi, jog tam tikra
valstybės ar iš jos išteklių teikiama pagalba yra nesuderinama su bendrąja
rinka arba kad tokia pagalba netinkamai naudojama, priima sprendimą,
reikalaujantį, kad atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laiką tokią
pagalbą panaikintų ar pakeistų (2 d.). Vadovaujantis šio straipsnio 3 dalimi,
apie visus ketinimus suteikti ar pakeisti pagalbą Komisija turi būti laiku
informuojama, kad ji galėtų pateikti savo pastabas. Jei Komisija mano, kad
1

http://www.juradmin.eu/docs/FR01/FR01000170.doc
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tokie ketinimai yra nesuderinami su bendrąja rinka, ji nedelsdama pradeda to
paties straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, o atitinkama valstybė narė savo
pasiūlytų priemonių neįgyvendina tol, kol nepriimamas galutinis sprendimas.
Atsižvelgdama į paminėtas nuostatas, Taryba pirmiausia pažymėjo,
jog konkrečios valstybės pagalbos atitikties bendrajai rinkai vertinimas yra
išimtinė Europos Komisijos, kontroliuojamos Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo, kompetencija. Tuo tarpu nacionalinis teismas turi įvertinti, ar
valstybės pagalbos priemonės nacionalinėje teisėje buvo nustatytos (pakeistos)
nepažeidžiant paminėtose Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatose
numatytos Komisijos informavimo procedūros. Pastaroji kontrolė konkrečiai
reiškia įvertinimą, ar ginčijamos nuostatos sudaro bendrą valstybės pagalbos
schemą, ar aptariamas mokestis yra sudedamoji tokios pagalbos dalis.
Taryba, remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos
analize, nurodė, jog mokesčiai, kaip tokie, nepatenka į paminėtų Europos
bendrijos steigimo sutarties nuostatų taikymo sritį, nebent jie yra sudedamoji
valstybės pagalbos sistemos dalis. Tačiau tam, kad būtų galima spręsti,
jog atitinkamas mokestis ar jo dalis yra valstybės pagalbos sistemos dalis,
nacionalinėje teisėje turi būti nustatytas ryšys tarp mokesčio ir valstybės
pagalbos, o iš tokio mokesčio surinktos sumos privalomai naudojamos
minėtos pagalbos priemonėms finansuoti.
Šiuo klausimu byloje nustatyta, jog nuo 2001 metų iš aptariamo
mokesčio surenkamos lėšos tapo bendra sudedamąja valstybės biudžeto
dalimi, o minėtos paslaugos (nugaišusių gyvūnų ir skerdyklos atliekų
surinkimas bei utilizavimas) tapo tiesiogiai finansuojamos iš valstybės
biudžeto. Taryba, atsižvelgusi į nacionalinėje teisėje įtvirtintas nuostatas,
susijusias su valstybės biudžeto formavimo principais, bei pažymėjusi, jog,
išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, biudžeto lėšos atitinkamoms
išlaidoms paskirstomos nepriklausomai nuo atitinkamų pajamų šaltinio, iš
esmės konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ne tik kad nėra jokio teisinio ryšio
tarp aptariamo mokesčio ir minėtų paslaugų, bet ir tarp iš minėto mokesčio
surenkamų biudžeto pajamų ir šių paslaugų finansavimo.
Atsižvelgdama į išdėstytą ir pripažinusi, jog nuo 2001 m. sausio 1 d.
nacionalinėje teisėje nebeliko jokio ryšio tarp mokesčio už įsigytą skerdieną ir
aptariamų paslaugų, kas reiškia, jog šis mokestis nepatenka į valstybės pagalbos
sąvoką pagal Europos bendrijos steigimo sutartį, Taryba atsisakė tenkinti
pareiškėjo prašymą grąžinti sumokėtas sumas tuo pagrindu, jog Prancūzijos
Respublika galimai neįvykdė minėtos Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatytos
pareigos informuoti Komisiją apie ketinimus suteikti valstybės pagalbą.
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5.2. Suomijos Respublikos aukščiausiojo administracinio teismo
sprendimo apžvalga
2009 m. rugsėjo 23 d. Suomijos Respublikos aukščiausiojo administracinio
teismo sprendimas byloje Nr. KHO 2009:822
Šioje byloje Suomijos Respublikos aukščiausiasis administracinis
teismas sprendė klausimą dėl asmens duomenų tvarkymo pripažinimo
„asmens duomenų tvarkymu tik žurnalistikos tikslais“.
Byloje buvo nustatyta, kad daugelį metų Suomijoje veikianti
bendrovė Satakunnan Markkinapörssi Oy rinko iš Suomijos mokesčių
institucijų viešus duomenis ir regioniniuose leidiniuose skelbė daugiau
kaip milijono fizinių asmenų, kurių pajamos buvo didesnės nei nustatytas
dydis, vardus bei pavardes, kapitalo pajamas, darbo pajamas ir informaciją
apie jų turto mokesčius. 2003 metais ši bendrovė perleido tiems patiems
akcininkams priklausančiai bendrovei Satamedia Oy minėtuose leidiniuose
paskelbtus asmens duomenis už atlygį platinti per mobiliojo ryšio trumpųjų
teksto žinučių sistemą. Manydami, jog minėtos informacijos skleidimas
trumposiomis žinutėmis pažeidžia Suomijos Respublikos teisės aktų
reikalavimus bei jų teisę į privatumą, keletas fizinių asmenų kreipėsi į
duomenų apsaugos ombudsmeną, kuris savo ruožtu kreipėsi į Duomenų
apsaugos tarybą, kad pastaroji įpareigotų bendroves nutraukti aptariamą
veiklą. Kadangi ši Taryba, pripažinusi, jog asmens duomenis bendrovės
tvarkė „žurnalistikos tikslais“, atsisakė tenkinti minėtą reikalavimą,
ombudsmenas kreipėsi į Helsinkio administracinį teismą, o šiam atmetus
skundą – į Suomijos Respublikos aukščiausiąjį administracinį teismą (toliau
– ir Teismas).
Nagrinėdamas šį ginčą Teismas, nurodęs, jog nėra ginčo dėl minėtų
mokestinių duomenų viešumo, iš esmės siekė atsakyti į klausimus, ar minėtų
bendrovių veikla gali būti vertinama kaip asmens duomenų tvarkymas
Suomijos Respublikos asmens duomenų įstatymo pagrindu ir ar šis
įstatymas apskritai tokiai veiklai yra taikytinas. Pastarąją abejonę Teismui
kėlė aplinkybė, jog, vadovaujantis Asmens duomenų įstatymo 2 straipsnio 4
dalimi, šis įstatymas netaikomas asmens duomenų byloms, kuriose laikoma
tik per visuomenės informavimo priemones paskelbta informacija. Be to, šis
2
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įstatymas asmens duomenų tvarkymui žurnalistikos, meninės ir literatūrinės
raiškos tikslais buvo taikomas tik iš dalies (2 str. 5 d.).
Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog minėtas įstatymas buvo priimtas
įgyvendinant 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo (toliau – ir Direktyva 95/46), sustabdė bylos nagrinėjimą
ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti
prejudicinį sprendimą klausimais, ar minėta bendrovių veikla laikytina
„asmens duomenų tvarkymu“ minėtos direktyvos prasme, ar tokia veikla, kuri
apima tik visuomenės informavimo priemonėmis jau paskelbtą informaciją,
patenka į minėtos direktyvos taikymo sritį ir ar ji laikytina „asmens duomenų
tvarkymu tik žurnalistikos tikslais“.
2008 m. gruodžio 16 d. prejudiciniu sprendimu byloje Nr. C-73/07
Teisingumo Teismo didžioji kolegija nusprendė, jog minėta bendrovių veikla
turi būti vertinama kaip „asmens duomenų tvarkymas“ minėtos Direktyvos
prasme ir tokia veikla turi būti vertinama kaip „asmens duomenų tvarkymas
tik žurnalistikos tikslais“, jeigu vienintelis tokios informacijos skleidimo tikslas
yra skleisti visuomenei informaciją, nuomones ar idėjas, o tokias aplinkybes
turi nustatyti nacionalinis teismas.
Atsižvelgdamas į Asmens duomenų įstatymo rengimo procesą ir
minėtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą, Teismas
pripažino, jog aptariama bendrovių veikla yra vertintina kaip asmens
duomenų tvarkymas minėto įstatymo pagrindu. Atsižvelgdamas į šio įstatymo
taikymo sritį, Teismas konstatavo, jog jo nuostatos, susijusios su viešai
žiniasklaidoje paskelbtos informacijos naudojimu, turi būti aiškinamos siaurai,
todėl pastarosios negali būti vertinamos kaip reiškiančios, jog viešai paskelbta
informacija kitais nei pirminio paskelbimo tikslais gali būti tvarkoma be jokių
apribojimų.
Kiek tai susiję su Duomenų apsaugos tarybos ir pirmosios instancijos
teismo nurodytais „žurnalistikos tikslais“, Teismas, atsižvelgdamas į paminėtą
Teisingumo Teismo sprendimą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvenciją bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, nurodė,
jog rinkimas ir tvarkymas mokestinių asmens duomenų vidinėje duomenų
byloje, naudojamoje skelbiant joje sukauptą informaciją viešuose leidiniuose,
gali būti vertinamas kaip asmens duomenų tvarkymas „žurnalistikos tikslais“.
Tačiau asmens duomenų tvarkytojas, vadovaudamasis Asmens duomenų
įstatymo 32 straipsniu, privalo imtis tinkamų organizacinių ir techninių
priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos,
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atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, perleidimo arba perdavimo,
taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tai reiškia, jog duomenų
tvarkytojas privalo užtikrinti jo valdomos ir paprastai kitiems asmenims
neprieinamos informacijos apsaugą.
Be to, kai minėta vidinė asmens duomenų byla viešai paskelbiama
visa savo apimtimi, tai negali būti vertinama kaip asmens duomenų
atskleidimas „žurnalistikos tikslais“ Asmens duomenų įstatymo pagrindu.
Teismo vertinimu, viešos diskusijos demokratinėje visuomenėje ar valdžios
įgaliojimus turinčių asmenų kontrolė bei kritika nereikalauja privačių asmenų
asmeninės informacijos atskleidimo tokia apimtimi, kokia buvo atlikta
nagrinėtu atveju.
Kadangi mokestinės informacijos paskelbimas spausdintame leidinyje
nebuvo atliktas laikantis Asmens duomenų įstatyme numatytų reikalavimų, tai,
Teismo teigimu, lėmė, jog tokios informacijos perleidimas kitai bendrovei taip
pat buvo atliktas pažeidžiant įstatymą ir negali būti pateisinamas tuo, kad tokia
informacija jau buvo paskelbta viešame leidinyje. Be to, vadovaujantis minėtu
Teisingumo Teismo sprendimu, asmens duomenų tvarkymas „žurnalistikos
tikslais“ apima informacijos tvarkymą prieš ją paskelbiant viešai, tuo tarpu
informacijos atskleidimas tekstinėmis žinutėmis tik gavus asmens užklausimą
pastarojo „asmens duomenų tvarkymo tik žurnalistikos tikslais“ požymio
neatitinka. Toks asmens privatumo ribojimas Teismo buvo įvertintas kaip
nebūtinas saviraiškos laisvei demokratinėje visuomenėje užtikrinti.
Atsižvelgdamas į išdėstytą, Teismas panaikino Duomenų apsaugos
tarybos bei pirmosios instancijos teismo sprendimus ir perdavė klausimą
minėtai Tarybai nagrinėti iš naujo.
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Raidinė dalykinė rodyklė
Advokatas – 4.1.1 (III dalis).
Alkoholiniai gėrimai – prekyba alkoholiniais gėrimais – 1.3. (I dalis).
Ankaros susitarimas – 3.1.1. (I dalis).
Antikonkurencinis poveikis – 3.6.1. (I dalis).
Antstolis – 2.2.3. (III dalis).
Aplinka – poveikio aplinkai vertinimas – E 3.2.2 (III dalis).
Aplinkosauga – E 3.2. (III dalis).
Apmokestinimas – dvigubo apmokestinimo draudimas – 3.2.1. (I dalis).
Apribojimai – kiekybiniams apribojimams lygiavertės poveikio priemonės –
2.2. (I dalis), 3.8.1. (I dalis).
Asociacija – aplinkos apsaugos asociacija – E 3.2. (III dalis).
Atsakomybė – administracinės atsakomybės švelninimas – 2.1. (I dalis),
civilinė atsakomybė – 3.4. (I dalis).
Atskaita – pridėtinės vertės mokesčio atskaita – 3.2.1. (I dalis).
Atstovavimas – 4.2. (III dalis).
Atstovavimas – II dalis.
Bauda – 3.6.1. (I dalis).
Direktyva – E 3.1. (III dalis).
Diskriminacija – 4.2. (III dalis).
Draudimas – valstybinis socialinis draudimas – 2.1.4. (III dalis).
Draustinis – 1. (III dalis).
Duomenys – slapti duomenys – 3.9.3. (I dalis), 4.1. (III dalis), asmens
duomenys – 5.2. (III dalis).
Ekspropriacija – 4.3. (III dalis).
1
2

Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, nutarimų,
sprendimų ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar
prejudicinį sprendimą.
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Finansinės priemonės – E 3.5. (III dalis).
Globa – 2.2.2. (III dalis).
Ikiteisminis nagrinėjimas – ginčo nagrinėjimas ikiteisminėse institucijose –
3.4.1. (I dalis).
Ikiteisminis tyrimas – 2.2.4. (III dalis).
Informacija – informacijos atskleidimas – 3.5. (III dalis), keitimasis
informacija – 3.6.1. (I dalis).
Interesas – viešasis interesas – 2.1.4. (III dalis), 3.9.3. (I dalis), 4.3. (III dalis),
pakankamas interesas – E 3.2. (III dalis), interesų pusiausvyra – 3.9.3. (I dalis).
Įrodymas – 3.9.3. (I dalis).
Išaiškinimas – sprendimo išaiškinimas – 3.9.2. (I dalis).
Įsiteisėjimas – sprendimo įsiteisėjimas – E 3.3. (III dalis).
Išlaidos – bylinėjimosi išlaidos – 3.4.1. (I dalis).
Išsiuntimas – 4.1. (III dalis), pagrįsta tikimybė išsiųsti – E 3.1. (III dalis).
Judėjimas – laisvas prekių judėjimas – 2.2. (I dalis), 3.8.1. (I dalis).
Kankinimas – kankinimų uždraudimas – 4.1. (III dalis).
Kompensacija – kompensacija dėl pareigūno sveikatos sutrikdymo – 3.5.2. (I
dalis).
Kompetencija – kompetencijos viršijimas – 3.8.2. (I dalis).
Konkurencija – 3.6. (I dalis), 5.1. (III dalis).
Konvencija – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija – 3.9.3. (I dalis), 4. (III dalis).
Laisvė – ūkinės veiklos laisvė – 1.3. (I dalis).
Lošimai – azartiniai lošimai internetu – E 3.4. (III dalis).
Meras – mero įgaliojimai – 3.8.2. (I dalis).
Mokestis – pridėtinės vertės mokestis – 3.2.1. (I dalis), E 3.3. (III dalis),
transporto savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis – 2.1.8. (III dalis), 5.1.
(III dalis).
Neteisėtumas – neteisėti veiksmai – 3.4.1. (I dalis).
Nuobauda – administracinė nuobauda – 2.1. (I dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių atkūrimas – 3.7.1. (I dalis), 2.2.1. (III dalis),
nuosavybės teisių apsauga – 4.2. (III dalis), 4.3. (III dalis).
Nusikalstamumas – organizuoto nusikalstamumo užkardymas – 3.9.3. (I dalis).
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Nutraukimas – norminės administracinės bylos nutraukimas – 1.1. (I dalis),
1.2. (I dalis), 1.3. (I dalis).
Oficialus perspėjimas – 3.9.3. (I dalis).
Pagalba – valstybės pagalba – 5.1. (III dalis).
Paslaugos – laisvė teikti paslaugas – E 3.4. (III dalis).
Pažeidimas – vienarūšiai pažeidimai – 2.1. (I dalis).
Pensija – senatvės pensija – 4.2. (III dalis).
Perėmimas – teisių ir pareigų perėmimas – 3.6.1. (I dalis).
Piktnaudžiavimas – E 3.3. (III dalis).
Pilietybė – 3.7.1. (I dalis).
Pliuralizmas – II dalis.
Prašymas – fiktyvus prašymas – 1.1. (I dalis), prašymas atkurti nuosavybės
teises – 3.7.1. (I dalis).
Precedentas – 3.9.1. (I dalis).
Prejudicinė galia – E 3.3. (III dalis).
Prieglobstis – II dalis, E 3.1. (III dalis).
Principas – teisės aktų hierarchijos principas – 1.1. (I dalis), proporcingumo
principas – 1.3. (I dalis), 2.2. (I dalis), 3.8.1. (I dalis), E 3.4. (III dalis), E 3.5. (III
dalis), 4.1. (III dalis), 4.3. (III dalis), konstitucinis teisinės valstybės principas
– 3.2.1. (I dalis), 3.9.1. (I dalis), lygiateisiškumo principas – 3.5.2. (I dalis),
bendradarbiavimo principas – 3.9.1. (I dalis), ekvivalentiškumo principas
– 3.9.1. (I dalis), veiksmingumo principas – 3.9.1. (I dalis), E 3.3. (III dalis),
teisės viršenybės principas – II dalis, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir
nacionalinių teismų bendradarbiavimo principas – II dalis, dvigubo baudimo
draudimo principas – 4.4. (III dalis), res judicata principas – E 3.3. (III dalis),
teisinio saugumo principas – E 3.3. (III dalis), nekaltumo prezumpcijos principas
– E 3.5. (III dalis).
Privatizavimas – 2.2.1. (III dalis).
Privatumas – 5.2. (III dalis).
Prokuroras – prokuroro padėjėjas – 3.5.1. (I dalis).
Registras – Juridinių asmenų registras – 2.1.2. (III dalis).
Reikalavimas – reikalavimo užtikrinimo priemonė – 2.1.5. (III dalis).
Reklama – tabako gaminių reklama – 3.8.1. (I dalis).
Rinka – koncentruota rinka – 3.6.1. (I dalis), oligopolinė rinka – 3.6.1. (I
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dalis), prekės rinka – 3.6.1. (I dalis), geografinė rinka – 3.6.1. (I dalis).
Sankcija – administracinė sankcija – E 3.5. (III dalis).
Saugomos teritorijos – 1. (III dalis).
Saugumas – visuomenės saugumas – 3.9.3. (I dalis), E 3.1. (III dalis), 4.1. (III
dalis).
Sąvadas – projektavimo sąlygų sąvadas – 3.3.1. (I dalis), 1. (III dalis).
Saviraiška – saviraiškos laisvė – 5.2. (III dalis).
Savivaldybė – savivaldybės tarybos komisija – 3.8.2. (I dalis), savivaldybės
administracinė priežiūra – 3.8.2. (I dalis), savivaldybės funkcijos – 2.1.7. (III
dalis).
Šeima – šeimos gyvenimas – 3.1.1. (I dalis), šeimos turtas – 2.2.5. (III dalis).
Skundas – II dalis.
Socialinė apsauga – 4.2. (III dalis).
Statinys – nesudėtingas statinys – 3.3.2. (I dalis), 1. (III dalis), statinio
projektas – 1. (III dalis).
Statyba – 3.3. (I dalis), 1. (III dalis), statybos leidimas – 3.3.1. (I dalis), 1.
(III dalis), Nuolatinės statybos komisijos nario pastabos – 3.3.1. (I dalis),
savavališka statyba – 3.3.2. (I dalis), 1. (III dalis), statybiniai tyrinėjimai – 1.
(III dalis).
Sukčiavimas – E 3.4. (III dalis).
Sulaikymas – sulaikymas išsiuntimo tikslu – E 3.1. (III dalis).
Sveikata – sveikatos sutrikdymas – žr. Kompensacija.
Tarpininkavimas – visuomeninės organizacijos tarpininkavimas – 2.3. (I
dalis).
Teisė – teisė kreiptis į teismą – 3.8.2. (I dalis), II dalis, E 3.2. (III dalis), teisė į
teisingą teismą – 3.9.3. (I dalis), 4.2. (III dalis), teisė į laisvę ir saugumą – 4.1.
(III dalis), teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę – 4.1. (III dalis), E
3.5. (III dalis).
Teisės aktas – norminis administracinis aktas – I dalis, 3.8.2. (I dalis),
individualus administracinis aktas – 3.8.2. (I dalis).
Teisėtumas – teisės akto teisėtumo kontrolė – 3.8.2. (I dalis), II dalis.
Teisingumas – konstitucinio teisingumo vykdymas – 3.9.1. (I dalis).
Teismingumas – 3.9.1. (I dalis), rūšinis teismingumas – 1. (III dalis), 2. (III
dalis).
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Terminas – terminas nuosavybės teisėms atkurti – 3.7.1. (I dalis).
Transporto priemonė – teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas –
2.1. (I dalis), teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo sutrumpinimas –
2.3. (I dalis), transporto priemonės langų stiklų tamsinimas – 2.2. (I dalis),
priverstinis transporto priemonės nuvežimas – 2.1.5. (III dalis).
Tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas – 5.2. (III dalis).
Tvarkytojas – Juridinių asmenų registro tvarkytojas – 2.1.2. (III dalis).
Užsienietis – užsieniečio suėmimas – 4.1. (III dalis).
Valstybės tarnyba – 3.5. (I dalis), valstybės tarnautojo vertinimas – 3.5.1. (I
dalis), kvalifikacinės klasės suteikimas valstybės tarnautojui – 3.5.1. (I dalis).
Vertybiniai popieriai – prekyba vertybiniais popieriais – E 3.5. (III dalis).
Vežimas – keleivių vežimas – 2.1.7. (III dalis).
Vidaus tarnyba – 3.5.2. (I dalis).
Viešasis administravimas – 3.9.1. (I dalis), II dalis.
Viešoji tvarka – E 3.1. (III dalis), rimtas viešosios tvarkos pažeidimas – 3.1.1.
(I dalis).
Visuomenė – suinteresuota visuomenė – E 3.2. (III dalis).
Viza – vizos panaikinimas – 3.1.1. (I dalis), atsisakymas išduoti vizą – 3.1.1. (I
dalis).
Vykdymas – sprendimo vykdymas – 3.9.2. (I dalis).
Vyriausybės atstovas – 3.8.2. (I dalis).
Žala – turtinė žala – 3.4.1. (I dalis), 2.1.1. (III dalis), neturtinė žala – 2.1.6. (III
dalis), žalos atlyginimas – 3.9.1. (I dalis), 2.1.3. (III dalis).
Želdinys – leidimas kirsti želdinį – 2.1.3. (III dalis).
Žmogaus teisės – 4. (III dalis).
Žurnalistika – 5.2. (III dalis).
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Raidinė dalykinė
Santrumpos
rodyklė

Santrumpos
a.
ABTĮ
AE
angl.
APB
ATPK
AVS
b. l.
BAĮ
CBFA
CK
cm
CPK
d.
doc.
dr.
EB
EBS
EEB
el.
EPT
ES
ETT
EU PŽ
EUR
EŽTK
FM

amžius
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
atominė elektrinė
angliškai
akcinė prekybos bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodeksas
Administracinės veiklos skyrius
bylos lapas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Bankų, finansų ir draudimo sektorių priežiūros komisija
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
centimetras
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
diena, dalis
docentas
daktaras
Europos Bendrija
Europos bendrijos steigimo sutartis
Europos Ekonominė Bendrija
elektroninis
Eismo priežiūros tarnyba
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Sąjungos prekės ženklas
euras
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
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Priedai

g.
gim.
ha
JAV
k.
KET
KĮ
km
KT
kt.
kv.
l.
LAT
liet.
lot.
LR
LR PŽ
Lt
LVAT
m
m.
mėn.
min.
mln.
MMA
Nr.
ONTT
ONUĮ
p.
pan.
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gatvė
gimęs
hektaras
Jungtinės Amerikos Valstijos
kaimas, kalba
Kelių eismo taisyklės
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
kilometras
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas
kita, kiti
kvadratinis
lapas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lietuviškai
lotyniškai
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublikos prekės ženklas
litas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai, miestas
mėnuo
minutė
milijonas
minimali mėnesinė alga
numeris
Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyba
Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo
įstatymas
punktas, puslapis, ponas
panašiai

Raidinė dalykinė
Santrumpos
rodyklė

par.
PIT
proc.
prof.
PVM
pvz.
raj.
red.
reg.
Rink.
sen.
sk.
str.
t.
t. t.
t. y.
TKĮ
TSRS
UAB
v.
VAAT
VAĮ
val.
VAVA
VFR
VMI
VP
VPK
VSD
VTĮ
Žin.
žr.

paragrafas
Europos Bendrijų Pirmosios Instancijos Teismas
procentas
profesorius
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
rajonas
redaktorius
registracija
rinkinys
seniūnija
skyrius
straipsnis
tomas
taip toliau
tai yra
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
Tarybų Socialistinių Respublikų Sandrauga
uždaroji akcinė bendrovė
lot. – versus, liet. – prieš
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
Vilniaus apskrities viršininko administracija
Vokietijos Federacinė Respublika
Valstybinė mokesčių inspekcija
viešoji policija
vyriausiasis policijos komisariatas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Valstybės žinios
žiūrėti
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