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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų
parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų
patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintų Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant,
laikant ar gabenant alkoholio produktus, 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų
bei Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo
reikalavimų 6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams, 6
straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo
13 straipsnio 2 ir 4 daliai, 17 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 2 dalies 1
punktui, 18 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 2 daliai, Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsniui, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą“ 2.1.2
punktui, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 178/2002 18 straipsniui, 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 daliai
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
47 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai be
jų sutikimo privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į privačią valdą (asmeninės nuosavybės
teise priklausančius statinius bei žemės teritoriją) ir matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį bei atlikti kitus šiame punkte nurodytus
veiksmus, atitikties Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
(2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) 20 straipsnio 1 ir 2
punktams
1.3. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl darbingumo lygio
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nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3.2
punkto (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo
Nr. A1-89 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 29 straipsniui
1.4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų
taikymo taisyklių 17.2 punkto ir 17.4 punkto (2003 m. gegužės 30 d.
įsakymo Nr. 3-353 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų
patvirtinimo“ priedo 1 punktui ir dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 22.5.1 punkto dalies
(2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, valdytojas vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą, bei 22.5.2
punkto (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“ priedo 2 punktui
1.5. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos
34.2 punkto ir 38 punkto 1 lentelės dalių, kuriuose nustatytos bendrosios
vykdymo išlaidos, atlyginimo antstoliui dydis ir įtvirtinti apribojimai
antstoliui gauti atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą
išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, atitikties
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai,
609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1
dalies 6 punktui
1.6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
(2007 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija) 28 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 daliai
bei 1536 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 daliai
1.7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti
įvedimo“ (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimo Nr. T2-427 redakcija) ir Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-137 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 sprendimo Nr. T2-427 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo
Nr. T2-123 ,,Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“
pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo ir papildymo“ atitikties Rinkliavų
įstatymo (2005 m. gruodžio 8 d. įstatymo Nr. X-431 redakcija) 11 straipsnio
1 dalies 6 punktui, Žemės įstatymo (2006 m. liepos 18 d. įstatymo
Nr. X-773 redakcija) 7 straipsniui, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (2006 m. liepos 18 d. įstatymo
Nr. X-771 redakcija) 4 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 6 straipsniui, Vietos
savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija)
4 straipsnio 6 ir 12 punktams, 48 straipsniui, Mokesčių administravimo
įstatymo (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) 3
straipsnio 2 daliai, Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo Nr. IX-736 redakcija) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams
138
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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų
parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų
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punktui, 18 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
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įgaliojimų suteikimo įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą“ 2.1.2
punktui, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
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Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 daliai
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Administracinė byla Nr. I444-5/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. liepos 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas)
ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos atstovėms R. B., A. B.,
trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
atstovui D. V.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Matulo prašymą ištirti, ar
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ar
gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintų
Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių,
taikomų parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus, 2.3, 3.3, 4.3,
5.2, 7 ir 8 punktai bei Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
įforminimo reikalavimų 6 punktas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, 6 straipsnio
2 dalį, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4
dalis, 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 2 dalies 1 punktą, 18 straipsnio 6 dalį,
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
3 punktą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio
2 dalį, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnį,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 473
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą“ 2.1.2
punktą, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
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Nr. 178/2002 18 straipsnį, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 dalį.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas kreipėsi
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti Lietuvos
Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir Tarnyba)
direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant,
laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau –
ir Įsakymas) (Žin., 2008, Nr. 18-666) teisėtumą ir pripažinti, kad minėtas
norminis teisės aktas priimtas pažeidžiant numatytas procedūras, viršijant
kompetenciją (ultra vires), kad kvestionuojamas įsakymas ir juo patvirtintų
Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių,
taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus (toliau – ir
Taisyklės) 2.3 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios
licencijas gaminti alkoholio produktus, (...) realizuodamos kiekvieną savo
pagamintų alkoholinių gėrimų siuntą įmonėms, turinčioms licencijas verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (...) juridinę galią turinčiuose
prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti
alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti
žmonėms“, 3.3 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios
teisę importuoti alkoholio produktus, (...) realizuodamos (...) įmonėms,
turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (...)
alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus vyno produktus) (...) juridinę galią
turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente
išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami
vartoti žmonėms“, 4.3 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės,
įvežančios alkoholio produktus, (...) realizuodamos (...) įmonėms, turinčioms
licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (...) alkoholinius
gėrimus (išskyrus įvežtus vyno produktus) (...) juridinę galią turinčiuose
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prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti
alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti
žmonėms“, 5.2 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios
licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, realizuodamos
kitų įmonių pagamintus, importuotus ar įvežtus alkoholio produktus, (...)
realizuodamos (...) įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, (...) alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus ir
(ar) įvežtus vyno produktus) (...) juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo
dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai
gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus,
turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 7
punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios licencijas verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, realizuodamos juos, (...) juridinę
galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turi būti įrašyta: „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus
ir yra tinkami vartoti žmonėms“ ir 8 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad
„įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais
realizuojant alkoholinius gėrimus įmonėms, turinčioms licencijas verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nepateikia alkoholinių gėrimų
atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijų, o tik išduoda juridinę galią turinčius
prekių tiekimo dokumentus, kuriuose privalo būti įrašyta „Šiame dokumente
išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami
vartoti žmonėms“, tuo pačiu įsakymu patvirtintų Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų (toliau – ir Reikalavimai)
6 punktas (Žin., 2008, Nr. 18-666) prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2
daliai (Žin., 1999, Nr. 60-1945, Žin., 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“
2.1.2 punktui (Žin., 2004, Nr. 63-2265, Žin., 2007, Nr. 135-5473), Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalims, 17
straipsnio 1 dalies 1 punktui, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 18 straipsnio
6 daliai (Žin., 1995, Nr. 44-1073, Žin., 2004, Nr. 47-1548; Žin., 2006, Nr. 531928, Žin., 2007, Nr. 77-3041), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui (Žin., 1994, Nr. 94-1833, Žin., 2007,
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Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio
2 daliai (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 80 straipsniui (Žin., 2002, Nr. 35-1271, Žin., 2004, Nr. 17505, Žin., 2006, Nr, 137-5203, Žin., 2007, 125−5091), Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 18 straipsniui (OL L 31/1, 2002 2 1, p.
463−486), Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 882/2004 16
straipsnio 1 daliai (OL L 191/1, 2004 4 30, p. 200−251).
Prašyme pareiškėjas išdėstė šiuos argumentus:
1) Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir
Alkoholio kontrolės įstatymas, AKĮ) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2
dalies 1 punktas įpareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę ar jos įgaliotą
instituciją nustatyti atitikties dokumentų išdavimo tvarką, bet nesuteikia
teisės numatyti, kad tokie dokumentai gali būti apskritai neišduodami.
Todėl mano, kad Tarnybos direktoriaus priimtas poįstatyminis teisės aktas –
Įsakymas bei juo patvirtintos Taisyklės ir Reikalavimai, kurie įteisino galimybę
mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vietose realizuoti alkoholinius
gėrimus be jų atitiktį patvirtinančių dokumentų, įtvirtino kokybiškai naują
teisinį reguliavimą, kuris nenumatytas pačiame AKĮ, sukūrė naujas teisės
normas, kurios konkuruoja su AKĮ normomis ir joms prieštarauja. Mano,
kad Tarnyba nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies
1 punkte numatytu įstatymo viršenybės principu ir veikė viršydama savo
įgaliojimus. Tai yra tiek esminis ultra vires (viešojo administravimo subjektas
priėmė poįstatyminį teisės aktą, prieštaraujantį įstatymui), tiek procedūrinis
ultra vires (poįstatyminis teisės aktas priimtas ir paskelbtas nesuderinus jo su
kompetentinga institucija).
Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2
dalies 1 punktas nustato, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti,
laikyti, gabenti alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka išduotų alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų. Teigia, jog prielinksnis „be“ vartojamas su kilmininku, žymi
nebuvimą, trūkumą, todėl mano, kad minėta teisės norma aiškintina, kaip
draudžianti bet kuriam pirkėjui (nepriklausomai ar jis juridinis, ar fizinis
asmuo) parduoti alkoholio produktus be jų atitiktį patvirtinančių dokumentų.
Teigia, kad įstatymas numato, jog visi parduodami alkoholio produktai,
neatsižvelgiant į tai, kieno ir kur jie parduodami (gamintojo – didmenininkui,
didmenininko – mažmenininkui, mažmenininko – galutiniam vartotojui ir
pan.), privalo turėti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus,
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o tokia imperatyvi norma nesudaro pagrindo mažmeninės prekybos vietose
pardavėjams neturėti atitikties dokumentų. AKĮ 13 straipsnio 2 ir 4 dalys
numato, kad importuotiems bei įvežtiems alkoholio produktams taip pat
taikomi šio įstatymo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyti realizavimo,
laikymo, gabenimo reikalavimai, taip pat – 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir
2 dalies 1 punkto reikalavimai turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Mano, kad Taisyklės ir Reikalavimai gali nustatyti tik atitiktį patvirtinančių
dokumentų išdavimo tvarką, bet ne pakeisti AKĮ 13 straipsnio 2 ir 4 dalių, 17
straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalies 1 punkto nuostatas, nustatydami atitiktį
patvirtinančių dokumentų neišdavimo atvejus.
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, norminius
administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos,
turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus. To paties įstatymo 3 straipsnio 1
dalies 4 punktas įpareigoja viešojo administravimo subjektus savo veikloje
vadovautis nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad draudžiama
atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų
įgaliojimų. Pažymi, kad joks įstatymas nesuteikia Tarnybai įgaliojimų
nustatyti mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo
reikalavimus, o būtent – numatyti, kad alkoholinių gėrimų tiekimo dokumente,
t. y. PVM sąskaitoje faktūroje, tiekėjas privalo įrašyti „Šiame dokumente
išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami
vartoti žmonėms“. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau
– ir Buhalterinės apskaitos įstatymas) 13 straipsnio 2 dalis numato, kad kituose
teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai
nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti
naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo
ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė. Mano, kad papildomi apskaitos
dokumentų rekvizitai gali būti įteisinti tik įstatymu ar Vyriausybės nutarimu,
bet ne Tarnybos direktoriaus įsakymu. Pažymi, kad nei Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymas) 80 straipsnyje, numatančiame privalomus PVM sąskaitos faktūros
rekvizitus, nei 2002 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 780 patvirtintose Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos
dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse įrašas apie produktų atitiktį
neminimas.
Tarnyba, priimdama Įsakymą, viršijo savo kompetenciją ir padarė
esminius procedūrinius pažeidimus – nesilaikė nustatytosios įsakymo
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priėmimo tvarkos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d.
nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymą“ (2007-12-12 įsakymo Nr. 1329 redakcija) 2.1.2
punktas įgalioja Tarnybą parengti ir su Žemės ūkio ministerija suderinus
patvirtinti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo
taisykles, taikomas parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus.
Tačiau minėtas Tarnybos įsakymas buvo paskelbtas, pareiškėjo nuomone,
apgaulingai nurodant, kad jis yra suderintas su Žemės ūkio ministerija.
Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi 2008 m. sausio 9 d. raštu Nr. B6-(1.9)33 derinimui pateiktą Taisyklių ir Reikalavimų projektą, 2008 m. sausio 6 d.
rašte Nr. 2D-245(11.56) nurodė, kad projekte išdėstytos nuostatos, ministerijos
nuomone, prieštarauja Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1
punkto ir 2 dalies 1 punkto nuostatoms; Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoms. Atsakydama į Tarnybos pakartotinai
2008 m. vasario 6 d. raštu Nr. B6-(1.9)-205 pateiktą derinti projektą, Žemės
ūkio ministerija 2008 m. vasario 7 d. raštu Nr. 2D-654(11.56) atsakė, kad
pastabų, papildančių išdėstytas 2008 m. sausio 6 d. rašte Nr. 2D-245(11.56),
neturi.
2) Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentų (EB) Nr. 178/2002 ir Nr. 882/2004 nuostatas, tiek juridinę
galią turintis tiekimo dokumentas, tiek atitiktį patvirtinantis dokumentas
yra reikalingi tam, kad būtų galima įrodyti mažmeninės prekybos vietose
realizuojamų gėrimų tapatumą, juos susieti su tiekimo dokumentais ir
užtikrinti jų atsekamumą. Tokie atvejai, kai alkoholinių gėrimų pardavimas
mažmeninės prekybos įmonėms nėra lydimas atitikties dokumentų, neįrodo
teisėto gėrimų įsigijimo, kadangi būtent atitiktį patvirtinantys dokumentai
vieninteliai tiksliai identifikuoja alkoholinių gėrimų tapatumą bei užtikrina jų
atsekamumą. Mano, kad įteisinus prekybą alkoholio produktais be atitikties
dokumentų, kaip tai numatyta Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7, 8 punktuose ir
Reikalavimų 6 punkte, neįmanoma patikrinti alkoholinių gėrimų tapatumo bei
užtikrinti kontrolės.
3) Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 6 dalis suteikia teisę
alkoholinių gėrimų pirkėjams pardavimo vietoje gauti išsamią, teisingą,
tikslią ir aiškią informaciją apie perkamą prekę. Mano, kad be šių dokumentų
prekybos vietose yra pažeidžiama pirkėjų teisė į visapusišką ir teisingą
informaciją.
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II.
Atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
prašo
pareiškėjo
skundžiamą
Tarnybos
direktoriaus
2008 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. B1-9 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir
gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinti teisėtu ir
pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Matulo prašymą atmesti.
Nurodo, kad Tarnyba, siekdama įgyvendinti Alkoholio kontrolės
įstatymo 2, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 29, 33, 34, 35 straipsnių pakeitimo
ir papildymo įstatymo 13 straipsnio nuostatas, ir vykdydama Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymą“ 2.1.2 punktą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 patvirtino šiuos teisės
aktus lydintį norminį teisės aktą, t. y. naujos redakcijos Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisykles, taikomas parduodant,
laikant ir gabenant alkoholio produktus ir Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus. Vykdydama minėto
Vyriausybės nutarimo 2.1.2 punkte įtvirtintą pavedimą, Tarnyba pareiškėjo
skundžiamos tvarkos projektą parengė ir jį suderino su Žemės ūkio ministerija,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų
rengimo tvarkos įstatymo reikalavimais, Dokumentų rengimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19, taip
pat Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu
Nr. 104. Todėl darytina išvada, kad skundžiamus aktus priėmė kompetentingas
viešojo administravimo subjektas, t. y. Vyriausybės įgaliota institucija –
Tarnyba, vadovaudamasi aukščiau nurodytais teisės aktais.
Mano, kad pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog skundžiama tvarka
Tarnyba įteisino galimybę ūkio subjektams mažmeninės prekybos alkoholiniais
gėrimais vietose realizuoti alkoholinius gėrimus be jų atitiktį patvirtinančių
dokumentų ir tuo įtvirtino kokybiškai naują teisinį reguliavimą, kuris
nenumatytas pačiame Alkoholio kontrolės įstatyme. Atkreipia dėmesį į tai,
kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, teikdama AKĮ pakeitimo įstatymo
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projektą, aiškinamajame rašte nurodė, kad 17 straipsnio pakeitimai daromi
siekiant mažinti administracinę naštą verslui ir panaikinti nereikalingus
verslo suvaržymus. Aiškinamajame rašte taip pat buvo pažymėta, kad
priėmus šią nuostatą, Tarnybai bus sudaryta galimybė pakeisti Tarnybos
direktoriaus 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. B1-579 patvirtintas Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisykles, taikomas
parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir reglamentuoti, kad
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus privalo turėti tik
šių produktų gamintojai, įvežėjai, importuotojai ir didmeninės prekybos
įmonės. Atitinkamai, parduodant alkoholinius gėrimus mažmeninės prekybos
įmonėms, juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turėtų
būti tik nurodoma, jog šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai
atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį
patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms, o kontrolės
institucijai pareikalavus, mažmeninės prekybos įmonės per nustatytą
terminą turėtų pateikti atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijas. Mano, kad
teisę nustatyti kam, kada ir kaip turi būti išduodami atitiktį patvirtinantys
dokumentai, įstatymo leidėjas suteikė Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai
ir įstatyme nenustatė, kad bet koks alkoholio produktų pardavimas turi būti
lydimas šių dokumentų.
Pažymi, kad didmeninės prekybos įmonės, realizuodamos alkoholinius
gėrimus mažmeninės prekybos įmonėms, juridinę galią turinčiuose prekių
tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti
alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti
žmonėms“ arba pridėti atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijas. Tais
atvejais, kai alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijos
nėra pridedamos, Tarnybai pareikalavus, didmeninės prekybos įmonės per
nustatytą terminą (ne vėliau kaip per 2 dienas) turi pateikti alkoholinių gėrimų
atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijas mažmeninės prekybos įmonėms, o
mažmeninės prekybos įmonės savo ruožtu per nustatytą terminą (ne vėliau nei
per 3 dienas) turi pateikti alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų
kopijas Tarnybai. Jei alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų
kopijos nebus pateiktos Tarnybai laiku, tokiu atveju bus sustabdoma
alkoholinių gėrimų realizacija. Ši nuostata taikoma visiems alkoholiniams
gėrimams, išskyrus vyną ir vyno produktus, kadangi vynų sektorių šiuo
atveju reglamentuoja kiti Europos Sąjungos teisės aktai. Pažymi, kad Tarnyba,
nepriklausomai nuo to, ar didmeninės prekybos įmonės, realizuojant
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alkoholinius gėrimus mažmeninės prekybos įmonėms, PVM sąskaitoje
faktūroje nurodys alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų
rekvizitus (pagal seniau galiojusią tvarką), ar šie rekvizitai nebus nurodyti,
ir alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinantys dokumentai bus kaupiami tik
didmeninės prekybos įmonėse ir jų kopijos bus pateikiamos per tam tikrą
nustatytą laikotarpį (ne vėliau nei per 2 dienas) mažmeninės prekybos
įmonėms, Tarnybai pareikalavus (kaip reglamentuojama skundžiamoje
tvarkoje), alkoholinių gėrimų atsekamumo principas išlieka analogiškas,
kaip ir 2004 m. galiojusio įsakymo redakcijoje. Atsekamumas yra siejamas
su produkto pavadinimu ir partijos numeriu, nurodytu ant gėrimo butelio
(pakuotės), ir toliau pagal partijos numerį atsekami atitiktį patvirtinantys
dokumentai.
Pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Tarnybos
atstovai 2007 m. Vyriausybės pasitarimuose ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad
alkoholio produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai yra produktų saugos
ir kokybės kontrolės užtikrinimo priemonė ir šie dokumentai negali būti
naudojami kaip produktų legalaus įsigijimo kontrolės priemonė.
Teigia, jog vadovaujantis nauja tvarka, juridinę galią turinčiuose prekių
tiekimo dokumentuose pateiktas teiginys – „Šiame dokumente išvardinti
alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti
žmonėms“ – patvirtina, jog nurodyti alkoholiniai gėrimai atitinka nustatytų
teisės aktų saugos ir kokybės reikalavimus bei užtikrina vartotojų interesus bei
teises.
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija atsiliepime prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.
Nurodo, kad ginčijamos Taisyklių nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio
– jose numatyta, kad prekių tiekimo dokumentuose privaloma įrašyti, jog
alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų
reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus. Trečiojo suinteresuoto
asmens nuomone, šis įrašas, priešingai nei teigia pareiškėjas, neanuliuoja
alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų buvimo, bet nustato
įrašą padariusiam asmeniui pareigą patvirtinti tikrovę atitinkančius faktus
– kad rinkai tiekiamas produktas atitinka saugos ir kokybės reikalavimus
bei turi visus šiam faktui patvirtinti būtinus dokumentus, ir atsakomybę,
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jei būtų nustatyti tikrovės neatitinkantys faktai. Mano, kad pasirinktą
teisinį reguliavimą galima būtų laikyti prieštaraujančiu Alkoholio kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto nuostatoms tik
tuo atveju, jei Taisyklėse būtų įtvirtintos nuostatos, leidžiančios įmonėms,
kurios turi licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,
rinkai tiekti alkoholinius gėrimus, kurie neturi alkoholinių gėrimų atitiktį
(saugos ir kokybės reikalavimus) patvirtinančių dokumentų. Mano, kad
toks teisinis reglamentavimas (t. y. AKĮ 17 straipsnio pakeitimas) nustatytas
siekiant sumažinti administracinę naštą verslui ir panaikinti perteklinius
verslo suvaržymus (alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų
rekvizitų nurodymą PVM sąskaitoje faktūroje bei pačių dokumentų (jų kopijų)
gabenimą ir kaupimą keliose vietose).
Pažymi, kad pagal nustatytą tvarką kontrolės funkcijas vykdanti
institucija (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba) gali gauti alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Šis teisinis reguliavimas
nesudaro kliūčių tinkamiausiu būdu kontrolę vykdančiai institucijai
kontroliuoti alkoholio produktų kokybę.
Atkreipia dėmesį, jog alkoholinių gėrimų, kaip ir kitų maisto produktų,
ženklinimą reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 677 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto
produktų ženklinimas“.
Pažymi, kad prekybos alkoholiniais gėrimais procedūrų supaprastinimas,
kai alkoholinių gėrimų perdavimas mažmeninės prekybos įmonėms nėra
lydimas atitikties dokumentų, nesietinas su alkoholinių gėrimų įsigijimo
teisėtumu (neteisėtumu), kadangi alkoholio produktų atitiktį patvirtinantys
dokumentai yra skirti produktų saugai ir kokybei patvirtinti, todėl šiais
dokumentais negalima nei patvirtinti, nei paneigti, ar produktas įsigytas
legaliai (nelegaliai).
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Dėl teisės aktų teisėtumo tyrimo apimties
Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B120
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96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo
taisyklių, taikomų parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus,
ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo
reikalavimų patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintų Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant,
laikant ar gabenant alkoholio produktus, 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktai bei
Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų
6 punktas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, 6 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalis, 17 straipsnio 1 dalies
1 punktą ir 2 dalies 1 punktą, 18 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos
vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnį, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą“ 2.1.2 punktą,
2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 178/2002 18 straipsnį, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 dalį. Taigi pareiškėjas
prašo ištirti tiek paties Tarnybos Įsakymo, tiek juo patvirtintų Taisyklių ir
Reikalavimų atitinkamų nuostatų teisėtumą.
Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo prašymas ištirti Įsakymo
teisėtumą yra apibendrintas, t. y. nenurodoma, kokios (kokių) konkrečiai
nuostatos (-ų) teisėtumą prašoma ištirti. Tačiau iš prašyme nurodomų
argumentų matyti, kad pareiškėjo prašymo apimtis ištirti norminio teisės akto
teisėtumą yra siauresnė. Pareiškėjui kelia abejones Įsakymo 1.1 ir 1.2 punktai,
kuriais atitinkamai patvirtintos Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų išdavimo taisyklės, taikomos parduodant, laikant ir gabenant
alkoholio produktus ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
įforminimo reikalavimai, manant, jog ginčijamais Įsakymo punktais Tarnyba
peržengė jai suteiktų įgaliojimų ribas. Todėl būtent šių Įsakymo punktų
atitikimą aukštesnės galios teisės aktams teisėjų kolegija ir tirs.
Pareiškėjas taip pat abejoja dėl Įsakymu patvirtintų Taisyklių 2.3, 3.3,
4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto, ta apimtimi, kuria numatyta
galimybė vietoje alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
išdavimo juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose įrašyti
žodžius „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį
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patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“, atitikties Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2
daliai, Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 2 dalies
1 punktui, Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 2 daliai, Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 80 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą“ 2.1.2 punktui, iš esmės tuo aspektu,
kad ginčijamais Taisyklių ir Reikalavimų punktais Tarnyba peržengė jai
suteiktų įgaliojimų ribas.
Pareiškėjas taip pat kvestionuoja Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų
ir Reikalavimų 6 punkto nuostatų, nurodyta apimtimi, atitikimą Vartotojų
teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui, Alkoholio kontrolės
įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalims, 18 straipsnio 6 daliai, 2002 m. sausio 28 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 18 straipsniui,
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 daliai.
Atsižvelgiant į tai, kad Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktai ir
Reikalavimų 6 punktas ginčijami ta apimtimi, kuria numatyta galimybė vietoje
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo juridinę galią
turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose įrašyti žodžius „Šiame dokumente
išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami
vartoti žmonėms“, t. y. dėl minėtoje apimtyje savo turiniu iš esmės vienodų
nuostatų, teisėjų kolegija netirs kiekvieno aukščiau minėtų punktų atitikties
konkrečioms pareiškėjo nurodomoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms,
tačiau tirs visų aukščiau minėtų punktų atitiktį aukštesnės galios teisės aktų
nuostatoms bendrai.
V.
Dėl Tarnybos kompetencijos priimti Įsakymo 1.1 ir 1.2 punktus
Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
savo jurisprudencijoje yra ne kartą akcentavęs, jog viešojo administravimo
subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems
priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus
jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį
aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos
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preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2006, Nr. I8-15/2007,
Nr. I444-4/2008). Administracinėje byloje Nr. I444-4/2008 išplėstinė teisėjų
kolegija konstatavo, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja
įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui ir kitiems teisėkūros subjektams, inter
alia teisėkūros subjektų pareigą leisti teisės aktus tik neviršijant savo įgaliojimų.
Todėl siekiant nustatyti, ar Tarnyba, priimdama Įsakymo 1.1 ir 1.2 punktus,
kuriais patvirtintos Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
išdavimo taisyklės, taikomos parduodant, laikant ir gabenant alkoholio
produktus (1.1 p.) ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
įforminimo reikalavimai (1.2 p.), neviršijo savo kompetencijos, būtina ištirti,
ar Tarnyba pagal galiojusius teisės aktus buvo įgaliota reguliuoti šiuos teisinius
santykius. Pastebėtina, kad, pripažinus neteisėtomis Tarnybos Įsakymo
nuostatas, kuriomis patvirtinti atitinkami norminiai administraciniai aktai,
pats norminis administracinis aktas taip pat nebegalėtų būti taikomas, nes
netektų savo norminio pagrindimo.
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktorius 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant,
laikant ar gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ priimtas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995,
Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2007, Nr. 77-3041) 11 straipsnio 2 dalimi, 13
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d.
nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 63-2265; 2007,
Nr. 135-5473) 2.1.2 punktu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d.
nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2007, Nr. 107-4376), 6.2.8 punktu.
Alkoholio kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalis inter alia numato,
kad kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta alkoholio produktų partija
privalo turėti šių produktų atitiktį patvirtinantį dokumentą, to paties
įstatymo 13 straipsnio 3 dalis inter alia numato, kad importuoti alkoholio
produktus įmonėms leidžiama tik tuo atveju, kai jos turi užsienio valstybės
kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos
institucijos ar alkoholio produktų gamintojo) išduotus alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančius dokumentus. Alkoholio kontrolės įstatymo 17
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straipsnio 1 dalies 1 punkte (2007 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-1198
redakcija) numatyta, kad Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama alkoholio
produktus be Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka išduotų alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų.
To paties straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad juridiniams asmenims ir
užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos
Respublikoje draudžiama alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotų alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų. Iš šių nuostatų matyti, kad visi
Lietuvos Respublikoje realizuojami, laikomi, gabenami alkoholio produktai turi
turėti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus bei kad alkoholio
produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Taigi įstatymų
leidėjas suteikė Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai teisę ir pareigą nustatyti
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo
Nr. 473 (2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1329 redakcija) „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“
(toliau – ir Vyriausybės nutarimas Nr. 473) 2.1.2. punktu įgaliojo Valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą parengti ir, suderinus su Žemės ūkio ministerija,
patvirtinti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo
taisykles, taikomas parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus.
Taigi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turėjo įgaliojimus
patvirtinti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo
tvarką (taisykles). Tačiau pastebėtina, kad Vyriausybės nutarimo Nr. 473
2.1.2. punktu Tarnybai buvo suformuotas šiek tiek detalesnis pavedimas,
t. y. Tarnybai buvo pavesta (suderinus su Žemės ūkio ministerija) patvirtinti
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisykles,
taikomas parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus.
Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog kiekvieno viešojo
administravimo subjekto kompetenciją apibrėžia atitinkami teisės aktai,
siekiant nustatyti, ar atsakovas buvo įgaliotas tvirtinti alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką, būtina sistemiškai
analizuoti ne tik Vyriausybės nutarimo Nr. 473 2.1.2. punktą, kuriuo išreikštas
tiesioginis, tačiau pakankamai abstraktus, pavedimas Tarnybai, bet ir apskritai
Tarnybos kompetenciją šioje srityje.
Alkoholio kontrolės įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
alkoholio produktų saugos ir kokybės rodiklių ir Lietuvos Respublikoje
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galiojančių teisės aktų reikalavimų atitiktį pagal kompetenciją kontroliuoja
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Minėto įstatymo 11 straipsnio 2
dalyje inter alia numatyta, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
suderinusi su Žemės ūkio ministerija, patvirtina laboratorijų, turinčių teisę
išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą.
Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad baudas
už alkoholio produktų, neatitinkančių saugos ir kokybės reikalavimų, gamybą
ir realizavimą, Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5, 6
punktuose, 2 dalies 1, 4, 5 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą skiria
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Teisėjų kolegijos nuomone, šios, taip
pat aukščiau nurodytos kitos Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos laikytinos
pakankamu pagrindu konstatuoti, jog įstatymų leidėjas pavedė Tarnybai
kontroliuoti, o taip pat, esant Vyriausybės įgaliojimui, ir reguliuoti su alkoholio
produktų sauga ir kokybe susijusius klausimus.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir
Tarnybos nuostatai) 1 punktas numato, kad Tarnyba yra Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga, atliekanti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais jai pavestas maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos
apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų
laikymosi, maisto ir pašarų tvarkymo, gyvūnų sveikatos ir gerovės, vartotojų
teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityje
kontrolės funkcijas ir įgyvendina šiose srityse valstybės politiką. Vienas iš
Tarnybos uždavinių (įtvirtintas Tarnybos nuostatų 6 punkte) yra užtikrinti,
kad šalies rinkai tiekiamas maistas būtų saugus, tinkamai paženklintas ir
atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais įteisintus saugos,
kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus visuose maisto
tvarkymo etapuose (nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto
tiekimo vartotojams), eksportuojamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos
ir importuojančios valstybės reikalavimus, ir skatinti Lietuvos ir užsienio
vartotojų pasitikėjimą Lietuvoje pagamintu maistu. Tarnybos nuostatų 6.2.8
punkte numatyta, kad Tarnyba, įgyvendindama aukščiau nurodytą uždavinį,
kontroliuoja pagal kompetenciją – alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir
deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams.
Teisėjų kolegijos nuomone, sistemiškai aiškinant minėtas Alkoholio
kontrolės įstatymo nuostatas, Tarnybos veiklą reglamentuojančių aktų
nuostatas, taip pat Vyriausybės nutarimo Nr. 473 2.1.2. punkte suformuotą
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pavedimą Tarnybai, nėra pagrindo teigti, jog Tarnyba, Įsakymo 1.1 ir
1.2 punktais patvirtindama Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų išdavimo taisykles, taikomas parduodant, laikant ir gabenant
alkoholio produktus ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
įforminimo reikalavimus, neturėjo įgaliojimų reguliuoti tokio pobūdžio
klausimų. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad tokia išvada darytina, įvertinus
minėtus teisės aktus bei ginčijamais Įsakymo punktais patvirtintų norminių
aktų pavadinimus (kurie, teisėjų kolegijos nuomone, turėtų atspindėti
norminių aktų turinį), atsižvelgiant į tai, kad toliau bus vertinama konkrečių
Taisyklių ir Reikalavimų punktų atitiktis tam tikroms įstatymų nuostatoms,
šiame etape nevertinant jų turinio.
Pareiškėjas taip pat teigia, jog Tarnyba, priimdama Įsakymą, padarė
procedūrinius pažeidimus. Vyriausybės nutarimo Nr. 473 2.1.2. punktas
įgaliojo Tarnybą parengti ir, suderinus su Žemės ūkio ministerija, patvirtinti
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisykles,
taikomas parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus. Pareiškėjo
teigimu, Įsakymas nebuvo suderintas su Žemės ūkio ministerija. Pareiškėjas
nenurodo, kokioms konkrečiai teisės normoms šiuo aspektu Įsakymo 1.1 ir
1.2 punktai, jo nuomone, prieštarauja, remiasi tik faktinėmis aplinkybėmis,
įvertinusi kurias (taip pat ir pateiktus dokumentus) teisėjų kolegija nenustatė
pagrindo konstatuoti procedūrinius pažeidimus.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog nėra pagrindo
teigti, kad Įsakymo 1.1 ir 1.2 punktai priimti viršijus nustatytus įgaliojimus bei
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
VI.
Kaip minėta anksčiau, pareiškėjas abejoja dėl Įsakymu patvirtintų
Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto ta
apimtimi, kuria juose numatyta galimybė vietoje alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų išdavimo juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo
dokumentuose įrašyti žodžius „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai
gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus,
turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“,
atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4
punktams, 6 straipsnio 2 daliai, Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio
1 dalies 1 punktui ir 2 dalies 1 punktui, Buhalterinės apskaitos įstatymo 13
straipsnio 2 daliai, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsniui, Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant alkoholio kontrolės įstatymą“ 2.1.2 punktui,
būtent tuo aspektu, kad ginčijamais Taisyklių ir Reikalavimų punktais Tarnyba
peržengė jai suteiktų įgaliojimų ribas.
Dėl Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto
atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams,
6 straipsnio 2 daliai, Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktui
ir 2 dalies 1 punktui
Ginčijamų Įsakymo bei juo patvirtintų Taisyklių ir Reikalavimų
priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai nustatė, kad viešojo
administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1. Įstatymo
viršenybės principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų
įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o
veikla – atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai
aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi
būti pagrįsti įstatymais (1 p.); 2. Nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas
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 (4 p.).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis oficialia
konstitucine doktrina, savo jurisprudencijoje yra ne kartą pripažinęs
būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo bei akcentavęs, kad viešojo
administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu,
veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam
teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus
norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, būtų pažeistas ir
Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2006, Nr. I815/2007, Nr. I444-4/2008).
Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustatė, jog
norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo
institucijos, turinčios įstatymų nustatytus įgaliojimus. Nuostata „turinčios
įstatymų nustatytus įgaliojimus“ suponuoja draudimą viešojo administravimo
subjektui priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam
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nesuteikta įstatymu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimus administracinėse bylose Nr. I444-4/2008, Nr. I444-6/2009).
Esant šioms aplinkybėmis konstatuotina, jog galimas norminio
administracinio akto, ar atskirų jo nuostatų priėmimas įgaliojimų neturinčio
subjekto reiškia, jog toks norminis administracinis aktas, ar jo nuostatos
apskritai negalėjo būti priimtas, todėl nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar
įstatymų leidėjas suteikė teisę atsakovui priimti ginčijamas nuostatas.
Kaip konstatuota aukščiau, remiantis Alkoholio kontrolės įstatymo
bei kitų teisės aktų nuostatomis, Tarnybai, plačiąja prasme, buvo suteikti
įgaliojimai nustatyti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
išdavimo tvarką. Tačiau nagrinėjamu atveju analizuotina, ar ginčijamos
nuostatos savo turiniu reguliuoja ne platesnius teisinius santykius, nei Tarnyba
buvo įgaliota sureguliuoti.
Pareiškėjui abejones kelia Taisyklių 2.3 punktas ta apimtimi, kuria
numato, kad „Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, (...)
realizuodamos kiekvieną savo pagamintų alkoholinių gėrimų siuntą įmonėms,
turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (...)
juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus
ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 3.3 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad
„Įmonės, turinčios teisę importuoti alkoholio produktus, (...) realizuodamos
(...) įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, (...) alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus vyno produktus) (...)
juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus
ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 4.3 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad
„Įmonės, įvežančios alkoholio produktus, (...) realizuodamos (...) įmonėms,
turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,
(...) alkoholinius gėrimus (išskyrus įvežtus vyno produktus) (...) juridinę
galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus
ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 5.2 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad
„Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais,
realizuodamos kitų įmonių pagamintus, importuotus ar įvežtus alkoholio
produktus, (...) realizuodamos (...) įmonėms, turinčioms licencijas verstis
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mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (...) alkoholinius gėrimus (išskyrus
importuotus ir (ar) įvežtus vyno produktus) (...) juridinę galią turinčiuose
prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti
alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti
žmonėms“, 7 punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios
licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, realizuodamos
juos, (...) juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turi būti
įrašyta: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius
dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“ ir 8 punktas ta apimtimi, kuria
numato, kad „įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio
produktais realizuojant alkoholinius gėrimus įmonėms, turinčioms licencijas
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nepateikia alkoholinių
gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijų, o tik išduoda juridinę galią
turinčius prekių tiekimo dokumentus, kuriuose privalo būti įrašyta „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir
yra tinkami vartoti žmonėms“, Reikalavimų 6 punktas, kuriame numatyta, kad
„Jeigu nebuvo išduoti produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų, nurodytų
šių reikalavimų 2–4 punktuose ir kituose teisės aktuose kopijos, juridinę
galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo būti įrašyta: „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir
yra tinkami vartoti žmonėms“.
Pastebėtina, jog Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktuose ir
Reikalavimų 6 punkte yra numatytos alternatyvos alkoholio produktus
realizuojančioms įmonėms: išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų kopijas arba šių dokumentų kopijų neišduoti, tokiu atveju
privalomai įrašant juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose
žodžius „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius
dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“. Būtent šia apimtimi, t. y.
ginčijamose nuostatose numatyta galimybe tam tikrais atvejais neišduoti
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijų, pareiškėjas ir
abejoja minėtų nuostatų atitikimu aukštesnės galios teisės aktams.
Pareiškėjas mano, kad Tarnyba, nustatydama atvejus, kuomet alkoholio
produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai gali būti neišduodami, veikė
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viršydama įgaliojimus, nes įtvirtino kokybiškai naują teisinį reguliavimą, kuris
nenumatytas Alkoholio kontrolės įstatyme.
Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio (2007 m. birželio 21 d.
įstatymo Nr. X-1198 redakcija) 1 dalies 1 punkte numatyta, kad Lietuvos
Respublikoje parduoti draudžiama alkoholio produktus be Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotų
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų. To paties straipsnio
2 dalies 1 punktas numato, kad juridiniams asmenims ir užsienio juridinių
asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje
draudžiama alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotų alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų. Pareiškėjas šias nuostatas aiškina, kaip
draudžiančias bet kuriam pirkėjui parduoti alkoholio produktus be jų atitiktį
patvirtinančių dokumentų, t. y. pareiškėjo manymu, šios nuostatos ne tik
įtvirtina draudimą parduoti alkoholio produktus, kuriems nėra išduoti
alkoholio produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai, bet ir draudimą
parduoti alkoholio produktus, nors ir turinčius alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančius dokumentus, tačiau fiziškai nepateikiant jo perkančiajam
subjektui.
Pastebėtina, jog ginčijamas Įsakymas bei juo patvirtintos Taisyklės
ir Reikalavimai buvo priimti, įsigaliojus 2007 m. birželio 21 d. įstatymui
Nr. X-1198, kuriuo buvo pakeistos tam tikros Alkoholio kontrolės įstatymo
17 straipsnio nuostatos. Nagrinėjamu atveju yra aktualūs būtent Alkoholio
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto
pakeitimai.
Ankstesnėje Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto
ir 2 dalies 1 punkto redakcijoje buvo numatyta, kad Lietuvos Respublikoje
parduoti draudžiama alkoholio produktus, neturint Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų (1 d. 1 p.); juridiniams asmenims ir
užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos
Respublikoje draudžiama alkoholio produktus, neturint Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų (2 d. 2 p.).
Taigi minėtų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pakeitimas
lingvistine prasme susijęs su žodžio „neturint“ pakeitimu žodeliu „be“.
Teisėjų kolegijos nuomone, ankstesnėje minėtų Alkoholio kontrolės
įstatymo nuostatų redakcijoje vartotas žodis „neturint“ iš tiesų numatė
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draudimą Lietuvos Respublikoje parduoti, laikyti, gabenti alkoholio produktus,
kuriems nėra išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai,
bei draudimą parduoti, laikyti, gabenti alkoholio produktus įmonėje, fiziškai
neturint alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų. T. y. žodis
„neturint“ sintaksine prasme priskirtinas nenurodytam, tačiau numanomam
subjektui – įmonei, parduodančiai, laikančiai, gabenančiai alkoholio produktus.
Tačiau Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto
ir 2 dalies 1 punkto redakcija, norminių administracinių aktų nuostatų
atitikimu kuriai pareiškėjas abejoja, teisėjų kolegijos nuomone, įtvirtina kitokį
imperatyvą. Teisėjų kolegijos nuomone, žodelis „be“ nagrinėjamu atveju
vartojamas kaip tam tikra prasme reiškiantis alkoholio produktų požymį, t. y.
kaip numatantis draudimą parduoti, gabenti, laikyti alkoholio produktus,
kuriems nėra išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai,
tačiau ne privalomą reikalavimą ūkio subjektui (įmonei, parduodančiai,
laikančiai, gabenančiai alkoholio produktus) visais atvejais fiziškai turėti
alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Tokią išvadą patvirtina ir šių Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų
aiškinimas istoriniu lyginamuoju bei teleologiniu metodais.
Kaip minėta, anksčiau galiojusi Alkoholio kontrolės įstatymo 17
straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto redakcija buvo pakeista.
Pirminiame šių nuostatų pakeitimo įstatymo projekte buvo siūloma Alkoholio
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 1 punkte
žodį „neturint“ pakeisti žodžiu „neturinčius“. Kaip matyti iš šio projekto
aiškinamojo rašto, siūlytų pakeitimų tikslas buvo mažinti administracinę naštą
verslui ir panaikinti nereikalingus verslo ribojimus. Aiškinamajame rašte taip
pat nurodyta, kad, priėmus šias pataisas, Vyriausybės įgaliotai institucijai
– Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai – būtų sudaryta galimybė
pakeisti jos patvirtintas alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
išdavimo taisykles ir reglamentuoti, kad šiuos dokumentus privalo turėti tik
šių produktų gamintojai ir didmenininkai. Parduodant alkoholinius gėrimus
mažmenininkams, juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose
turėtų būti nurodoma, jog šiame dokumente išvardyti alkoholiniai gėrimai
atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus,
turi atitikties dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms, o kontrolės
institucijoms pareikalavus, mažmenininkai per nustatytą terminą turėtų joms
pateikti atitikties dokumentų kopijas. Taigi pirminis Alkoholio kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto pakeitimo tikslas
ir buvo nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, koks nagrinėjamu aspektu
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yra nustatytas Tarnybos patvirtintose Taisyklėse ir Reikalavimuose. Teisėjų
kolegijos vertinimu, nors priimtame Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio
1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto pakeitime formuluotė (žodelis) šiek tiek
skiriasi nuo pirminio projekto, tačiau, įvertinus aukščiau minėtus lingvistinius
įstatymo formuluočių aspektus, tai nesudaro pagrindo manyti, jog įstatymų
leidėjas turėjo kokį nors kitą tikslą nei nurodytas aiškinamajame rašte. Taip
pat pabrėžtina, kad nėra pagrindo manyti, jog įstatymų leidėjo padarytas
pakeitimas neturėjo tikslo kitu būdu nei ankstesnėje redakcijoje reglamentuoti
ginčijamų teisinių santykių. Juo labiau, kad, teisėjų kolegijos vertinimu,
ankstesnė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2
dalies 1 punkto formuluotė (siekiant minėtoje redakcijoje numatytų tikslų)
buvo aiški ir lingvistiniu požiūriu korektiška. Todėl jos pakeitimas, neturint
tikslo kitaip sureguliuoti teisinius santykius, prieštarautų tiek teisės aktų
rengimo principams bei reikalavimams, tiek bendrai logikai.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą Alkoholio kontrolės įstatymo
17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto aiškinimą, teisėjų kolegijos
nuomone, šiomis įstatymo nuostatomis Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai
ir pavedama parengti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
išdavimo taisykles, kartu reglamentuojant ir administracinio – techninio
pobūdžio klausimus, t. y. nustatant inter alia, kokie subjektai, kokiais atvejais
turi turėti, saugoti, pateikti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius
dokumentus (jų kopijas) ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, pavedimas tokį
norminį administracinį aktą parengti Tarnybai, kaip institucijai, užtikrinančiai
bei kontroliuojančiai saugių ir kokybiškų maisto produktų tiekimą šalies
rinkai, visiškai atitinka šios institucijos kompetenciją, jai keliamus tikslus bei
uždavinius.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3,
5.2, 7 ir 8 punktai ir Reikalavimų 6 punktas neprieštarauja Alkoholio kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 2 dalies 1 punktui bei Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2
daliai.
Dėl Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto
atitikties Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 2 daliai, Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 80 straipsniui
Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje yra nustatyti
privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai, šio straipsnio 2 dalyje numatyta,
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kad kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti
papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams
apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų
gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė. Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 80 straipsnis nustato PVM sąskaitos faktūros rekvizitus.
Pareiškėjas teigia, kad teisės aktai nesuteikia Valstybinei maisto
ir veterinarijos tarnybai įgaliojimų nustatyti mokesčiams apskaičiuoti
naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo reikalavimus, o būtent, numatyti,
kad alkoholinių gėrimų tiekimo dokumente, t. y. PVM sąskaitoje faktūroje,
tiekėjas privalo įrašyti „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai
atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį
patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“. Anot pareiškėjo,
papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai gali būti įteisinti tik įstatymu ar
Vyriausybės nutarimu, bet ne Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus įsakymu.
Teisėjų kolegija pastebi, kad ginčijamose Taisyklių ir Reikalavimų
nuostatose vartojama sąvoka „juridinę galią turintys prekių tiekimo
dokumentai“ nėra apibrėžta nei Taisyklėse ar Reikalavimuose, nei Alkoholio
kontrolės įstatyme ar kituose teisės aktuose. Tačiau sutiktina su pareiškėjo
nuomone, kad toks dokumentas taip pat gali būti ir PVM sąskaita faktūra.
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 30 dalį (redakcija,
galiojusi ginčijamo Įsakymo priėmimo metu), PVM sąskaita faktūra –
dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas,
taip pat avanso sumokėjimas, ir kuris atitinka visus šiame Įstatyme tokiam
dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus (pagal šiuo metu galiojančią
įstatymo redakciją, PVM sąskaita faktūra – šiame Įstatyme nustatytus
privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių
tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas). Kaip minėta,
Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato privalomus
apskaitos dokumentų rekvizitus, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
80 straipsnio 1 dalis numato privalomus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus.
Nurodytos teisės aktų nuostatos, taip pat PVM sąskaitos faktūros sąvoka
leidžia daryti išvadą, jog minėti teisės aktai (tam tikrais atvejais ir kiti teisės
aktai) numato privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, tačiau nenumato
draudimo apskaitos dokumentuose pateikti ir kitą informaciją, juo labiau, kad
tam tikras teisines pasekmes (pareiškėjo nurodomų teisės aktų pagrindu) gali
sukelti būtent privalomų rekvizitų nenurodymas apskaitos dokumentuose, o ne
jų nurodymas.
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Ginčijamose Taisyklių ir Reikalavimų nuostatose numatyta alternatyvi
galimybė išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijas
arba šių dokumentų kopijų neišduoti, tokiu atveju privalomai įrašant juridinę
galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose žodžius „Šiame dokumente
išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami
vartoti žmonėms“. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodyta frazė,
įrašoma juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose, tais atvejais,
kai neišduodamos alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų
kopijos, nelaikytina privalomu apskaitos dokumento rekvizitu, t. y. ji neturi
jokios juridinės reikšmės mokesčių apskaičiavimo ar buhalterinės apskaitos
tvarkymo aspektu, ji aktuali tik ginčijamų teisinių santykių apimtyje. Be to, ši
nuostata nei paneigia, nei plečiamai aiškina Buhalterinės apskaitos įstatymo ar
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Taisyklių
2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktai ir Reikalavimų 6 punktas neprieštarauja
Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 2 daliai, Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 80 straipsniui.
VII.
Dėl Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto
atitikties Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui,
Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 6 daliai
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte
numatyta, kad vartotojai turi teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją
valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas. Alkoholio
kontrolės įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad alkoholinių gėrimų
pirkėjai turi teisę pardavimo vietoje gauti išsamią, teisingą, tikslią ir aiškią
informaciją apie perkamą prekę. Taigi šios teisės aktų nuostatos įtvirtina vieną
iš vartotojų teisių.
Tuo tarpu pareiškėjo ginčijamos Taisyklės reglamentuoja alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimą ir taikomos parduodant,
laikant ir gabenant Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus, Reikalavimais
įtvirtinti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo
reikalavimai. Nei Taisyklės, nei Reikalavimai jokiais aspektais nereglamentuoja
vartotojų teisių apsaugos santykių, šie teisiniai santykiai nėra ginčijamų
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norminių administracinių aktų reguliavimo dalykas. Kadangi Vartotojų teisių
apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir Alkoholio kontrolės
įstatymo 18 straipsnio 6 dalis reglamentuoja skirtingus teisinius santykius,
prieštaravimo tarp šių teisės normų nėra.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktai
ir Reikalavimų 6 punktas neprieštarauja Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3
straipsnio 1 dalies 3 punktui, Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 6
daliai.
Dėl Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto
atitikties Alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalims
Alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
importuoti šio straipsnio 1 dalyje nenurodytus kitus alkoholio produktus
leidžiama tik įmonėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka informavusioms apie tai Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotą instituciją. Importavusios alkoholio produktus, įmonės
privalo laikytis šio Įstatymo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytų
realizavimo, laikymo, gabenimo reikalavimų. To paties straipsnio 4 dalyje
numatyta, kad įvežti alkoholio produktus leidžiama juridiniams asmenims
ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms. Įvežę alkoholio
produktus, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai bei
atstovybės privalo laikytis šio Įstatymo III skyriaus trečiajame skirsnyje
nustatytų realizavimo, laikymo, gabenimo reikalavimų.
Pareiškėjo teigimu, Alkoholio kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsniai įeina
į Įstatymo III skyriaus trečiąjį skirsnį, todėl šiuose straipsniuose nurodytos
teisės normos taikytinos ir importuotiems bei įvežtiems į Lietuvos Respubliką
alkoholiniams gėrimams.
Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8
punktai ir Reikalavimų 6 punktas neprieštarauja Alkoholio kontrolės įstatymo
17 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 2 dalies 1 punktui ir 18 straipsnio 6 daliai,
konstatuotina, kad nėra prieštaravimo ir tarp Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8
punktų, Reikalavimų 6 punkto ir Alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2
ir 4 dalių.
Dėl Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktų ir Reikalavimų 6 punkto
atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 18
straipsniui (OL L 31/1, 2002 2 1, p. 463-486), Europos Parlamento ir Tarybos
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Reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 daliai (OL L 191/1, 2004 4 30, p.
200-251).
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą
administraciniams teismams priskiriama tirti norminių administracinių
aktų atitikimą įstatymams ar Vyriausybės nutarimams. Įstatymas nenumato
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisės arba, kitaip tariant,
nepriskiria tirti norminio administracinio akto atitikties Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentui, todėl byla šioje dalyje nutraukiama kaip nepriskirta
administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo
101 str. 1 p.).
Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad pagal Europos Sąjungos sutarties
288 straipsnį (EB sutarties ex 249 str.) reglamentas yra taikomas visuotinai.
Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Iškilus
abejonėms dėl nacionalinės teisėkūros subjektų ir Europos Sąjungos priimtų
teisės aktų prieštaravimų, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka
nagrinėjant individualią ginčo bylą.
Remiantis nurodytais argumentais, teisėjų kolegija nutraukia bylos dalį,
kurioje pareiškėjas prašė ištirti, ar Taisyklių 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8 punktai ir
Reikalavimų 6 punktas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 178/2002 18 straipsniui (OL L 31/1, 2002 2 1, p. 463-486), Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 daliai
(OL L 191/1, 2004 4 30, p. 200-251).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 115
straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų
parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ 1.1 ir
1.2 punktai, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant,
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laikant ar gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų
Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių,
taikomų parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus 2.3 punktas ta
apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio
produktus, (...) realizuodamos kiekvieną savo pagamintų alkoholinių gėrimų
siuntą įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, (...) juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo
įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius
dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 3.3 punktas ta apimtimi, kuria
numato, kad „Įmonės, turinčios teisę importuoti alkoholio produktus, (...)
realizuodamos (...) įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, (...) alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus vyno
produktus) (...) juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose
privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį
patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 4.3 punktas
ta apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, įvežančios alkoholio produktus,
(...) realizuodamos (...) įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais, (...) alkoholinius gėrimus (išskyrus įvežtus
vyno produktus) (...) juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose
privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį
patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 5.2 punktas ta
apimtimi, kuria numato, kad „Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine
prekyba alkoholio produktais, realizuodamos kitų įmonių pagamintus,
importuotus ar įvežtus alkoholio produktus, (...) realizuodamos (...) įmonėms,
turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (...)
alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus ir (ar) įvežtus vyno produktus) (...)
juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame
dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus
ir yra tinkami vartoti žmonėms“, 7 punktas ta apimtimi, kuria numato,
kad „Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, realizuodamos juos, (...) juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo
dokumentuose turi būti įrašyta: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai
gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus,
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turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“ ir 8
punktas ta apimtimi, kuria numato, kad „įmonės, turinčios licencijas verstis
didmenine prekyba alkoholio produktais realizuojant alkoholinius gėrimus
įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, nepateikia alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų
kopijų, o tik išduoda juridinę galią turinčius prekių tiekimo dokumentus,
kuriuose privalo būti įrašyta „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai
gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus,
turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“,
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ar
gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų 6 punktas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalims, 17 straipsnio 1 dalies
1 punktui, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 18 straipsnio 6 daliai, Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui,
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 2 daliai,
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsniui,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymą“ 2.1.2 punktui (2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1329
redakcija).
Nutraukti norminės administracinės bylos dalį pagal pareiškėjo
Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Matulo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ar
gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių
dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Alkoholio
produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų
parduodant, laikant ar gabenant alkoholio produktus 2.3, 3.3, 4.3, 5.2, 7 ir 8
punktai ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų
atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant,
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laikant ar gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį
patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų
Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų
6 punktas neprieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 178/2002 18 straipsniui (OL L 31/1, 2002 2 1, p. 463−486), Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 882/2004 16 straipsnio 1 daliai
(OL L 191/1, 2004 4 30, p. 200−251).
Sprendimas neskundžiamas.

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
47 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai be
jų sutikimo privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į privačią valdą (asmeninės nuosavybės
teise priklausančius statinius bei žemės teritoriją) ir matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį bei atlikti kitus šiame punkte nurodytus
veiksmus, atitikties Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
(2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) 20 straipsnio 1 ir 2
punktams
Administracinė byla Nr. I444-6/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. liepos 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas),
Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto ir Virgilijaus
Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos atstovei Ingai Černiuk,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
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pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, jog
buitiniai vartotojai be jų sutikimo privalo leisti operatoriaus darbuotojams,
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į privačią valdą (asmeninės
nuosavybės teise priklausančius statinius bei žemės teritoriją) ir matuoti
naudojamą elektros galią, įtampos dydį bei atlikti kitus šiame punkte nurodytus
veiksmus, atitiktį Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 20
straipsnio 1 ir 2 punktams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal
atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto
1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje
pagal ieškovo N. K. ieškinį atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, trečiajam
suinteresuotam asmeniui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl
sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir žalos atlyginimo.
Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – ir
Taisyklės) 47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai
be jų sutikimo privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į privačią valdą (asmeninės nuosavybės
teise priklausančius statinius bei žemės teritoriją) ir matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį bei atlikti kitus šiame punkte nurodytus veiksmus,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – ir
Elektros energetikos įstatymas) 20 straipsniui bei sustabdė nagrinėjamą civilinę
bylą iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės šį prašymą.
Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartyje nurodė,
kad iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas pagal 2003 m. rugpjūčio 6 d.
Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju 5.4
punktą įsipareigojo leisti atsakovo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius
pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti
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kitus elektros energijos parametrus, apžiūrėti vartotojo privačioje teritorijoje
esančius tiekėjo elektros įrenginius, apžiūrėti ir tikrinti elektros energijos
apskaitos prietaisus nuo 8 iki 22 val.; tais atvejais, kai įtariama, kad vartotojas
vartoja elektros energiją pažeisdamas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisykles, leisti tiekėjo atstovams tikrinti vartotojo eksploatuojamus elektros
įrenginius; neleidus tiekėjui atlikti šiame punkte nurodytų veiksmų, pastarasis
prieš 15 dienų įspėjęs vartotoją, turi teisę visai arba iš dalies nutraukti ieškovui
elektros energijos tiekimą. Pirmosios instancijos teismas laikė, jog šiuo punktu
pažeidžiama ieškovo teisė į asmens būsto neliečiamumą (Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 24 str.), todėl padarė išvadą, kad šis sutarties punktas iš esmės
pažeidžia ieškovo teises ir pripažino jį negaliojančiu Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.188 straipsnio pagrindu. Atsakovas apeliaciniame skunde
pažymėjo, kad jo teisė patekti į vartotojo teritoriją ar patalpas įtirtinta
Energetikos įstatymo 20 straipsnyje, o įgyvendinimo tvarka numatyta Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punkte, todėl net ir pripažinus
minėtą sutarties punktą negaliojančiu, šių Taisyklių nuostatos vartotojui būtų
taikomos sutarties 2 punkto pagrindu, kuriuo sutarties šalys įsipareigojo
vadovautis sutartimi, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės
nutarimais, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis ir kitais
norminiais aktais.
Įvertinęs nurodytus argumentus, Vilniaus apygardos teismas
padarė išvadą, jog tarp šalių kilęs ginčas (dėl vartotojo prašymo pripažinti
negaliojančiu su juo pasirašytos sutarties 5.4 punktą) yra tiesiogiai susijęs
su Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punktu. Teismo
nuomone, šis Taisyklių punktas gali prieštarauti Elektros energetikos įstatymo
20 straipsniui, kadangi jame yra numatyta, jog skirstomųjų tinklų operatorius
turi teisę iš gamintojų, vartotojų gauti elektros energijos apskaitos rodmenis
ar kitą informaciją, reikalingą jų pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms šiame
įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose atlikti, tačiau įstatymas taip pat
numato, kad skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę gavus sutikimą patekti
į gamintojų, vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti ar keisti
elektros energijos apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis.
II.
Rengiant
norminę
bylą
nagrinėti
Lietuvos
vyriausiajame
administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio
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ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija) atsiliepimas į prašymą, kuriame
nurodoma, jog, atsakovo nuomone, ginčijama Taisyklių 47 punkto nuostata
nurodoma apimtimi neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio
1 ir 2 punktams. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Jau iš gramatinio Taisyklių 47 punkto teksto aiškinimo darytina išvada,
jog jis neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio nuostatoms,
kadangi minėtame punkte nėra nurodyta, kad operatoriaus darbuotojai gali
patekti į buitinio vartotojo privačias valdas be jo sutikimo. Taisyklių 47 punkte
nustatyta, kad buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams
įrengti, keisti, prižiūrėti ar tikrinti elektros prietaisus ir jų rodmenis, o tai
reiškia, kad operatoriaus darbuotojai įrengia, keičia, prižiūri ar tikrina elektros
prietaisus ir jų rodmenis tik su buitinio vartotojo sutikimu.
2. Aprūpinimas elektros energija yra gyvybiškai svarbi paslauga visai
visuomenei, todėl valstybė privalo sudaryti tokias sąlygas, kurioms esant
būtų sudarytos galimybės tinkamai ir efektyviai aprūpinti elektros energija
visus fizinius ir juridinius asmenis. Elektros energija yra specifinė prekė,
kurios suvartoto kiekio be specialių apskaitos prietaisų nustatyti neįmanoma
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. liepos 1 d. sprendimas
byloje Nr. A6-15/2002). Pagal teisės aktais nustatytąjį elektros energijos
persiuntimo kainų reguliavimą, operatorių veikloje patirtos sąnaudos turi
būti įskaičiuojamos nustatant viršutines perdavimo, skirstymo, visuomeninio
tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainų ribas (Elektros
energetikos įstatymo 43 str.), taigi galutiniam elektros energijos kainos dydžiui
turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų dalis, kuri patiriama dėl nesąžiningų
elektros energijos vartotojų, apgaule vengiančių tinkamai atsiskaityti už
suvartotą elektros energiją ir taip darančių žalą ne tik operatoriams, bet ir visai
visuomenei. Dėl to viešasis interesas reikalauja, jog atsiskaitymo už elektros
energiją teisinis reguliavimas sudarytų sąlygas neteisėto elektros energijos
vartojimo prevencijai, leistų išvengti neteisėtu ir nesąžiningu elektros vartojimu
ne tik operatoriams, bet ir visai visuomenei daromos žalos, nepažeidžiant
sąžiningų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
3. Energetikos įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad energetikos
įmonių santykiai su energijos vartotojais grindžiami sutartimis. Civilinio
kodekso 6.383 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo–
pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui
(vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies
energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją
sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto režimo, užtikrinti jam priklausančių
42

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų
ir įrenginių tvarkingumą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.385 straipsnio
1 dalimi, pateiktos ir sunaudotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos
prietaisų rodmenis ar kitu sutartyje nustatytu būdu. Civilinio kodekso
6.387 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad kai abonentas yra fizinis asmuo –
vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms (t. y. buitinis vartotojas),
energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę
būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė, jei sutartis
ar įstatymas nenumato ko kita. Jeigu sutartyje nenustatyta kitaip, kiekvienas
vartotojas privalo sutartyje nurodytu laiku užrašyti elektros apskaitos prietaisų
rodmenis ir pateikti operatoriui ar visuomeniniam tiekėjui nustatytos formos
dokumentą (Taisyklių 45.4 p.), nedelsiant informuoti operatorių apie visus
elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus,
elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su
elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar
nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą pagal elektros apskaitos prietaisus
elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą (Taisyklių
45.11.1 p.). Taisyklių 62 punktas nustato, kad jei sutartyje su vartotoju
nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose
naudojamos įrangos ir kitų įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir/
ar įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Šios teisės
normos įgyvendina Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus
prievolių vykdymo principus – kiekviena šalis turi atlikti savo pareigą kuo
ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių
pareiga kooperuotis). Užtikrinti vartotojui priklausančių naudojamų prietaisų
ir įrenginių tvarkingumą privalo pats vartotojas, o vartodamas elektros
energiją, tačiau nepateikdamas tiekėjui ir (ar) operatoriui tikslių duomenų
apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis dėl to, kad energija vartojama be
apskaitos prietaisų arba dėl jų netvarkingumo, vartotojas nevykdo sutartyje ar
teisės akte nustatytos pareigos.
4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 46
straipsnyje nustatyta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų
bendrai tautos gerovei; valstybė gina vartotojo interesus. Atsakovas pabrėžė,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas
teisės aktas ir negalima remtis vienu jos straipsniu ar nuostata, o reikia žiūrėti
į visumą ir, aiškinant vienas nuostatas, negalima paneigti kitų. Vadovaujantis
Konstitucijos 28 straipsniu, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis
savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
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įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Konstitucijos 24 straipsnyje
įtvirtinta žmogaus teisė į būsto neliečiamybę bei atvejai, kuomet galima įeiti į
būstą be gyventojo sutikimo – tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta
tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti
žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą. Taigi būsto neliečiamumas – Lietuvos
Respublikos Konstitucijos bei tarptautinių žmogaus teisių garantuojama
ir ginama žmogaus teisė. Tačiau ši teisė, kaip ir visos kitos žmogaus teisės,
yra neatsiejamai susijusios ir legalizuojamos atitinkamų pareigų vykdymu
ir, vadovaujantis Konstitucijos 24 straipsnio 2 dalimi, naudojimąsi šia teise
riboja įstatymai. Valstybė, gindama Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtintą
žmogaus būsto neliečiamybės principą, turi nustatyti atitinkamai tokį teisinį
reguliavimą, kuris įgalintų valstybę tam tikrais atvejais susilaikyti nuo aktyvių
veiksmų, o tam tikrais atvejais atvirkščiai – imtis atitinkamų veiksmų.
5. Energetikos įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad energetikos
įmonės, perduodančios, skirstančios energiją, nustatyta tvarka turi teisę
tikrinti, ar vartotojų energetikos įrenginiai atitinka nustatytus techninės saugos
reikalavimus. Naudojantis būstu sudaromos įvairios sutartys – pvz., energijos
tiekimo ir pirkimo–pardavimo, naudojami įvairūs prietaisai ir įrenginiai,
pvz., elektros apskaitos prietaisai, kurie taip pat yra tikrinami ir prižiūrimi.
Naudojantis būstu, sudaromose sutartyse nustatomos sutarties šalių teisės
ir pareigos, pvz., elektros tiekimo sutartyje numatoma operatoriaus pareiga
prižiūrėti elektros apskaitos prietaisus, ir atitinkamai vartotojo pareiga –
sudaryti sąlygas operatoriui vykdyti savo įsipareigojimus, t. y. prižiūrėti elektros
apskaitos prietaisus. Asmuo, sudarydamas sutartį, pareiškia savo sutikimą
su sutarties sąlygomis, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi
įstatymo galią, sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas joje numatyta, bet ir visa
tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (Civilinio kodekso 6.189 str. 1 d.).
Asmuo, tapęs sutarties šalimi, privalo laikytis sutarties sąlygų. Taigi buitinis
vartotojas, sudarydamas energijos pirkimo–pardavimo sutartį, išreikšdamas
sutikimą su jos sąlygomis, be kita ko, sutinka, kad operatorius galėtų patekti į
jo valdas tam, kad galėtų atlikti teisės aktais ir sutartimi nustatytas funkcijas.
Atsakovas pabrėžė, jog tam, kad būtų saugomos ir valstybės ginamos asmens
teisės, jis turi vykdyti atitinkamas pareigas, pvz., tam, kad būtų ginama buitinio
vartotojo teisė gauti elektros energiją, teisė reikalauti operatoriaus vykdyti jam
nustatytas pareigas, pvz., prižiūrėti elektros energijos apskaitos prietaisus, jei
tų pareigų vykdymas priklausomas ir nuo buitinio vartotojo veikos, buitinis
vartotojas privalo sudaryti sąlygas operatoriui vykdyti jo pareigas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos energetikos
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ministerija (toliau – ir Energetikos ministerija) atsiliepimu į Vilniaus apygardos
teismo prašymą nurodė, jog Taisyklių 47 punkto nuostata nustato tokį patį
teisinį reguliavimą, koks yra numatytas Elektros energetikos įstatymo 20
straipsnyje. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnyje nustatytos skirstomųjų
tinklų operatoriaus teisės, inter alia gauti iš gamintojų, vartotojų, kurių
įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, ir perdavimo sistemos operatoriaus
elektros energijos apskaitos rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jų
pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms šiame įstatyme ir jį įgyvendinančiuose
teisės aktuose atlikti; gavus sutikimą, patekti į gamintojų, vartotojų teritorijas ir
(ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisus
ar nustatyti jų rodmenis. Tuo tarpu Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 47 punkto nuostata įtvirtina buitinio elektros energijos vartotojo
pareigą leisti skirstomųjų tinklų operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į buitinio vartotojo patalpas ar teritoriją
šiame punkte nurodytiems veiksmams atlikti. Taigi ši nuostata nenumato
galimybės skirstomųjų tinklų operatoriaus darbuotojams patekti į buitinio
vartotojo privačias valdas be pastarojo sutikimo.
2. Lingvistinis Taisyklių 47 punkto nuostatoje išreikšto imperatyvo
„privalo leisti“ aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog tam, kad skirstomųjų
tinklų operatoriaus darbuotojas galėtų patekti į buitinio vartotojo privačias
valdas atlikti Taisyklių 47 punkte nurodytus veiksmus, būtinas buitinio
vartotojo leidimas – sutikimas. Šios išvados pagrįstumą patvirtina ir Taisyklių
100 punkte nustatytos galimybės nutraukti ar apriboti elektros energijos
persiuntimą ir (ar) tiekimą viena iš sąlygų – tai, kad buitinis vartotojas
neleidžia (neįsileidžia) operatoriaus ar visuomeninio tiekėjo įgaliotų
darbuotojų tikrinti elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti,
prižiūrėti ar tikrinti elektros energijos apskaitos prietaisus, elektros apskaitos
schemų elementus, jų plombas, jų veikimą, patikrinti atvadą, nustatyti elektros
apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat prižiūrėti ir eksploatuoti vartotojo
patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus ar visuomeninio tiekėjo elektros
įrenginius (transformatoriaus pastotes, elektros linijas, elektros skydus ir
pan.). Šis atvejis, kai buitinis vartotojas neleidžia (neįsileidžia) operatoriaus
ar visuomeninio tiekėjo įgaliotų darbuotojų, rodo, kad be buitinio vartotojo
sutikimo skirstomųjų tinklų operatoriaus darbuotojai patekti į jo privačias
valdas negali.
3. Pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti, ji gali būti ribojama
dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir (arba)
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dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio. Konstitucinis
Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad Konstitucijos 23 straipsnyje yra
įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga. Pagal Konstituciją savininkas
turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus
uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu,
kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės (Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 14 d. nutarimas). Kiekvienas asmuo, įgyvendindamas savo teises
ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų,
nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 str.). Nuosavybės teisė
– viena pamatinių žmogaus teisių. Jos įgyvendinimas suponuoja tam tikras
savininko pareigas. Šia nuostata išreiškiama nuosavybės socialinė funkcija
(Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas). Kadangi nuosavybė
įpareigoja, patalpų savininkai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) privalo
atlikti pareigas, kylančias iš nuosavybės teisės įgyvendinimo.
4. Civilinio kodekso 6.387 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tais
atvejais, kai abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją
buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos
prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo
įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita. Tuo atveju, jei vartotojas
neįsileistų skirstomųjų tinklų operatoriaus darbuotojų į buitinio vartotojo
privačias valdas, skirstomųjų tinklų operatorius negalėtų įgyvendinti savo
pareigos užtikrinti prietaisų techninę saugą.
5. Elektros energetikos įstatymas numato skirstomųjų tinklų
operatoriaus pareigą organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam
priklausančiais skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos
apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius. Su šia pareiga susijusi
jau minėta skirstomųjų tinklų operatoriaus teisė, gavus sutikimą, patekti į
gamintojų, vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti
elektros energijos paskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad galutiniam elektros
energijos kainos dydžiui turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų dalis, kuri
patiriama dėl nesąžiningų elektros energijos vartotojų, apgaule vengiančių
tinkamai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, ir taip darančių žalą ne tik
operatoriams, bet ir visuomenei (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. vasario 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I822-8/2008).
Buitiniam vartotojui nesuteikus leidimo skirstomųjų tinklų operatoriaus
darbuotojams patekti į buitinio vartotojo privačias valdas, būtų ne tik
apsunkintas skirstomųjų tinklų operatoriui nustatytos pareigos įgyvendinimas,
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bet ir sudaryta galimybė pažeisti konstitucinį viešojo intereso apsaugos
principą. Taigi teisės aktai įtvirtina abipuses sutarties šalių pareigas – energijos
tiekėjas privalo užtikrinti įrenginių techninę saugą, prižiūrėti elektros energijos
apskaitą, o energijos vartotojas turi sudaryti sąlygas tinkamam šių pareigų
įgyvendinimui. Toks nuosavybės teisės ribojimas yra pateisinamas vartotojo
interesais naudoti elektros energiją saugiai ir patikimai bei vartotojo pareiga
atsiskaityti už faktiškai sunaudotą energijos kiekį (Civilinio kodekso 6.388 str.
1 d.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi
prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai
be jų sutikimo privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į privačią valdą (asmeninės nuosavybės
teise priklausančius statinius bei žemės teritoriją) ir matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį bei atlikti kitus šiame punkte nurodytus veiksmus,
neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 20 straipsniui.
Taisyklių 47 punktas nustato:
„Buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams,
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią,
įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, prižiūrėti ir
eksploatuoti buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus
elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros
skydus ar pan.), įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus
ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat
nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis. Operatoriui įtarus, kad buitinis
vartotojas elektros energiją vartoja neteisėtai, operatoriaus ar visuomeninio
tiekėjo darbuotojai, dalyvaujant buitiniam vartotojui ar jo atstovui, turi teisę
tikrinti buitinio vartotojo eksploatuojamus elektros įrenginius. Operatorius
turi organizuoti darbą taip, kad visi Taisyklių šiame punkte minėti veiksmai
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buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje būtų vykdomi nuo 8 iki 22 valandos,
išskyrus atvejus, kai buitinis vartotojas sutinka, kad darbai būtų atliekami ir
kitu laiku“.
Taigi įvertinus pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymo
argumentus bei ginčijamo Taisyklių 47 punkto turinį, darytina išvada, jog
prašoma ištirti Taisyklių 47 punkto 1 sakinio nurodyta apimtimi teisėtumą.
Taip pat išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 4-159 „Dėl
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-350
„Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį
keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 4-350, kuriuo buvo patvirtintos
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, bei šias taisykles keitę
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 4-184
bei 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 4-522 buvo pripažinti netekę galios.
Taigi norminis aktas, dėl kurio dalies teisėtumo pareiškėjui kilo abejonės, yra
panaikintas, tačiau atsižvelgiant į tai, jog prašymas dėl ginčijamos Taisyklių
nuostatos teisėtumo ištyrimo paduotas bendrosios kompetencijos teismo,
konkrečioje byloje, kurioje ginčijama Taisyklių nuostata turi būti taikoma,
yra pagrindas tirti šioje byloje jau nebegaliojančios normos atitikimą Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio nuostatoms (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 111 ir 112 str.).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 28 d.
nutartimi, įvertinus minėtos Vilniaus apygardos teismo prašymo turinį,
buvo konstatuota, jog pareiškėjas iš esmės prašo ištirti Taisyklių 47 punkto
nuostatos atitiktį nurodyta apimtimi Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo (2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) 20 straipsnio
1 ir 2 punktams. Atsižvelgiant į tai, išplėstinė teisėjų kolegija tirs Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (2005 m. spalio 7 d. įsakymo
Nr. 4-350 redakcija) 47 punkto 1 sakinio ta apimtimi, kuria numatyta, jog
buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į privačią valdą (asmeninės nuosavybės
teise priklausančius statinius bei žemės teritoriją) (toliau – vartotojo patalpas
ir teritoriją) ir matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį bei atlikti kitus
šiame punkte nurodytus veiksmus, atitiktį Elektros energetikos įstatymo 20
straipsnio 1 ir 2 punktams.
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IV.
Dėl Taisyklių 47 punkto ginčijama apimtimi atitikimo Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 1 punktui
Kaip minėta, pareiškėjui abejonės kilo dėl Taisyklių 47 punkto 1 sakinio
ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai be jų sutikimo privalo
leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus,
patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją ir matuoti naudojamą elektros galią,
įtampos dydį bei atlikti kitus šiame punkte nurodytus veiksmus, teisėtumo.
Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 1 punktas nustato, jog
skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš gamintojų, vartotojų, kurių
įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, ir perdavimo sistemos operatoriaus
gauti elektros energijos apskaitos rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jų
pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms šiame įstatyme ir jį įgyvendinančiuose
teisės aktuose, atlikti. Taigi akivaizdu, jog ginčijamoje Taisyklių 47 punkto
nuostatoje bei Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 1 punkte yra
reglamentuojami skirtingi teisiniai santykiai, todėl negali būti prieštaravimo
tarp Taisyklių 47 punkto nurodyta apimtimi bei Elektros energetikos įstatymo
20 straipsnio 1 punkto.
V.
Dėl Taisyklių 47 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai
vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius
pažymėjimus, patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją ir matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus,
prižiūrėti ir eksploatuoti buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius
operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas,
elektros skydus ar pan.), įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos
prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip
pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, atitikimo Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog sprendžiant klausimą dėl norminio
akto teisėtumo, būtina nustatyti, kokius santykius norminį aktą priėmęs viešojo
administravimo subjektas siekia sureguliuoti, koks yra šio teisinio reguliavimo
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tikslas, bei įvertinti, ar siekiant šių tikslų pasirinktas atitinkamas teisinis
reguliavimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 1 punkte buvo
nustatyta šių taisyklių paskirtis – reglamentuoti elektros energijos vartotojų
(taip pat ir laisvųjų vartotojų) santykius su visuomeniniais tiekėjais,
skirstomųjų tinklų operatoriais ir perdavimo sistemos operatoriumi;
taisyklėmis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, aprūpinimo elektros
energija patikimumą ir saugumą, atsiskaitymą laiku už suvartotą elektros
energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas
(Taisyklių 1 p.). Taisyklių 3 punktas nustatė, kad jos yra privalomos perdavimo
sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos tiekėjams ir
elektros energijos vartotojams. Be to, pastebėtina, jog pagal Taisyklių 5 punktą,
vartoti elektros energiją galima tik sudarius atitinkamas sutartis. Sutarčių
sudarymo bendrąsias nuostatas bei principus nustato Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatos, inter alia Civilinio kodekso 6 knygos XXIII
skyriaus septinto skirsnio „Energijos pirkimo–pardavimo sutartys“ nuostatos,
tačiau pastebėtina, jog konkrečiai teisinius santykius, kylančius iš elektros
energijos tiekimo, reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas.
Kaip minėta, Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio, įtvirtinančio
skirstomųjų tinklų operatoriaus teises, 2 punktas nustato, kad skirstomųjų
tinklų operatorius turi teisę gavus sutikimą patekti į gamintojų, vartotojų
teritorijas ir (ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos
apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis. Siekiant išsiaiškinti šios įstatyme
įtvirtintos skirstomųjų tinklų operatoriaus teisės prigimtį, būtina sistemiškai
įvertinti ir kitas šio įstatymo nuostatas.
Elektros energetikos įstatymo 19 straipsnio 1 dalis nustato, jog
skirstomųjų tinklų operatorius yra atsakingas už jam priklausančius
skirstomuosius tinklus nuo perdavimo tinklų prijungimo taško iki vartotojų
ar gamintojų įrenginių prijungimo taško bei už jų saugumą, patikimumą,
eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtojimą pagal skirstomųjų tinklų
naudotojų poreikius, taip pat už skirstomaisiais tinklais persiunčiamos
elektros energijos apskaitą ir diegimą. Šio įstatymo 21 straipsnis nustato
skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigas, inter alia organizuoti, diegti,
naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais skirstomaisiais tinklais persiunčiamos
elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius (21 str.
4 p.). Taip pat ir Elektros energetikos įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nustato,
jog skirstomųjų tinklų operatoriai yra atsakingi už jiems priklausančiais
skirstomaisiais tinklais persiųstos elektros energijos matavimo ir apskaitos
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organizavimą. Taigi įstatyme yra įtvirtinta skirstomųjų tinklų operatoriaus
pareiga organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti elektros energijos apskaitą,
taip pat eksploatuoti ir prižiūrėti elektros energijos apskaitos įrenginius.
Todėl akivaizdu, jog šios pareigos vykdymo galimybei užtikrinti teisės
aktuose (įstatyme) turi būti numatytos ir tam tikros priemonės, kadangi
negalima tokia situacija, kai asmeniui nustatomos tam tikros pareigos, kartu
nesudarant tinkamų sąlygų šias pareigas vykdyti. Atsižvelgiant į tai, Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punkte numatyta skirstomųjų tinklų
operatoriaus teisė gavus sutikimą patekti į gamintojų, vartotojų teritorijas ir
(ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisus
ar nustatyti jų rodmenis nuosekliai išplaukia iš Elektros energetikos įstatyme
įtvirtintų skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigų elektros energijos apskaitos
organizavimo bei apskaitos prietaisų priežiūros srityje. Kartu pastebėtina,
jog šio įstatymo 20 straipsnio 2 punkto nuostatoje yra įtvirtinta ne tik pati
skirstomųjų tinklų operatoriaus teisė patekti į vartotojų teritorijas ir (ar)
patalpas, tačiau nustatyta ir tokios teisės įgyvendinimo prielaida, o būtent –
teisė patekti į teritorijas ir (ar) patalpas tik gavus sutikimą. Taigi pagal Elektros
energetikos įstatyme įtvirtintą reguliavimą vartotojas (taip pat ir buitinis
vartotojas) turi teisę pareikšti savo valią (sutikimą ar nesutikimą) įleisti
skirstomųjų tinklų operatorių (jo darbuotojus) į savo teritoriją ir (ar) patalpas.
Kartu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog pagal Elektros energetikos įstatymo
47 straipsnio 3 dalį <...> skirstomųjų tinklų operatorius, iš anksto įspėjęs ir
nurodęs nutraukimo terminą, gali nutraukti elektros energijos persiuntimą
tiems vartotojams, kurie nesutinka įleisti <...> skirstomųjų tinklų operatoriaus į
vartotojo teritorijas ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos
apskaitos prietaisų ar nustatyti jų rodmenų. Taigi Elektros energetikos įstatyme
įtvirtintas toks įstatymų leidėjo pasirinktas skirstomųjų tinklų operatoriaus
pareigų elektros energijos apskaitos srityje (t. y. pareiga įrengti, prižiūrėti
ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis)
vykdymo, tais atvejais, kai tam būtina pateikti į vartotojų teritorijas ir (ar)
patalpas, modelis, pagal kurį vartotojas turi galimybę išreikšti savo valią ir
sutikti ar nesutikti įleisti skirstomųjų tinklų operatorių (jo darbuotojus) į savo
teritoriją ir (ar) patalpas, kita vertus, numatant skirstomųjų tinklų operatoriaus
galimybės vykdyti įstatyme jam nustatytas pareigas elektros energijos apskaitos
srityje užtikrinimo priemonę – teisę skirstomųjų tinklų operatoriui nutraukti
elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie išreiškia nesutikimą
įleisti operatoriaus į savo teritorijas ir (ar) patalpas nurodytiems veiksmams
atlikti.
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Vertinant Taisyklių 47 punkte įtvirtintą reglamentavimą ginčijama
apimtimi, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog šioje nuostatoje
yra nustatyta buitinio vartotojo pareiga leisti operatoriaus darbuotojams,
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją
atlikti veiksmus, kurių sąrašas nesutampa su veiksmais, teisę kuriuos atlikti
vartotojo teritorijoje ir (ar) patalpose reglamentuoja Elektros energetikos
įstatymo 20 straipsnio 2 punktas. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
pirmiausia pasisakytina dėl Taisyklių 47 punkto ta apimtimi, kuria numatyta,
jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją įrengti, keisti,
prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos
elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų
rodmenis.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad
iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti
iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter
alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios
teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti
tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios
teisės aktuose. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad poįstatyminiu teisės aktu
yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima
pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios
konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijoje
įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu (Konstitucinio
Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas). Taigi atsižvelgiant į įstatymų
viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principą, darytina išvada, jog
poįstatyminiame teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti
grindžiamas teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu įstatymuose, ir gali jį tik
detalizuoti, tačiau negali būti sukuriamos naujos bendro pobūdžio normos,
konkuruojančios su įstatymo normomis.
Atsižvelgiant į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punkte ta apimtimi, kuria
numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams,
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją
įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros
apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti
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apskaitos prietaisų rodmenis, t. y. numatyta buitinių vartotojų pareiga
įleisti operatorių į savo patalpas ar teritoriją nurodytiems veiksmams atlikti,
yra įtvirtinta nauja bendro pobūdžio teisės norma, kuri nėra grindžiama
įstatymu ir konkuruoja su Elektros energetikos įstatyme numatytu teisiniu
reglamentavimu, pagal kurį vartotojas turi teisę išreikšti savo valią ir sutikti ar
nesutikti įleisti skirstomųjų tinklų operatorių (jo darbuotojus) į savo teritoriją
ir (ar) patalpas.
Nagrinėjamo teisinio reglamentavimo kontekste išplėstinė teisėjų
kolegija taip pat pažymi, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių,
t. y. poįstatyminio teisės akto ginčijamoje nuostatoje nurodyta apimtimi yra
įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kai nustatant tam tikrą įpareigojimą
buitiniam vartotojui yra įsiterpiama į asmens konstitucinės teisės – teisės į
žmogaus būsto neliečiamumą, o kartu tam tikrais aspektais ir nuosavybės bei
privataus gyvenimo neliečiamumą – įgyvendinimą. Konstitucijos 28 straipsnis
nustato, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus
privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų
žmonių teisių ir laisvių. Taigi Konstitucijoje įtvirtintos teisės bei laisvės nėra
absoliučios ir jų ribojimai yra galimi, o tam tikrais atvejais – ir objektyviai būtini.
Tačiau Konstitucinis Teismas pabrėžia, jog pagal Konstituciją riboti asmens
teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu;
ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti kitų asmenų
teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai
svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė;
yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo
2006 m. gegužės 31 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). Taip pat
Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir
laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį
reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu ir tada, kai Konstitucija nereikalauja,
kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų
reguliuojami įstatymais. Juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais
(inter alia žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius
ir pan.), bet jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima
nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties; poįstatyminiais
teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu
susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju
įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). Taigi akivaizdu,
jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punkte nustatant
naują bendro pobūdžio normą – buitinio vartotojo pareigą leisti operatoriaus
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darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojų
patalpas ar teritoriją ir įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos
prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip
pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, t. y. poįstatyminiame teisės akte
įtvirtinant teisinį reglamentavimą, kuris galėtų būti nustatytas tik įstatyme,
buvo pažeisti iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų konstitucinių
imperatyvų kylantys reikalavimai teisėkūros subjektams.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
47 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti
operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti
į vartotojų patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros
apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų
veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, prieštaravo Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui.
Vertinant Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punktą
ta apimtimi, kuria nustatyta buitinių vartotojų pareiga leisti operatoriaus
darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojo
patalpas ar teritoriją matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį,
kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, prižiūrėti ir eksploatuoti
buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros
įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar
pan.), išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjas prašė ištirti Taisyklių
47 punkto nuostatos atitikimą Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2
punktui. Tačiau Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktas skirtas
apibrėžti skirstomųjų tinklų operatoriaus teisę atlikti veiksmus tik elektros
energijos apskaitos srityje – įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos
apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis, ir ši nuostata jokiais aspektais
nereglamentuoja santykių, susijusių su skirstomųjų tinklų operatoriaus teise,
o kartu ir pareiga, kylančia iš teisės aktų bei sutarties, matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus,
prižiūrėti ir eksploatuoti vartotojų (taip pat ir buitinių vartotojų) patalpose
ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines
pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.). Atsižvelgiant į tai, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatuoja, jog Taisyklių 47 punkto nuostata ta apimtimi, kuria
nustatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams,
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją
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matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros
energijos parametrus, prižiūrėti ir eksploatuoti buitinio vartotojo patalpose
ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines
pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.) neprieštaravo Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti
operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti
į vartotojo patalpas ar teritoriją ir matuoti naudojamą elektros galią, įtampos
dydį bei atlikti kitus šiame punkte numatytus veiksmus, neprieštaravo Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio 1 punktui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti
operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti
į vartotojo patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros
apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų
veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, prieštaravo Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti
operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į
vartotojo patalpas ar teritoriją matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį,
kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, prižiūrėti bei eksploatuoti
buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros
įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.)
neprieštaravo Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
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1.3. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl darbingumo lygio
nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3.2
punkto (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. A1-89 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo 29 straipsniui
Administracinė byla Nr. I444-8/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. spalio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Audriaus Bakavecko (kolegijos
pirmininkas), Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto ir Virgilijaus Valančiaus
(pranešėjas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą
pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą
ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl darbingumo lygio nustatymo
pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Darbingumo
lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3.2 punktas (Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A1-89 redakcija)
neprieštarauja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
29 straipsniui.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę
bylą pagal asmens skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba), trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija) dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo
atlikti veiksmus. Skundu teismo buvo prašoma panaikinti Ginčų komisijos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą
Nr. 660 bei įpareigoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą pakeisti
2007 m. rugsėjo 5 d. išduotą darbingumo lygio pažymą DL-1 Nr. 0218078,
skiltyje „darbingumo lygis“ nurodant „dvidešimt penki proc. (25 %)“, o skiltyje
„darbingumas“ – „nedarbinga“.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 5 d. nutartimi
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – Socialinės
apsaugos ir darbo ministras) 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl
darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių
3.2 punktas neprieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29
straipsniui.
Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas
grindžiamas šiais argumentais:
1. 2004 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. IX-2228 priėmus naują Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo redakciją pasikeitė neįgalumo įvertinimo
tvarka – vietoje anksčiau taikytų I, II ir III invalidumo grupių pereita prie
darbingumo lygio įvertinimo procentais (Įstatymo 20 str. 7 d.). Įstatymo
šeštajame skirsnyje buvo numatytos nuostatos, kaip bus pereinama prie
naujai nustatytos tvarkos: asmenims, nesukakusiems senatvės pensijos
amžiaus, buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis nuo 2005 m. liepos 1 d.
iki 2007 m. birželio 30 d.; per šį terminą visiems asmenims nuo 18 metų iki
senatvės pensijos amžiaus, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka
buvo nustatytas invalidumas, turi būti nustatytas darbingumo lygis (32 str.
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2 d.); šie asmenys iki to laiko, kol jiems bus nustatytas darbingumo lygis,
prilyginami neįgaliesiems, remiantis iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvusia
tvarka išduotais invalidumo pažymėjimais ir jiems mokamos ne mažesnės
negu iki 2005 m. birželio 30 d. galiojusiuose teisės aktuose nustatytos išmokos
(pensijos, pašalpos ir kompensacijos) ir jie turi teisę naudotis ne mažesnėmis
garantijomis ir lengvatomis, negu iki 2005 m. birželio 30 d. galiojusiuose
teisės aktuose nustatytosios (32 str. 3−4 d.). Pagal Įstatymo 32 straipsnio
5 dalį darbingumo lygis nustatomas remiantis iki šio Įstatymo įsigaliojimo
buvusia tvarka išduotais invalidumo pažymėjimais bei šio straipsnio 3
dalies nuostatomis, išskyrus atvejus, kai neįgalusis pats savo noru kreipiasi į
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.
2. Darbingumo lygio nustatymui pereinamuoju laikotarpiu Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285
buvo patvirtintos Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu
taisyklės (toliau – ir Taisyklės), pakeistos Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2006 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-89. Taisyklės taikomos nesukakusiems
senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems iki Įstatymo įsigaliojimo
buvo nustatyta I, II ir III invalidumo grupė neterminuotai arba terminuotai.
Minėtu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymu
Nr. A1-89 buvo pakeistas Taisyklių 3 punktas, kurį pritaikius buvo priimtas
individualioje byloje skundžiamas administracinis aktas. Šis punktas
supaprastina Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos taikymą, numatydamas
alternatyvų darbingumo lygio nustatymo būdą – asmenų turima invalidumo
grupė, iki jie sukaks senatvės pensijos amžių, prilyginama darbingumo lygiui,
remiantis iki Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka išduotais invalidumo
pažymėjimais: I invalidumo grupė prilyginama 15 procentų darbingumo lygiui
(asmuo laikomas nedarbingu); II invalidumo grupė prilyginama 35 procentų
darbingumo lygiui (asmuo laikomas iš dalies darbingu); III invalidumo
grupė prilyginama 50 procentų darbingumo lygiui (asmuo laikomas iš dalies
darbingu). Taigi tai, kad iki tol II invalidumo grupę turėjęs ir nedarbingu
pripažintas asmuo gali būti pripažįstamas iš dalies darbingu, leidžia manyti,
jog Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A189 3 punkte numatytų invalidumo grupių prilyginimo nedarbingumo lygiams
taikymas nesilaikiusiems įpareigojimo nusistatyti darbingumo lygį asmenims,
nesukakusiems senatvės pensijos, gali būti suprantamas kaip asmens padėties
pabloginimas ir dėl to prieštarauja aukštesnės teisinės galios aktams, kadangi
Įstatymo 29 straipsnis numato, kad Įstatymas ir kiti teisės aktai, susiję su
šiuo Įstatymu ir jo įgyvendinimu, neturi pabloginti asmenų, kuriems iki šio
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Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo nustatytas invalidumas, materialinės
ir socialinės padėties. Šiame Įstatyme nėra nustatyta, kad jo 29 straipsnis
yra taikomas tik pereinamuoju laikotarpiu, o pereinamasis laikotarpis yra
nustatytas tik nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus asmenims pagal
Įstatymo 32 straipsnio 1 dalį. Pareiškėjai individualioje byloje nesikreipus
į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl nedarbingumo lygio
nustatymo kilo neigiamos pasekmės – ji neteko nedarbingo asmens socialinio
statuso, taigi bet kurios teisės aktais suteiktos ar ateityje suteikiamos lengvatos,
skirtos nedarbingiems asmenims, jai negali būti taikomos arba negali būti
taikomos be specialių nuorodų į Įstatymo 29 straipsnį, tai yra be ginčo.
3. Nors Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d.
įsakymas Nr. A1-98 yra skirtas darbingumo lygio nustatymui pereinamuoju
laikotarpiu, tačiau realiai yra taikomas ir praėjus pereinamajam laikotarpiui
asmenų, kurie nesikreipė į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl
darbingumo lygio įvertinimo, atžvilgiu.
II.
Rengiant
norminę
bylą
nagrinėti
Lietuvos
vyriausiajame
administraciniame teisme, gautas atsakovo Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atsiliepimas į prašymą, kuriuo prašoma pripažinti, kad
Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių, patvirtintų
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1285 „Dėl darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių
patvirtinimo“ 3.2 punktas neprieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo 29 straipsniui. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje
numatyta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka
iki 2007 m. birželio 30 d. visiems nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus
asmenims, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo
nustatytas invalidumas, turi būti nustatytas darbingumo lygis. Vykdydamas
šį įstatymų leidėjo nustatytą pavedimą ir neviršydamas suteiktų įgaliojimų,
Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. A1-285 patvirtino Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu
taisykles. Šių Taisyklių 3 punkte (2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A1-89
redakcija) numatyta, kad asmenims, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo
buvo neterminuotai nustatytas invalidumas, darbingumo lygis privalomai
nenustatomas. Taisyklėse taip pat nurodyta, kad tokių asmenų turimos
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invalidumo grupės prilyginamos darbingumo lygiui iki jie sukaks senatvės
pensijos amžių: I invalidumo grupė prilyginama 20 procentų darbingumo
lygiui (asmuo laikomas nedarbingu); II invalidumo grupė prilyginama
35 procentų darbingumo lygiui (asmuo laikomas iš dalies darbingu);
III invalidumo grupė prilyginama 50 procentų darbingumo lygiui (asmuo
laikomas iš dalies darbingu). Tokiu prilyginimu buvo siekiama išsaugoti visas
neįgalių asmenų, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo invalidumas buvo
nustatytas neterminuotai, turėtas teises ir garantijas. Be to, Taisyklių 5 punkte
buvo numatyta, kad kai asmenys nesutinka su invalidumo grupės prilyginimu
darbingumo lygiui, jie teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. Taigi
Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostata, kad iki 2007 m. birželio 30 d.
visiems nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems iki šio
Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo nustatytas invalidumas, turi būti
nustatytas darbingumo lygis, galėjo būti įgyvendinamas dviem būdais – arba
asmuo sutinka su nustatytu invalidumo grupės prilyginimu darbingumo
lygiui, arba asmuo kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
dėl darbingumo lygio nustatymo. Tai, kad pareiškėja individualioje byloje
nesikreipė į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo
lygio nustatymo, reiškia, kad ji išreiškė sutikimą su nustatytu invalidumo
grupės prilyginimu darbingumo lygiui, o teismo pateiktas argumentas, jog jai
nesikreipus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl nedarbingumo
lygio nustatymo, jai kilo neigiamos pasekmės, yra nepagrįstas.
2. Pareiškėjos individualioje byloje įgytas socialinis statusas ir su juo
susijusios teisės, įgytos iki Įstatymo įsigaliojimo, išliko. Įstatymo 32 straipsnio
4 dalyje yra aiškiai nurodyta, kad nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus
asmenims, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo nustatytas
invalidumas, pereinamuoju laikotarpiu iki to laiko, kol jiems bus nustatytas
darbingumo lygis, mokamos ne mažesnės negu iki 2005 m. birželio 30 d.
galiojusiuose teisės aktuose nustatytos išmokos (pensijos, pašalpos ir
kompensacijos) ir jie turi teisę naudotis ne mažesnėmis garantijomis ir
lengvatomis negu iki 2005 m. birželio 30 d. galiojusiuose teisės aktuose
nustatytos. Įstatymo 29 straipsnyje taip pat kalbama apie tų teisių ir garantijų
išsaugojimą, kurias asmenys įgijo iki šio Įstatymo įsigaliojimo. Taigi asmenys,
kuriems invalidumo grupė buvo prilyginta darbingumo lygiui, naudojasi
visomis teisėmis, lengvatomis ir garantijomis, kurios priklausė I, II ar III
invalidumo grupę turėjusiems asmenims.
3. Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos taikymas Socialinės
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apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285
buvo supaprastintas dėl to, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Įstatymui,
nustatant asmens darbingumo lygį, svarbu buvo ne pats sveikatos sutrikimas,
kiek dėl to sutrikimo pakitusios asmens funkcijos, lemiančios jo gebėjimą
dirbti, įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują
profesinę kompetenciją arba atlikti darbus, kuriems reikalinga mažesnė
profesinė kompetencija. Todėl jeigu asmenims būtų naujai nustatytas
darbingumo lygis pagal šio Įstatymo pagrindu priimtus poįstatyminius
teisės aktus (Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio
nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“), dalis iš jų būtų praradę bet kokias socialines garantijas, įgytas
iki Įstatymo įsigaliojimo.
4. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartyje, be kita ko,
nurodė, kad neigiamos pasekmės pareiškėjai individualioje byloje kilo realiai,
tačiau toks teiginys atmestinas kaip neatitinkantis tikrovės (b. l. 17−20).
Taip pat atsakovas papildomai paaiškino, kad iki Įstatymo įsigaliojimo
invalidumo nustatymą reglamentavusio Lietuvos Respublikos invalidų
socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustatė, kad asmenų iki
18 metų, kurie buvo draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenų
nuo 18 metų invalidumas pagal pasireiškimo mastą buvo skirstomas į tris
grupes: I, II ir III grupių invalidumą, o bendrojo ir profesinio darbingumo
netekimas reiškiamas procentais. Invalidumo grupės (o ne asmens statuso
– darbingo ar ribotai darbingo ar nedarbingo) nustatymas suteikė teisę į
valstybinio socialinio draudimo ir kitas pensijas, pašalpas, lengvatas bei
socialines paslaugas. Vadovaujantis iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusios
Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo
tvarkos, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos
ministro 2000 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 226/49, 3 punktu, Valstybinės
medicininės socialinės ekspertizės komisijos atskirai nustatydavo invalidumą
ir darbingumo netekimo laipsnį. Remiantis šios tvarkos 26 punktu, tik dėl I
grupės invalidų buvo individualiai sprendžiamas klausimas dėl jų darbingumo,
t. y. sprendžiama, ar yra galimybė įdarbinti I grupės invalidą specialiomis
darbo sąlygomis pritaikant darbo vietą, aprūpinant kompensacine technika,
skiriant pagalbininką ir kt., arba taikant įvairias užimtumo ir darbo terapijos
priemones, o jeigu tokios galimybės nėra – tik tokiu atveju I grupės invalidas
buvo pripažįstamas nedarbingu. Pagal šią tvarką dėl II ir III grupės invalidų
nebuvo sprendžiamas klausimas dėl darbingumo. Taigi pagal tuo metu buvusį
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teisinį reguliavimą, invalidumas ir asmens darbingumo netekimo laipsnis
kartu buvo nustatinėjamas tik I grupės invalidams, be to, minėtoje tvarkoje
apskritai nebuvo nuostatų, kuriose būtų buvęs įtvirtintas reikalavimas
nustatant invalidumo grupę, kai invalidumo priežastis yra bendrosios ligos
(ne profesinė liga), nustatyti darbingumo netekimo laipsnį; nebuvo nustatyta,
kad darbingumo netekimo laipsnis (dydis) turi būti derinamas su atitinkama
invalidumo grupe, taip pat nebuvo nustatytas minimalus darbingumo
netekimo laipsnis, kuriam esant asmuo įgydavo teisę gauti invalidumo grupę
(išskyrus išimtį dėl profesinės kvalifikacijos sumažėjimo (ne mažiau kaip
1/3 sumažėja darbingumas). Be to, atsakovas pažymėjo, kad pagal tuo metu
buvusį teisinį reguliavimą, tik dėl invalidumo buvo išduodamas invalidumo
pažymėjimas, kuris suteikė galimybę jos savininkui naudotis įstatymuose
ir poįstatyminiuose aktuose įtvirtintomis teisėmis. Sąvoka „darbingumo
netekimo laipsnis“, kuri buvo vartojama iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusiuose
teisės aktuose, nėra tapati šiuo metu vartojamai sąvokai „darbingumo
lygis“. Pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį,
darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę
kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės
profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus. Pagal šio įstatymo 20
straipsnio 4 dalį darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę
ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar
dirbti darbus, nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos po to, kai panaudotos
visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos
priemonės. Tuo tarpu sąvoka „darbingumo netekimo laipsnis“ iki tol buvo
vartojama tik siejant ją su profesinio darbingumo laipsnio nustatymu ir
suprantama kaip profesinio darbingumo netekimas, tačiau nebuvo siejama
su asmens darbingumo lygiu, t. y. su jo pajėgumu įgyvendinti anksčiau įgytą
profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti
mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus. Kita vertus, tiriant
Taisyklių 3.2 punkto atitiktį Įstatymo 29 straipsniui, nuostatas sistemiškai ir
logiškai reikėtų aiškinti su minėto įstatymo 32 straipsniu, kuris reguliuoja
nesukakusių senatvės pensijos amžiaus asmenų teisių išsaugojimą, t. y.
išsaugojimą teisių tų asmenų, kuriems buvo nustatyta invalidumo grupė (bet
ne įrašas invalidumo pažymėjime, kad asmuo darbingas, ribotai darbingas ar
nedarbingas). Įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad, nesukakusiems
senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo
neterminuotai buvo nustatytas invalidumas, darbingumo lygis nustatomas
remiantis iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka išduotais invalidumo
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pažymėjimais, bei šio straipsnio 3 dalies nuostatomis, išskyrus atvejus, kai
neįgalusis pats savo noru kreipiasi į Tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.
Taigi visumos minėtų teisės normų turinys leidžia daryti išvadą, kad asmenų
turėtos teisės nebuvo apribotos ar panaikintos.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 patvirtintų Darbingumo lygio
nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3 punktas (Socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A1-89 redakcija) nustato:
3. Asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo neterminuotai
nustatytas invalidumas, darbingumo lygis privalomai nenustatomas. Šių
asmenų turima invalidumo grupė, iki jie sukaks senatvės pensijos amžių,
prilyginama darbingumo lygiui, remiantis iki Įstatymo įsigaliojimo buvusia
tvarka išduotais Invalidumo pažymėjimais:
3.1. I invalidumo grupė prilyginama 15 procentų darbingumo lygiui
(asmuo laikomas nedarbingu) (pagal šiuo metu galiojančios Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-174
Taisyklių redakcijos 3.1 punktą I invalidumo grupė prilyginama 20 procentų
darbingumo lygiui (asmuo laikomas nedarbingu);
3.2. II invalidumo grupė prilyginama 35 procentų darbingumo lygiui
(asmuo laikomas iš dalies darbingu);
3.3. III invalidumo grupė prilyginama 50 procentų darbingumo lygiui
(asmuo laikomas iš dalies darbingu).
Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklės buvo
patvirtintos įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 32
straipsnį, skirtą nuostatoms dėl nesukakusių senatvės pensijos amžiaus asmenų
teisių išsaugojimo. Įstatymo 32 straipsnio 2 dalis numato, jog Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka iki 2007 m. birželio 30 d.
visiems nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems iki
šio įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo nustatytas invalidumas, turi
būti nustatytas darbingumo lygis, o 5 dalis numato, jog nesukakusiems
senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo
neterminuotai buvo nustatytas invalidumas, darbingumo lygis nustatomas
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remiantis iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka išduotais invalidumo
pažymėjimais bei šio straipsnio 3 dalies nuostatomis, išskyrus atvejus, kai
neįgalusis pats savo noru kreipiasi į Tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.
Taigi Įstatymo 32 straipsnio 5 dalis asmenų, nesukakusių senatvės pensijos
amžiaus, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo invalidumas buvo nustatytas
neterminuotai, atžvilgiu numatė tam tikrą išimtį iš bendros taisyklės
(numatytos Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje) – jų darbingumo lygis turi būti
nustatomas remiantis iki šio Įstatymo įsigaliojimo išduotais invalidumo
pažymėjimais, išskyrus atvejus, kai neįgalusis pats savo noru kreipiasi į
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą – tokiu atveju darbingumo lygis
nustatomas bendrąja darbingumo lygio nustatymo tvarka. Taisyklių 3 punktas,
inter alia 3.2 punktas, kurio teisėtumu abejoja pareiškėjas, ir skirtas šios
nuostatos realizavimui – nustatant, kaip atitinkama iki 2004 m. gegužės 11 d.
redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo
(2005 m. liepos 1 d.) asmeniui neterminuotai nustatyta invalidumo grupė
prilyginama darbingumo lygiui.
Vilniaus apygardos administraciniam teismui abejonės dėl Taisyklių 3.2
punkto nuostatos teisėtumo kilo nagrinėjant individualią administracinę bylą,
iš kurios aplinkybių matyti, jog asmeniui, kuriam iki Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. liepos 1 d.) buvo neterminuotai
nustatyta II invalidumo grupė ir jis buvo pripažintas nedarbingas, minėto
Taisyklių 3.2 punkto pagrindu buvo nustatytas darbingumo lygis –
35 procentai, t. y. asmuo buvo pripažintas iš dalies darbingu Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo ir šių Taisyklių taikymo prasme. Tai, kaip teigia
pareiškėjas, gali būti suprantama kaip asmens padėties pabloginimas, nes
asmeniui kilo neigiamos pasekmės – jis neteko nedarbingo asmens socialinio
statuso ir bet kokios teisės aktais suteiktos ar ateityje suteikiamos lengvatos,
skirtos nedarbingiems asmenims, jam negalėtų būti taikomos, todėl minėta
nuostata, pareiškėjo nuomone, prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo 29 straipsniui.
IV.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (2004 m. gegužės 11 d.
įstatymo Nr. IX-2228 redakcija) 29 straipsnis nustato, jog šis Įstatymas ir kiti
teisės aktai, susiję su šiuo Įstatymu ir jo įgyvendinimu, neturi pabloginti
asmenų, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo tvarka buvo nustatytas
invalidumas, materialinės ir socialinės padėties.
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Taigi išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog vertinant Taisyklių 3.2
punkto atitiktį Įstatymo 29 straipsniui bei atsižvelgiant į tai, jog ginčijama
nuostata skirta nustatyti, kaip iki 2004 m. gegužės 11 d. redakcijos Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo 2005 m. liepos 1 d. asmenims
neterminuotai nustatyta II invalidumo grupė prilyginama darbingumo lygiui,
akivaizdu, jog pirmiausia būtina išsiaiškinti, koks invalidumo nustatymo
modelis egzistavo iki 2005 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo nauja Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo redakcija, iš esmės pertvarkiusi iki tol
egzistavusią invalidų socialinės integracijos sistemą, inter alia kaip buvo
reglamentuojamas nedarbingumo nustatymas, bei koks darbingumo lygio
nustatymo modelis buvo įtvirtintas 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame naujos
redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.
V.
1991 m. lapkričio 28 d. priimto Lietuvos Respublikos invalidų socialinės
integracijos įstatymo (1998 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. VIII-904 redakcija,
taip pat kiti pakeitimai bei papildymai iki 2004 m. gegužės 11 d. įstatymo
Nr. IX-2228) (toliau – ir Invalidų socialinės integracijos įstatymas) 1 straipsnis
nustatė, jog įstatymas skirtas reguliuoti invalidumo nustatymą, invalidumo
medicininę, profesinę ir socialinę reabilitaciją, aplinkos pritaikymą invalidams,
invalidų ugdymą, mokymą, invalidų integracijos į darbą, profesiją, visuomeninį
gyvenimą teisines, ekonomines ir organizacines garantijas (1 d.). Šio įstatymo
3 straipsnio 1 dalis nustatė, jog invalidumas yra tokia kompetentingų įstaigų
nustatyta asmens būklė, kai asmuo dėl įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių
trūkumų visai arba iš dalies negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu
gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir pareigų, o 2 dalis numatė, jog asmenų
nuo 18 metų invalidumas pagal pasireiškimo mastą skirstomas į tris grupes:
I, II ir III grupės invalidumą; bendrojo ir profesinio darbingumo netekimas
reiškiamas procentais (%). Taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalis įtvirtino
invalido sąvoką – tai bet kurio amžiaus asmuo, kuris dėl įgimtų ar įgytų fizinių
ar psichinių trūkumų visai arba iš dalies negali pasirūpinti savo asmeniniu
ir socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų, o 5 dalis
numatė, jog invalidumo ir visiškos negalios invalidumo medicininius ir
socialinius kriterijus reglamentuoja Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
Invalidų socialinės integracijos įstatymo (1998 m. spalio 22 d.
įstatymo Nr. VIII-904 redakcija su vėlesniais pakeitimais bei papildymais iki
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2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX-2228) 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas
numatė, jog asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu
socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų invalidumą nustato valstybinės
medicininės-socialinės ekspertizės komisijos, kurios pagal šio straipsnio 3 dalį
priima sprendimus dėl invalidumo fakto, pobūdžio, priežasties, atsiradimo
laiko, grupės (lygio), termino, bendrojo ir profesinio darbingumo netekimo
masto, invalidų medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos priemonių,
invalidų ugdymo, mokymo, darbo pobūdžio ir sąlygų, nuolatinės slaugos
būtinumo, specialių kompensacinių priemonių invalidams ir visiškos negalios
pripažinimo. Taigi Invalidų socialinės integracijos įstatyme buvo nurodyta,
jog invalidumą nustatančios komisijos priima sprendimus dėl, be kita ko,
darbingumo netekimo masto. Tačiau pastebėtina, jog daugiau jokių nuostatų,
reglamentuojančių darbingumo (nedarbingumo) nustatymą – kokiais
atvejais jis nustatomas, kokiais kriterijais vadovaujantis ir pan., kaip kad ir
pati darbingumo (nedarbingumo) samprata, Invalidų socialinės integracijos
įstatyme (1998 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. VIII-904 redakcija su vėlesniais
pakeitimais bei papildymais iki 2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX-2228)
nebuvo įtvirtinta.
Invalidumo nustatymą iki 2005 m. liepos 1 d. detalizavo
Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2000 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 226/49 patvirtinta Ilgalaikio ir pastovaus
darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarka, kurioje buvo įtvirtinta
ir darbingumo samprata: darbingumas – žmogaus gebėjimas ir galimybė
dirbti darbus, nereikalaujančius specialių žinių, kvalifikacijos ir įgūdžių (15
p.). Šios Tvarkos 10 punktas taip pat nustatė, jog valstybinė medicininės
socialinės ekspertizės komisija asmens darbingumą sprendžia individualiai,
atsižvelgdama į ligos eigą, darbingumo prognozę, įdarbinimo galimybes ir
kitus socialinius veiksnius. Tačiau jokių kitų konkrečių ir aiškių kriterijų,
pagal kuriuos buvo sprendžiama dėl bendrojo (ne profesinio) darbingumo
masto netekimo, taip pat kaip ir tai, kiek netekus darbingumo procentais
asmuo galėjo būti pripažįstamas nedarbingu, šioje tvarkoje nebuvo įtvirtinta.
Tvarkos 28 punkte buvo pateiktas sąrašas asmens organizmo būklių, dėl
kurių nustatoma I invalidumo grupė, 31 punkte – sąrašas asmens organizmo
būklių, dėl kurių nustatoma II invalidumo grupė, o 33 punkte – sąrašas asmens
organizmo būklių, dėl kurių nustatoma III invalidumo grupė. Tuo tarpu jokių
nuostatų, kurios būtų įtvirtinusios reikalavimą nustatant invalidumo grupę
nustatyti ir bendrojo darbingumo netekimo laipsnį, kai invalidumo priežastis
yra bendrosios ligos, o ne profesinė liga, taip pat kaip bendrojo darbingumo
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netekimo laipsnis derinamas su atitinkama invalidumo grupe ir pan., šioje
tvarkoje nebuvo įtvirtinta.
Nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymui, invalidumo nustatymo modelis buvo pakeistas iš esmės,
vietoj invalidumo nustatymo įtvirtinus darbingumo lygio nustatymo modelį.
Pagal įsigaliojusio naujos redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
2 straipsnio 3 dalį darbingumo lygis – tai asmens pajėgumas įgyvendinti
anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją
arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus.
Darbingumo lygio nustatymo principai įtvirtinti Įstatymo 20 straipsnyje:
darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes
atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti darbus,
nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos po to, kai panaudotos visos galimos
medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės
(4 d.); kai dėl asmens sunkių organizmo funkcinių sutrikimų profesinė
reabilitacija nėra galima arba dėl asmens amžiaus netikslinga, darbingumo
lygis nustatomas vadovaujantis medicininiais kriterijais (5 d.); darbingumas
įvertinamas procentais ir jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais, t. y. jei
asmeniui nustatoma 0−25 procentų darbingumo, asmuo laikomas nedarbingu;
jei asmeniui nustatoma 30-55 procentų darbingumo, asmuo laikomas iš
dalies darbingu; jei asmeniui nustatoma 60-100 procentų darbingumo, asmuo
laikomas darbingu (7 d.); darbingumo lygio nustatymo kriterijus ir tvarką
nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos
ministerija (8 d.). Taigi pagal nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusios redakcijos
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nedarbingas asmuo – tai asmuo,
kuriam nustatytas 0−25 procentų darbingumas.
Detaliai darbingumo lygio nustatymą – nustatymo kriterijus bei
tvarką – reglamentuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/v-179 patvirtintas
Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašas bei Darbingumo lygio
nustatymo tvarkos aprašas.
Taigi įvertinus pasikeitusio neįgaliųjų (invalidų) socialinės integracijos
modelio reguliavimą įstatyme, akivaizdu, jog darbingumo samprata iki
2004 m. gegužės 11 d. redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
įsigaliojimo 2005 m. liepos 1 d., įtvirtinta Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo
netekimo (invalidumo) nustatymo tvarkoje, ir darbingumo samprata, pateikta
Įstatyme, skiriasi, todėl vienareikšmiškai teigtina, jog terminas „darbingumo
mastas“, vartotas Invalidų socialinės integracijos įstatyme (1998 m. spalio 22 d.
67

I. Administracinių teismų praktika

įstatymo Nr. VIII-904 redakcija su vėlesniais pakeitimais bei papildymais iki
2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX-2228), ir terminas „darbingumo lygis“,
vartojamas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (2004 gegužės 11 d.
įstatymo Nr. IX-2228 redakcija) nėra tapatūs, atitinkamai negalima teigti, jog
nedarbingo asmens samprata, įtvirtinta iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusiuose
teisės aktuose, atitinka 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatyme (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX-2228 redakcija)
įtvirtintą nedarbingo asmens sampratą. Dėl to vien tik aplinkybė, jog asmuo
iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažintas nedarbingu, nėra pakankamas
pagrindas daryti išvadą, jog asmuo ir po minėtos reformos įvykdymo, t. y.
nuo invalidumo grupių nustatymo perėjus prie darbingumo lygio nustatymo,
turi (gali) būti pripažintas nedarbingu, kadangi, kaip minėta, iš esmės buvo
pakeista nedarbingumo samprata bei turinys. Atitinkamai vien tik aplinkybė,
jog iki 2005 m. liepos 1 d. nedarbingu pripažintas asmuo dėl pasikeitusio
neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos teisinio reglamentavimo, taip pat
ir dėl ginčijamos Taisyklių 3.2 punkto nuostatos taikymo, šiuo metu yra
pripažįstamas iš dalies darbingu Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo,
Taisyklių bei kitų teisės aktų, susijusių su Įstatymu ir jo įgyvendinimu, taikymo
prasme, pati savaime nėra pakankama konstatuoti, jog buvo iš esmės pakeista
(pabloginta) šio asmens, kaip neįgalaus asmens, teisinė padėtis (teisinis
statusas). Tuo tarpu nagrinėjamo klausimo aspektu, atsižvelgus į Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo 29 straipsnio turinį, esmine aplinkybe
laikytina tai, ar dėl tokio Taisyklių 3.2 punkte įtvirtinto reglamentavimo,
pagal kurį darbingumo lygis buvo nustatomas pagal invalidumo pažymėjimus
– juose nustatytą invalidumo grupę, t. y. konkrečiu nagrinėjamu atveju II
invalidumo grupę prilyginus 35 procentams darbingumo (asmuo laikomas
iš dalies darbingu) ir neatsižvelgiant į tai, jog asmuo iki 2005 m. liepos 1 d.
buvo pripažintas nedarbingu, pablogėja tokio asmens materialinė ir socialinė
padėtis.
Invalidų socialinės integracijos įstatyme (1998 m. spalio 22 d.
įstatymo Nr. VIII-904 redakcija su vėlesniais pakeitimais, galiojusi
iki 2005 m. liepos 1 d.), kaip minėta, nebuvo įtvirtinta darbingumo
(nedarbingumo) samprata, taip pat nebuvo aiškiai apibrėžta nedarbingumo
pripažinimo teisinė reikšmė teisių, materialinių ir socialinių garantijų
bei lengvatų suteikimo aspektu. Tuo tarpu sistemiškai vertinant iki
2005 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos Invalidų socialinės integracijos
įstatymo nuostatas, inter alia ir šio įstatymo 6 straipsnį, nustačiusį, jog invalido
pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis invalidumą ir suteikiantis
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galimybę jo savininkui naudotis šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir
poįstatyminiuose aktuose įtvirtintomis teisėmis, socialinėmis garantijomis ir
lengvatomis, taip pat atsižvelgiant ir į kituose įstatymuose bei poįstatyminiuose
teisės aktuose (pvz., iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo, Lietuvos
Respublikos transporto lengvatų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinių
šalpos išmokų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
ir kt. teisės aktai) įtvirtintą reguliavimą, akivaizdu, jog konkrečias teises,
materialines ir socialines garantijas bei jų apimtį invalidams apsprendė jiems
nustatyta konkreti invalidumo grupė, o ne nedarbingumo pripažinimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiškėjas, pagrįsdamas
savo abejonę dėl ginčijamos Taisyklių nuostatos atitikties Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 29 straipsniui, t. y. jog ginčijama nuostata pabloginama
asmenų, kuriems iki Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo nustatytas
invalidumas, materialinė bei socialinė padėtis, nurodė, jog konkrečiu atveju
asmeniui dėl tokio reguliavimo kilo neigiamos pasekmės – kadangi asmuo
buvo pripažintas iš dalies darbingu, jam buvo atsisakyta suteikti antrinę teisinę
pagalbą kaip nedarbingam asmeniui. Atsižvelgiant į tai, būtina įvertinti šio
pareiškėjo prašymo argumento pagrįstumą.
Šiuo metu galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 5 punktas
(2008 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. X-1492 redakcija) numato, jog
teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti,
pagal šį įstatymą turi asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais. Tačiau
išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nurodyta teisė gauti antrinę
teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas buvo įtvirtinta tik priėmus
2005 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos sistema buvo iš esmės reformuota. Šis įstatymas įsigaliojo
nuo 2005 m. gegužės 1 d. pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo
įstatymą (2005 m. sausio 20 d. įstatymas Nr. X-79), kurio 4 straipsnis nustatė,
jog naujos redakcijos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12
straipsnio 5 punktas bei 13 straipsnio 6 dalis įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.;
iki šios datos teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytus asmens turto ir pajamų lygius teisinei
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pagalbai gauti, pagal naujos redakcijos Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymą turi asmenys su visiška negalia ir asmenys, kuriems
nustatytas I grupės invalidumas, taip pat šių asmenų globėjai, kai valstybės
garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams
atstovauti ir ginti; šių asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų
konsultacinės komisijos arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės
komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas atitinkamas
pažymėjimas.
Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog
iki 2005 m. liepos 1 d. įstatymuose nebuvo įtvirtinta nedarbingais pagal iki
2005 m. liepos 1 d. buvusią tvarką pripažintų asmenų teisė gauti antrinę teisinę
pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas – tokia teisė buvo įtvirtinta I grupės
invalidams (nuo 2005 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. liepos 1 d.). Tuo tarpu naujos
redakcijos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio
5 punkto nuostata, jog teisę gauti antrinę teisinę pagalbą turi ir asmenys,
pripažinti nedarbingais, įsigaliojo nuo 2005 m. liepos 1 d., taip pat ir šio
įstatymo 13 straipsnis 6 dalis, numačiusi, jog nedarbingais pripažintų asmenų
teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis nustatytą asmeniui neįgalumo arba darbingumo lygį, įsigaliojo,
kaip minėta, nuo 2005 m. liepos 1 d., ir tai leidžia vienareikšmiškai teigti,
jog teisė gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas
garantuojama nedarbingiems asmenims, tokiais pripažintiems pagal nuo
2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusį teisinį reglamentavimą. Taigi išplėstinė teisėjų
kolegija sprendžia, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad iki 2005 m. liepos 1 d.
nedarbingais pripažintų asmenų, dėl šioje norminėje byloje ginčijamos
Taisyklių 3.2 punkto nuostatos taikymo nuo 2005 m. liepos 1 d. pripažintų iš
dalies darbingais, padėtis pablogėjo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
teikimo srityje.
Kitokių teisinių argumentų, pagrindžiančių savo abejones dėl ginčijamos
Taisyklių 3.2 punkto nuostatos atitikties Neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymo 29 straipsniui, pareiškėjas nepateikė. Tuo tarpu atsižvelgdama į
tai, jog, kaip minėta, iki 2005 m. liepos 1 d. neįgaliųjų (invalidų) teisę gauti
materialines bei socialines garantijas lėmė jiems nustatyta invalidumo grupė,
o ne jiems pripažintas nedarbingumas, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Darbingumo nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3.2 punkte
pasirinkus tokį reguliavimą, pagal kurį, remiantis iki 2005 m. liepos 1 d.
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išduotais invalidumo pažymėjimais, asmenų turėta II invalidumo grupė
buvo prilyginama 35 procentų darbingumo lygiui (asmuo laikomas iš dalies
darbingu), asmenų, kuriems pagal iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusią tvarką
neterminuotai buvo nustatyta II invalidumo grupė ir jie buvo pripažinti
nedarbingais, materialinė bei socialinė padėtis nebuvo pabloginta. Šiuo
aspektu taip pat pastebėtina, kad dėl iš esmės pasikeitusio teisinio reguliavimo
nedarbingumo sąvoka gali turėti nevienodą reikšmę skirtingų teisės aktų
(atitinkamai ir materialinių bei socialinių garantijų) taikymo požiūriu. Todėl
vien tik nedarbingumo sąvokos atitinkamuose teisės aktuose, kurie galioja
šiuo metu, paminėjimas pats savaime nereiškia neįgaliojo teisinio statuso
pabloginimo (materialinių bei socialinių garantijų sumažinimo), kadangi
teisės nuostatų turinys atskleidžiamas jas aiškinant ne tik lingvistiniu, bet ir
sisteminiu, istoriniu, teleologiniu, bendrųjų teisės principų bei kitais metodais.
Taigi konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 patvirtintų Darbingumo
lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3.2 punktas (Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A1-89 redakcija)
neprieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29 straipsniui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl darbingumo lygio
nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių 3.2 punktas
(Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A189 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 29 straipsniui.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų
taikymo taisyklių 17.2 punkto ir 17.4 punkto (2003 m. gegužės 30 d.
įsakymo Nr. 3-353 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų
patvirtinimo“ priedo 1 punktui ir dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 22.5.1 punkto dalies
(2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, valdytojas vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą, bei 22.5.2
punkto (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių
dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“ priedo 2 punktui
Administracinė byla Nr. I502-13/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. liepos 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos
pirmininkė), Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Skirgailės
Žalimienės,
sekretoriaujant Ilonai Kovger,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovei J. K.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal
Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3‑322
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patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 17.2
punktas ir 17.4 punktas (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija)
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d.
nutarimo Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų
maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“ priedo 1 punktui ir
ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu
Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo
taisyklių 22.5.1 punkto dalis (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353
redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje įregistruoto
laivo, vežančio keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, valdytojas
vieną kartą per kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos
kalendorinius metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą,
bei 22.5.2 punktas (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija)
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d.
nutarimo Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų
maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“ priedo 2 punktui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Pareiškėjas valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su
prašymu priteisti iš akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Smiltynės perkėla“: 1)
už laivo „Nemunas“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 7 026,44
Lt laivo rinkliavos, 1 090,32 Lt navigacinės rinkliavos, 63 055,88 Lt krantinės
rinkliavos, 18,88 Lt atplaukimo/išplaukimo įforminimo paslaugų mokesčio;
2) už laivo „Žalgiris“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 7 017,46
Lt laivo rinkliavos, 1 088,91 Lt navigacinės rinkliavos, 63 267,06 Lt krantinės
rinkliavos, 18,88 Lt atplaukimo/išplaukimo įforminimo paslaugų mokesčio;
3) už laivo „Baltija I“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 7 026,44
Lt laivo rinkliavos, 1 090,32 Lt navigacinės rinkliavos, 40 240,50 Lt krantinės
rinkliavos, 18,88 Lt atplaukimo/išplaukimo įforminimo paslaugų mokesčio;
4) už laivo „Kintai“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 819,70
Lt laivo rinkliavos, 437,55 Lt navigacinės rinkliavos, 766,04 Lt krantinės
rinkliavos, 18,88 Lt atplaukimo/išplaukimo įforminimo paslaugų mokesčio;
5) už laivo „Nida“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 2 819,68
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Lt laivo rinkliavos, 437,55 Lt navigacinės rinkliavos, 1 472,60 Lt krantinės
rinkliavos, 18,88 Lt atplaukimo/išplaukimo įforminimo paslaugų mokesčio;
6) už laivo „Neringa“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 4 934,45
Lt laivo rinkliavos, 680,85 Lt navigacinės rinkliavos, 6 781,41 Lt krantinės
rinkliavos, 18,88 Lt atplaukimo/išplaukimo įforminimo paslaugų mokesčio;
7) už laivo „Baltija“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – 1 270,97
Lt laivo rinkliavos, 272,34 Lt navigacinės rinkliavos, 2 420,45 Lt krantinės
rinkliavos.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad Lietuvos Respublikos Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už
naudojimąsi uostu laivų valdytojai privalo mokėti uosto rinkliavas. Šio
įstatymo 11 straipsnio 6 punkte nustatyta, kad viena iš Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijos funkcijų – rinkti uosto rinkliavas. Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų rūšis, jų maksimalius dydžius, rinkliavų taikymo
principus, rinkliavų taikymo taisykles nustato Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 226 „Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo
principų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3-322, kuriuo patvirtintos Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklės. AB „Smiltynės perkėla“
valdo laivus „Baltija“, „Baltija I“, „Nemunas“, „Žalgiris“, „Neringa“, „Nida“,
„Kintai“, kurie naudojasi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, todėl, vadovaujantis
aukščiau nurodytais teisės aktais, privalo mokėti Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijai uosto rinkliavas. AB „Smiltynės perkėla“ nesumokėjo
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai 219 186,84 Lt Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų.
AB „Smiltynės perkėla“ su pareiškėjo prašymu nesutiko. Nurodė, kad AB
„Smiltynės perkėla“ laivai (keltai) nuolat plaukioja uosto akvatorijos ribose,
t. y. jie neišplaukia ir neįplaukia į uostą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“
yra aiškiai nustatyta, kad navigacinė ir laivo rinkliava yra imama už laivo
įplaukimą į uostą, t. y. laivas turi įplaukti į uostą, kirsdamas uosto akvatorijos
ribą. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų
taikymo taisyklių 17.2 punktas, 17.4 punktas, 22.5.1 punkto dalis „Lietuvos
Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir krovinius uosto akvatorijos
ribose“, 22.5.2 punktas nepagrįstai išplečia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“
nustatytą laivo ir navigacijos rinkliavų dalyką. Todėl AB „Smiltynės perkėla“
prašė sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 17.2 punktas,
17.4 punktas, 22.5.1 punkto dalis „Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo,
vežančio keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose“, 22.5.2 punktas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d.
nutarimui Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių,
jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“. AB „Smiltynės
perkėla“ taip pat prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 226
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir
taikymo principų patvirtinimo“ ta apimtimi, kuria nenustato išimčių Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto žemės naudotojams dėl krantinės rinkliavos mokėjimo,
neprieštarauja Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo
3 straipsnio 1 ir 4 punktams, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui bei Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo, teisinės valstybės bei
teisėtų lūkesčių principams.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 13 d.
nutartimi sustabdė administracinę bylą pagal VĮ „Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija“ skundą atsakovui AB „Smiltynės perkėla“ dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų išieškojimo ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 17.2 punktas ir 17.4
punktas (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3‑353 redakcija) neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“ priedo 1 punktui ir ar Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 22.5.1 punkto
75

I. Administracinių teismų praktika

dalis (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, valdytojas vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą, bei 22.5.2 punktas
(2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir
taikymo principų patvirtinimo“ priedo 2 punktui.
Teismas nutartyje nurodė, jog Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto įstatymo (toliau – ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas)
34 straipsnio 2 dalis nustato, kad uosto rinkliavų rūšis, jų maksimalius
dydžius, rinkliavų taikymo principus ir atskaitymų Lietuvos saugios laivybos
administracijai išlaikyti dalį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“
(toliau – ir Nutarimas) patvirtinti Klaipėdos valstybinio uosto rinkliavų rūšys
ir jų maksimalūs dydžiai. Nutarimu nustatytos šios uosto rinkliavos: laivo
rinkliava, navigacinė rinkliava, krantinės rinkliava, tonažo rinkliava, sanitarinė
rinkliava, keleivio rinkliava. Nutarimo priedo 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad
laivo rinkliava, navigacinė rinkliava mokama už laivo įplaukimą į uostą. Šio
priedo 1.1-1.6. punktuose aiškiai nurodoma, kokio dydžio laivo rinkliava
yra nustatyta kiekvieno tipo laivams, o priedo 2.1-2.4 punktuose nurodoma,
kokio dydžio navigacinė rinkliava yra taikoma tam tikro tipo laivams. „Laivo
įplaukimo į uostą“ sąvoka aiškintina vadovaujantis 1998 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“. Šiuo įsakymu nustatyta, kokius
dokumentus ir kokiais terminais uosto tarnyboms turi pateikti įplaukiančio ar
išplaukiančio iš Klaipėdos valstybinio jūsų uosto laivo kapitonas. Taigi laivo
įplaukimas į uostą reiškia laivo įplaukimą į uostą iš teritorinės jūros ir uosto
akvatorijos išorinių ribų kirtimą.
Nutarimo priedo 1 punkte nustatyta, kad laivo rinkliava yra mokama už
laivo įplaukimą į uostą. Priedo 1.1−1.6 punktuose nurodoma, kokio dydžio
laivo rinkliava yra nustatyta kiekvieno tipo laivams. Nutarimu nenustatyta
jokių išimčių, jokių papildomų sąlygų, kurios leistų daryti prielaidą, kad laivo
rinkliava gali būti nustatyta už laivo plaukiojimą uosto akvatorijos ribose,
išskirtinėje ekonominėje zonoje ar kitose jūros zonose, nepaliekant uosto
akvatorijos ribų. Nutarimu nėra nustatyta, kad laivo rinkliava imama už laivo
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plaukiojimą išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, uosto akvatorijos
ribose, keleivių ir krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje. Priešingai nei
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu
Nr. 3-322 patvirtintose Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo
taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), Nutarime aiškiai suformuluotas rinkliavos
dalykas – už laivo įplaukimą į uostą. Todėl yra pagrindas manyti, kad Taisyklės
nepagrįstai išplėtė Nutarimu nustatytą laivo rinkliavos taikymo dalyką,
nustatydamas laivo rinkliavas už keleivių ir krovinių vežimą uosto akvatorijos
ir Lietuvos Respublikos ribose ir tiems laivams, kurie nebuvo įplaukę į
Klaipėdos uostą ar išplaukę iš Klaipėdos uosto.
Nutarimo priedo 2 punktu nustatyta, kad navigacinė rinkliava mokama
už laivo įplaukimą į uostą. Šio priedo 2.1−2.4 punktuose nurodoma, kokio
dydžio navigacinė rinkliava yra taikoma tam tikro tipo laivams. Nutarime nėra
nuostatos, jog navigacinė rinkliava taikoma vidaus vandenų laivui, vežančiam
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose ar Lietuvos Respublikoje.
Nutarime yra aiškiai nustatyta, kad navigacinė rinkliava yra mokama už
įplaukimą į uostą, o ne už keleivių ar krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje.
Nutarimo priedo 2 punkte nustatyta, kad navigacinė rinkliava mokama
už laivo įplaukimą į uostą. Taigi Nutarime aiškiai nurodytas rinkliavos
taikymo dalykas – už laivo įplaukimą į uostą. Tačiau Taisyklių 22.5.1 punkte
nustatytas navigacinės rinkliavos dydis ir jo taikymas už Lietuvos Respublikoje
įregistruotą laivą, vežantį keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, o
Taisyklių 22.5.2 punkte – už Lietuvos Respublikoje įregistruotą vidaus vandenų
laivą, vežantį keleivius ir krovinius Lietuvos Respublikoje. Nutarime nėra
nustatyta, kad navigacinė rinkliava turi būti mokama už laivus, plaukiojančius
uosto akvatorijos ribose.
Teismo nuomone, remiantis aptartais argumentais, yra pagrindas manyti,
kad Taisyklių 17.2 ir 17.4 punktai prieštarauja Nutarimo priedo 1 punktui, o
Taisyklių 22.5.1 punkto dalis, kurioje nustatyta, kad „Lietuvos Respublikoje
įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose,
valdytojas vieną kartą per kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per
šiuos kalendorinius metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą“,
bei 22.5.2 punktas prieštarauja Nutarimo priedo 2 punktui.
III.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pateikė atsiliepimą į
Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą. Susisiekimo ministerijos
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nuomone, Taisyklių 17.2 ir 17.4 punktai neprieštarauja Nutarimo priedo 1
punktui, o Taisyklių 25.2.1 ir 25.2.2 punktai neprieštarauja Nutarimo priedo
2 punktui. Susisiekimo ministerija nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 straipsnio 2
dalimi, uosto rinkliavų rūšis, jų maksimalius dydžius, rinkliavų taikymo
principus ir atskaitymų Lietuvos saugios laivybos administracijai išlaikyti dalį
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pagal šio įstatymo 34 straipsnio
3 dalį, uosto rinkliavų taikymo taisykles tvirtina susisiekimo ministras.
Įgyvendinant šias įstatymo nuostatas, buvo priimti šie teisės aktai: Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“
(toliau – ir Nutarimas) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3-322 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto rinkliavų taikymo taisyklių“. Vyriausybė Nutarimu patvirtino Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšis ir jų maksimalius dydžius, kuriuose
išvardijo uosto rinkliavų rūšis bei nustatė rinkliavų dydžius tam tikriems laivų
tipams, bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo principus,
kuriuose nustatė bazines uosto rinkliavų taikymo nuostatas. Susisiekimo
ministras, vadovaudamasis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34
straipsniu ir vykdydamas Nutarimą, patvirtino Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto rinkliavų taikymo taisykles, kurios nustato uosto rinkliavų skaičiavimo,
mokėjimo ir taikymo tvarką. Laivo rinkliava, navigacinė rinkliava, krantinės
rinkliava, tonažo rinkliava, sanitarinė rinkliava, keleivio rinkliava yra
nustatytos ne Nutarime, kaip nurodė teismas 2006 m. spalio 13 d. nutartyje, o
išvardytos Nutarimu patvirtintose Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų
rūšyse ir jų maksimaliuose dydžiuose. Nutarimas neturi jokių priedų. Teismo
teiginys, jog Nutarime nustatyta, kad laivo rinkliava ir navigacinė rinkliava
mokamos už laivo įplaukimą į uostą, yra neteisingas ir nepagrįstas. Tokia
Nutarimo nuostata neatitiktų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje uosto rinkliava
apibrėžiama kaip laivo valdytojo mokamos privalomos įmokos už naudojimąsi
uostu, o ne už laivo įplaukimą į uostą. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato pareigą laivo valdytojams už naudojimąsi
uostu mokėti uosto rinkliavas. Todėl uosto rinkliava turėtų būti suprantama
kaip laivo valdytojo mokamas atlygis už uosto paslaugas, kurias laivo valdytojas
gauna naudodamasis uostu, jo infrastruktūra, valstybės sukurta techninių ir
administracinių priemonių visuma, skirta saugiai laivybai uoste ir laivų eismo
kontrolei užtikrinti. Uosto rinkliavų taikymo dalykas yra apibrėžtas Klaipėdos
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valstybinio jūrų uosto įstatyme, o ne Nutarime. Nutarimu patvirtintose
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšyse ir jų maksimaliuose
dydžiuose yra apibrėžtos tik rinkliavų rūšys ir nustatyti jų maksimalūs dydžiai,
o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo principuose – esminės
uosto rinkliavų taikymo nuostatos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo
34 straipsnio 2 dalimi Vyriausybei pavesta apibrėžti uosto rinkliavų rūšis ir
nustatyti jų maksimalius dydžius, o ne nustatyti uosto rinkliavų dalyką. Kitoks
aiškinimas prieštarautų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 straipsnio
6 dalies, 34 straipsnio 1 dalies ir 34 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 25 d.
nutartimi kreipėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti,
ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, dydžių ir taikymo
principų patvirtinimo“ 1 punktas ir juo patvirtinti Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų rūšys ir dydžiai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 redakcija), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 1 punkto ir juo
patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių
dydžių redakcija su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d.
nutarimu Nr. 651 padarytais pakeitimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 2 punktas ir juo patvirtinti
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo principai neprieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos
67 straipsnio 15 punktui ir (arba) Lietuvos Respublikos Konstitucijos
127 straipsnio 3 daliai.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. vasario 12 d.
nutarime
konstatavo,
kad
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų rūšių, dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“
(Žin., 2002, Nr. 17‑673) 1, 2 punktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“
(2003 m. gegužės 27 d. redakcija; Žin., 2003, Nr. 52-2327) 1 punktas pagal
priėmimo tvarką neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

79

I. Administracinių teismų praktika

Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 13 d.
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu
ištirti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų
taikymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 17.2 punktas ir 17.4 punktas
(2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir
taikymo principų patvirtinimo“ (toliau – ir Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d.
nutarimas Nr. 226) priedo 1 punktui ir ar Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 22.5.1 punkto dalis
(2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3‑353 redakcija) ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, valdytojas vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą, bei 22.5.2 punktas
(2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija) neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir
taikymo principų patvirtinimo“ priedo 2 punktui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas
Nr. 226 buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 53‑1245; 2000, Nr. 752265) 34 straipsniu. Šio nutarimo 1 punktu buvo patvirtintos Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšys ir dydžiai. Šio nutarimo 2 punktu
buvo patvirtinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo
principai. Paminėtas nutarimas iš dalies buvo pakeistas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 651. Iš Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2006 m. spalio 13 d. nutarties turinio spręstina, kad
Klaipėdos apygardos administracinis teismas prašo ištirti paminėtų Taisyklių
punktų atitiktį atitinkamoms 2003 m. gegužės 27 d. redakcijos Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir
taikymo principų patvirtinimo“ nuostatoms.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-246 nuo 2008 metų liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymas
Nr. 3-322 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių
patvirtinimo“ ir jį keitę teisės aktai buvo pripažinti netekusiais galios. Be to,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. kovo 5 d. priėmė nutarimą Nr. 245
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“, kuris įsigaliojo 2008 m. liepos 1 d. Šio
Vyriausybės nutarimo 1 punktu patvirtinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšys ir jų maksimalūs dydžiai (1.1 papunktis), Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų taikymo principai (1.2 papunktis), o 2 punktu pripažinti
netekusiais galios Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 226
(2.1 papunktis) ir Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 651 (2.2
papunktis). Paminėtina, kad Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245
inter alia patvirtinta nauja uosto rinkliavos rūšis – uosto akvatorijos rinkliava,
pakeisti ir labiau diferencijuoti visų rinkliavų maksimalūs dydžiai, pakeisti
uosto rinkliavų taikymo principai. Nepaisant to, kas paminėta, atsižvelgiant
į tai, kad nagrinėjama norminė administracinė byla buvo užvesta pagal
Klaipėdos apygardos administracinio teismo, nagrinėjusio individualią
administracinę bylą, prašymą, ginčijamo teisės akto ir teisės akto, atitikimą
kuriam prašoma ištirti, panaikinimas nėra pagrindas nutraukti šią norminę
administracinę bylą. Teismo sprendimas dėl šiuo metu nebegaliojančių teisės
aktų gali būti aktualus prašymą šioje byloje pateikusiam ir individualų ginčą
nagrinėjančiam teismui.
VI.
Dėl laivo rinkliavos
Teismo nutartyje, kuria prašoma ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą, iškeliama abejonė, ar Taisyklėmis nebuvo išplėstas Nutarimu
apibrėžtas laivo rinkliavos taikymo dalykas, nustatant laivo rinkliavas už
keleivių ir krovinių vežimą uosto akvatorijos ir Lietuvos Respublikos ribose ir
tiems laivams, kurie nebuvo įplaukę į Klaipėdos uostą ar išplaukę iš Klaipėdos
uosto. Todėl būtent šis aspektas sudaro šios norminės administracinės bylos
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nagrinėjimo dalyką ir apibrėžia jos ribas.
Taisyklių 17 punkte (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija)
buvo nustatyta:
„17. Laivo valdytojas laivo rinkliavą moka vieną kartą per kalendorinius
metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius metus (rinkliava
mokama prieš išplaukiant laivui iš uosto kalendorinių metų pradžioje; sudarius
sutartį su Uosto direkcija, rinkliavų suma gali būti padalyta ir mokama
kiekvieną ketvirtį):
<...>
17.2. Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir
krovinius uosto akvatorijos ribose, – 3,2 lito už BT vienetą.
<...>
17.4. Lietuvos Respublikoje įregistruoto vidaus vandenų laivo, vežančio
keleivius ir krovinius Lietuvos Respublikoje, − 1,6 lito už kubinį metrą
(LxBxT)“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo
Nr. 226 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo
Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių I skyriuje „LAIVO RINKLIAVA“ buvo
nustatyti laivo rinkliavos maksimalūs dydžiai. Iš Nutarimo teksto akivaizdu,
kad atitinkamo dydžio laivo rinkliavos mokėjimas buvo išimtinai susietas
su laivo įplaukimu į uostą, nes Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų
rūšių ir jų maksimalių dydžių 1 punkte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) buvo nurodyta – „už
įplaukimą į uostą“, o po to (1.1−1.6 papunkčiuose) išvardinami maksimalūs
laivo rinkliavos, mokamos už atitinkamo tipo laivo įplaukimą į uostą, dydžiai.
Nutarimo tekste nebuvo nieko, kas leistų daryti išvadą, kad prievolė mokėti
laivo rinkliavą galėjo būti siejama ne su laivo įplaukimu į uostą, o su kitais
juridiniais faktais.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo argumentas, kad jei
Nutarimas nustatytų, jog laivo rinkliava mokama už laivo įplaukimą į uostą,
tai jis prieštarautų Klaipėdos valstybinių jūrų uostų įstatymui, yra nepagrįstas.
Kolegijos nuomone, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme nėra nuostatų,
kurios neleistų prievolę mokėti laivo rinkliavą susieti su konkrečiu juridiniu
faktu – įplaukimu į uostą. Kadangi Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatyme
prievolė mokėti uosto rinkliavas nebuvo susieta su konkrečiais (aiškiai
apibrėžtais) juridiniais faktais, šiame įstatyme esanti abstraktaus pobūdžio
norma, kad uosto rinkliava privalo būti mokama už naudojimąsi uostu, turėjo
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būti detalizuota, sukonkretinta, kas, vadovaujantis Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, ir buvo padaryta Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 226. Be to, jei laivo rinkliavos mokėjimo
nebūtų galima susieti su laivo įplaukimu į uostą, tai reikštų, kad susisiekimo
ministras, tvirtindamas Taisykles, pažeidė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
įstatymą, nes, pavyzdžiui, susisiekimo ministro patvirtintų Taisyklių 14 punkte
laivo rinkliavos mokėjimas taip pat buvo aiškiai ir nedviprasmiškai susietas su
laivo įplaukimu į uostą. Jei atsakovas manė, kad prievolė mokėti laivo rinkliavą
turėjo būti susieta ne tik su laivo įplaukimu į uostą, bet ir su kitais juridiniais
faktais, jis galėjo įstatymų nustatyta tvarka inicijuoti Nutarimo pakeitimą
(papildymą). Šiuo aspektu taip pat pabrėžtina, kad šiuo metu galiojančiose
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšyse ir jų maksimaliuose
dydžiuose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d.
nutarimu Nr. 245 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d.
nutarimo Nr. 204 redakcija), jau aiškiai nurodoma, kad vidaus vandenų laivams
laivo rinkliava taikytina ne už įplaukimą į uostą, bet už naudojimąsi uostu.
Be to, atskirai reglamentuojama laivų, plaukiojančių Lietuvos Respublikos
vandenyse ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos
jūroje (išskyrus vilkikus, plaukiančius už uosto akvatorijos ribų), laivo
rinkliava, nustatyta konkreti laivo rinkliava (už metus) vidaus vandenų
keleiviniam keltui, vežančiam krovinius ir keleivius pagal viešai paskelbtą
grafiką uosto akvatorijos ribose.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Taisyklių 17.2 ir 17.4
papunkčių negalima vertinti atskirai nuo Taisyklių 17 punkto teksto, nes
Taisyklių 17 punktas apibrėžė Taisyklių 17.2 ir 17.4 papunkčių taikymo
sąlygas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Taisyklių 17.2 papunkčio
tekstas „Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir
krovinius uosto akvatorijos ribose, − 3,2 lito už BT vienetą“ ir Taisyklių 17.4
papunkčio tekstas „Lietuvos Respublikoje įregistruoto vidaus vandenų laivo,
vežančio keleivius ir krovinius Lietuvos Respublikoje, − 1,6 lito už kubinį
metrą (LxBxT)“ pats savaime nesukūrė savarankiškų teisės normų. Šios
nuostatos tik apibūdino laivus ir nurodė tarifus, kurie turėjo būti taikomi
Taisyklių 17 punkte nustatytomis sąlygomis (atvejais), t. y. skaitant minėtas
nuostatas kartu su Taisyklių 17 punktu. Taisyklių 17 punkte buvo nustatyta,
kad „Laivo valdytojas laivo rinkliavą moka vieną kartą per kalendorinius
metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius metus <...>“.
Taigi pagal Taisyklių 17.2 papunktį, skaitomą kartu su Taisyklių 17 punktu,
Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir krovinius uosto
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akvatorijos ribose, laivo valdytojas laivo rinkliavą turėjo mokėti vieną kartą
per kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus. Pagal Taisyklių 17.4 papunktį, skaitomą kartu su Taisyklių 17 punktu,
Lietuvos Respublikoje įregistruoto vidaus vandenų laivo, vežančio keleivius
ir krovinius Lietuvos Respublikoje, valdytojas laivo rinkliavą turėjo mokėti
vieną kartą per kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos
kalendorinius metus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Taisyklių 17.2
ir 17.4 papunkčiuose, skaitomuose kartu su Taisyklių 17 punktu, numatytos
laivo rinkliavos mokėjimas, kaip ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių
I skyriuje „LAIVO RINKLIAVA“, buvo susietas su laivo įplaukimu (pirmuoju
įplaukimu) į uostą. Jei laivas neįplaukė į uostą, laivo rinkliava neturėjo būti
mokama, nes Taisyklių 17 punkte buvo aiškiai nurodoma, kad laivo rinkliava
mokama už (pirmąjį) įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius metus. Taigi
Taisyklėmis nebuvo išplėstas Nutarimu nustatytas laivo rinkliavos taikymo
dalykas.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, išplėstinė teisėjų
kolegija sprendžia, kad Taisyklių 17.2 papunktis ir 17.4 papunktis, skaitomi
kartu su Taisyklių 17 punktu, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių 1
punktui.
VII.
Dėl navigacinės rinkliavos
Teismo nutartyje, kuria prašoma ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą, iškeliama abejonė, ar Taisyklėmis nebuvo išplėstas Nutarime
nustatytas navigacinės rinkliavos taikymo dalykas. Būtent šis aspektas sudaro
šios norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką ir apibrėžia jos ribas.
Taisyklių 22.5 papunktyje (2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353
redakcija) nustatyta:
„22.5. Laivo valdytojas navigacinę rinkliavą moka vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
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metus (rinkliava mokama prieš išplaukiant laivui iš uosto kalendorinių metų
pradžioje; sudarius sutartį su Uosto direkcija, rinkliavų suma gali būti padalyta
ir mokama kiekvieną ketvirtį):
22.5.1. Lietuvos Respublikoje įregistruoto žvejybos laivo, žvejojančio
Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, taip pat
Lietuvos Respublikoje įregistruoto žuvies perdirbimo laivo, kuriame žuvis
perdirbama neišplaukiant už Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės
zonos Baltijos jūroje ribų; Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose; uostą aptarnaujančio laivo, −
0,4 lito už BT vienetą;
22.5.2. Lietuvos Respublikoje įregistruoto vidaus vandenų laivo, vežančio
keleivius ir krovinius Lietuvos Respublikoje, − 0,2 lito už kubinį metrą
(LxBxT)“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo
Nr. 226 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo
Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių II skyriuje „NAVIGACINĖ
RINKLIAVA“ buvo nustatyti navigacinės rinkliavos maksimalūs dydžiai.
Iš nutarimo teksto akivaizdu, kad navigacinės rinkliavos mokėjimas buvo
išimtinai susietas su laivo įplaukimu į uostą, nes Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių 2 punkte (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) buvo nurodyta
– „už įplaukimą į uostą“, o po to (2.1−2.4 papunkčiuose) išvardinami
maksimalūs navigacinės rinkliavos, mokamos už atitinkamo tipo laivo
įplaukimą į uostą, dydžiai. Nutarimo tekste nebuvo nieko, kas leistų daryti
išvadą, kad prievolė mokėti navigacinę rinkliavą galėjo būti siejama ne su laivo
įplaukimu į uostą, o su kitais juridiniais faktais.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo argumentas, kad jei
Nutarimas nustatytų, jog navigacinė rinkliava mokama už laivo įplaukimą
į uostą, tai jis prieštarautų Klaipėdos valstybinių jūrų uostų įstatymui, yra
nepagrįstas. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto įstatyme nėra nuostatų, kurios neleistų prievolę mokėti navigacinę
rinkliavą susieti su konkrečiu juridiniu faktu – įplaukimu į uostą. Kadangi
Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatyme prievolė mokėti uosto rinkliavas
nebuvo susieta su konkrečiais (aiškiai apibrėžtais) juridiniais faktais, šiame
įstatyme esanti abstraktaus pobūdžio norma, kad uosto rinkliava privalo būti
mokama už naudojimąsi uostu, turėjo būti detalizuota, sukonkretinta, kas,
vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi,
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ir buvo padaryta Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 226. Be to,
jei navigacinės rinkliavos mokėjimo nebūtų galima susieti su laivo įplaukimu
į uostą, tai reikštų, kad susisiekimo ministras, tvirtindamas Taisykles, pažeidė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, nes, pavyzdžiui, susisiekimo
ministro patvirtintų Taisyklių 22.1−22.4 papunkčiuose navigacinės rinkliavos
mokėjimas taip pat aiškiai ir nedviprasmiškai susietas su laivo įplaukimu į
uostą. Jei atsakovas manė, kad prievolė mokėti navigacinę rinkliavą turėjo
būti susieta ne tik su laivo įplaukimu į uostą, bet ir su kitais juridiniais
faktais, jis galėjo įstatymų nustatyta tvarka inicijuoti Nutarimo pakeitimą
(papildymą). Šiuo aspektu pabrėžtina, kad šiuo metu galiojančiose Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšyse ir jų maksimaliuose dydžiuose,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu
Nr. 245 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo
Nr. 204 redakcija), jau aiškiai nurodoma, kad navigacinė rinkliava taikoma
už naudojimąsi uostu. Be to, atskirai reglamentuojama laivų, plaukiojančių
Lietuvos Respublikos vandenyse ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje
ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (išskyrus vilkikus, plaukiančius už uosto
akvatorijos ribų), navigacinė rinkliava, nustatyta konkreti navigacinė rinkliava
(už metus) vidaus vandenų keleiviniam keltui, vežančiam krovinius ir keleivius
pagal viešai paskelbtą grafiką uosto akvatorijos ribose.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Taisyklių 22.5.1 ir 22.5.2
papunkčių negalima vertinti atskirai nuo 22.5 papunkčio teksto, nes Taisyklių
22.5 papunktis apibrėžė Taisyklių 22.5.1 ir 22.5.2 papunkčių taikymo sąlygas.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Taisyklių 22.5.1 papunkčio tekstas „<...>
Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir krovinius uosto
akvatorijos ribose <...>, − 0,4 lito už BT vienetą“ ir Taisyklių 22.5.2 papunkčio
tekstas „Lietuvos Respublikoje įregistruoto vidaus vandenų laivo, vežančio
keleivius ir krovinius Lietuvos Respublikoje, − 0,2 lito už kubinį metrą
(LxBxT)“ pats savaime nesukūrė savarankiškų teisės normų. Šios nuostatos
tik apibūdino laivus ir nurodė tarifus, kurie turėjo būti taikomi Taisyklių
22.5 papunktyje nustatytomis sąlygomis (atvejais), t. y. skaitant minėtas
nuostatas kartu su Taisyklių 22.5 papunkčiu. Taisyklių 22.5 papunktyje buvo
nustatyta, kad „Laivo valdytojas navigacinę rinkliavą moka vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus <...>“. Taigi pagal Taisyklių 22.5.1 papunktį, skaitomą kartu su Taisyklių
22.5 papunkčiu, Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius
ir krovinius uosto akvatorijos ribose, laivo valdytojas navigacinę rinkliavą
turėjo mokėti vieną kartą per kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą
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į uostą per šiuos kalendorinius metus. Pagal Taisyklių 22.5.2 papunktį,
skaitomą kartu su Taisyklių 22.5 papunkčiu, Lietuvos Respublikoje įregistruoto
vidaus vandenų laivo, vežančio keleivius ir krovinius Lietuvos Respublikoje,
valdytojas laivo rinkliavą turėjo mokėti vieną kartą per kalendorinius metus
už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius metus. Atsižvelgiant
į tai, darytina išvada, kad Taisyklių 22.5.1 ir 22.5.2 papunktyje numatytos
navigacinės rinkliavos mokėjimas, kaip ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių
II skyriuje „NAVIGACINĖ RINKLIAVA“, buvo susietas su laivo įplaukimu
(pirmuoju įplaukimu) į uostą. Jei laivas neįplaukė į uostą, navigacinė rinkliava
neturėjo būti mokama, nes Taisyklių 22.5 papunktyje buvo aiškiai nurodoma,
kad navigacinė rinkliava mokama už (pirmąjį) įplaukimą į uostą per
kalendorinius metus. Taigi Taisyklėmis nebuvo išplėstas Nutarimu nustatytas
navigacinės rinkliavos taikymo dalykas.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, išplėstinė teisėjų
kolegija sprendžia, kad Taisyklių 22.5.1 papunktis (2003 m. gegužės 30 d.
įsakymo Nr. 3-353 redakcija) ta apimtimi, kuria buvo nustatyta, kad
Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio keleivius ir krovinius
uosto akvatorijos ribose, valdytojas vieną kartą per kalendorinius metus už
pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius metus moka navigacinę
rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą, bei 22.5.2 papunktis (2003 m. gegužės 30 d.
įsakymo Nr. 3-353 redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių
2 punktui.
Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 117
straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 17.2 papunktis, skaitomas kartu
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su šių Taisyklių 17 punktu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija), neprieštaravo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių 1
punktui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 17.4 papunktis, skaitomas kartu
su šių Taisyklių 17 punktu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija), neprieštaravo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių 1
punktui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 22.5.1 papunktis, skaitomas kartu su
šių Taisyklių 22.5 papunkčiu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija), ta apimtimi, kuria
buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje įregistruoto laivo, vežančio
keleivius ir krovinius uosto akvatorijos ribose, valdytojas vieną kartą per
kalendorinius metus už pirmąjį įplaukimą į uostą per šiuos kalendorinius
metus moka navigacinę rinkliavą – 0,4 lito už BT vienetą, neprieštaravo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių 2
punktui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-322 patvirtintų Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių 22.5.2 papunktis, skaitomas kartu su
šių Taisyklių 22.5 papunkčiu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
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2003 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-353 redakcija), neprieštaravo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 „Dėl
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių
ir taikymo principų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 651 redakcija) 1 punktu patvirtintų
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių ir jų maksimalių dydžių 2
punktui.
Sprendimas neskundžiamas.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos
34.2 punkto ir 38 punkto 1 lentelės dalių, kuriuose nustatytos bendrosios
vykdymo išlaidos, atlyginimo antstoliui dydis ir įtvirtinti apribojimai
antstoliui gauti atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą
išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, atitikties
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai,
609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1
dalies 6 punktui
Administracinė byla Nr. I575-3/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. liepos 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo, Artūro
Drigoto, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovei Julianai
Ostrouch,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal
pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
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Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352
patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkto ir 38 punkto 1
lentelės dalys, kuriuose nustatytos bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimo
antstoliui dydis ir įtvirtinti apribojimai antstoliui gauti atlyginimą už atskirų
vykdymo veiksmų atlikimą išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo
10 iki 50 litų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla
pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims
Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos, ir M. D. dėl vykdymo išlaidų priteisimo.
2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės
teismas (toliau – ir pareiškėjas) sustabdė civilinę bylą ir kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar nagrinėjant bylą
taikytino norminio teisės akto – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos (toliau – ir Sprendimų vykdymo instrukcija) 34.2 punkto ir 38
punkto 1 lentelės dalys, kuriuose nustatytos bendrosios vykdymo išlaidos,
atlyginimo antstoliui dydis ir įtvirtinti apribojimai antstoliui gauti atlyginimą
už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą išieškojimuose, kuriuose išieškotina
suma yra nuo 10 iki 50 litų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso (toliau – ir CPK) 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio
1 daliai, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 2 straipsnio
1 dalies 6 punktui.
II.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas savo prašymą ištirti norminio
administracinio teisės akto teisėtumą grindžia šiais argumentais:
1. CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad vykdymo
išlaidas sudaro ne tik CPK 609 straipsnio 1−7 punktuose išvardintosios, bet
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ir kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar CPK nustatyta tvarka atliekamų
veiksmų atlikimo išlaidos. Esant tokiam vykdymo išlaidų rūšių civilinio
proceso įstatymo reglamentavimui, Sprendimų vykdymo instrukcijoje galėtų
būti nustatytos ir detaliau reglamentuotos tik kitos su sprendimų vykdymu
susijusios ar CPK nustatyta tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos, kurių
įstatymų leidėjas nedetalizuoja, o nurodo, kad tokios gali būti priskirtos
vykdymo išlaidoms pagal CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į bendrąsias
vykdymo išlaidas, vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų
atlikimu, ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies)
įvykdymą. Toks vykdymo išlaidų rūšių reglamentavimas neatitinka CPK 609
straipsnio 1 dalyje nustatyto vykdymo išlaidų rūšių reglamentavimo, CPK 583
straipsnio 1 dalies nuostatos, kad Sprendimų vykdymo instrukcija nustato CPK
vykdymo proceso normų taikymo tvarką.
2. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkte ir 38 punkte esančioje
1 lentelėje nustatytas vykdymo išlaidų dydis, reglamentuojant, kad bendrosios
vykdymo išlaidos, atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
ir vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu
išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, priklauso
nuo išieškotinos sumos dydžio, ir vykdymo išlaidų dydžiai yra nustatyti
neatsižvelgiant į konkrečioje vykdomojoje byloje būtinas antstolio darbo ir
laiko sąnaudas bei būtinus atlikti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje.
Vykdymo išlaidų dydžių nustatymas – tai apmokėjimo už antstolio atliktą
darbą nustatymas, todėl jis turėtų atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso
2 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą teisingo apmokėjimo už darbą principą.
Nustatant apmokėjimo už atliktus darbus dydį, neatsižvelgiant į konkrečiam
darbui reikalingas darbo ir laiko sąnaudas, būtinų atlikti vykdymo veiksmų
kiekį ir apimtį, šis principas nėra įgyvendinamas.
III.
Rengiant bylą nagrinėti teisme, buvo gautas atsakovo Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepimas, kuriame pateikti argumentai,
kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu
Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 ir 38 punktais
nustatytas teisinis reglamentavimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo
nurodytoms įstatymų nuostatoms neprieštarauja.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija savo poziciją dėl norminio
91

I. Administracinių teismų praktika

akto teisėtumo grindžia šiais argumentais:
1. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamos
administracinės bylos Nr. I-29/2007 ir Nr. I-13/2008, kuriose prašoma ištirti
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkto, 38 punkto ir kitų teisės normų
atitikimą CPK 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Darbo kodekso 2
straipsnio 1 dalies 6 punktui bei kitiems teisės aktams. Atsižvelgiant į tai, kad
teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumo,
pareiškėjo prašymas turi būti atmestas, vadovaujantis ABTĮ 111 straipsnio 2
dalies 3 punktu.
2. Tiek šiuo metu galiojančioje Sprendimų vykdymo instrukcijoje,
tiek Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje teisingumo
ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 (galiojusioje iki
2005 m. lapkričio 4 d.), buvo numatyta iš esmės tapati vykdymo išlaidų
struktūra (šiuo metu pakeistas bylos administravimo išlaidų pavadinimas į
bendrąsias vykdymo išlaidas). Klausimas dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos,
patvirtintos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432, 67
punkto teisėtumo ir atitikimo buvo sprendžiamas administracinėje byloje
Nr. I7-7/2004. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 6 d.
sprendime pripažinta, kad šios redakcijos instrukcijos 67 straipsnio 3
papunktis neprieštarauja CPK 609 straipsniui. Todėl mano, kad prašymo
dalis dėl Instrukcijos 34.2 punkto ir 38 punkto 1 lentelės atitikties CPK 609
straipsniui turėtų būti atmesta (ABTĮ 111 str. 2 d. 2 p.).
3. Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punktas, 38 punkto 1 lentelė
atitinka CPK 583 straipsnio 1 dalį ir yra priimti teisės aktų nustatyta tvarka.
Vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, ir
atlyginimas antstoliui už darbą, reglamentuoti Instrukcijos 34 punkto 2 dalyje
bei 38 punkto 1 lentelėje, skirti antstolio atlyginimui už darbą ir priimti taikant
CPK 609 straipsnį. Visos minėtos išlaidos yra susijusios su visų sprendimų
vykdymu, jos yra visų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos, kaip tai numatyta
CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte. Rengiant Sprendimų vykdymo
instrukciją, buvo laikomasi nuomonės, kad bendrosios vykdymo išlaidos
turi padengti antstolių realiai patiriamas faktines išlaidas, t. y. bendrąsias
vykdomųjų bylų vedimo išlaidas – vykdomųjų bylų užvedimo, jų baigimo,
archyvavimo, saugojimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, interesantų
priėmimo sąnaudas; darbo užmokesčio išlaidas – antstolio, antstolio padėjėjų,
buhalterio, kitų antstolių kontorų darbuotojų; bei bendrosios paskirties išlaidas
– patalpų įsigijimo ar nuomos, patalpų eksploatavimo, turto nusidėvėjimo,
antstolio kontoros veiklos organizavimo ir valdymo, transporto priemonių
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įsigijimo ir išlaikymo, kuro, kanceliarinių prekių įsigijimo sąnaudas, ryšių
(telekomunikacijų) paslaugas, įmokas Lietuvos antstolių rūmams (antstolio
narystės mokestis Lietuvos antstolių rūmams), atlyginimą už naudojimąsi
duomenų bazėmis (VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“ ir pan.), privalomąjį
antstolio civilinės atsakomybės draudimą, banko išlaidas ir kt.).
4. Tuo atveju, jeigu būtų sprendžiamas klausimas dėl Instrukcijos 34.2
punkto atitikimo CPK 609 straipsnio 1 daliai, teisingumo ministerija pažymi,
kad, kaip matyti iš CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkto, CPK nurodytų
vykdymo išlaidų sąrašas nėra baigtinis. Pagal Civilinio proceso kodekse
nustatytų teisės normų formuluotę, vykdymo išlaidomis gali būti laikomos ir
kitos išlaidos, kurios, nors ir nėra susijusios su konkrečiu antstolio procesinių
veiksmų atlikimu, bet yra apskritai susijusios su visų sprendimų vykdymu
(antstolio funkcijų vykdymu, vykdomųjų dokumentų vykdymu). Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkte nurodytos vykdymo išlaidos pagal turinį
nenustato naujų išlaidų, nenumatytų CPK 609 straipsnio 1 dalyje, o tik jas
apibendrina ir suskirsto į tris pagrindines grupes, kategorijas, atsižvelgiant
į jų pobūdį, ar jos nuolatinės ar kintamos. Kadangi nėra apibrėžtos CPK 609
straipsnio 1 dalies 1−7 punktuose nurodytų vykdymo išlaidų sąvokos (šiuose
punktuose nurodomas išlaidų turinys, o ne apibrėžiamos sąvokos), vykdymo
išlaidų sąrašas nėra išsamus (CPK 609 str. 1 d. 8 p.), o įstatymų leidėjas paveda
vykdymo išlaidų dydį nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje (CPK 609
str. 2 d.), darytina išvada, jog Sprendimų vykdymo instrukcijoje nedraudžiama
vartoti kitas sąvokas, grupuojant, suskirstant vykdymo išlaidas ir nustatant jų
dydį.
5. Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad šio
Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomas
teisingo apmokėjimo už darbą principas. Antstolio ir skolininko, taip pat
antstolio ir išieškotojo nei darbo santykiai, nei sutartiniai santykiai nesieja.
Darbo kodeksas vykdymo proceso, antstolių ir proceso dalyvių tarpusavio
santykių nereguliuoja. Antstolio kontora nėra civilinių teisinių santykių,
įskaitant ūkinę komercinę veiklą, subjektas (Antstolių įstatymo 18 str. 2 d.).
Antstolis neturi darbo santykių nei su kontora, nei su jokiu kitu juridiniu ar
fiziniu asmeniu, neveikia pagal darbo sutartį ir negali būti prilyginamas
darbuotojui. Užsiimdamas profesine veikla, antstolis siekia iš savo veiklos
ne tik padengti išlaidas, bet ir uždirbti pelno, kuris priklauso nuo jo veiklos
efektyvumo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendžia klausimą dėl
norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje
byloje, teisėtumo, nėra teisinio pagrindo vertinti ne darbo teisinius santykius
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reglamentuojančios Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 punkto atitikimą
Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui (ABTĮ 111 str. 1 d.).
6. Priimant Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punktą bei 38
straipsnio 1 lentelę, vadovaujantis CPK nustatytomis vykdymo procesą
reglamentuojančiomis normomis, buvo hipotetiškai įvertinta, kiek būtinų
vykdymo veiksmų, vykdant išieškojimus nuo 10 iki 50 Lt, reikės atlikti,
kiek bus skirta šiems veiksmams darbo laiko ir sąnaudų. Vykdymo išlaidų
apskaičiavimo ir priteisimo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis
CPK įtvirtintais ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), teisingumo, protingumo
ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) bei skolininko ir antstolio interesų
pusiausvyros principu, todėl antstolis yra įpareigotas planuoti efektyvių
vykdymo veiksmų atlikimą ir nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis bei jam
suteiktais įgaliojimais.
IV.
Rengiant bylą nagrinėti teisme, taip pat buvo gautas trečiojo
suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimas,
kuriame pateikti argumentai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34.2 ir 38 punktais nustatytas teisinis reglamentavimas Klaipėdos
miesto apylinkės teismo nurodytoms įstatymų nuostatoms neprieštarauja.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija savo poziciją dėl norminio akto
teisėtumo grindžia šiais argumentais:
1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nurodytų vykdymo
išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes dėl objektyvių priežasčių (antstolių ir
vykdomų dokumentų įvairovės, jų vykdymo specifikos, patiriamų išlaidų
įvairovės ir kt.) neįmanoma pateikti išsamaus ir viską apimančio vykdymo
išlaidų sąrašo. Todėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo
išlaidos yra skirstomos ne pagal konkrečias rūšis, o atsižvelgiant į jų pobūdį,
t. y. ar jos yra nuolatinės, ar kintamos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 609 straipsnio 1 dalies 1−7 punktuose nurodytas konkrečias vykdymo
išlaidas taip pat galima atitinkamai priskirti vienai iš 34 punkte nurodytų
vykdymo išlaidų kategorijų, kaip ir kitas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas vykdymo išlaidas.
Kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 dalyje
nurodytos vykdymo išlaidos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte
skirstomos ne pagal rūšis, o pagal jų pobūdį, todėl Sprendimų vykdymo
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instrukcijos 34 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 583 straipsnio 1 daliai ir 609 straipsnio 1 daliai.
2. Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 2 dalyje yra reglamentuota,
kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato
instrukcija. Minimo kodekso 583 straipsnio 1 dalis nustato, kad šią
instrukciją tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vadovaujantis
šiomis nuostatomis, valstybė nustato vykdymo išlaidų dydžius instrukcijoje.
Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkte yra reglamentuota, kad
išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 litų, šios
vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bei transporto išlaidos
neskaičiuojamos, o 38 punkto 1 lentelėje yra nustatyta, kad jei išieškotina suma
iki 10 litų, tai bendrosios vykdymo išlaidos yra 30 litų, o atlyginimas antstoliui
už vykdomojo dokumento įvykdymą yra 20 litų. Toks vykdymo išlaidų dydžių
reglamentavimas taip pat yra vykdymo išlaidų dydžių nustatymas, o ne
ribojimas antstoliui gauti nustatytą sumą už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą.
3. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje yra
nustatyta, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė
suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo,
dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis,
vykdydamas savo funkcijas, nėra darbo santykiuose su jokiais asmenimis ir
nedirba pagal darbo sutartis, todėl jis negali būti laikomas darbuotoju, kuris
gauna atlyginimą. Už antstolio vykdomas funkcijas yra mokama Sprendimų
vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka ir dydžiais.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Dėl norminio teisės akto teisėtumo tyrimo apimties
Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d.
nutarties rezoliucinėje dalyje suformuluotas prašymas ištirti, ar Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352
patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkto ir 38 punkto 1
lentelės dalys, kuriuose nustatytos bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimo
antstoliui dydis ir įtvirtinti apribojimai antstoliui gauti atlyginimą už atskirų
vykdymo veiksmų atlikimą išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo
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10 iki 50 litų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Tačiau iš nutartyje išdėstytų argumentų matyti, kad pareiškėjui
iš tiesų abejonių sukėlė Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto ta
apimtimi, kuria numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas,
atitiktis CPK 609 straipsnio 1 daliai ir 583 straipsnio 1 daliai bei Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34.2 punkto ir 38 punkto 1 lentelės dalių, kuriuose
nustatytos bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimo antstoliui dydis ir
įtvirtinti apribojimai antstoliui gauti atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų
atlikimą išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų,
atitiktis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
nagrinėjamoje byloje Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 ir 38 punktų
nuostatų atitiktį pareiškėjo nurodytoms įstatymų nuostatoms tirs pirmiau
minėta pareiškėjui faktiškai kilusių abejonių apimtimi.
Pažymėtina, kad tiek Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto bei
38 punkto, tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnio
1 dalies nuostatos nuo kreipimosi momento buvo pakeistos, o nutartyje
jų tiksli redakcija nenurodyta, tad Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi individualios bylos aplinkybes
(ginčijamo akto taikymo momentą), patikslina Klaipėdos miesto apylinkės
teismo kreipimąsi. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
tirs Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu
Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto
(teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija)
atitiktį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 daliai
(2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-743 redakcija) ir 583 straipsnio 1
daliai bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkto (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) ir 38 punkto 1 lentelės
(teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) dalių,
kuriuose nustatytos bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimo antstoliui dydis ir
įtvirtinti apribojimai antstoliui gauti atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų
atlikimą išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų,
atitiktį Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
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VI.
Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) numatyto vykdymo išlaidų
skirstymo į trijų rūšių išlaidas atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 609 straipsnio 1 daliai (2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-743
redakcija)
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, be kita ko, ginčija Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto (teisingumo
ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) ta apimtimi,
kuria numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas, atitiktį
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 daliai
(2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-743 redakcija).
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkto atitiktis įstatymų nuostatoms buvo tirta
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. I146-4/2009. Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjamu
atveju prašoma ištirti tos pačios redakcijos nuostatų teisėtumą, dėl kurių
kreiptasi ir minėtoje administracinėje byloje Nr. I146-4/2009, t. y. Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkto (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d.
įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) atitiktį CPK 609 straipsnio 1 dalies
(2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-743 redakcija) normoms. Paminėtoje
byloje išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad vien tai, jog Sprendimų
vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos suskirstytos į tris grupes:
bendrąsias vykdymo išlaidas, vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo
veiksmų atlikimu, ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo
dalies) įvykdymą, o CPK 609 straipsnio 1 dalyje toks suskirstymas tiesiogiai
neįvardytas, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad tarp CPK 609 straipsnio
1 dalies ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto yra prieštaravimas.
Todėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) numatytas vykdymo išlaidų
skirstymas atitinka CPK 609 straipsnio 1 dalį (2002 m. vasario 28 d. įstatymo
Nr. IX-743 redakcija).
Kaip matyti iš to, kas paminėta, nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija
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teisės normų, dėl kurių atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai jau buvo
pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. I146–4/2009, teisėtumą. Remiantis
Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi ir
101 straipsnio 2 punktu, ši aplinkybė yra pagrindas nutraukti pradėtą norminio
administracinio akto teisėtumo tyrimo teiseną dalyje dėl Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34 punkto (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 redakcija) ta apimtimi, kuria numatytas vykdymo išlaidų skirstymas
į trijų rūšių išlaidas, atitikties CPK 609 straipsnio 1 daliai (2002 m. vasario 28 d.
įstatymo Nr. IX-743 redakcija).
VII.
Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) numatyto vykdymo išlaidų
skirstymo į trijų rūšių išlaidas atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 583 straipsnio 1 daliai
Civilinio proceso kodekso 583 straipsnio „Vykdymo proceso teisinis
reglamentavimas“ 1 dalyje nustatyta: „Šio Kodekso VI dalyje nustatyto
vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo
instrukcija. Šią instrukciją tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“.
Nors pareiškėjas prašo ištirti, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte
numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas neprieštarauja
CPK 583 straipsnio 1 daliai, tačiau iš nutarties motyvų matyti, jog
pareiškėjui abejonių sukėlė Instrukcijos 34 punkto (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) atitiktis CPK 583 straipsnio
1 dalies 1 sakiniui: „Šio Kodekso VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų
taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija“.
Tiriant Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto (teisingumo
ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) atitiktį CPK 583
straipsnio 1 daliai, paminėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. kovo 20 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. I146–4/2009 konstatavo, jog prieštaravimo tarp
CPK 583 straipsnio 1 dalies ir Sprendimo vykdymo instrukcijos 34 punkto
(teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) ta
apimtimi, kuria numatytos bendrosios išlaidos, nėra.
Dar daugiau, ginčijamos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto
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(teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija)
atitiktis CPK 583 straipsnio 1 dalies 1 sakinyje įtvirtintoms nuostatoms buvo
tiriama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 12 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. I444-1/2010. Šiame sprendime Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo,
kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) numatytas vykdymo išlaidų
skirstymas į trijų rūšių išlaidas neprieštarauja CPK 583 straipsnio 1 daliai.
Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad byla dalyje dėl pareiškėjo prašymo
ištirti, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktas (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) ta apimtimi, kuria
numatytas vykdymo išlaidų skirstymas į trijų rūšių išlaidas, neprieštaravo CPK
583 straipsnio 1 daliai, nutrauktina.
VIII.
Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkto (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) ir 38 punkto 1 lentelės
(teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) dalių,
kuriuose nustatytos bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimo antstoliui dydis ir
įtvirtinti apribojimai antstoliui gauti atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų
atlikimą išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų,
atitikties Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui
Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo prašyme keliama abejonė,
ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkte (teisingumo ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) ir 38 punkte esančioje 1
lentelėje (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352
redakcija) nustatytas vykdymo išlaidų dydis, pagal kurį, pasak pareiškėjo,
bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą ir vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu
išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, priklauso
nuo išieškotinos sumos dydžio ir vykdymo išlaidų dydžiai yra nustatyti
neatsižvelgiant į konkrečioje vykdomojoje byloje būtinas antstolio darbo ir
laiko sąnaudas bei būtinus atlikti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje,
neprieštaravo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies
6 punkte įtvirtintam teisingo apmokėjimo už darbą principui. Pareiškėjo
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manymu, nustatant apmokėjimo už atliktus darbus dydį, neatsižvelgiant į
konkrečiam darbui reikalingas darbo ir laiko sąnaudas, būtinų atlikti vykdymo
veiksmų kiekį ir apimtį, šis principas nėra įgyvendinamas.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Sprendimo vykdymo instrukcijos
38 punkto 1 lentelės, kurioje nustatytos bendrosios išlaidos ir atlyginimo
antstoliui dydis, atitiktis Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui
buvo tirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. I146-4/2009. Šiame sprendime išplėstinė
teisėjų kolegija, be kita ko, konstatavo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos
38 punkto 1 lentelė (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R352 redakcija) neprieštarauja Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Todėl nagrinėjamu atveju, vadovaujantis ABTĮ 114 straipsnio 1 dalimi ir
101 straipsnio 2 punktu, byla dalyje dėl Sprendimo vykdymo instrukcijos 38
punkto 1 lentelės (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R352 redakcija), kurioje nustatytos bendrosios išlaidos ir atlyginimo antstoliui
dydis, atitikties Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui, nutrauktina.
Toliau išplėstinė teisėjų kolegija pasisakys tik dėl Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34.2 punkto (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyti apribojimai antstoliui gauti
atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą išieškojimuose, kuriuose
išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, atitikties Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos
darbo kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su Darbo kodekse
ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų
įgyvendinimu ir gynyba (DK 1 str. 1 d.). Darbo teisinių santykių subjektai yra
darbuotojas (DK 15 str.) ir darbdavys (DK 16 str.). Darbuotoju laikytinas fizinis
asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą bei dirbantis pagal darbo sutartį
už atlyginimą (DK 15 str.).
Nors antstolius skiria ir atleidžia teisingumo ministras (Antstolių
įstatymo 8 str. 1 d.), nei jų, nei antstolio ir vykdymo proceso dalyvių nesieja
darbo teisiniai santykiai. Antstoliai yra nepriklausomi nuo vykdymo proceso
dalyvių ir juos su vykdymo proceso dalyviais sieja ne paklusimas nustatytai
darbo tvarkai (DK 93 str.), o kooperavimosi, demokratiškumo ir kiti principai
(Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).
Pagal Antstolių įstatymą (2002 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. IX-876
redakcija, taip pat ir su vėlesniais pakeitimais) antstolis yra valstybės įgaliotas
asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių
aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas
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funkcijas (2 str. 1 d.). Aiškinant šį teisinį reguliavimą būtina pažymėti, kad
antstolio, kaip privataus asmens, vykdoma savarankiška veikla, nors ją ir
sudaro veiksmai, patenkantys į viešosios valdžios prerogatyvas, negali būti
aiškinama tokiu būdu, jog valstybė būtų laikoma jo darbdaviu. Tokią poziciją
pagrindžia ir Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 7 d. nutarimas ir jame
suformuluota oficiali konstitucinė doktrina. Šiame nutarime Konstitucinis
Teismas nurodė, kad antstoliai nėra valstybės (ar savivaldybės) tarnautojai ir
verčiasi savarankiška profesine (privačia) veikla, tačiau jų funkcijas, kitą veiklą
bei įgaliojimus apibrėžia įstatymai. Šiame kontekste paminėta ir tai, kad už
įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant antstolio funkcijas,
už kuriuos taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė, antstolis atsako
kaip valstybės pareigūnas (Antstolių įstatymo 16 str. 2 d.). Apibendrinant
konstatuota, kad antstolio profesija – tai valstybės kontroliuojama profesija, t. y.
toks viešąjį interesą užtikrinančių funkcijų vykdymas, kai tai daro savarankiška
profesine (privačia) veikla besiverčiantys asmenys (už atlygį), o jiems šias
funkcijas vykdyti perdavusi valstybė turi kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos.
Taigi, atsižvelgus į paminėtą, antstolis negali būti pripažintas darbuotoju
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 15 straipsnio prasme, kurio darbdaviu
būtų laikoma valstybė: jo veikla yra reglamentuota specialaus Antstolių
įstatymo, Civilinio proceso kodekso, Sprendimų vykdymo instrukcijos, o
ne Darbo kodekso nuostatomis. Tokios pačios praktikos laikomasi ir kitose
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I146-4/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I4441/2010).
Kadangi antstolio veikla vykdant sprendimus nepatenka į Darbo kodekso
reglamentavimo sritį, jo santykiams su vykdymo proceso dalyviais Darbo
kodekso nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimo už darbą principus,
netaikytinos. Todėl negali būti ir prieštaravimo tarp Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34.2 punkto (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyti apribojimai antstoliui gauti
atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą išieškojimuose, kuriuose
išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, ir Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6
punkto.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 114 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 2 punktu, 115 straipsnio 1
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dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti,
kad
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministro
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo
instrukcijos 34.2 punktas (teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo
Nr. 1R-352 redakcija) ta apimtimi, kuria buvo nustatyti apribojimai antstoliui
gauti atlyginimą už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą išieškojimuose,
kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, neprieštaravo Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Likusioje dalyje norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo bylą
nutraukti.
Sprendimas neskundžiamas.

1.6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
(2007 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija) 28 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3
daliai bei 1536 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
daliai
Administracinė byla Nr. A502-4/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. liepos 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant atsakovo atstovei E. A.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
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bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą
dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje
prašymą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl norminio akto
teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba, atsakovas,
apeliantas) 2004 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T-186 patvirtino Kauno
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (toliau – ir Reglamentas).
2007 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimu Nr. T-201 buvo naujai išdėstytas
Reglamento 28 punktas bei Reglamentas papildytas XV1 skyriumi „Kolegija“
(1531-15322 punktais). Šis Tarybos sprendimas 2007 m. gegužės 16 d. buvo
paskelbtas dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Laikinoji sostinė“.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje (toliau – ir pareiškėjas)
kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė ištirti, ar Reglamento
28 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog Taryba savo veiklą tarp posėdžių
tęsia Kolegijoje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 3 daliai, bei ar Reglamento 1536 punktas neprieštarauja Vietos
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 daliai.
Pareiškėjas nurodė, kad Reglamento 28 punkte nustatyta, jog
Tarybos veikla tarp Tarybos posėdžių tęsiama Komitetuose, Kolegijoje
ir tarybos nariams bendraujant su rinkėjais, o Reglamento 1536 punkte
įtvirtinta nuostata, kad Kolegija, nepažeisdama kitų savivaldybės institucijų
kompetencijos, gali svarstyti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų
projektus dėl detaliųjų planų tvirtinimo supaprastinta tvarka, taip pat dėl
savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo, Tarybos
sprendimų projektus dėl detaliųjų planų tvirtinimo ir kitus klausimus; šiais
klausimais Kolegija priima rekomendacinius nutarimus. Pareiškėjas nurodė,
kad Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalis aiškiai numato, kad
savivaldybės tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama savivaldybės tarybos
komitetuose bei tarybos nariams bendraujant su rinkėjais, o pagal minėto
įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, savivaldybės tarybos kolegija tarybos pavedimu
gali vykdyti tik šio įstatymo 17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktuose nustatytus
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savivaldybės tarybos įgaliojimus. Tokios Vietos savivaldos įstatymo nuostatos
reiškia, kad Reglamentas turi detalizuoti Kolegijos veiklos organizavimą, bet ne
plėsti įstatyme apibrėžtą kompetenciją, taip pat negali keisti Kolegijos statuso,
prilygindamas Kolegiją komitetams. Pareiškėjas nurodė, kad viešojoje teisėje
galima tai, kas tiesiogiai nurodyta įstatymuose, o kas nenurodyta – draudžiama
atlikti. Todėl Kolegija negali svarstyti kitokių klausimų nei nurodyta Vietos
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje, taigi ir priimti jokių kitokių
sprendimų ar rekomendacinių nutarimų.
Atsakovas su pareiškėjo prašymu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio
1 punktą savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimas yra išimtinė
savivaldybės tarybos kompetencija. Įstatymų leidėjas savivaldybės tarybai, kaip
kolegialiai institucijai, suteikė diskrecijos teisę nusistatyti savivaldybės tarybos
kolegijos darbo tvarką. Atsakovas nurodė, kad Reglamento 1536 punkto
nuostatos yra grindžiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu,
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu, kurie nustato viešumo ir
teisėtų visos bendruomenės interesų prioriteto principus. Reglamento 15321
punktas numato, kad Kolegijos posėdžiai yra atviri. Reglamento 1536 punkte
nurodyti Kolegijos svarstytini klausimai yra susiję su savivaldybės vykdomomis
funkcijomis. Reglamento 1536 punktas nesuteikia Kolegijai jokių valdingų
įgaliojimų, o tik nustato savivaldybės administravimo subjektų priimamų
sprendimų projektų viešo svarstymo formą ir būdą. Kolegija gali turėti tik
patariamosios institucijos statusą, todėl Reglamento 1536 punkte ir numatyta,
kad svarstomais klausimais Kolegija priima tik rekomendacinius nutarimus.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 8 d. sprendimu
pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies. Teismas pripažino Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-186
„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“ 1536 punktą prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 daliai ir nusprendė šį punktą laikyti panaikintu. Teismas pripažino
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201
„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 15 d. sprendimo
Nr. T-186 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento
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patvirtinimo“ pakeitimo“ 28 punktą teisėtu ir prašymo dalį dėl šio punkto
panaikinimo atmetė. Teismas taip pat nusprendė paskelbti savo sprendimą
leidinyje „Valstybės žinios“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Laikinoji
sostinė“.
Teismas, vertindamas Reglamento 1536 punkto atitiktį Vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 daliai, nurodė, kad Reglamento 1536 punkte nustatyta:
„Kolegija, nepažeisdama kitų savivaldybės institucijų kompetencijos, gali
svarstyti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl
detaliųjų planų tvirtinimo supaprastinta tvarka, taip pat dėl savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo, Tarybos sprendimų
projektus dėl detaliųjų planų tvirtinimo ir kitus klausimus. Šiais klausimais
Kolegija priima rekomendacinius nutarimus“. Vietos savivaldos įstatymo
18 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui
iš savivaldybės tarybos narių gali sudaryti savivaldybės tarybos kolegiją ir
nustatyti jos narių skaičių. Savivaldybės taryba gali pavesti kolegijai vykdyti šio
įstatymo 17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktuose nustatytus savivaldybės tarybos
įgaliojimus“. Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktuose
nustatyta tokia savivaldybės tarybos kompetencija: priimti sprendimus
dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių socialinių,
kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir
prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo; mero
siūlymu, spręsti dėl savivaldybės tarybos sekretoriato bei mero politinio
(asmeninio) pasitikėjimo (jei sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų
pareigybių steigimo, nustatyti jų skaičių; kasmet nustatyti savivaldybės
tarybos narių, valstybės tarnautojų mokymo prioritetus. Teismas nurodė, kad
savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje ir
įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos. Minėtas Vietos savivaldos įstatymo
18 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas reiškia, kad savivaldybės
tarybai savo įgaliojimų laikui nusprendus sudaryti vidinį struktūrinį padalinį –
kolegiją, kolegijai gali būti perduotos (deleguotos) ne bet kurios, o tik įstatymu
nustatytos savivaldybės tarybos funkcijos. Vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 dalies norma yra imperatyvaus pobūdžio ir negali būti aiškinama
plečiamai. Nagrinėjamu atveju prašomu ištirti Reglamento 1536 punktu,
pažeidžiant įstatymo viršenybės principą, nepagrįstai išplečiamos Tarybos
struktūrinio padalinio – Kolegijos funkcijos.
Teismas, vertindamas Reglamento 28 punkto atitiktį Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 3 daliai, nurodė, kad pareiškėjas prašė ištirti, ar
Reglamento 28 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog savivaldybės taryba
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savo veiklą tarp posėdžių tęsia Kolegijoje, neprieštarauja Vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 3 daliai. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
3 dalyje nustatyta: „Savivaldybės tarybos veikla tarp tarybos posėdžių
tęsiama savivaldybės tarybos komitetuose bei tarybos nariams bendraujant
su rinkėjais“. Teismas nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas reiškia, kad savivaldybės tarybai
savo įgaliojimų laikui nusprendus sudaryti vidinį struktūrinį padalinį –
kolegiją, kolegijai gali būti perduotos įstatymu nustatytos savivaldybės
tarybos funkcijos. Kolegijos darbo ir posėdžių organizavimo tvarką nustato
savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (Vietos savivaldos įstatymo 18 str.
2 d.). Tokiu teisiniu reguliavimu nėra draudžiama arba paneigiama kolegijos
veiklos galimybė tarp savivaldybės tarybos posėdžių. Todėl laikytina, kad
Reglamento 28 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog Taryba savo veiklą
tarp posėdžių tęsia Kolegijoje, neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 3 daliai.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d. sprendimo dalį, kuria teismas
nusprendė pripažinti Reglamento 1536 punktą prieštaraujančiu Vietos
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 daliai ir laikyti šį punktą panaikintu,
pareiškėjo prašymo dalį dėl Reglamento 1536 punkto pripažinimo neteisėtu
atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pripažino neteisėtu
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201
1536 punktą, tačiau tokio punkto šiame sprendime nėra. Atsakovas nurodo,
kad jis nesutinka su teismo motyvais dėl Reglamento 1536 punkto neteisėtumo.
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino esminės
aplinkybės, jog ginčijamu Reglamento punktu Kolegijai nėra suteikti jokie
valdingi įgaliojimai, o Kolegijai suteikta teisė priimti tik rekomendacinius
nutarimus. Tuo tarpu imperatyviosios įstatymo normos nustato ir riboja tik
savivaldybės institucijų įgaliojimus priimti privalomus sprendimus. Taigi
ginčijamu Reglamento punktu Kolegijai nesuteikiama teisė priimti privalomus
sprendimus. Tokiu būdu šis punktas negali būti laikomas prieštaraujančiu
įstatymui. Atsakovas nurodo, kad Reglamento 1536 punkte nurodyti Kolegijos
svarstytini klausimai yra susiję išimtinai su savivaldos funkcijų įgyvendinimu.
Reglamento 1536 punktas nesuteikia Kolegijai jokių valdingų įgaliojimų,
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o tik nustato savivaldybės administravimo subjektų priimamų sprendimų
projektų viešo svarstymo formą ir būdą. Administracinius teisės aktus, kurie
yra privalomi savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje
esantiems subjektams, svarstytais klausimais priima įgaliotos savivaldybės
institucijos. Taigi Taryba, įgyvendindama Konstitucijos laiduojamą
savivaldos teisę, šiuo atveju pasirinko tam tikrų savivaldai didelę reikšmę
turinčių klausimų svarstymo būdą, o skundžiamas pirmosios instancijos
teismo sprendimas pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintus principus, neleistinai
nurodydamas savivaldos vidaus veiklos formas. Atsakovas nurodo, kad
pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog iki teismo posėdžio
dienos jau buvo įvykę 14 Kolegijos posėdžių, kuriuose buvo svarstyti 462
klausimai, o Vyriausybės atstovas nesikreipė nei į savivaldybę, nei į teismą
dėl kokių nors Kolegijos neteisėtų aktų ar vėliau priimtų įgaliotų savivaldybės
institucijų privalomų teisės aktų. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, jog
Vyriausybės atstovas neskundė kaip prieštaraujančių įstatymui kitų Tarybos
sprendimų, kuriais buvo nustatyta Kolegijos teisė svarstyti klausimus,
nenustatytus Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnyje. Atsakovas nurodo, kad
savivaldybės tarybai yra suteikta teisė nustatyti savivaldybės tarybos veiklos
reglamente kitas savivaldybės tarybos veiklos formas, kurios nenumatytos
įstatyme (Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 2 d., 13 str.). Įstatymas nenumato
galimybės savivaldybės tarybai steigti vidinius struktūrinius padalinius,
todėl savivaldybės tarybos kolegija nelaikytina vidiniu struktūriniu tarybos
padaliniu. Kolegija laikytina patariamąja institucija, kuriai siekiant realizuoti
savivaldybės interesus, savivaldybės taryba paveda svarstyti tam tikrus
klausimus ir priimti rekomendacinius nutarimus.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą
atmesti. Taip pat pareiškėjas prašo ištaisyti pirmosios instancijos teismo
sprendime esantį rašymo apsirikimą ir teismo sprendimo rezoliucinėje
dalyje nurodyti: „pripažinti Kauno miesto savivaldybės tarybos
2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2004 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Kauno miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 11 punktu
patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 1536 punktą
prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 daliai ir laikyti jį
panaikintu“.
Pareiškėjas nurodo, kad apeliacinio skundo teiginiai, jog pirmosios
instancijos teismas pripažino neteisėtu Kauno miesto savivaldybės tarybos
2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201 1536 punktą, kurio šiame
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sprendime nėra, nagrinėjamu atveju neturi esminės reikšmės. Teismo
sprendimo rezoliucinės dalies formuluotėje tiesiog yra rašymo apsirikimas,
kuris gali būti ištaisytas. Pareiškėjas nurodo, kad jis sutinka su teismo
nuomone, jog savivaldybės tarybos kolegijai gali būti perduotos ne bet kurios,
o tik įstatymu nustatytos savivaldybės tarybos funkcijos. Net ir įstatyme
nenumatytų klausimų perdavimas tik svarstyti savivaldybės tarybos kolegijai
bei suteikimas jai teisės priimti dėl tokių klausimų tik rekomendacinius
nutarimus laikytinas Vietos savivaldos įstatymo pažeidimu. Tokių papildomų
procedūrų numatymu yra nepagrįstai kišamasi į teisės aktais konkrečiai
reglamentuotą kitų savivaldybės institucijų veiklą, priimant sprendimus, ir
tuo iš esmės yra įtvirtinamas biurokratizmas, t. y. nustatomos nereikalingos
formalios procedūros, sudarančios sąlygas vilkinti klausimų sprendimą.
Pareiškėjas taip pat nurodo, kad jis, kaip Vyriausybės atstovas, šioje byloje
teisėtai naudojasi Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme įtvirtinta
teise kreiptis į teismą dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto
norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo, jei tokio akto teisėtumas jam kelia
abejonių.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Dėl Reglamento 28 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Taryba savo
veiklą tarp posėdžių tęsia Kolegijoje, atitikties Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 3 daliai
Pareiškėjas, kreipdamasis į Kauno apygardos administracinį teismą, prašė
ištirti, ar Reglamento 28 punktas (Tarybos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo
Nr. T-201 redakcija) neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio
3 daliai. Reglamento 28 punkte numatyta, kad Tarybos veikla tarp Tarybos
posėdžių tęsiama Komitetuose, Kolegijoje ir Tarybos nariams bendraujant
su rinkėjais. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog
savivaldybės tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama savivaldybės tarybos
komitetuose bei tarybos nariams bendraujant su rinkėjais. Pareiškėjo nuomone,
taip Kolegijos statusas nepagrįstai buvo prilygintas Komitetų statusui.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarime
buvo konstatuota, jog pagal Konstituciją, inter alia jos 119 straipsnio 1 ir
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4 dalis, savivaldybių tarybos, įgyvendinančios Konstitucijos laiduojamą
savivaldos teisę, gali sudaryti savo vidinius struktūrinius padalinius ir jog
tokie savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai turi padėti užtikrinti
savivaldybių tarybų darbą, teikdami rekomendacijas savivaldybių taryboms
jų kompetencijai priskirtais klausimais ir pan., tačiau negali savivaldybių
tarybų kompetencijai priskirtais klausimais priimti galutinių sprendimų. Tame
pačiame Konstitucinio Teismo nutarime buvo pabrėžta, kad pagal Konstituciją
savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai negali būti traktuojami
kaip tokie, per kuriuos teritorinės bendruomenės įgyvendina savivaldos teisę,
t. y. kaip tokie, kurie prilygtų savivaldybių taryboms ar pakeistų savivaldybių
tarybas, inter alia tuo aspektu, kad perimtų tam tikrų savivaldybių tarybų, kaip
atitinkamų teritorijų gyventojų atstovybių, kompetencijai priskirtų įgaliojimų
vykdymą.
Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje inter alia numatyta,
kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš savivaldybės tarybos narių
gali sudaryti savivaldybės tarybos kolegiją ir nustatyti jos narių skaičių.
Sudarymo požiūriu Konstitucinis Teismas savivaldybės tarybos kolegiją
prilygino savivaldybių tarybų komitetams, t. y. struktūriniams savivaldybių
tarybų padaliniams. Taigi tiriamu aspektu, t. y. atskirai nevertinant Reglamento
1536 punkte Kolegijai suteiktos kompetencijos (kuri iš esmės yra patariamojo
pobūdžio), nėra pagrindo konstatuoti, jog Reglamente detalizavus, kad Taryba
savo veiklą tarp posėdžių tęsia Kolegijoje, t. y. – pagal sudarymo tvarką –
savo struktūriniame padalinyje, buvo pažeista Vietos savivaldos įstatymo 13
straipsnio 3 dalis. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje
paliktinas nepakeistas, tik ištaisytinas jame padarytas rašymo apsirikimas
– Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 daliai neprieštaraujančiu
pripažintinas Reglamento 28 punktas (Tarybos 2007 m. gegužės 10 d.
sprendimo Nr. T-201 redakcija).
Dėl Reglamento 1536 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 daliai
Pareiškėjas, kreipdamasis į Kauno apygardos administracinį teismą, prašė
ištirti, ar Reglamento 1536 punktas (Tarybos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo
Nr. T-201 redakcija) neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 daliai. Reglamento 1536 punkte numatyta, kad Kolegija, nepažeisdama
kitų Savivaldybės institucijų kompetencijos, gali svarstyti Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl detaliųjų planų tvirtinimo
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supaprastinta tvarka, taip pat dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo lėšų skyrimo, Tarybos sprendimų projektus dėl detaliųjų planų
tvirtinimo ir kitus klausimus; šiais klausimais Kolegija priima rekomendacinius
nutarimus. Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog
savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš savivaldybės tarybos narių gali
sudaryti savivaldybės tarybos kolegiją ir nustatyti jos narių skaičių ir jog
savivaldybės taryba gali pavesti kolegijai vykdyti šio įstatymo 17 straipsnio
15, 19 ir 20 punktuose nustatytus savivaldybės tarybos įgaliojimus. Pareiškėjo
nuomone, taip nepagrįstai buvo išplėsta Kolegijos kompetencija, t. y. jai buvo
suteikta daugiau įgaliojimų, nei numato Vietos savivaldos įstatymas. Taigi
iš esmės jis prašė ištirti Reglamento 1536 punkto atitiktį Vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad savivaldybės
taryba gali pavesti kolegijai vykdyti šio įstatymo 17 straipsnio 15, 19 ir 20
punktuose nustatytus savivaldybės tarybos įgaliojimus.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
2008 m. lapkričio 28 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I444-4/2008
konstatavo, kad teisės akto, kuriam galimai prieštarauja ginčijamas norminis
administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) turi įtakos nagrinėjamai
norminio administracinio akto teisėtumo bylai. Pažymėtina, kad Konstitucinis
Teismas 2010 m. kovo 31 d. nutarimu Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalies nuostatą ta apimtimi, kuria buvo nustatyta, jog savivaldybės taryba gali
pavesti savivaldybės tarybos kolegijai, sudarytai iš tarybos narių, vykdyti šio
įstatymo 17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktuose nustatytus savivaldybės tarybos
įgaliojimus, pripažino prieštaraujančia Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 4
dalims. Pirmiau minėtame sprendime Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo taisyklę, kad tais atvejais, kai
dėl norminio administracinio akto teisėtumo patikros kreipiasi Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110
straipsnyje išvardinti subjektai, išskyrus teismus, t. y. kai inicijuojama abstrakti
norminio administracinio akto teisėtumo patikra, teisės akto, kuriam galimai
prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas, panaikinimas
(pakeitimas) daro norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalima,
kadangi pripažinimas, kad ginčijamas norminis administracinis aktas
prieštaravo nebegaliojančiam įstatymui ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės
norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio visuomeniniams
santykiams: toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų nagrinėjama individuali
byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu, ir norminio administracinio
akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą nagrinėjantis teismas. Taigi
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tokiu atveju administraciniams teismams yra priskiriama tirti tik galiojančių
norminių administracinių aktų teisėtumą galiojantiems įstatymams ar
Vyriausybės norminiams aktams (ABTĮ 101 str. 1 p.).
Manytina, kad analogiškai turėtų būti vertinama ir tokia situacija, kai
teisės aktas ar jo nuostata, kuriam galimai prieštarauja ginčijamas norminis
administracinis aktas, pripažįstami prieštaraujančiais Konstitucijai. Pagal
Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis)
arba kitas Lietuvos Respublikos Seimo aktas (ar jo dalis), Lietuvos Respublikos
Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos
dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad
atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Nagrinėjamu atveju
į Kauno apygardos administracinį teismą, inicijuodamas abstrakčią norminio
administracinio akto teisėtumo patikrą, kreipėsi Vyriausybės atstovas Kauno
apskrityje, o ne individualią bylą nagrinėjantis teismas. Konstitucinio Teismo
2010 m. kovo 31 d. nutarimas, kuriuo atitinkama Vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 dalies nuostata buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, buvo
paskelbtas 2010 m. balandžio 3 d. (Žin., Nr. 38-1794).
Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais bei atsižvelgdama į faktinę
situaciją, teisėjų kolegija administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjo prašymo
ištirti, ar Reglamento 1536 punktas atitinka Vietos savivaldos įstatymo 18
straipsnio 1 dalį, nutraukia. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ištaisytinas
pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas rašymo apsirikimas –
administracinė byla nutrauktina dėl Reglamento 1536 punkto (Tarybos
2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201 redakcija) atitikties Vietos
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti
iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 8 d.
sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria buvo pripažinta, kad Kauno
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 1536 punktas (Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-186
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„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“ redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 daliai, panaikinti ir šioje dalyje administracinę bylą
nutraukti. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti
įvedimo“ (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimo Nr. T2-427 redakcija) ir Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-137 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 sprendimo Nr. T2-427 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo
Nr. T2-123 ,,Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“
pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo ir papildymo“ atitikties Rinkliavų
įstatymo (2005 m. gruodžio 8 d. įstatymo Nr. X-431 redakcija) 11 straipsnio
1 dalies 6 punktui, Žemės įstatymo (2006 m. liepos 18 d. įstatymo
Nr. X-773 redakcija) 7 straipsniui, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (2006 m. liepos 18 d. įstatymo
Nr. X-771 redakcija) 4 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 6 straipsniui, Vietos
savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija)
4 straipsnio 6 ir 12 punktams, 48 straipsniui, Mokesčių administravimo
įstatymo (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) 3
straipsnio 2 daliai, Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo Nr. IX-736 redakcija) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams
Administracinė byla Nr. A662-1354/2010
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus
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Bakavecko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Osvaldui Martinkui,
atsakovo atstovei G. E.,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovams J. P. ir G. N.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario P. G. apeliacinį
skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario P. G. pareiškimą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai,
tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Nacionalinės žemės tarnybos
Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovui Klaipėdos apskrityje, Viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis
transportas“ dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys P. G. prašymu (I t., b.
l. 6−10) ir patikslintu prašymu (II t., b. l. 5-9) kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą, prašydamas:
1) ištirti, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimas Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti
įvedimo“ bei jį papildantys ir keičiantys sprendimai (2008 m. birželio 6 d.
sprendimas Nr. T2-215; 2008 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T2-373;
2008 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T2-427; 2009 m. kovo 27 d. sprendimas
Nr. T2-137) (toliau – ir Sprendimas) atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 ir 12 dalis, 48 straipsnį, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 dalis, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo 7 straipsnį, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1
punktą, 6 straipsnį;
2)
panaikinti
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
tarybos
2007 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos
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automobiliams statyti įvedimo“ bei jį papildančius ir keičiančius sprendimus
(2008 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. T2-215; 2008 m. spalio 30 d. sprendimą
Nr. T2-373; 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T2-427; 2009 m. kovo 27 d.
sprendimą Nr. T2-137) kaip neteisėtus iš esmės, savo turiniu prieštaraujančius
aukštesnės galios teisės aktams.
Nurodė, kad skundžiamas Sprendimas (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais) yra neteisėtas ir nepagrįstas, pažeidžiantis asmenų teises ir
teisėtus interesus. Prašyme dėstoma, kad skundžiamu Sprendimu atsakovas
nuo 2009 m. sausio 1 d. įvedė vietinę rinkliavą automobilių vairuotojams
(valdytojams) už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis
automobiliams statyti Klaipėdos mieste. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
(toliau – ir Konstitucija) 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybių
tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines
rinkliavas, tačiau savivaldybės taryba, nustatydama vietines rinkliavas, yra
griežtai ribojama įstatymo nuostatų. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
pateikia išsamų ir baigtinį sąrašą objektų, už kuriuos gali būti nustatoma
vietinė rinkliava. Rinkliavų nustatymą reglamentuoja viešosios teisės normos,
tad jos niekaip negali būti aiškinamos plečiamai. Mano, kad atsakovas viršijo
savo įgaliojimus ir pažeidė Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11
straipsnio 1 dalies 6 punktą, nes apmokestino ne atskiras vietas automobiliams
statyti, bet visą Klaipėdos miesto teritoriją. Pažymi, kad skundžiamu
Sprendimu Klaipėdos miestas yra padalintas į keturias zonas: geltonąją
(centrinėje miesto dalyje); raudonąją (senamiestyje); žaliąją (pajūryje); baltąją
(visa Klaipėdos miesto teritorija, išskyrus raudonosios, geltonosios, žaliosios
zonų teritorijas). Automobilio statymas yra apmokestinamas kiekvienoje iš
aukščiau nurodytų zonų. Vadinasi, automobilio stovėjimas apmokestintas ne
konkrečiose savivaldybės tarybos nustatytose vietose, bet absoliučiai visame
mieste. Teigia, kad teritorijos zonų apmokestinimas vietine rinkliava Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatyme nenumatytas.
Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
nuostatomis, galiojusiomis bylai aktualiu laikotarpiu, taip pat Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395 patvirtintų
Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo,
keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių 1 punktu, Lietuvos Respublikos
nekilnojamo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais,
nurodo, kad skundžiamu Sprendimu pasisakyta dėl apmokestinimo objektų
(žemės bei statinių – gatvių), nepriklausančių atsakovui. Teigia, kad Klaipėdos
miesto teritorija (zonos) nėra ir nebuvo perduota Klaipėdos miesto savivaldybei.
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Prašyme teigiama, kad atsakovas Spendimu faktiškai įvedė ne rinkliavą
automobilių valdytojams (vairuotojams) už automobilių statymą tam tikrose
Klaipėdos miesto zonose, tačiau mokestį, tokiu būdu viršydamas savo
įgaliojimus. Pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2
straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o rinkliava yra įmoka
už tam tikrą suteiktą paslaugą. Teigia, kad tokią praktiką formuoja Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas (pvz., administracinės bylos Nr. A1933/2004, A16-1036/2006). Pažymi, kad skundžiamu Sprendimu nustatyta
rinkliava nėra atlygintinio pobūdžio mokėjimas, nes atsakovas jokių paslaugų
miesto bendruomenei (automobilių valdytojams/vairuotojams) neteikė,
nepasirūpino įrengti vietas automobiliams statyti, jas sutvarkyti, rekonstruoti ar
pan. Anot pareiškėjo, pagal skundžiamo Sprendimo esmę, atsakovas įvedė tiesiog
mokestį – nustatė piniginę prievolę, taip grubiai pažeisdamas tiek Konstitucijos
67 straipsnio 15 dalį, tiek Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo nuostatas, pagal kurias mokestis gali būti nustatytas tik įstatymu.
Patikslintame prašyme nurodoma, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu, tik savivaldybės
taryba turi teisę nustatyti vietas automobiliams statyti, už kurias gali būti
renkama rinkliava. Tuo tarpu Sprendimu Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
įstatymo jai suteiktą teisę nustatyti vietas automobiliams statyti perleido viešajai
įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61
patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ miestų gatvės klasifikuojamos į greito
eismo (A), pagrindines (B), aptarnaujančias (C), pagalbines (D). Šio reglamento
2 lentelėje („Gatvės erdvės panaudojimo reikalavimai“) nurodyti skirtingi
reikalavimai automobilių statymui, priklausomai nuo gatvės kategorijos. Anot
pareiškėjo, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, pavesdama automobilių
statymo vietas nustatyti viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“,
sudarė sąlygas nesilaikyti ir šio reglamento reikalavimų, tokiu būdu
pažeisdama įstatymus ir poįstatyminius aktus, piliečių teises bei apsunkindama
susipažinimą su priimtais sprendimais ir jų apskundimą.
Pareiškėjas papildomame prašyme pažymi, kad Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 12 punktas nustato, kad
vietos savivalda yra grindžiama žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir
gerbimo principu. Taip pat numatyta, kad savivaldybės institucijų ar valstybės
tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir
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laisvių, lygių galimybių. Pažymi, kad žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės
yra deklaruojamos Konstitucijoje. Konkrečiu atveju, anot pareiškėjo, svarbi
Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis. Pareiškėjo manymu, skundžiamas
Sprendimas pažeidžia konstitucinę žmogaus teisę dirbti, laisvai pasirinkti savo
darbą bei verslą. Atsakovas, kaip viešojo administravimo institucija, ignoruoja
pareigą remti asmens ūkines pastangas, riboja jo iniciatyvą. Pareiškėjas pažymi,
kad Sprendime jokios išimtys nepadarytos asmenims, kurie dirba geltonojoje,
raudonojoje ir žaliojoje zonose. Sprendimas lemia tai, kad asmuo nebėra laisvas
rinktis savo darbo vietą, nes dirbti raudonojoje, geltonojoje ar žaliojoje miesto
zonoje asmeniui yra finansiškai nuostolinga.
Taip pat prašyme atkreipiamas dėmesys į tai, jog skundžiamas
Sprendimas pažeidžia apmokestintų zonų gyventojų interesus. Sprendimo
18.2.5. bei 18.3.6. punktuose nustatyta, kad rinkliavos dydis už leidimą
automobilių valdytojams (vairuotojams), deklaravusiems gyvenamąją vietą
apmokestintoje gatvėje, yra 15 Lt metams už vieną transporto priemonę.
Numatyta, jog vienas leidimas išduodamas tik vienam asmeniui, deklaravusiam
gyvenamąją vietą tame pačiame gyvenamojo namo bute (ar vieno buto
name), o jeigu tame pačiame bute (ar vieno buto name) gyvenamąją vietą
yra deklaravęs daugiau kaip vienas asmuo, leidimas išduodamas tik vienam
asmeniui (asmenų, deklaravusių tą pačią gyvenamąją vietą, bendru sutarimu
arba tam, kuris pirmasis kreipėsi į savivaldybės administraciją). Įtvirtinta, kad
namų, kuriems išduodami leidimai, sąrašą nustato savivaldybės administracija.
Anot pareiškėjo, toks atsakovo sprendimas aiškiai pažeidžia teises tų
gyventojų, kurie yra vieno buto gyventojai (pvz., šeima) ir turi daugiau nei
vieną automobilį. Tokiu būdu atsakovas sudarė situaciją, kad šeima, turinti/
valdanti daugiau nei vieną automobilį, yra baudžiama finansine prasme už
automobilių kiekio perviršį. Atsakovas, anot pareiškėjo, neturi įgaliojimų ir
negali reguliuoti, kiek automobilių vienas asmuo ar asmenų šeima gali turėti ir/
ar valdyti. Pažymi, kad namų kiemuose automobilius stato ne vien gyventojai,
bet ir visi kiti automobilių valdytojai, kurie nėra suinteresuoti mokėti rinkliavą
už mašinos statymą apmokestintoje zonoje. Jei namo gyventojas neranda
vietos savo namo kieme automobiliui pastatyti, jis yra priverstas statyti mašiną
apmokestintoje vietoje už tą patį tarifą, kaip ir visi automobilių valdytojai
(vairuotojai), t. y. ne lengvatinėmis sąlygomis. Tokiu būdu Sprendimas
pažeidžia asmenų, gyvenančių apmokestintoje gatvėje esančiame name,
teises bei teisėtus interesus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnyje įtvirtintus savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo,
bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, žmogaus
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teisių ir laisvių užtikrinimo bei gerbimo principus, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės,
proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atsiliepime su pareiškėjo
patikslintu prašymu nesutiko (II t., b. l. 91−97), prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Pažymėjo, kad papildomo prašymo reikalavimai yra nekonkretūs – neaišku, ar
pareiškėjas abejoja viso ginčijamo norminio akto teisėtumu, ar tik atskirų šio
norminio administracinio akto punktų teisėtumu.
Nurodė,
kad
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
taryba,
2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos
automobiliams statyti įvedimo“ įvesdama vietinę rinkliavą, nustatė vietas
automobiliams statyti, nurodydama konkrečias gatves, aikštes. Šiuo sprendimu
patvirtintų nuostatų 18 punktu nustatė, kad Klaipėdos miesto vietos
automobiliams statyti yra suskirstytos į zonas (Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-427 redakcija), ir nustatė
skirtingą rinkliavos dydį, kuris buvo susietas su vietos automobiliams statyti
buvimu vienoje ar kitoje miesto teritorijoje (zonoje). Teigė, kad tokį teisinį
reguliavimą pasirinko, atsižvelgdama į vietos sąlygas, aplinkybes, siekdama
aiškesnio ir paprastesnio reglamentavimo. Be to, miesto teritorijų suskirstymas
į zonas pasirinktas atsižvelgiant ir į tai, kad sprendimo įgyvendinimas susijęs su
kelio ženklais. Kelio ženklas Nr. 541 „Stovėjimo zona“ nurodo, kad transporto
priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo.
Klaipėdos mieste įrengti būtent tokie nurodomieji ženklai su papildomomis
lentelėmis. Iš to, anot atsakovo, akivaizdu, kad rinkliava nustatyta už vietas
automobiliams statyti, o diferencijuota, atsižvelgiant į šių vietų buvimą vienoje
ar kitoje miesto dalyje, t. y. konkrečioje zonoje.
Nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog Klaipėdos miesto
savivaldybės taryba teisę nustatyti vietas automobiliams statyti perleido viešajai
įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“. Klaipėdos miesto savivaldybės
taryba 3 punktu nustatė, kad mokamų vietų automobiliams statyti išdėstymą
<...> nustato Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“. Atsakovas
pabrėžia, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba dar 2006 m. rugsėjo 28 d.
sprendimu Nr. T2-308, kuriuo buvo patvirtintas Klaipėdos miesto automobilių
laikymo sistemos sukūrimo priemonių planas, nustatė, jog vietinė rinkliava
turi būti įvesta. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius
2007 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. AD 1-2305 pavedė Klaipėdos miesto
savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijai atlikti Klaipėdos miesto gatvių
ženklinimo schemos, įvedant rinkliavą už mokamą automobilių laikymą,
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parengimo ir darbų atlikimo pirkimą atviro supaprastinto konkurso būdu,
patvirtino konkurso sąlygas. Minėtoje schemoje išdėstytos automobilių
stovėjimo vietos, ji suderinta su Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos
komisariato Eismo priežiūros skyriumi, Klaipėdos miesto savivaldybe.
Atsižvelgdama į tai, teigė, kad ginčijamas norminis aktas neprieštarauja
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Atsakovas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 6 punkto turinio analizės pagrindu (teisės normą
analizuojant ir aiškinant tiek lingvistiniu, tiek ir teologiniu metodu),
darytina išvada, kad tais atvejais, kai savivaldybės institucijų veikla ir priimti
sprendimai atitinka specialiųjų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte
įtvirtintas teisėtumo principas nėra pažeidžiamas. Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 12 punkte įtvirtintas žmogaus teisių ir laisvių
užtikrinimo ir gerbimo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ar
valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo
teisių ir laisvių, lygių galimybių, yra bendrasis specialiųjų principų atžvilgiu.
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į vietos savivaldos
principus, specialiuosius principus, įvertindama tai, kad dalis automobilių
valdytojų (vairuotojų) naudojasi nuolatinėmis (tomis pačiomis) vietomis
automobiliams statyti, įvesdama vietinę rinkliavą, diferencijavo ir renkamą
rinkliavą. Abonementų leidimų sistema visose vietose buvo įvesta, atsižvelgiant
į visuomenės, verslininkų pageidavimus. Pažymi, kad vieni subjektai turi
suformuotą žemės sklypą su klientams ir darbuotojams skirtomis automobilių
stovėjimo vietomis ar požeminėmis automobilių stovėjimo vietomis
(daugiaaukščiais garažais), t. y. moka žemės ar žemės nuomos mokestį,
tvarko teritoriją, investuoja į infrastruktūros priežiūrą ir t. t., o kiti – ne, todėl
akivaizdžiai patiria mažesnes sąnaudas. Taigi vietinė rinkliava sudarė panašias
sąlygas subjektams, veikiantiems vienoje teritorijoje.
Atsakovas dėl pareiškėjo nurodytų argumentų, susijusių su Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktais,
pažymėjo, kad toks nuostatų 31 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas dėl
leidimo gyventojams išdavimo buvo nustatytas, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ 10 lentelės „Automobilių stovėjimo vietų minimalus
skaičius“ 1.1. punktą (redakcija, galiojusi skundžiamo norminio akto priėmimo
metu), kuriame nustatyta, kad minimalus automobilių stovėjimo vietų prie
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daugiabučių namų skaičius – 1+0,2 vienam butui. Taigi ginčijamu norminiu
aktu nustatytas teisinis reguliavimas, anot atsakovo, atitinka realią situaciją
mieste, protingumo, teisingumo ir proporcingumo principus.
Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48
straipsnis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3
straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas nereglamentuoja ir nereguliuoja rinkliavų teisinių santykių, todėl
tiriamas norminis aktas objektyviai negali jiems prieštarauti. Taip pat pabrėžia,
kad valstybės rinkliavos sąvokos apibrėžime yra įtvirtintas atlygintinumo už
teikiamas paslaugas principas, o vietinės rinkliavos apibūdinime to nėra, todėl
darytina išvada, kad vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos nustatyta įmoka
už Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytus rinkliavos objektus.
Atsakovas pabrėžė, kad Rinkliavų įstatymas nesieja vietinės rinkliavos
su rinkliavos objektų valdymo teise. Vietinė rinkliava siejama su jos galiojimu
savivaldybės teritorijoje (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str.). Be to, Lietuvos
Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo
2 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės jų nuosavybėn priskirtą, bet dar
neperduotą valstybės turtą valdo patikėjimo teise. Toks turtas pagal šio
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punkto pastraipą „a“ yra ir gatvės, ir vietinės
reikšmės keliai su visais jiems priklausančiais statiniais (tiltais, viadukais,
požeminėmis bei antžeminėmis perėjomis, laiptais, atramos sienelėmis,
visuomeninio keleivinio transporto stotelėmis, paviljonais, kelių eismo
reguliavimo techninėmis priemonėmis, inžinerine įranga, lietaus kanalizacijos
tinklais bei komunikacijomis, automobilių parkavimo ir saugojimo
aikštelėmis).
Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis
transportas“ atsiliepime į papildomą prašymą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Teigė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimas Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“
(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) yra teisėtas, priimtas nepažeidžiant
įstatymų. Pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atsiliepime išdėstytai
nuomonei ir nurodytiems motyvams (t. II, b. l. 113−114).
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 26 d.
sprendimu (t. III, b. l. 115–126) patikslintą pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą.
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Dėl skundžiamo Sprendimo atitikimo Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio
1 dalies 6 punktui teismas, įvertinęs minėto įstatymo nuostatų turinį,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktus išaiškinimus (nutartis
administracinėse bylose Nr. A11-1574/2005, Nr. A5-1276/2006, Nr. A5561333/2008), atmetė pareiškėjo argumentus, kad vietinė rinkliava, nustatyta
skundžiamu Sprendimu, turi būti atlygintinio (kompensacinio) pobūdžio, t. y.
savivaldybė turi teikti tam tikras paslaugas miesto bendruomenei (automobilių
valdytojams/vairuotojams). Teismas pažymėjo, kad yra būtina laikytis teisės
aiškinimo taisyklių, suformuluotų jau išnagrinėtose analogiškose, iš esmės
panašiose bylose. Anot teismo, pareiškėjo nurodyta Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartis Nr. Al-933/2004
šioje byloje neturi teisinės reikšmės, nes joje buvo nagrinėjamas kitoks
teisinis santykis – savivaldybės teisė nustatyti sankcijas už vietinės rinkliavos
mokėjimo taisyklių pažeidimą. Taip pat pažymėjo, kad teisinės reikšmės šioje
byloje neturi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 15 d.
nutartis Nr. A16-1036/2006, nes šioje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl
subjekto, turinčio pareigą mokėti vietinę rinkliavą. Teismas vadovavosi
minėtomis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis bylose
Nr. A11-1574/2005, Nr. A5-1276/2006 bei Nr. A556-1333/2008 ir konstatavo,
kad vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos nustatyta įmoka už teisę atlikti
tam tikrus veiksmus, verstis tam tikra veikla. Teismas nurodė, kad pareiškėjas
nepagrįstai argumentuoja, jog automobilio statymas yra apmokestinamas
kiekvienoje iš skundžiamame Sprendime nurodytų zonų, t. y. automobilio
stovėjimas apmokestintas ne konkrečiose savivaldybės tarybos nustatytose
vietose, bet visame mieste. Pažymėjo, kad įvertinus Sprendimų nuostatas bei
jo 4-6 prieduose pateiktus žemėlapius, kuriuose pažymėtos aptariamos zonos,
matyti, jog zonos neapima visos Klaipėdos miesto teritorijos, o tik senamiestį,
centrinę dalį bei dalį pajūrio. Teismas konstatavo, kad lingvistiškai aiškinant
Sprendimo 3 punkto formuluotę, vietinė rinkliava nustatyta ne zonose, o
gatvėse ir aikštėse, priklausančiose šioms zonoms. Teismas padarė išvadą,
kad mokamos vietos automobiliams statyti yra suskirstytos į zonas tam,
kad būtų galima nustatyti skirtingus rinkliavų dydžius. Teismas pažymėjo,
kad toks diferencijavimas yra savivaldybės tarybos diskrecija, be to, yra
objektyviai pateisinamas, atsižvelgiant į siekį pagerinti miesto ekologinę
būklę, sumažinti automobilių srautus. Dėl skundžiamo Sprendimo atitikimo
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 daliai,
teismas pažymėjo, kad minėtas įstatymas nereglamentuoja ir nereguliuoja
rinkliavų teisinių santykių, todėl ginčijamas norminis aktas objektyviai
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negali prieštarauti šiai teisės normai. Dėl skundžiamo Sprendimo atitikimo
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsniui, Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 6 straipsniui, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 48 straipsniui, teismas pažymėjo, kad pareiškėjas
Sprendimo neteisėtumą grindė tuo faktu, kad gatvės, kuriose nustatyta
vietinė rinkliava, nepriklauso savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise,
todėl savivaldybė negalėjo apmokestinti jai nepriklausančio turto. Teismas,
įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, t. y. tai, kad skundžiamu Sprendimu
nustatyta rinkliava atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškintus vietinės
rinkliavos požymius, konstatavo, kad minėtame įstatyme savivaldybės
tarybos teisė nustatyti vietines rinkliavas siejama su rinkliavos galiojimu
savivaldybės teritorijos ribose, tačiau ne su tuo, kad objektai, už kurių
naudojimąsi nustatoma rinkliava, priklausytų savivaldybei nuosavybės ar
patikėjimo teise. Dėl skundžiamo Sprendimo atitikimo Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 ir 12 dalims, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, teismas,
įvertinęs minėtų normų turinį, konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, priimdama skundžiamą norminį teisės
aktą, pažeidė minėtose normose įtvirtintus viršenybės, nepiktnaudžiavimo
valdžia, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo
principus. Teismas tokią išvadą padarė, atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo
nustatyta, jog skundžiamas aktas prieštarauja Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ar kitų teisės aktų
nuostatoms. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad asmuo esą nebėra
laisvas rinktis savo darbo vietos, nes dirbti raudonojoje, geltonojoje ar
žaliojoje miesto zonose asmeniui yra finansiškai nuostolinga, rinkliavomis
yra ribojama galimybė šeimoje turėti daugiau nei vieną automobilį. Šiuo
aspektu pažymėjo, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei
veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o 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.
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III.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 161−164),
kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2009 m. spalio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimą
Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“ bei
jį papildančius ir keičiančius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimus (2008 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. T2-215; 2008 m. spalio 30 d.
sprendimą Nr. T2-373; 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T2-427;
2009 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T2-137) kaip neteisėtus iš esmės, savo
turiniu prieštaraujančius aukštesnės galios teisės aktams. Nurodo, kad
Klaipėdos apygardos administracinis teismas netinkamai aiškino ir taikė
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnį, argumentavo savo
sprendimą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kuria pagal
pritaikytų bylų faktines aplinkybes, nebuvo galima remtis šioje byloje, ir
priešingai – nepagrįstai netaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
suformuotų teisės aiškinimo taisyklių bylose, kurios ratio decidendi sutampa su
nagrinėjama byla. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, jog skundžiamas
Sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio
1 dalies 6 punktą, pažymėjo, kad vietinės rinkliavos nustatymas yra visiška
savivaldybės tarybos diskrecija. Anot apelianto, tokias išvadas teismas padarė,
nepagrįstai vadovaudamasis tik Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartimis bylose Nr. A11-1574/2005, Nr. A5-1276/2006 bei Nr. A556-1333/2008,
kaip ratio decidendi sutampančiomis su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis,
bet nemotyvavo, kodėl jo nurodytose Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo bylose Nr. Al-933/2004 bei Nr. A16-1036/2006 suformuotos teisės
aiškinimo taisyklės šioje byloje yra netaikytinos, be pagrindo atsisakė jomis
vadovautis. Apeliantas pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo suformuota praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda. Skirtingose
bylose buvo skirtingai aiškintas vietinės rinkliavos sąvokos turinys: vienais
atvejais vietinei rinkliavai priskiriamas atlygintinumo požymis, o kitais – ne,
todėl mano, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turėtų pašalinti
šį neaiškumą ir pasisakyti, ar vietinė rinkliava pagal savo teisinę prigimtį yra
kompensacinio pobūdžio mokėjimas.
2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad skundžiamo
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Sprendimo 3 punktu rinkliava nustatyta ne zonose, o gatvėse ir aikštėse,
priklausančiose šioms zonoms. Anot apelianto, iš minėtos nuostatos aiškiai
matyti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nustatė vietinę rinkliavą ne
už vietas automobiliams statyti, bet už „teritorijų zonas“. Minėto Sprendimo
3.1.-3.3. punktai tik apibrėžia zonų ribas, o pridėtos schemos ir gatvių sąrašai
nenustato konkrečių mokamų vietų automobiliams statyti. Teigia, kad
Klaipėdos savivaldybės taryba, apmokestindama ne konkrečias atskiras vietas
automobiliams statyti, bet ištisas Klaipėdos miesto zonas, viršijo jai suteiktą
kompetenciją. Anot apelianto, atsakovas nenustatė, nepatvirtino jokios
schemos, kurioje būtų nustatytos mokamos vietos automobiliams statyti.
Priešingai, teisę nustatyti mokamų vietų automobiliams statyti išdėstymą
delegavo viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“. Pažymi, kad
rinkliavų nustatymą reglamentuoja viešosios teisės normos ir todėl jos
negali būti aiškinamos plečiamai. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
nenumato teritorijų ar zonų apmokestinimo vietine rinkliava, kaip nenumato
ir savivaldybės tarybos teisės pavesti apmokestinamų vietų nustatymą kitam
subjektui – Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6
punktas aiškiai nurodo, kad savivaldybės taryba pati privalo nustatyti vietas
automobiliams statyti, kurios bus apmokestinamos vietine rinkliava. Atkreipia
dėmesį, kad teismas net nepasisakė dėl viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis
transportas“ atsakovo suteiktų teisių ir pareigų.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į apeliacinį
skundą (II t., b. l. 170−172) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą
palikti nepakeistą. Pateikiami tokie nesutikimo su apeliaciniu skundu
argumentai:
1. Pareiškėjo teiginys, kad apmokestintos ne vietos automobiliams statyti,
o Klaipėdos miesto zonos, nepagrįstas. Anot atsakovo, rinkliava nustatyta už
vietas automobiliams statyti, o diferencijuota, atsižvelgiant į šių vietų buvimą
vienoje ar kitoje miesto dalyje, t. y. konkrečioje zonoje.
2. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Klaipėdos miesto
savivaldybės taryba delegavo teisę nustatyti mokamas vietas automobiliams
statyti viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“. Pabrėžia, kad
mokamų vietų automobiliams statyti nustatymas ir nustatytų mokamų vietų
automobiliams statyti išdėstymo nustatymas yra visiškai skirtingus uždavinius
ir tikslus, funkcijas įgyvendinantys veiksmai: mokamų vietų automobiliams
statyti nustatymas tiesiogiai susijęs su teise nustatyti vietinę rinkliavą, tuo
tarpu nustatytų mokamų vietų automobiliams statyti išdėstymo nustatymas –
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eismo organizavimo funkcija. Rinkliavą už naudojimąsi nustatytomis vietomis
automobiliams ir pačias vietas nustatė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
3. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog
pareiškėjo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys
nagrinėjamoje byloje neturi teisinės reikšmės, nes jos skiriasi savo faktinėmis
aplinkybėmis, ir pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartimis administracinėse bylose Nr. A11-1574/2005, Nr. A556-1333/2008,
kuriose nustatyta, kad vietinei rinkliavai, skirtingai nei valstybės rinkliavai,
priešingai nei teigia pareiškėjas, nėra būdingas atlygintinumas ir kompensacinis
pobūdis. Pabrėžia, kad norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo
specifika inter alia pasireiškia tuo, kad tiriant norminio administracinio akto
teisėtumą nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo klausimas, o tik
siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja įstatymui
ar Vyriausybės norminiam aktui. Pažymi, kad aukštesnės instancijos teismo
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) suformuotos teisės aiškinimo
taisyklės tokio pobūdžio bylose (bylose dėl norminio akto teisėtumo), kuriose
nėra keliamas fakto klausimas, o ginčas kyla iš esmės tik dėl teisės aiškinimo,
paprastai svarbios, atsižvelgiant ne į faktines bylos aplinkybes, t. y. ne į tai, kad tos
faktinės aplinkybės būtų vienodos ar panašios, o į aplinkybes, sąlygojusias vienokį
ar kitokį teisės aiškinimo taisyklių suformavimą, t. y. į tai, kokį teisinį santykį
nagrinėdamas, aukštesnės instancijos teismas suformavo šias taisykles.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas netenkintinas.
Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pareiškėjas Lietuvos
Respublikos Seimo narys P. G. prašo ištirti Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos
automobiliams statyti įvedimo“, pakeisto ir papildyto Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo
Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“ pakeitimo“,
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2373 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“
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pakeitimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d.
sprendimu Nr. T2-427 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos
automobiliams statyti įvedimo“ pakeitimo ir papildymo“ bei Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-137 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 sprendimo
Nr. T2-427 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimo Nr. T2-123 ,,Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“
pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo ir papildymo“ (toliau – ir Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos sprendimai), teisėtumo.
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų atitikties Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo (2000 m. birželio 13 d. įstatymo Nr. VIII1725 redakcija) (toliau – ir Rinkliavų įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 6
punkte (2005 m. gruodžio 8 d. įstatymo Nr. X-431 redakcija) nustatytiems
reikalavimams
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte reglamentuota,
kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines
rinkliavas inter alia už naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės
reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų
ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą,
tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus).
Pažodinis ginčijamų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų
nuostatų aiškinimas suponuoja vienareikšmišką išvadą, jog minėtais teisės
aktais yra įtvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas
nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis
vietomis automobiliams statyti, t. y. formos atžvilgiu atitinka Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte savivaldybės tarybai suteiktų
įgalinimų apibrėžtį. Apeliantas teigia, kad Klaipėdos miesto savivaldybės
taryba skundžiamais norminiais aktais faktiškai įvedė ne vietinę rinkliavą,
bet privalomąjį mokėjimą, taip iš esmės kvestionuodamas priimtų Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos sprendimų turinio atitikimą nurodytai įstatymo
normai. Savo nuomonę grindžia tuo, kad įvestas mokėjimas neturi privalomo
vietinės rinkliavos elemento – atlygintinumo už paslaugas. Atsižvelgdama į
tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija laiko, kad bylos teisingam išsprendimui yra
reikšmingas vietinės rinkliavos sąvokos išaiškinimas.
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Kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas, minėtu klausimu
yra svarbi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ankstesnėse bylose
suformuota praktika. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. įstatymo redakcija Nr. X-1685),
yra būtina laikytis teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų jau išnagrinėtose
analogiškose, iš esmės panašiose bylose. Šiuo aspektu pastebėtina, kad
ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog teismų
precedentai yra teisės šaltiniai – auctoritate rationis; rėmimasis precedentais yra
vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje
įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga. Todėl teismų precedentai
negali būti nemotyvuotai ignoruojami (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimą).
Atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo esmę, prima facie paminėtina
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, priimta administracinėje
byloje Nr. A556-1333/2008. Joje teisėjų kolegija, spręsdama, ar Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl
automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2
ir 2.3 punktai bei šio sprendimo 1 punktu patvirtintos Automobilių stovėjimo
vietų nustatymo taisyklės neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 11 straipsniui
tuo aspektu, kad jais apmokestintas į vietinių rinkliavų sąrašą nepatenkantis
objektas, analizavo nustatyto mokėjimo, įvardinto kaip kompensacija, teisinę
prigimtį ir jo atitiktį Rinkliavų įstatyme įtvirtintiems vietinės rinkliavos
požymiams. Pažymėjo, kad nustatyta kompensacija už neįrengiamas
automobilių stovėjimo vietas pagal paskirtį atitinka Rinkliavų įstatyme
nustatytą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškintą
vietinės rinkliavos požymį, nes tai yra mokėjimas už savivaldybės suteikiamą
teisę (šiuo atveju – teisę neatlikti tam tikrų veiksmų). Minėtoje nutartyje buvo
atsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 18 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-574/2005 pateiktą vietinės rinkliavos
sampratą. Joje, aiškindama vietinės rinkliavos ir valstybės rinkliavos santykį,
teisėjų kolegija konstatavo, kad vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos
nustatyta įmoka už teisę atlikti tam tikrus veiksmus, verstis tam tikra veikla,
kurie konkrečiai nurodyti Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, t. y. esminis
vietinės rinkliavos elementas – įmokos už savivaldybės tarybos suteikiamą
teisę (apibrėžtą Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje), o ne įmokos
už teikiamas paslaugas nustatymas. Analogiška išvada padaryta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 8 d. nutartyje Nr. A51276/2006. Minėtoje nutartyje teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos
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teismo pasirinktam sisteminiam vietinės rinkliavos sampratos aiškinimo būdui
ir jo pagrindu padarytai išvadai, kad vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos
nustatyta įmoka už teisę atlikti tam tikrus veiksmus, verstis tam tikra veikla,
kurie konkrečiai nurodyti Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio l dalyje, t. y. esminis
vietinės rinkliavos elementas – įmokos už savivaldybės tarybos suteikiamą teisę.
Apeliantas teigia, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika šiuo klausimu yra prieštaringa, vadovaujasi šiomis Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartimis – Nr. Al-933/2004 bei Nr. A161036/2006, iš kurių, anot jo, galima daryti išvadą, jog vietinė rinkliava – įmoka
už savivaldybės tarybos suteikiamą paslaugą, o ne teisę. Teisėjų kolegija su šiais
argumentais nesutinka.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas jau minėtame
2007 m. spalio 24 d. nutarime yra pažymėjęs, jog remtis teismų precedentais
reikia itin apdairiai. Anot jo, 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. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra
keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti
vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu
precedentu. Taip pat atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus
turinčius reikšmės veiksnius, kaip antai: į tai, ar atitinkamas precedentas
atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į sprendimo
argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo sudėtį (į tai, ar
atitinkamą sprendimą priėmė vienas teisėjas, ar teisėjų kolegija, ar išplėstinė
teisėjų kolegija, ar visa teismo (jo skyriaus) sudėtis); į tai, ar dėl ankstesnio
teismo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus
reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus
atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt.
Atsižvelgdama į minėtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
pateiktas precedentų konkurencijos sprendimo taisykles, teisėjų kolegija
palaiko pirmosios instancijos teismo argumentus, kad nagrinėjamo klausimo
aspektu būtina vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
administracinėse bylose Nr. A11-1574/2005, A5-1276/2006 bei A556-1333/2008
priimtomis nutartimis, kaip ratio decidendi sutampančiomis su nagrinėjamos
bylos aplinkybėmis. Precedentinę galią sprendžiamu klausimu, t. y. dėl
atlygintinumo už teisę, o ne už paslaugą, kaip vietinės rinkliavos esminio
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elemento požymio, turi būtent minėtose Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartyse pateiktos Rinkliavų įstatymo nuostatų, reglamentuojančių
valstybės ir vietinės rinkliavų nustatymą, aiškinimo ir taikymo taisyklės.
Teisėjų kolegija taip pat palaiko pirmosios instancijos teismo argumentus
dėl sprendimo nesivadovauti apelianto nurodyta teismų praktika. Aptariamoji
teisinė situacija nėra analogiška teisinei situacijai, nagrinėtai bylose, kuriose
buvo priimtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. Al933/2004 bei Nr. A16-1036/2006. Minėtose bylose vietinės rinkliavos sąvoka
nebuvo apibrėžta, buvo pateikta pačios rinkliavos, kaip mokėjimo, samprata,
ją iš esmės atskleidžiant per valstybinės rinkliavos sąvoką, bet nevertinant
vietinės rinkliavos, kaip rinkliavos rūšies, prigimties, jos esminių elementų, nes
nagrinėjamų bylų kontekste šis klausimas nebuvo aktualus. Pirmojoje byloje
buvo sprendžiama vietinės rinkliavos atribojimo nuo sankcijos problema, todėl
reikšmingas buvo tik pats atlygintinumo požymis, nesigilinant, kokia konkrečia
forma jis pasireiškė (mokėjimo už suteiktas paslaugas ar teisę atlikti tam tikrus
veiksmus). Šis klausimas nebuvo iškeltas ir antrojoje byloje, kurioje vietinės
rinkliavos teisėtumas buvo ginčijamas tinkamo mokėjimo subjekto kontekste,
netiriant paties mokėjimo esmės.
Taigi atsižvelgiant į nagrinėjamai bylai aktualią Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo suformuotą praktiką, konstatuotina, jog Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta vietinė rinkliava nėra
siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas, o tai savo ruožtu lemia, jog
apelianto nurodomas atlygintinumo už suteiktas paslaugas įvesto mokėjimo
atžvilgiu nebuvimas nesudaro pagrindo teigti, kad skundžiamais Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos sprendimais įvesta vietinė rinkliava (mokėjimas
už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti
Klaipėdos mieste) pagal paskirtį yra mokestis, kuris gali būti nustatytas ir
reglamentuojamas tik įstatymo lygmenyje.
Iš pateikto papildomo prašymo ir apeliacinio skundo argumentacijos
matyti, kad apeliantui abejonės dėl ginčijamų norminių teisės aktų nuostatų
atitikties Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktui kilo ne tik
dėl pačios nustatytos vietinės rinkliavos esmės, bet dėl ja apmokestinamo
dalyko ribų. Teigiama, jog Klaipėdos miesto savivaldybės taryba viršijo savo
įgaliojimus, nes vietine rinkliava apmokestino ne atskiras vietas automobiliams
statyti, bet visą Klaipėdos miesto teritoriją, t. y. ištisas zonas, taip pat nepagrįstai
apmokestino objektus, kurių ji nevaldo nuosavybės ar patikėjimo teise.
Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą vietinės rinkliavos
apibrėžimą (nurodyta, kad vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu
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nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje), minėto
įstatymo 12 straipsnį (kuriame nurodyta savivaldybės tarybos teisė nustatyti
vietinę rinkliavą ir tvirtinti vietinės rinkliavos nuostatus), 13 straipsnio 1
dalį (kurioje nurodyta, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės
rinkliavos nuostatuose) bei Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalį (nurodyta,
kad savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka
nustatyti vietines rinkliavas), galima daryti išvadą, kad vietinės rinkliavos
nustatymas yra savivaldybės tarybos diskrecija, tačiau ši teisė turi būti
įgyvendinama, nepažeidžiant jai suteiktos kompetencijos ribų. Nustatant,
kokios yra papildomos sąlygos, kurių savivaldybės taryba privalo laikytis,
įvesdama vietinę rinkliavą, būtina vadovautis kitomis šią savivaldybės tarybos
teisę reglamentuojančiomis (ribojančiomis) Rinkliavų įstatymo normomis,
nagrinėjamu atveju – Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu.
Minėtoje normoje apibrėžtas rinkliavos objektas ir yra tas reguliatorius, kuris
reglamentuoja (riboja) savivaldybės tarybos teisę nustatyti vietinę rinkliavą.
Taigi šioje byloje nagrinėjamu aspektu yra reikšminga nustatyti, ar skundžiamų
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų nuostatose įtvirtintas vietinės
rinkliavos teisinis reguliavimas ta apimtimi, kiek juo nustatyta, kad vietinė
rinkliava mokama, atsižvelgiant į nustatytas Klaipėdos miesto teritorijų zonas,
patenka į Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą teisinį
reguliavimą pagal dalyką. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, kad Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytas apmokestinamas dalykas
apibrėžtas pakankamai plačiai („naudojimasis savivaldybės nustatytomis
vietomis automobiliams statyti“). Automobiliams statyti vietų nustatymas yra
savivaldybės tarybos diskrecija ir, aiškinant minėtą teisės normą sistemiškai
su Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, įtvirtinančia vietinės rinkliavos
apibrėžimą, yra ribojama tik savivaldybės teritorija. Taip pat savivaldybės taryba
privalo laikytis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytų
imperatyvių draudimų – negalima apmokestinti naudojimosi vietomis
automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje
atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietomis, kurias
nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus
viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus. Be to, Rinkliavų įstatymo 11
straipsnio 1 dalies 6 punkto lingvistinis aiškinimas taip pat suponuoja išvadą,
kad savivaldybės nustatyta vieta, kuria naudojimasis yra apmokestinamas
vietine rinkliava, turi būti skirta tik automobiliams statyti. Atsižvelgiant
į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad savivaldybės teritorijos
apmokestinimas zonomis, jeigu tik išpildomi kiti, anksčiau aptarti vietos
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nustatymo ribojimo kriterijai, nėra per se draudžiamas.
Kita vertus, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju
skundžiamais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas
teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas kaip apmokestinęs naudojimąsi ne
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams
statyti, o Klaipėdos miesto teritorijos zonomis. Priešingai, kaip teisingai
pastebėjo pirmosios instancijos teismas, Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės
rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“ 3 punkto lingvistinė ir sisteminė
analizė su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimu Nr. T2-123 patvirtintų, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-427 bei Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-137 pakeistų
bei papildytų Vietinės rinkliavos automobilių valdytojams (vairuotojams)
už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti
Klaipėdos mieste nuostatų 1 ir 18 punktais, suponuoja tokią išvadą – vietinė
rinkliava įvesta ne zonose, o gatvėse ir aikštėse, priklausančiose šioms
zonoms, kurios nustatytos turint tikslą diferencijuoti vietinės rinkliavos
dydį. Pažymėtina, kad toks diferencijavimas yra savivaldybės tarybos teisė ir
atitinka Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 2 punkto bei 13 straipsnio 1 dalies
nuostatas, pagal kurias rinkliavos dydžio nustatymas yra savivaldybės tarybos
diskrecija (vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose
– 13 straipsnio 1 dalis; savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės
rinkliavos nuostatus – 12 straipsnio 2 punktas).
Dėl apelianto teiginio, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
pažeidė savo kompetencijos ribas ir nepagrįstai vietine rinkliava apmokestino
jos nuosavybės ar patikėjimo teise nevaldomus objektus, pažymėtina, jog
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte toks savivaldybės tarybos
galias ribojantis kriterijus eksplicitiškai nenustatytas. Minėtoje teisės normoje
pirmiausia formuojama taisyklė, kad vietine rinkliava apmokestinamas
naudojimasis savivaldybės nustatytomis vietomis automobiliams statyti, po
to nurodomi apribojimai dėl vietine rinkliava apmokestinamo objekto dalyko
(„išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15
m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip
pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį
protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus“). Toks
vietų išskyrimas iš bendro teisinio reguliavimo nėra pagrįstas tik jų teisine
priklausomybe valstybei. Apsprendžiantis ir detalizuojantis kriterijus – tokios
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vietos reikšmė viešųjų interesų užtikrinimo požiūriu. Tokiu būdu Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu buvo
uždrausta vietine rinkliava apmokestinti naudojimąsi tik tam tikromis valstybei
nuosavybės teise priklausančiomis vietomis automobiliams statyti, t. y. toks
reguliavimas numatytas kaip išimtis, kas atitinkamai leidžia daryti išvadą, jog
pagal bendrą taisyklę savivaldybės tarybos galios nustatyti vietinę rinkliavą už
naudojimąsi vietomis automobiliams statyti nėra siejamos su tuo, kad tokia
vieta jai turi priklausyti nuosavybės ar patikėjimo teise. Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 6 nuostata taip pat turi būti sistemiškai aiškintina su to
paties įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, kurioje vietinės rinkliavos apibrėžimas
yra siejamas su jos galiojimu savivaldybės teritorijoje. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai
yra apskritys ir savivaldybės. Pagal to paties įstatymo 2 straipsnio 1 dalį –
savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį
valdo jos gyventojų bendruomenės išrinkta savivaldybės taryba pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus įstatymus. Taigi teisinis ryšys
tarp savivaldybės ir jos teritorijos yra grindžiamas ne nuosavybės ar patikėjimo
teisiniais santykiais, o savivaldybės tarybos, išrinktos tos teritorijos gyventojų,
galiomis įgyvendinti minėtame administraciniame vienete savivaldos teisę.
Taip pat pažymėtina, kad vietinės rinkliavos objektas pagal Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 6 punktą yra ne pats dalykas (savivaldybės nustatytos
vietos automobiliams statyti), o naudojimasis tuo dalyku, t. y. teisė atlikti
tam tikrus veiksmus to dalyko atžvilgiu. Be to, byloje nėra duomenų, kad
įvesta vietine rinkliava buvo faktiškai apmokestintas naudojimasis vietomis
automobiliams statyti, kurių Klaipėdos miesto savivaldybė teisiškai nevaldo. Šis
teiginys yra pagrįstas apelianto prielaidomis, bet ne objektyviais duomenimis.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apelianto argumentai, jog Klaipėdos miesto
savivaldybė galimai neturėjo teisinio pagrindo valdyti kai kurių gatvių
ar aikščių, už kurių naudojimąsi nustatyta vietinė rinkliava, pripažįstami
nepagrįstais ir teisiškai nereikšmingais nagrinėjamai bylai. Jie nepaneigia
ginčijamais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatyto
mokėjimo, kaip vietinės rinkliavos, teisėtumo ir pagrįstumo Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 6 punkto atžvilgiu.
Apeliantas taip pat teigia, kad skundžiamais Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos sprendimais nustatytos vietinės rinkliavos neteisėtumas
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkto prasme pasireiškė ir tuo,
kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba funkciją dėl vietų nustatymo
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nepagrįstai perdavė viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“, tačiau
tai neatitinka faktinės padėties. Konkrečių vietų automobiliams statyti
nustatymas yra vietinės rinkliavos įvedimo administracinės procedūros dalis.
Matyti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas nustatyti
konkrečias vietas automobiliams statyti buvo išreikštas ab initio, priimant
2007 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos
automobiliams statyti įvedimo“, kurio 1 punktu nusprendė nustatyti, kad
vietinė rinkliava automobilių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi
nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste
pradedama rinkti nuo 2008 m. birželio 1 d., 3.1 punktu nusprendė nustatyti
Klaipėdos miesto teritorijų, kuriose renkama vietinė rinkliava, zonas, kur
gatvėse ar aikštėse gali būti renkama tik šiai zonai nustatyta rinkliava.
Minėtas punktas buvo pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-427 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T2-123 „Dėl
vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“ pakeitimo ir papildymo“,
nurodant, kad mokamų vietų automobiliams išdėstymą pagal savivaldybės
tarybos nustatytas rinkliavos zonas nustato viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis
transportas“. Analizuojant lingvistiškai ir sistemiškai minėtas nuostatas, matyti,
kad viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“ buvo pavesta nustatyti
tik vietų automobiliams statyti išdėstymą, kai pačios vietos jau buvo nustatytos.
Mokamų vietų automobiliams statyti nustatymas ir nustatytų mokamų vietų
automobiliams statyti išdėstymo nustatymas yra visiškai skirtingus uždavinius
ir tikslus, funkcijas įgyvendinantys veiksmai: mokamų vietų automobiliams
statyti nustatymas tiesiogiai susijęs su teise nustatyti vietinę rinkliavą, o
nustatytų mokamų vietų automobiliams statyti išdėstymo nustatymas – eismo
organizavimo funkcija. Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32
punktą (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) yra atsakinga
už savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą
ir saugaus eismo organizavimą. Šios savivaldybėms priskirtos savarankiškos
funkcijos įgyvendinimo tvarka, jos teisėtumas nėra nagrinėjamos bylos
dalykas, todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu nepasisako.
Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog
pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad skundžiamais Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos sprendimais įtvirtintas mokėjimas už naudojimąsi
nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste
atitinka vietinės rinkliavos požymius bei specialiuosius kriterijus, nustatytus
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konkretaus apmokestinamo objekto ir jo dalyko atžvilgiu, ir pagrįstai
pripažino, kad šiuo aspektu ginčijami Klaipėdos savivaldybės tarybos
sprendimai neprieštaravo Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Dėl Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimų atitikimo Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983
redakcija) (toliau – ir Žemės įstatymas) 7 straipsniui (2006 m. liepos 18 d.
įstatymo Nr. X-773 redakcija), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (2002 m. gegužės 23 d.
įstatymo Nr. IX-900 redakcija)(toliau – ir Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies 1
punktui, 6 straipsniui (2006 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. X-771 redakcija),
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo
Nr. X-1722 redakcija) (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 48 straipsniui
Iš apeliacinio skundo argumentacijos matyti, kad apeliantas abejones
dėl skundžiamų Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimų nuostatų atitikties
nurodytiems teisės aktams grindžia tuo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės
taryba, įvesdama vietinę rinkliavą, galimai pažeidė valstybės ir savivaldybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, nes apmokestino jai
nuosavybės ar patikėjimo teise nepriklausančius objektus. Teisėjų kolegija,
vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, kuriais nustatyta, kad
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nepažeidė savo kompetencijos ribų
tuo aspektu, kad vietine rinkliava galimai apmokestino jos nuosavybės ar
patikėjimo teise nevaldomus objektus, konstatuoja, kad tyrimas šiuo aspektu
nebėra reikšmingas. Taip pat pastebėtina, kad Žemės įstatymo 7 straipsnyje,
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte, 6 straipsnyje, Vietos savivaldos
įstatymo 48 straipsnyje įtvirtintomis normomis yra apibrėžiami savivaldybės
turto įgijimo, valdymo ir naudojimo pagrindai, todėl teisiniai santykiai,
atsirandantys minėtų normų pagrindu, iš esmės skiriasi nuo tų, kurie
sureglamentuoti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais. Tuo tarpu
apelianto argumentai yra nepakankamai aiškūs, nenurodyta, koks yra ryšys
tarp Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtų sprendimų nuostatų ir
galimai pažeistos konkrečios teisės aktų normos, t. y. teisiškai nepagrįsta, kad
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, priimdama skundžiamus sprendimus
dėl vietinės rinkliavos įvedimo, privalėjo vadovautis nurodytais įstatymais, kaip
tokių teisinių santykių reguliatoriais, ir paisyti juose įtvirtintų apribojimų.
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Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų atitikties Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13 d.
įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) (toliau – ir Mokesčių administravimo įstatymas)
3 straipsnio 2 daliai
Ginčijamų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų nuostatų
reguliavimo dalykas, kaip nustatyta anksčiau, aiškinantis įvesto mokėjimo esmę
ir paskirtį, yra būtent vietinė rinkliava, kurios nustatymas, rinkimas ir kontrolė
reglamentuojamas Rinkliavų įstatyme. Minėto įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
nurodyta, kad vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava
įskaitoma į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžetą (Rinkliavų
įstatymo 12 str. 2 d.). Sisteminis šių teisės normų aiškinimas suponuoja išvadą,
kad vietinė rinkliava yra privalomas mokėjimas į savivaldybės biudžetą. Tuo
tarpu Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 23 punkte pateiktas
toks mokesčio apibrėžimas – mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta
piniginė prievolė valstybei. Papildomai nurodyta, kad minėta mokesčio
sąvoka apima ir įmokas bei rinkliavas, nustatytas Mokesčių administravimo
įstatymo 13 straipsnyje. Šiame straipsnyje pateiktas baigtinis sąrašas mokesčių,
administruojamų pagal Mokesčių administravimo įstatymą, ir vietinės
rinkliavos į šį sąrašą nepatenka. Iš aptarto teisinio reguliavimo darytina išvada,
kad Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintas teisinis reglamentavimas
vietinėms rinkliavoms netaikomas, todėl skundžiamų Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos sprendimų nuostatos objektyviai negali prieštarauti
Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 daliai, numatančiai, kad
atitinkamas mokestis, kurio nustatymas priklauso Lietuvos Respublikos
kompetencijai, gali būti nustatomas tik įstatymu.
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų atitikties Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo
Nr. X-1722 redakcija) 4 straipsnio 6 ir 12 punktams, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. IX-736 redakcija)
(toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams
Ginčijamų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų
priėmimo metu galiojusio Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 ir 4 punktai nustatė, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje
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vadovaujasi šiais principais: 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 (1 p.);
nepiktnaudžiavimo valdžia principas, 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 (4 p.). Taip pat Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 ir 12 punktai (pagal ankstesnę bylai aktualią įstatymo redakciją
(galiojusią Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimo Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“
priėmimo metu) iš esmės analogiški principai buvo įtvirtinti atitinkamai 8 ir
9 punktuose) nustatė, kad pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos
savivalda, yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės
viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (6 p.); žmogaus
teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principas, reiškiantis, kad savivaldybės
institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus
orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių (12 p.).
Minėtais principais įtvirtinti imperatyvai yra tarpusavyje glaudžiai
susiję ir visi tiesiogiai kyla iš Konstitucijos preambulėje įtvirtinto teisinės
valstybės principo, kuris suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui,
kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik
neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti
grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis (teisės normomis ir principais),
kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių santykių
subjektams; diferencijuotas teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas tik
atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų
padėties objektyviais skirtumais; teisinių santykių subjektai turi žinoti, ko
iš jų reikalauja teisė; teisiškai reguliuojant visuomeninius santykius, privalu
paisyti prigimtinio teisingumo reikalavimų, apimančių inter alia būtinumą
užtikrinti asmenų lygybę įstatymui, teismui ir valstybės institucijoms
ar pareigūnams ir kt. (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo justicijoje taip pat ne kartą (pvz., 2004 m. gruodžio 13 d.,
2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai) pažymėta, kad Konstitucijoje įtvirtintas
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teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad
turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią
įgyvendinančios ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, visi pareigūnai
turi veikti remdamiesi teise, paklusdami Konstitucijai ir teisei, kad Konstitucija
turi aukščiausią teisinę galią ir kad visi teisės aktai turi atitikti Konstituciją.
Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad apeliantas minėtuose
Vietos savivaldos bei Viešojo administravimo įstatymuose įtvirtintų bendro
pobūdžio imperatyvų, taigi ir teisinės valstybės principo, pažaidą grindžia
iš esmės tuo, kad skundžiamais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimais buvo apribota Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens
teisė dirbti, laisvai pasirinkti savo darbą bei verslą, taip pat tuo faktu, kad
nepagrįstai buvo pažeisti asmenų, gyvenančių atitinkamoje Klaipėdos teritorijos
zonoje, interesai, nes numatė sąlygas, kad lengvatiniai leidimai išduodami tik
vienam asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame pačiame name.
Sprendžiant dėl pirmojo argumento, prima facie įvertinamas
Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės turinys. Minėta teisė
– tai laisvė pasirinkti darbą pagal savo gebėjimus ir norą bet tokiu laisvai
pasirinktu būdu užsidirbti gyvenimui. Teisė pasirinkti darbą nėra absoliuti.
Konstitucija skelbia teisę į darbą, bet neužtikrina teisės gauti konkretų darbą
pagal pasirinktą profesiją ar veiklos sritį ir negarantuoja asmenims teisės
užimti vienas ar kitas pareigas tam tikroje vietovėje, įmonėje, įstaigoje ar
organizacijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo justicijoje pažymėta,
kad laisvė pasirinkti darbą bei verslą – viena iš būtinų žmogaus gyvybinių
poreikių tenkinimo, deramos padėties visuomenėje užsitikrinimo sąlygų,
kuri suponuoja įstatymų leidėjo pareigą sudaryti teisines prielaidas šiai laisvei
įgyvendinti. Sudarydamas jas, įstatymų leidėjas turi įgaliojimus, atsižvelgdamas
į darbo bei verslo pobūdį, nustatyti teisės laisvai pasirinkti darbą bei verslą
įgyvendinimo sąlygas. Tai darydamas, jis turi paisyti Konstitucijos (pvz.,
Lietuvos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas). Akivaizdu,
kad skundžiamais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais
nustatytas teisinis reguliavimas pagal savo turinį bei apimtį negali būti
aiškinamas kaip susijęs su Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos
asmens teisės laisvai pasirinkti darbą bei verslą įgyvendinimu, sudaręs tam
teisines prielaidas ar nustatęs atitinkamas įgyvendinimo sąlygas, todėl dėl šios
priežasties negali būti vertinamas ir kaip ribojantis minėtą teisę.
Dėl antrojo argumento teisėjų kolegija pastebi, kad tokiu sprendimu
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba įgyvendino Konstitucijos 121 straipsnio
2 dalyje įtvirtintą ir Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte
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procedūriškai detalizuotą galimybę savo biudžeto sąskaita numatyti rinkliavų
lengvatas. Pažymėtina, kad pati rinkliavos lengvatos paskirtis lemia tai, kad
tam tikra teisinių santykių subjektų kategorija yra išskiriama iš kitų teisinių
santykių subjektų rato, jiems taikant palankesnes teisinio reguliavimo sąlygas,
todėl skundžiamų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų nuostatos,
priimtos įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybei suteiktą diskrecijos teisę
nustatyti vietinės rinkliavos lengvatas (suteikiant teisę lengvatinius leidimus
įsigyti tik vienam asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame pačiame
name), taip pat negali būti vertinamos kaip per se ribojančios atskirų gyventojų
teises ir teisėtus interesus.
Pažymėtina, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kaip buvo
nustatyta aukščiau, priimdama skundžiamus sprendimus, jai teisės aktais
suteiktos kompetencijos neviršijo, todėl teigti, kad buvo pažeisti įstatymo
viršenybės (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.), nepiktnaudžiavimo
valdžia (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 4 p.), priimamų sprendimų
teisėtumo (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.) principai nėra pagrindo.
Minėtų principų tinkamas įgyvendinimas suponuoja išvadą, kad skundžiamais
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais inter alia negalėjo būti
paneigtos ir žmogaus teisės bei laisvės (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 12 p.).
Be to, pats apeliantas, keldamas abejones dėl skundžiamų Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos sprendimų atitikties Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 ir 12 punktams, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams,
konkrečių teisinių argumentų nenurodo, o vadovaujasi samprotavimais ir
teiginiais, kurie objektyviai negali būti patikrinami ir įvertinami.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario P. G. apeliacinį skundą
atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl kitos valstybės narės išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimo
Lietuvos kompetentingų institucijų atsisakymas pripažinti kitoje valstybėje narėje
išduotą vairuotojo pažymėjimą, kai šis pažymėjimas kitoje valstybėje narėje
išduotas dar galiojant Lietuvoje taikomo apribojimo įgyti vairuotojo pažymėjimą
iš naujo laikotarpiui, neprieštarautų 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos
91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB)
(toliau – ir Direktyva 91/439) nuostatoms. Šios direktyvos 8 straipsnio 2 ir 4 dalys
leidžia valstybėms narėms tam tikrais atvejais nustatyti abipusio vairuotojo
pažymėjimų pripažinimo principo išimtis dėl priežasčių, susijusių su kelių saugumu
ir transporto eismu. Tačiau sistemiškai išanalizavus Lietuvoje ginčui aktualiu
laikotarpiu egzistavusią teisinę bazę, konstatuotina, kad Lietuvos įstatymų
leidėjas nacionaliniuose teisės aktuose nėra įtvirtinęs aiškių ir konkrečių abipusio
vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principo išimčių. Nuo abipusio vairuotojų
pažymėjimų pripažinimo nukrypti leidžiančiose nuostatose – Direktyvos 91/439
8 straipsnio 2 ir 4 dalyse – numatytos išimtys yra pačios valstybės pasirenkamas
dalykas, todėl pagal Europos Sąjungos teisę valstybės narės neprivalo jų įgyvendinti
nacionalinėje teisėje. Kad galėtų pasinaudoti šiose nuostatose numatyta teise tam
tikromis aplinkybėmis nukrypti nuo visuotinio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo
principo, valstybės narės turi pasirinkti jomis remtis. Pagal nusistovėjusią
Teisingumo Teismo praktiką, pati direktyva negali įpareigoti asmens ir dėl to ja
iš esmės negalima remtis prieš asmenį. Savo ruožtu teisės norminiams aktams
nenustatant aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai
suvokti savo teises ir pareigas, atsakomybė už tokios tvarkos pažeidimą negali
būti taikoma. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti
taikoma griežta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai, suvokiami
visiems teisinių santykių subjektams. Taigi atsižvelgiant į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo, Vyriausiojo administracinio teismo praktiką bei taikant
administracinę atsakomybę reglamentuojančius teisės principus, konstatuotina,
kad nacionaliniuose teisės aktuose nesant aiškiai ir konkrečiai įtvirtintos teismo ar
kitų kompetentingų institucijų teisės nepripažinti kitoje valstybėje narėje išduoto
vairuotojo pažymėjimo, darytina išvada, jog šioje byloje aptariamu atveju nėra
Administracinių teisės pažeidimo kodekso 128 straipsnio 1 dalyje numatyto
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administracinio teisės pažeidimo – transporto priemonių vairavimo neturint teisės
jų vairuoti – sudėties, nes inkriminuojamo pažeidimo padarymo dieną pagal
Lietuvos teisę paskirtas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikotarpis
buvo pasibaigęs, o administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo buvo įgijęs
naują vairuotojo pažymėjimą Didžiojoje Britanijoje, kurio išdavimo šioje valstybėje
teisėtumo apeliantas neginčijo.
Administracinė byla Nr. N444-2513/2010
Procesinio sprendimo kategorija 45.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gruodžio 6 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 Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos skundą dėl Vilniaus
miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 14 d. nutarimo I. O. administracinio
teisės pažeidimo byloje.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos
valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnas 2009 m. rugsėjo 19 d. surašė
administracinio teisės pažeidimo protokolą I. O. pagal Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 128 straipsnio
1 dalį už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 19 d., apie 10 val. 5 min., Architektų g.,
Vilniuje vairavo lengvąjį automobilį neturėdamas teisės vairuoti šios transporto
priemonės, taip pažeisdamas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, (toliau –
ir KET) 14 punkto reikalavimus (b. l. 2).
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II.
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. spalio 14 d. nutarimu
nutraukė I. O. administracinio teisės pažeidimo bylą (b. l. 14).
Teismas nustatė, kad 2005 m. sausio 24 d. I. O. buvo pripažintas kaltu
pagal ATPK 126 straipsnio 3 dalį ir nubaustas 3 000 Lt bauda su teisės vairuoti
transporto priemonę atėmimu 36 mėnesiams. Nuo 2007 m. rugpjūčio 18 d.
jis įgijo Didžiosios Britanijos vairuotojo pažymėjimą. Atsižvelgdamas į šias
aplinkybes, bei į tai, kad I. O. atžvilgiu Lietuvoje paskirta nuobauda pasibaigė
2008 m. sausio mėnesį, o administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas
2009 m. rugsėjo 19 d., pripažino, kad minėtas asmuo turėjo teisę vairuoti
transporto priemonę, nes šią teisę jam suteikė Didžiosios Britanijos institucija.
III.
2009 m. spalio 26 d. apeliaciniu skundu Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kelių policijos valdyba prašė panaikinti Vilniaus miesto
2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 14 d. nutarimą ir I. O. administracinio teisės
pažeidimo bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l.
17, 18).
Nurodo, jog I. O. 2005 m. sausio 24 d., vadovaujantis ATPK 126
straipsnio 3 dalimi, buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones 36
mėnesiams. 2008 m. sausio 25 d. pasibaigus teisės vairuoti transporto
priemones atėmimo terminui ir siekdamas atgauti vairuotojo pažymėjimą,
administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pagal ATPK 330 straipsnio
2 dalį privalėjo išlaikyti kvalifikacinius egzaminus. Pažymi, jog šios sąlygos
vairuotojo pažymėjimui atgauti I. O. nebuvo įvykdęs, todėl, remdamasis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika administracinių teisės
pažeidimų bylose Nr. N62-2624/2008 ir N575-713/2008, teigia, kad neperlaikęs
kvalifikacinių egzaminu, I. O. negali būti laikomas turinčiu teisę vairuoti
transporto priemones.
Mano, jog 2007 m. rugpjūčio 18 d. Didžiojoje Britanijoje I. O. išduotas
vairuotojo pažymėjimas nesuteikė jam teisės vairuoti transporto priemonių
Lietuvos Respublikoje, nes jis nebuvo išlaikęs minėtų kvalifikacinių egzaminų.
Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo I. O. atsiliepimo į
apeliacinį skundą nepateikė, nors raštu buvo informuotas apie tokią teisę (b. l.
35).
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas netenkintinas.
Skundžiamu nutarimu buvo nutraukta pagal ATPK 128 straipsnio
1 dalį iškelta administracinio teisės pažeidimo byla. Pastaroji nuostata
(2007 m. gruodžio 13 d. įstatymo Nr. X-1365 redakcija) įtvirtina, jog
transporto priemonių vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint
teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių – užtraukia baudą nuo vieno
tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų arba administracinį areštą.
Kaip matyti iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo nutarimo (b. l.
14) motyvų, sprendimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo teiseną
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė konstatavęs ATPK 128 straipsnio
1 dalyje numatyto pažeidimo sudėties nebuvimą. Tokią išvadą teismas padarė
remdamasis aplinkybėmis, jog administracinio teisės pažeidimo protokolo
surašymo (2009 m. rugsėjo 19 d.) metu buvo pasibaigęs 2005 m. sausio 24 d.
paskirtos administracinės nuobaudos (teisės vairuoti transporto priemones
atėmimo 36 mėn.; b. l. 8, 9) galiojimo terminas, o administracinėn
atsakomybėn traukiamas asmuo turėjo Didžiosios Britanijos kompetentingų
institucijų išduotą vairuotojo pažymėjimą. Nesutikdamas su tokia pozicija,
apeliantas nurodo, jog I. O. Didžiojoje Britanijoje išduotas vairuotojo
pažymėjimas nesuteikia teisės vairuoti transporto priemones Lietuvos
Respublikoje, nes pastarasis nėra įvykdęs ATPK 330 straipsnio 2 dalyje
nustatytos sąlygos išlaikyti kvalifikacinius egzaminus (b. l. 17, 18).
Taigi, atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, taip pat į ATPK 128 straipsnio
1 dalies dispoziciją, nagrinėjamu atveju būtina pirmiausia įvertinti, ar minėtas
Didžiosios Britanijos vairuotojo pažymėjimas administracinio teisės pažeidimo
protokole užfiksuotos veikos metu (2009 m. rugsėjo 19 d.) suteikė teisę I. O.
vairuoti transporto priemones Lietuvoje.
Šiuo atžvilgiu pirmiausia paminėtina ginčo teisinių santykių
atsiradimo metu galiojusio Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
(2007 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. X-1337 redakcija; toliau – ir Saugaus
eismo įstatymas) 13 straipsnio, reglamentuojančio bendrąsias transporto
priemonių vairuotojų pareigas, 5 dalis. Ji nustatė, kad „<...> motorinės
transporto priemonės <...> vairuotojas privalo su savimi turėti ir policijos <...>
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pareigūno reikalavimu pateikti nustatytos formos dokumentą, patvirtinantį
teisę vairuoti transporto priemonę <...>. Šioje dalyje nurodyto vairuotojo
pažymėjimo nereikia asmenims, turintiems Europos Sąjungos valstybėse
narėse ir Europos ekonominės erdvės Europos laisvosios prekybos asociacijos
(EEE EFTA) šalyse išduotus vairuotojo pažymėjimus. <...>“. Saugaus eismo
įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatose nėra numatyta aiški, nedviprasmiška ir
konkreti galimybė nukrypti nuo šios Saugaus eismo įstatymo 13 straipsnio 5
dalyje įtvirtintos taisyklės. Kitaip tariant, Lietuvos teisėje nėra numatyta aiški
ir konkreti galimybė nepripažinti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
išduoto vairuotojo pažymėjimo.
Abipusį Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotų vairuotojo
pažymėjimų pripažinimą įtvirtina ir 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos
91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2006/126/EB) (toliau – ir Direktyva 91/439), kurios įgyvendinimui
nacionalinėje teisėje, be kita ko, yra skirtos paminėto įstatymo nuostatos
(Saugaus eismo įstatymo 1 str. 3 d., priedo 2 ir 4 p.).
Akivaizdu, jog ginčo teisiniams santykiams taikytinos ATPK 128
straipsnio 1 dalies bei KET 14 punkto, be kita ko, įtvirtinančio draudimą
vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, nuostatos
yra tiesiogiai susijusios su I. O. teisės vairuoti transporto priemones Didžiojoje
Britanijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo pagrindu įgyvendinimu. Todėl
aiškinant nacionalines teisės nuostatas, susijusias su Europos Sąjungos
valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo pripažinimu Lietuvos
Respublikoje, būtina atsižvelgti ir į Europos Sąjungos teisę bei Europos
Sąjungos teisminių institucijų praktiką.
Teismų pareiga aiškinti nacionalinę teisę, atsižvelgiant į direktyvų
nuostatas, pagrįsta tuo, kad valstybės narės įpareigotos pasiekti direktyvoje
numatytą tikslą. Šių pareigų vykdymą privalo užtikrinti visos šių valstybių
narių valdžios institucijos, įskaitant ir teismus, jei tai priklauso jų jurisdikcijai
(Teisingumo Teismo 1984 m. balandžio 10 d. prejudicinis sprendimas byloje von
Colson ir Kamann (14/83), 26 p.). Nacionalinis teismas, taikydamas nacionalinę
teisę, nesvarbu, ar nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar po to, turi ją
aiškinti kuo labiau atsižvelgdamas į direktyvos tekstą ir tikslą, kad būtų pasiektas
direktyvoje numatytas rezultatas (Teisingumo Teismo 1990 m. lapkričio 13 d.
prejudicinis sprendimas byloje Marleasing (C-106/89), 8 p.).
Iš Direktyvos 91/439 pirmos konstatuojamosios dalies matyti, kad
Direktyvos 91/439 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis valstybių
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narių išduotų vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo principas
buvo nustatytas visų pirma siekiant palengvinti kitoje nei vairavimo
egzamino išlaikymo valstybėje narėje apsigyvenančių asmenų judėjimą
(Teisingumo Teismo 2009 m. vasario 19 d. prejudicinis sprendimas byloje
Karl Schwarz (C-321/07), 74 p.). Remiantis nusistovėjusia Teisingumo
Teismo praktika, minėta Direktyvos 91/439 1 straipsnio 2 dalis numato
abipusį valstybių narių išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimą be
jokių formalumų. Ši nuostata valstybėms narėms nustato aiškią ir tikslią
pareigą, kuri nepalieka jokios diskrecijos priimtinų priemonių klausimu
(Teisingumo Teismo 1998 m. spalio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje
Awoyemi (C-230/97), 41, 43 p.). Tai reiškia, kad priimančioji valstybė narė
negali taikyti jokių formalumų prieš pripažindama kitos valstybės narės
išduotą vairuotojo pažymėjimą (Teisingumo Teismo 2003 m. liepos 10 d.
sprendimas byloje Komisija prieš Nyderlandus (C-246/00), 60 p.), tikrinti
šioje direktyvoje numatytų išdavimo sąlygų laikymosi (Teisingumo Teismo
2006 m. rugsėjo 28 d. nutartis byloje Kremer (C-340/05), 27 p.). Valstybės narės
išduoto vairuotojo pažymėjimo turėjimas turi būti laikomas įrodymu, kad šio
pažymėjimo savininkas pažymėjimo išdavimo dieną atitiko visas minėtoje
direktyvoje nustatytas sąlygas. Kadangi Direktyva 91/439 suteikia išdavimo
valstybei narei išimtinę kompetenciją įsitikinti, kad jos vairuotojo pažymėjimai
bus išduodami laikantis šia direktyva nustatytų sąlygų, tik ši valstybė narė
turi imtis tinkamų priemonių tų vairuotojo pažymėjimų atžvilgiu, dėl kurių
vėliau išaiškėtų, kad jų savininkai neatitiko minėtų sąlygų (Teisingumo Teismo
2008 m. birželio 26 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Wiedemann ir
Funk (C-329/06), 55, 56 p.). Kai valstybė narė turi rimtų priežasčių abejoti dėl
tinkamo kitos valstybės narės vairuotojo pažymėjimo išdavimo, ji turi panešti
apie tai pastarajai pagal abipusės pagalbos ir keitimosi informacija procedūras,
kaip numatyta Direktyvos 91/439 12 straipsnio 3 dalyje (Teisingumo Teismo
2004 m. balandžio 24 d. prejudicinis sprendimas byloje Kapper (C-476/01),
48 p.). Ir tik tais atvejais, kai, remiantis ne priimančiosios valstybės narės
informacija, o įrašais pačiame vairuotojo pažymėjime ar kita neginčijama iš
išdavimo valstybės narės gauta informacija, įmanoma nustatyti, jog Direktyvos
91/439 7 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinta gyvenamosios vietos sąlyga
šio pažymėjimo išdavimo momentu nebuvo įvykdyta, priimančioji valstybė
narė, kurios teritorijoje šio pažymėjimo savininkui buvo taikyta anksčiau
turėto vairuotojo pažymėjimo atėmimo priemonė, gali atsisakyti pripažinti
teisę vairuoti, kurią suteikia vėliau, pasibaigus bet kokiam draudimo prašyti
naujo pažymėjimo laikotarpiui, kitos valstybės narės išduotas vairuotojo
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pažymėjimas. (žr. minėto sprendimo Wiedemann ir Funk 72 p.).
Vis dėlto, nepaisant ankščiau išdėstyto aiškinimo, dėl priežasčių, susijusių
su kelių saugumu ir transporto eismu – kaip matyti iš Direktyvos 91/439
paskutinės konstatuojamosios dalies, – šios direktyvos 8 straipsnio 2 ir 4 dalys
leidžia valstybėms narėms tam tikrais atvejais nustatyti abipusio vairuotojo
pažymėjimų pripažinimo principo išimtis.
Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtinama:
„2. Laikydamasi baudžiamųjų ir policijos įstatymų teritoriškumo
principo, valstybė narė, kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta, gali taikyti
nacionalines teisės vairuoti apribojimo, sustabdymo, atėmimo ar panaikinimo
nuostatas kitos valstybės narės išduoto vairuotojo pažymėjimo savininkui ir,
jeigu reikia, pakeisti vairuotojo pažymėjimą.
<...>
4. Valstybė narė gali atsisakyti pripažinti galiojančiu kitos valstybės
narės išduotą vairuotojo pažymėjimą asmeniui, kuriam ankstesnės valstybės
teritorijoje taikoma viena iš 2 dalyje nurodytų priemonių.“
Teisingumo Teismas 2008 m. lapkričio 20 d prejudicinio sprendimo
byloje Frank Weber (C-1/07) 28 punkte pažymėjo, kad Direktyvos 91/439 8
straipsnio 2 ir 4 dalys tam tikromis aplinkybėmis ir visų pirma dėl priežasčių,
susijusių su kelių saugumu ir transporto eismu, leidžia valstybėms narėms
visiems vairuotojo pažymėjimų turėtojams, kurių nuolatinė gyvenamoji
vieta yra jų teritorijoje, taikyti savo nacionalines teisės vairuoti apribojimo,
sustabdymo, atėmimo ar panaikinimo nuostatas ir nepripažinti asmens,
kuriam taikoma viena iš minėtų priemonių, kitoje valstybėje išduoto vairuotojo
pažymėjimo galiojimo. Teisingumo Teismas 2009 m. vasario 19 d. prejudicinio
sprendimo byloje Karl Schwarz (C-321/07) 83 punkte, 2008 m. liepos 3 d.
nutarties byloje Möginger (C-225/07) 38 punkte patikslino, kad Direktyvos
91/439 1 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 4 dalies nuostatos valstybei
narei nedraudžia atsisakyti asmeniui, kuriam jos teritorijoje pritaikyta
pažymėjimo atėmimo priemonė kartu uždraudžiant tam tikrą laikotarpį
prašyti naujo, pripažinti kitos valstybės narės per šį draudimo laikotarpį
išduotą naują pažymėjimą. Jei būtų aiškinama kaip nors kitaip, Direktyvos
91/439 8 straipsnio 4 dalies pirmojoje pastraipoje nustatyta valstybės narės
teisė nepripažinti kitoje valstybėje narėje asmens, kuriam jo šalies teritorijoje
taikoma teisės vairuoti atėmimo priemonė, įgyto vairuotojo pažymėjimo
galiojimo netektų prasmės (minėtos nutarties byloje Möginger 42 p.). Be kita
ko, jeigu iš valstybės narės būtų reikalaujama pripažinti kitoje valstybėje narėje
įgyto vairuotojo pažymėjimo galiojimą motyvuojant tuo, kad šio vairuotojo
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pažymėjimo turėtojas po šio išdavimo nepadarė pažeidimo pirmosios
valstybės narės teritorijoje, net jei jam, remiantis prieš šį išdavimą įvykusiais
faktais, taikoma teisės vairuoti atėmimo priemonė, pažeidėjai, kuriems
tikriausiai būtų taikoma tokia priemonė, būtų skatinami nedelsiant išvykti į
kitą valstybę narę, kad išvengtų administracinių ir baudžiamųjų padarinių už
minėtus pažeidimus, o tai galiausiai sugriautų pasitikėjimą, kuriuo grindžiama
vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo sistema (minėto prejudicinio
sprendimo byloje Frank Weber (C-1/07) 39 p.).
Taigi Direktyvos 91/439 1 straipsnio 2 dalis bei 8 straipsnio 2 ir 4 dalys
turi būti aiškinamos taip, kad jos nedraudžia valstybei narei savo teritorijoje
nepripažinti teisės vairuoti, grindžiamos kitoje valstybėje narėje išduotu
vairuotojo pažymėjimu, kai jo turėtojui naujojo vairuotojo pažymėjimo
išdavimo momentu pirmojoje valstybėje narėje galiojo apribojimo įgyti
vairuotojo pažymėjimą iš naujo laikotarpis. Aplinkybė, kad klausimas
dėl vairuotojo pažymėjimo pripažinimo iškilo jau pasibaigus apribojimo
laikotarpiui, šiuo atveju įtakos neturi (minėtos nutarties byloje Möginger 45 p.).
Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lietuvos
kompetentingų institucijų atsisakymas pripažinti kitoje valstybėje narėje
išduotą vairuotojo pažymėjimą, kai šis pažymėjimas kitoje valstybėje
narėje išduotas dar galiojant Lietuvoje taikomo apribojimo įgyti vairuotojo
pažymėjimą iš naujo laikotarpiui, neprieštarautų Direktyvos 91/439
nuostatoms. Tačiau sistemiškai išanalizavus Lietuvoje ginčui aktualiu
laikotarpiu egzistavusią teisinę bazę, konstatuotina, kad Lietuvos įstatymų
leidėjas nacionaliniuose teisės aktuose nėra įtvirtinęs aiškių ir konkrečių
abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principo išimčių.
Europos Bendrijų steigimo sutarties 249 straipsnis, galiojęs
inkriminuojamo pažeidimo padarymo dieną, įtvirtino, jog „direktyva
yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį
reikia pasiekti, atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka
jos įgyvendinimo formą ir būdus“. Vadovaujantis šia nuostata, direktyvos
neturi tiesioginio veikimo valstybėse narėse. Direktyvų sukeliamos teisinės
pasekmės nacionalinėje teisėje atsiranda tik tuomet, kai valstybė narė
tinkamai įvykdo perkėlimo pareigą. Vis dėlto, remiantis Teisingumo Teismo
praktika, direktyvoms išimtiniais atvejais tam tikromis sąlygomis gali būti
pripažintas ir tiesioginis veikimas. Šiuo klausimu iš nusistovėjusios Teisingumo
Teismo praktikos matyti, kad visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo
turiniu yra besąlygiškos ir pakankamai tikslios, asmenys gali jomis remtis
nacionaliniuose teismuose prieš valstybę narę, jei ji direktyvą į nacionalinę
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teisę perkėlė neteisingai ar ne laiku (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo
2004 m. spalio 5 d. prejudicinis sprendimas byloje Pfeiffer ir kt. (C-397/01,
C-403/01), 103 p., 1991 m. lapkričio 19 d. prejudicinis sprendimas byloje
Francovich ir kt. (C-6/90 ir C-9/90), 11 p., 2002 m. liepos 11 prejudicinis
sprendimas byloje Marks & Spencer (C-62/00), 25 p.). Tačiau atvirkštinis
atvejis – kai valstybės institucijos nori remtis direktyvomis prieš piliečius –
nėra galimas. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką pati direktyva
negali įpareigoti asmens ir dėl to ja iš esmės negalima remtis prieš asmenį (šiuo
aspektu žr. Teisingumo Teismo 1986 m. vasario 26 d. prejudicinis sprendimas
byloje Marshall (152/84), 48 p.; 1987 m. spalio 8 d. prejudicinis sprendimas
byloje Kolpinghuis Nijmegen (80/86), 10 p., 1994 m. liepos 14 d. prejudicinis
sprendimas byloje Faccini Dori (C-91/92), 20 p.; 2004 m. sausio 7 d.
prejudicinis sprendimas byloje Wells (C-201/02), 56 p.; minėto prejudicinio
sprendimo byloje Pfeiffer ir kt. 108 p., 2010 m. sausio 19 d. prejudicinis
sprendimas byloje Kücükdeveci (C-555/07), 46 p.).
Be kita ko, pažymėtina, kad nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinę
teisę, ypač specialiai direktyvų įgyvendinimui išleistus teisės aktus,
nacionalinę teisę turi aiškinti atsižvelgdami į direktyvų tikslus. Tačiau kartu šis
įpareigojimas negali paneigti bendrų teisės principų, kurie yra Sąjungos teisės
sudedamoji dalis, ypač teisinio saugumo ir lex retro non agit (teisės aktų galia
turi būti nukreipta tik į ateitį) principų. Nacionalinio teismo pareiga atsižvelgti
į direktyvos turinį, aiškinant savo nacionalinės teisės nuostatas, yra apribota,
kalbant konkrečiai, kai toks aiškinimas gali lemti, kad remiantis direktyva
ir nesant priimto jos perkėlimo į nacionalinę teisę įstatymo būtų nustatyta
ar sugriežtinta asmenų, kurie pažeidžia direktyvos nuostatas, baudžiamoji
atsakomybė (žr. 2005 m. lapkričio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje Knud
Grøngaard ir Allan Bang (C-384/02), 29−30 p., minėto prejudicinio sprendimo
byloje Kolpinghuis Nijmegen 12−13 p.)
Teisėjų kolegija akcentuoja, kad iš tiesų nagrinėjamose nukrypti
leidžiančiose nuostatose – Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 ir 4 dalyse –
numatytos išimtys yra pačios valstybės pasirenkamas dalykas, todėl pagal
Sąjungos teisę valstybės narės neprivalo jų įgyvendinti nacionalinėje teisėje.
Kad galėtų pasinaudoti šiose nuostatose numatyta teise tam tikromis
aplinkybėmis nukrypti nuo visuotinio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo
principų, valstybės narės turi pasirinkti jomis remtis (plačiau, mutatis
mutandis, žr. Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. prejudicinį sprendimą
byloje Antonino Accardo ir kt. (C-227/09), 51 p., 2009 m. birželio 4 d.
prejudicinį sprendimą byloje SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
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(C-102/08), 51, 52 ir 55 p.). Jei pagal Sąjungos teisę valstybėms narėms
paliekama teisė nukrypti nuo tam tikrų direktyvos nuostatų, jos turi naudotis
savo diskrecija laikydamosi Sąjungos teisės bendrųjų principų, tarp kurių
yra teisinio saugumo principas. Šiuo tikslu nuostatas, kuriomis leidžiamos
pasirenkamos direktyvoje įtvirtintų principų išimtys, reikia įgyvendinti tiksliai
ir aiškiai, kad būtų įvykdyti iš minėto principo kylantys reikalavimai (minėto
prejudicinio sprendimo byloje Antonino Accardo ir kt. 55 p.).
Vadovaujantis Saugaus eismo įstatymo 4 straipsnio 1 punkte įtvirtintu
vienu iš eismo saugumo užtikrinimo principų, būtent valstybės pareiga yra
sudaryti saugias ir vienodas visiems eismo dalyviams dalyvavimo eisme
sąlygas, o eismo dalyvių pareiga – žinoti ir laikytis valstybės nustatytos
tvarkos. Eismo saugumas taip pat yra užtikrinamas priimant eismo saugumo
užtikrinimą reglamentuojančius teisės aktus, vykdant valstybinę įstatymų ir
kitų eismo saugumo užtikrinimą reguliuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą
ir kontrolę (Saugaus eismo įstatymo 6 str. 1 d. 3 ir 8 p.).
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad
tuo atveju, kai teisės norminiai aktai nenustato aiškios tvarkos, leidžiančios
teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas,
dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų priežasčių, atsakomybė už
tokios tvarkos pažeidimą negali būti taikoma. Teisiniai draudimai ar
įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta atsakomybė,
turi būti formuluojami nedviprasmiškai, suvokiami visiems teisinių santykių
subjektams (žr. Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 9 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. N12-150/2004, 2007 m. birželio 29 d.
nutarimą administracinėje byloje Nr. N3-1257/2007). Toks aiškinimas iš esmės
atitinka Konstitucinio Teismo ne kartą pabrėžtą teisinio tikrumo principą
(2006 m. gegužės 31 d., 2007 m. liepos 5 d. nutarimai), bendrąjį baudžiamosios
teisės principą nullum crimen, nulla poena sine lege, Europos Žmogaus Teisių
Teismo jurisprudenciją, kurioje teigiama, kad baudžiamoji teisė neturi būti
plečiamai aiškinama kaltinamojo nenaudai, o nusikaltimas turi būti tiksliai
apibrėžtas įstatyme. Pastarasis reikalavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo
jurisprudencijoje laikomas įvykdytu, jei asmuo iš atitinkamos nuostatos teksto
ir, jei reikalinga, teismų praktikoje pateikiamo jos aiškinimo, gali žinoti, kokie
veiksmai ar neveikimas užtrauks jam baudžiamąją atsakomybę (Vyriausiojo
administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. N6-1313/2006). Tai patvirtina ir ATPK 7 straipsnio 1–3 dalių nuostatos,
kuriomis vadovaujantis niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už
administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais
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ir tvarka, administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai
laikantis teisėtumo, o tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio
poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus. Iš
nurodytų teisės normų matyti, jog vienas iš pagrindinių, fundamentalių
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principų yra teisėtumas, t. y.
administracinė atsakomybė gali būti taikoma tik tais atvejais ir už tokius
pažeidimus, kurie yra konkrečiai bei aiškiai apibrėžti įstatymuose. Šis
principas taip pat reiškia, jog negalima plečiamai aiškinti administracinę
atsakomybę numatančių teisės aktų (teisės normų) ir taikyti administracinę
atsakomybę plačiau negu ją nustatė (apibrėžė) įstatymų leidėjas (Vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarimas byloje Nr. N4381170/2010, 2010 m. balandžio mėn. 9 d. nutartis byloje Nr. N63-503/2010).
Atsižvelgiant į nurodytą Teisingumo Teismo, Vyriausiojo administracinio
teismo praktiką bei taikant administracinę atsakomybę reglamentuojančius
teisės principus, konstatuotina, kad nacionaliniuose teisės aktuose nesant
aiškiai ir konkrečiai įtvirtintos teismo ar kitų kompetentingų institucijų teisės
nepripažinti kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo, darytina
išvada, jog šioje byloje aptariamu atveju nėra ATPK 128 straipsnio 1 dalyje
numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties (ATPK 250 str. 1 d. 1 p.).
I. O. inkriminuojamo pažeidimo padarymo dieną pagal Lietuvos teisę paskirtas
teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikotarpis buvo pasibaigęs, jis
buvo įgijęs naują vairuotojo pažymėjimą Didžiojoje Britanijoje, kurio išdavimo
šioje valstybėje teisėtumo apeliantas neginčija. Todėl pirmosios instancijos
teismas pagrįstai nutraukė I. O. iškeltos administracinio teisės pažeidimo bylos
teiseną.
Šios išvados negali paneigti ir apelianto nurodoma ATPK 330 straipsnio
2 dalis, be kita ko, nustatanti, jog pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės
atėmimo terminui, asmeniui, kuriam specialioji teisė atimta vieneriems
metams ar ilgesniam laikui, iš asmens paimti dokumentai grąžinami tada, kai
jis Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka užbaigia papildomus
vairuotojų mokymus ir išlaiko kvalifikacinius egzaminus.
Iš pastarosios nuostatos lingvistinės ir loginės konstrukcijos akivaizdu,
jog ji gali būti aktuali tik tais atvejais, kai pasibaigus administracinės
nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo vieneriems
metams ar ilgesniam laikotarpiui – galiojimo terminui, asmuo nustatyta
tvarka ir sąlygomis (inter alia numatytomis Direktyvoje 91/439) nėra įgijęs
naujo vairuotojo pažymėjimo, bet siekia atgauti iki nuobaudos paskyrimo
turėtą vairuotojo pažymėjimą. Todėl minėtoje teisės normoje nustatytų sąlygų
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neįvykdymas ir Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo neatsiėmimas
(pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui), kai vairuotojas turi kitoje
valstybėje narėje po administracinės nuobaudos atimti teisę vairuoti transporto
priemones paskyrimo teisėtai išduotą ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą,
pagal šiuo metu galiojantį ir prieš tai aptartą nacionalinį teisinį reguliavimą
negali suponuoti administracinės atsakomybės pagal ATPK 128 straipsnio 1
dalį atsiradimo. Be kita ko, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 patvirtintų Motorinių
transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau –
ir Taisyklės) 5 punktu ir Direktyvos 91/439 7 straipsnio 5 dalimi, asmuo gali
turėti tik vieną vairuotojo pažymėjimą, todėl jau turėdamas kitoje valstybėje
narėje išduotą galiojantį ir pripažįstamą vairuotojo pažymėjimą, asmuo
negali būti įpareigojamas siekti gauti (atsiimti) antrą vairuotojo pažymėjimą.
Naujas vairuotojo pažymėjimas, vadovaujantis Taisyklių 7.8. punktu gali būti
išduodamas tik, kai pats pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą
vietoje išduoto kitoje valstybėje.
Tokio vertinimo negali paneigti ir apelianto nurodytos teisės aiškinimo
ir taikymo taisyklės, pateikiamos Vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. gruodžio 1 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N575-713/2008 ir
2008 m. rugsėjo 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N62-2624/2008,
nes pastarosiose nutartyse buvo sprendžiamas klausimas dėl administracinės
atsakomybės už vairavimą neturint jokio vairuotojo pažymėjimo.
Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios
instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės nuostatas
bei pagrįstai nutraukė I. O. iškeltą administracinio teisės pažeidimo bylą.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos
apeliacinis skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos
valdybos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 14 d. nutarimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
3.1.1. Dėl Migracijos departamento pareigos individualiai vertinti
kiekvieną situaciją, susijusią su papildomos apsaugos skyrimu ar
panaikinimu
Dėl asmens, kuris kreipėsi dėl papildomos apsaugos suteikimo, pareigų ir
teisės būti informuotam bei išklausytam
Dėl vizitų į kilmės valstybę, kaip pagrindo panaikinti papildomą apsaugą
Kiekviena su papildomos apsaugos skyrimu ar panaikinimu užsieniečiui
susijusi situacija turi būti nagrinėjama individualiai, t. y. visapusiškai
įvertinant konkretaus asmens situaciją. Pagal Užsieniečių teisinės padėties
įstatymą papildoma apsauga gali būti suteikiama ir dėl konkrečiam asmeniui
gresiančios individualios grėsmės, susijusios su jo asmenine situacija ir
aplinkybėmis, ir dėl bendros situacijos kilmės valstybėje, kuri nulemia
individualios ir pakankamai rimtos grėsmės jam atsiradimą (arba šių abiejų
grėsmių pagrindu). Galimos tokios situacijos, kai tam tikros individualios
grėsmės ir prievartos (aklos ar orientuotos į tam tikrą grupę asmenų) paplitimas
(nors ir mažesniu nei anksčiau mastu), vertinant šias aplinkybes kaip visumą,
gali sudaryti pakankamą pagrindą skirti (pratęsti) asmeniui suteiktą papildomą
apsaugą.
Prieš priimant sprendimą dėl suteiktos papildomos apsaugos panaikinimo,
būtina įvertinti, ar nėra pagrindo taikyti papildomą apsaugą bent vienu iš
kitų pagrindų, nustatytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 87 straipsnio
1 dalyje, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu apsauga buvo suteikta prieš
tai. Vis dėlto būtina pažymėti, kad institucija tam tikrais atvejais gali neturėti
duomenų, kad išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo suteikta papildoma
apsauga, egzistuoja kitos aplinkybės, dėl kurių ji gali būti suteikta. Todėl ši
institucija ne visada turi objektyvią galimybę vien tik pagal jai prieinamus ir
turimus duomenis bei informaciją spręsti dėl papildomos apsaugos suteikimo
kitu pagrindu nei išnykęs, taip pat dėl kitų aplinkybių nei papildoma apsauga
buvo suteikta anksčiau. Vadinasi, našta nurodyti ir pateikti faktus bei
įrodymus, ar nėra pagrindo taikyti papildomą apsaugą kitu pagrindu ar dėl
kitų aplinkybių, kurie nėra žinomi ir, net ėmusis protingų priemonių, negali
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būti kompetentingos institucijos sužinomi, tenka ir pačiam pareiškėjui. Asmuo,
kurio klausimas dėl prieglobsčio yra svarstomas, privalo bendradarbiauti su
kompetentinga institucija ir atskleisti visus teisinę reikšmę galinčius turėti
duomenis. Nepaisant to, realus tokios pareigos įgyvendinimas gali būti
užtikrintas, tik jei pati kompetentinga institucija imasi aktyvių priemonių
išklausyti suinteresuotą asmenį, išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes prieš
priimdama atitinkamą sprendimą, taip pat ir sprendimą dėl papildomos
apsaugos panaikinimo. Kompetentinga institucija turi padėti pareiškėjui
įgyvendinti jo teises ir vykdyti nustatytas pareigas.
Minėtų aplinkybių visuma suponuoja, kad prieš priimant sprendimą dėl
papildomos apsaugos panaikinimo, turėtų būti imamasi protingų priemonių
informuoti ir išklausyti asmenį, kuriam paskirtos papildomos apsaugos
panaikinimo klausimas yra svarstomas. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo
normos daugeliu atvejų netektų savo prasmės ir jų tikslai nebūtų pasiekti, jei
sprendimą, priimtą asmenį apklausus, vėliau jau būtų galima bet kada pakeisti
asmens neišklausius. Tokiu atveju iš tiesų kiltų reali grėsmė, kad sprendimas
dėl papildomos apsaugos panaikinimo bus priimtas išsamiai neįvertinus visų
reikšmingų aplinkybių ir dėl to taps nepagrįstu, sudarys prielaidas tarptautinės
apsaugos reikalaujančio asmens teisių pažeidimui. Be to, pareiškėjo, kurio
atžvilgiu buvo numatoma priimti neigiamas pasekmes jam sukeliantį
sprendimą (panaikinti papildomą apsaugą ir laikiną leidimą gyventi), teisė būti
informuotam bei išklausytam kyla ir iš 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos,
nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir
panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, Nr. 2005/85/EB (toliau – ir Procedūrų
direktyva) nuostatų. Nors Procedūrų direktyvos nuostatos nėra pakankamai
aiškiai perkeltos į nacionalinę teisę, tačiau atsakovo pareigos, numatytos
Procedūrų direktyvos 38 straipsnio 1 dalyje (informuoti ir suteikti galimybę
pasisakyti), Lietuvos teisėje gali būti kildinamos iš gero administravimo
principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.).
Grįžimas į savo kilmės valstybę pats savaime dar nereiškia, kad papildoma
apsauga ir laikinas leidimas gyventi gali būti panaikinami automatiškai,
visiškai nevertinant kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių.
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Administracinė byla Nr. A756-686/2010
Procesinio sprendimo kategorija 3.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gruodžio 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Artūro Drigoto, Anatolijaus
Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei M. Š.,
atsakovo atstovui V. O.,
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamento atstovui Mantui Žemaičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo M. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo M. T. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo
ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamentas).
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas M. T. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas)
2009 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. (15/6-8)-21PR-5 „Dėl papildomos
apsaugos Lietuvos Respublikoje ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje panaikinimo Rusijos Federacijos piliečiui M. T.“ ir įpareigoti
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Migracijos departamentą išnagrinėti pareiškėjo bylą bei priimti sprendimą
iš naujo. Pareiškėjas skunde nurodė, kad skundžiamas atsakovo sprendimas
priimtas remiantis Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus
2009 m. vasario 11 d. išvada. Atsakovas savo sprendimą motyvuoja tuo,
kad jau nėra aplinkybių, dėl kurių pareiškėjui buvo suteikta papildoma
apsauga. Atsakovo teigimu, pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos turimą
informaciją, pareiškėjas 2008 metais dažnai vyko iš Lietuvos Respublikos
į Baltarusiją ir Čečėniją. Kadangi pareiškėjas savo noru lankosi Rusijos
Federacijoje, laikytina, kad esminės aplinkybės, t. y. buvimas už savo
valstybės ribų ir negalėjimas grįžti į savo kilmės valstybę dėl visiškai pagrįstos
baimės, yra išnykusios. Pareiškėjo nuomone, toks atsakovo sprendimas yra
nepagrįstas. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
90 straipsnio 2 dalies 1 punkte, kuriuo vadovaujantis priimtas skundžiamas
atsakovo sprendimas, numatyta, kad užsieniečiui suteikta papildoma apsauga
panaikinama, jeigu jis gali grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių,
dėl kurių jam buvo suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje.
Pareiškėjui papildoma apsauga buvo suteikta Migracijos departamento
2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. (15/6-14)-13PR-163, atsižvelgiant
į tai, kad civiliai gyventojai patiria tiek čečėnų kovotojų, tiek federalinių
saugumo pajėgų smurtą bei persekiojimą, pažeidinėjamos žmogaus teisės
ir laisvės, ir nebuvo nustatyta priežasčių, leidžiančių manyti, jog pareiškėjas
galėtų pasinaudoti vidinio persikėlimo alternatyva. Priimdamas sprendimą
panaikinti pareiškėjui papildomą apsaugą, atsakovas nesidomėjo pareiškėjo
vykimo į Baltarusiją ar Čečėniją priežastimis, papildomai jo neapklausė, todėl
pareiškėjas neturėjo galimybės paaiškinti, dėl kokių priežasčių jis keliskart
buvo nuvykęs į Čečėniją. Pareiškėjas nurodė, kad Čečėnijoje mirė jo tėvas.
Laidotuvėse pareiškėjas nedalyvavo, bet nuvyko minint jo mirties metines.
Tuo metu buvo sulaikytas pareiškėjo brolis S. T., todėl pareiškėjas kelis kartus
važiavo rūpintis jo išpirka. Čečėnijoje likusios pareiškėjo motinos sveikata
šiuo metu yra labai silpna. Būtent dėl šių priežasčių pareiškėjas buvo sugrįžęs
į Čečėniją, o ne dėl to, kad išnyko papildomos apsaugos suteikimo priežastys
ir pareiškėjo visiškai pagrįsta baimė grįžti į savo kilmės valstybę. Nenustatęs,
kad jau nėra aplinkybių, dėl kurių pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga
Lietuvos Respublikoje, atsakovas nepagrįstai taikė Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 90 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir
panaikino jam papildomą apsaugą.
Atsakovas Migracijos departamentas prašė atmesti pareiškėjo skundą
kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo
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„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 90 straipsnio 2 dalies 1 punktą, papildoma
apsauga Lietuvos Respublikoje užsieniečiui panaikinama, jeigu jis gali
grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo
suteikta papildoma apsauga. Pareiškėjas savo noru reguliariai lankosi Rusijos
Federacijoje (apklausos metu pareiškėjo žmona M. P. pasakojo, kad jos vyras
M. T. dažnai vyksta į Baltarusiją bei Čečėniją). Todėl konstatuotina, kad
esminė aplinkybė, dėl kurios pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga
Lietuvos Respublikoje, o būtent negalėjimas grįžti į savo kilmės valstybę
dėl visiškai pagrįstos baimės, yra išnykusi. Be to, Migracijos departamento
2009 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. (15/6-8)-21PR-5 buvo priimtas
atsižvelgiant ir į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento
2008 m. gruodžio 8 d. įslaptintą raštą Nr. (08)-19-880S-937S. Atsakovas
pažymėjo, kad Migracijos departamente buvo surinkta ir įvertinta nauja
informacija apie padėtį Rusijos Federacijoje (2009 m. sausio 6 d. pažyma
Nr. RU-15/6-10-188). Pagal turimus duomenis, per kelis pastaruosius metus
saugumo padėtis Čečėnijoje pasikeitė: ACCORD ataskaitoje apie Čečėniją,
kuri buvo parengta dalyvaujant Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų
komisaro (toliau – ir JTVPK) ekspertams, rašoma, kad lyginant 2003 m. ir
2006 m., matyti, jog saugumo situacija Čečėnijoje ryškiai pagerėjo. Vis
dar nepranešama apie kiekvieną incidentą, tačiau akivaizdu, kad išpuoliai
įgijo kitokį pobūdį – rusų kariai ir čečėnų kovotojai kovoja vieni su kitais, o
civiliai gyventojai nėra jų taikinys. Ginkluotų susidūrimų vis dar pasitaiko,
tačiau Žmogaus teisių centro „Memorial“ duomenimis, pavieniai kovotojų
išpuoliai daugiausiai nukreipti prieš vyriausybinius pastatus, valstybės
valdžios atstovų būstus bei valstybės pareigūnus. ,,Freedom House“ teigimu,
kovotojai persimetė į kaimynines respublikas – Ingušiją, Dagestaną, KabardaBalkariją. ,,Amnesty International“ praneša, kad skirtingai nei palyginti taikiai
Čečėnijai, Ingušijai ir Dagestanui šiandien būdingas plačiai paplitęs smurtas.
Atsižvelgiant į paminėtą informaciją, galima teigti, kad Čečėnijos Respublikoje
jau nėra paplitusi prievarta, kuri kyla karinio konflikto metu arba sudaro
sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. JTVPK pripažįsta, kad
automatiškas papildomos apsaugos suteikimas čečėnų tautybės asmenims dėl
paplitusio smurto karinio konflikto metu pagrindu jau nebegalimas. JTVPK
siūlo nagrinėti kiekvieną prieglobsčio prašymą individualiai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamentas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Trečiojo
suinteresuoto asmens nuomone, nuolatinės pareiškėjo kelionės į Rusijos
Federaciją patvirtina, kad šiam užsieniečiui nekyla grėsmė jo kilmės valstybėje.
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Tai, kad pareiškėjas ne kartą vyko į valstybę, kurią jis nurodo kaip nesaugią –
Rusijos Federaciją (įskaitant ir Čečėnijos Respubliką) – patvirtina įrašai sienos
kirtimo įvykių registravimo sistemoje, pareiškėjo žmonos M. P. apklausos
protokolas ir Valstybės saugumo departamento turima įslaptinta informacija.
Pareiškėjas skunde taip pat pripažįsta, kad ne kartą vyko į Rusijos Federaciją
(įskaitant ir Čečėnijos Respubliką). Todėl nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjui kyla
grėsmė Rusijos Federacijoje. Pareiškėjo nurodytos priežastys, dėl kurių jis buvo
nuvykęs į savo kilmės valstybę, neturi įtakos sprendžiant papildomos apsaugos
panaikinimo klausimą. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad pareiškėjui
vykstant į Rusijos Federaciją, nebuvo iškilusi grėsmė jo gyvybei ar sveikatai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 20 d.
sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime
nurodė, jog Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 87 straipsnyje numatyta, kad papildoma
apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės
valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1)
jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus
žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad
jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo
gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla
karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus
teisių pažeidimams. Įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad
užsieniečiui suteikta papildoma apsauga panaikinama, jeigu jis gali grįžti į
savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo suteikta
papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 12
punktas numato, jog panaikinus užsieniečiui papildomą ar laikiną apsaugą,
panaikinamas ir leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje. Byloje nustatyta,
kad Migracijos departamentas 2006 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. (15/66)-12PR-52 suteikė Rusijos Federacijos piliečiui M. T. papildomą apsaugą
ir leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis šiuo metu negali grįžti
į savo kilmės šalį, nes dėl ten paplitusios prievartos jo, kaip ir daugumos
Čečėnijos gyventojų, gyvybei, saugumui, sveikatai ar laisvei gresia realus
pavojus dėl karinio konflikto sąlygotų sistemingų, sunkių žmogaus teisių
pažeidimų, kurių aukomis tampa civiliai Čečėnijos gyventojai (Migracijos
departamento byla, b. l. 79−80). Laikiną apsaugą Migracijos departamentas
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pareiškėjui suteikė ir 2007 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. (15/6-14)13PR147 bei 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. (15/6-14)13PR-163. Tačiau,
gavęs informacijos apie pareiškėjo dažnas keliones į Rusijos Federaciją bei
Čečėniją, atsakovas nusprendė panaikinti pareiškėjui papildomą apsaugą.
Teismo posėdžio metu pareiškėjas pripažino, kad jis dažnai vykdavo
į Rusijos Federaciją bei Čečėniją pas savo gimines, ten būdavo iki 2-3
savaičių. Pareiškėjas Lietuvos pareigūnų apie išvykas neinformavo. Be to, jis,
norėdamas klaidinti Lietuvos Respublikos pareigūnus, į Rusijos Federaciją
vyko iš Lenkijos, Latvijos ir kitų į Šengeno erdvę įeinančių valstybių, t. y.
pareiškėjas piktnaudžiavo jam suteikta papildoma apsauga. Šias aplinkybes
patvirtino Valstybės saugumo departamento atstovas ir jo pateikta medžiaga
(2009 m. gegužės 11 d. Nr. 108/-19-424s-239s), taip pat atsakovo pažyma apie
žmogaus teisių padėtį Rusijos Federacijoje (b. l. 10−24). Pareiškėjo žmona
paaiškinime patvirtino, kad jos vyras vykdavo į Baltarusiją, Čečėniją bei
Rusijos Federaciją, ir ten būdavo iki dviejų savaičių (Migracijos departamento
byla, b. l. 145). Visos aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad papildoma
apsauga Lietuvos Respublikoje pareiškėjui nėra būtina, nes yra išnykusios
aplinkybės, dėl kurių ji buvo suteikta. Pareiškėjo reguliarios kelionės į kilmės
valstybę, jo savanoriškas atvykimas į teisėsaugos institucijas, kurios priėmė
nutarimą atsisakyti kelti baudžiamąją bylą, tik patvirtina aplinkybę, kad jam
kilmės valstybėje grėsmė nekyla, jis nėra ir nebus persekiojamas. Byloje esantys
įrodymai, atsakovo surinkta informacija apie padėtį Rusijos Federacijoje ir
pareiškėjo paaiškinimai patvirtina, kad pareiškėjas gali Rusijos Federacijoje
susitvarkyti dokumentus, kurie užtikrintų jo teisių ir laisvių apsaugą, turi
nuolatinę gyvenamąją vietą, gali susirasti darbą ir gauti socialines garantijas,
kad judėjimo laisvė Rusijos Federacijoje nėra ribojama. Nesant įrodymų dėl
pareiškėjui gresiančio persekiojimo kilmės valstybėje iš Rusijos Federacijos
pusės, pareiškėjo skundas atmestinas.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas M. T. prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. gegužės 20 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – įpareigoti Migracijos departamentą išnagrinėti pareiškėjo bylą
bei priimti sprendimą iš naujo. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 90 straipsnio 2 dalies 1 punkte
numatyta, kad užsieniečiui suteikta papildoma apsauga panaikinama, jeigu jis
gali grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo
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suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjui papildoma
apsauga buvo suteikta tris kartus. Savo sprendimus dėl papildomos apsaugos
suteikimo Migracijos departamentas grindė surinktais duomenimis apie padėtį
Čečėnijoje, darydamas išvadą, kad Čečėnijoje dažni šiurkštūs žmogaus teisių
pažeidimai, nesiliauja žmonių dingimai, kankinimai, žudymai, savavališki
sulaikymai, įkaitų ėmimas. Todėl panaikinti papildomą apsaugą Migracijos
departamentas galėtų tik turėdamas informaciją, kad tokių aplinkybių, o
būtent šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, nesibaigiančių žmonių dingimų,
kankinimų, žudymų, savavališkų sulaikymų, įkaitų ėmimo, Čečėnijoje
nepasitaiko, ir dėl to pareiškėjui saugu grįžti į savo kilmės valstybę. Tačiau nei
Migracijos departamentas, nei teismas, priimdami sprendimus, neatsižvelgė į
paties Migracijos departamento surinktą informaciją apie situaciją pareiškėjo
kilmės valstybėje, pateiktą Migracijos departamento 2009 m. sausio 6 d.
pažymoje Nr. RU-15/6-10-188. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nepaisant tam
tikrų pasiekimų Čečėnijos Respublikoje, žmogaus teisių pažeidimai šiame
regione kelia nerimą, pasitaiko ginkluotų susidūrimų, šalyje daug užminuotų
vietų ir dėl minų žūsta žmonės. Paminėtoje pažymoje taip pat nurodomas
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos komiteto pareikštas susirūpinimas
dėl saugumo pajėgų vykdomų žmogaus teisių pažeidimų Šiaurės Kaukaze.
„Human Rights Watch“ atstovės teigimu, civilių gyventojų padėtis Čečėnijos
Respublikoje yra nežmoniška. Centro „Memorial“ duomenimis, 2008 metais
žmonių pagrobimų skaičius ne tik nemažėjo, bet netgi išaugo. Todėl darytina
išvada, kad aplinkybės, dėl kurių pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga,
neišnyko. Dėl nurodytų priežasčių Migracijos departamento sprendimas
panaikinti pareiškėjui papildomą apsaugą yra neteisėtas.
Atsiliepimu į pareiškėjo M. T. apeliacinį skundą atsakovas Migracijos
departamentas prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. gegužės 20 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą
atmesti. Savo prašymą atsakovas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais,
kurie buvo nurodyti jo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios
instancijos teismui. Papildomai pažymi, kad prašymus dėl prieglobsčio
Lietuvos Respublikoje suteikimo pareiškėjas visus gyvenimo Lietuvos
Respublikoje metus pagrįsdavo tik bendro pobūdžio pavojumi Čečėnijoje,
nenurodydamas jokių konkrečiai su juo susijusių priežasčių, dėl kurių jam
galėtų būti suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į
pateiktą informaciją apie padėtį Čečėnijoje, automatiškas papildomos apsaugos
suteikimas čečėnų tautybės asmenims dėl paplitusio smurto karinio konflikto
metu jau nebegalimas. Todėl laikytina, kad priežastys, dėl kurių pareiškėjui
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buvo suteikiama papildoma apsauga, išnyko. Be to, pareiškėjo vykimai į kilmės
šalį patvirtina, kad pastarasis nesibaimina grįžti į Čečėniją. Atsakovas taip pat
pažymi, kad priimant skundžiamą Migracijos departamento sprendimą buvo
svarstomas klausimas būtent dėl papildomos apsaugos panaikinimo, o leidimo
gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimas – tik papildomos apsaugos
panaikinimo pasekmė (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ 50 str. 1 d. 12 p.). Papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje
panaikinimas neužkerta pareiškėjui kelio kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvos
Respublikoje išdavimo kitais pagrindais.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento 2009 m. vasario 18 d.
sprendimo Nr. (15/6-8)-21PR-5 „Dėl papildomos apsaugos Lietuvos
Respublikoje ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo
Rusijos federacijos piliečiui M. T.“.
Papildomos apsaugos suteikimo materialinius ir procesinius aspektus
Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas; Užsieniečių teisinės
padėties įstatymas; UTPĮ) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 patvirtintas Užsieniečių prašymų
suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos
aprašas (toliau – ir Tvarkos aprašas).
Bylos nagrinėjimo metu iškilo klausimas dėl Įstatymo 87 straipsnio
1 dalies, numatančios papildomos apsaugos suteikimo pagrindus, taip pat
Įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 1 punkto, numatančio vieną iš papildomos
apsaugos panaikinimo pagrindų, bei Aprašo 91.1 punkto aiškinimo ir taikymo.
Įstatymo 87 straipsnio 1 dalis numato, kad papildoma apsauga gali būti
suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir
negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo
bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis tokiu
būdu bus baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės
laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei
dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro
158

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

sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Įstatymo 90 straipsnio
2 dalies 1 punkte nustatyta, kad užsieniečiui suteikta papildoma apsauga
panaikinama, jeigu jis gali grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių,
dėl kurių jam buvo suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 91.1 punktu, šiuo pagrindu papildoma apsauga
gali būti panaikinama, jeigu tokioje valstybėje įvyko esminių permainų, dėl
kurių išnyko pagrindas suteikti šiam asmeniui papildomą apsaugą.
Sprendžiant šioje byloje iškilusius klausimus, būtina vadovautis
netiesioginio Europos Sąjungos direktyvų veikimo principu. Šis principas
reiškia, kad valstybės narės teismas, taip pat kitos kompetentingos valstybės
institucijos, aiškindamos ir taikydamos nacionalinę teisę, nesvarbu, ar
nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar po to, turi ją aiškinti
kuo labiau atsižvelgdamas į direktyvos tekstą ir tikslą, kad būtų pasiektas
direktyvoje numatytas rezultatas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
(toliau – ir Teisingumo Teismas) 1990 m. lapkričio 13 d. prejudicinis
sprendimas byloje Marleasing (C‑106/89), 8 p.; 2008 m. birželio 24 d.
prejudicinis sprendimas byloje Commune de Mesquer (C‑188/07), 84 p.;
1997 m. gruodžio 18 d. prejudicinis sprendimas byloje Inter-Environnement
Wallonie (C-129/96), 40 p.; 2004 m. vasario 12 d. prejudicinis sprendimas
byloje Henkel KgaA (C-218/01), 60 p.; ir kt.). Būtinybę nacionalinę teisę aiškinti
pagal direktyvų nuostatas ir tikslus yra ne kartą pažymėjęs ir Vyriausiasis
administracinis teismas (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A858-1810/2010; 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-471/2010 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje taip pat privalu remtis aktualių
Europos Sąjungos direktyvų turinį atskleidžiančia Teisingumo Teismo praktika.
V.
Migracijos departamentas skundžiamą 2009 m. vasario 18 d. sprendimą
grindė aplinkybe, jog pareiškėjas savu noru lankosi kilmės valstybėje. Pasak
atsakovo, remiantis Įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 1 punktu, numatančiu, jog
užsieniečiui papildoma apsauga panaikinama, jeigu jis gali grįžti į savo kilmės
valstybę, nes jau nėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo suteikta papildoma
apsauga, tai sudaro pagrindą panaikinti pareiškėjui suteiktą papildomą apsaugą
ir laikiną leidimą gyventi.
Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pastebi, kad kiekviena su papildomos
apsaugos skyrimu ar panaikinimu susijusi situacija turi būti nagrinėjama
individualiai, t. y. visapusiškai įvertinant konkretaus asmens situaciją. Tokia
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išvada darytina atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos
dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos
apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų Nr. 2004/83/EB (toliau – ir
Kvalifikavimo direktyva) 4 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodoma, jog prašymo
suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjimas turi remtis individualiais pagrindais
(angl. is to be carried out on individual basis), be kita ko, prieglobsčio prašytojo
asmeninės situacijos ir aplinkybių įvertinimu (Kvalifikavimo direktyvos 4 str.
3 d. c p.). Kvalifikavimo direktyvos 19 straipsnio 4 dalyje taip pat pažymima,
kad nepažeidžiant trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pareigos
pagal 4 straipsnio 1 dalį atskleisti visus susijusius faktus ir pateikti visą jo arba
jos turimą susijusią informaciją, papildomos apsaugos statusą suteikusi valstybė
narė turi individualiai nurodyti, kad atitinkamas asmuo nustojo būti arba nėra
papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.
Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad aukščiau aptarta individualaus
vertinimo ir pagrindimo pareiga neturi būti tapatinama ir painiojama su
būtinybe, kad suteikiant papildomą apsaugą, pareiškėjo atžvilgiu egzistuotų
atitinkama individuali grėsmė. Pareiga individualiai vertinti kiekvieną situaciją
reiškia procedūrinį reikalavimą, susijusį su prašymų dėl papildomos apsaugos
suteikimo, taip pat jos panaikinimo pagrindų nagrinėjimo procesu. Tuo tarpu
būtinybė, kad pareiškėjo atžvilgiu egzistuotų atitinkama individuali grėsmė,
pagal savo esmę ir pobūdį reiškia materialinį teisinį reikalavimą (sąlygą), kuris
turi būti įvykdytas, skiriant papildomą apsaugą. Atitinkamos individualios
grėsmės išnykimas, atitinkantis teisės aktais apibrėžiamus kriterijus, taip pat
gali būti pagrindu panaikinti papildomą apsaugą, t. y. turėti materialinę teisinę,
o ne procedūrinę reikšmę.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog
papildoma apsauga pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymą gali būti
suteikiama ir dėl konkrečiam asmeniui gresiančios individualios grėsmės, ir dėl
bendros kritinės situacijos kilmės valstybėje (arba šių abiejų grėsmių pagrindu)
(žr. LVAT 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858737/2010).
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT)
2009 m. vasario 17 d. Sprendime Elgafaji byloje (C-465/07) išaiškino
Kvalifikavimo direktyvos 15 straipsnio c punkto, skaitomo kartu su šios
direktyvos 2 straipsnio e punktu, nuostatas. Kvalifikavimo direktyvos
15 straipsnyje apibrėžiami smurto veiksmai, kuriems esant skiriama papildoma
apsauga. Pagal Kvalifikavimo direktyvos 15 straipsnio c punktą, smurto
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veiksmus sudaro rimta ir asmeninė (individuali; angl. individual) grėsmė
civilio gyvybei ar asmeniui dėl atsitiktinio (chaotiško; angl. indiscriminate)
smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu. Aiškindamas šią
nuostatą, ESTT pažymėjo, kad Kvalifikavimo direktyvos 15 straipsnio c punkte
vartojama sąvoka „asmeninė (individuali) grėsmė“ (angl. individual threat) turi
būti aiškinama kaip apimanti smurtą prieš civilius asmenis, neatsižvelgiant į
jų tapatybę, jei papildomos apsaugos prašymą nagrinėjančios kompetentingos
nacionalinės institucijos arba valstybės narės teismų, į kuriuos kreiptasi dėl
sprendimo atmesti tokį prašymą, vertinimu, vykstantį ginkluotą konfliktą
apibūdinantis aklo smurto laipsnis pasiekia tokį didelį mastą, kad galima
pagrįstai manyti, jog jei civilis būtų grąžintas į atitinkamą šalį arba, prireikus, į
atitinkamą regioną, vien dėl buvimo šioje teritorijoje jam iškiltų realus pavojus
patirti rimtą grėsmę, numatytą direktyvos 15 straipsnio c punkte. Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad kuo labiau prašytojas
sugebės įrodyti, jog pavojus jam kyla konkrečiai dėl su jo asmenine situacija
susijusių priežasčių, tuo mažesnis aklo smurto laipsnis būtinas, kad jam būtų
suteikta papildoma apsauga. Teismas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant, ar
papildomos apsaugos prašytojo asmeniui ar jo gyvybei iš tikrųjų kyla pavojus
patirti rimtą ir asmeninę (individualią, angl. individual) grėsmę, neturi būti
reikalaujama, kad jis pateiktų įrodymus, jog pavojus jam kyla dėl konkrečiai su
jo situacija susijusių priežasčių. Kita vertus, Kvalifikavimo direktyvos dvidešimt
šeštoji konstatuojamoji dalis nustato, kad pavojai, kurie bendrai gresia šalies
gyventojams ar jų daliai, paprastai savaime nesukelia individualios grėsmės,
kuri galėtų būti kvalifikuojama kaip smurto veiksmai.
Kvalifikavimo direktyvos 2 straipsnio e punkto ir 15 straipsnio
nuostatos į Lietuvos nacionalinę teisę iš esmės yra perkeltos Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo normomis, konkrečiai (ir ypač) jo 87 straipsniu
(LVAT 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A858-737/2010). Taigi aiškinant Įstatymo 87 straipsnį galima ir turi būti
vadovaujamasi prieš tai paminėta Teisingumo Teismo praktika. Iš to seka, jog,
kaip minėta, pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymą papildoma apsauga
gali būti suteikiama ir dėl konkrečiam asmeniui gresiančios individualios
grėsmės, susijusios su jo asmenine situacija ir aplinkybėmis, ir dėl bendros
situacijos kilmės valstybėje, kuri nulemia individualios ir pakankamai rimtos
grėsmės jam atsiradimą (arba šių abiejų grėsmių pagrindu).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat neturi jokio pagrindo nukrypti nuo
ankstesnės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pagal kurią,
prieš priimant sprendimą dėl suteiktos papildomos apsaugos panaikinimo, būtina
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įvertinti, ar nėra pagrindo taikyti papildomą apsaugą bent vienu iš kitų pagrindų,
nustatytų Įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu
apsauga buvo suteikta prieš tai (2010 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A575-1365/2010; 2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1204/2010; 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A756-697/2010; 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A858-737/2010; ir kt.). Iš tiesų priešingas šių teisės normų aiškinimas sudarytų
prielaidas pažeisti asmenų, kuriems buvo suteikta papildoma apsauga, teises
(taip pat žr., mutatis mutandis, 2010 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo sprendimą
byloje A. S. Abdulla, K. Hasan, A. Adem, H. M. Rashi, D. Jamal prieš Vokietijos
Respubliką (sujungtos bylos C-175/08 ir C-179/08).
Vis dėlto šiuo aspektu būtina pažymėti, jog institucija tam tikrais
atvejais gali neturėti duomenų, kad išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo
suteikta papildoma apsauga, egzistuoja kitos aplinkybės, dėl kurių ji gali būti
suteikta. Todėl ši institucija ne visada turi objektyvią galimybę vien tik pagal
jai prieinamus ir turimus duomenis bei informaciją spręsti dėl papildomos
apsaugos suteikimo kitu pagrindu nei išnykęs, taip pat dėl kitų aplinkybių nei
papildoma apsauga buvo suteikta anksčiau. Vadinasi, našta nurodyti ir pateikti
faktus bei įrodymus, ar nėra pagrindo taikyti papildomą apsaugą kitu pagrindu
ar dėl kitų aplinkybių, kurie nėra žinomi ir, net ėmusis protingų priemonių,
negali būti kompetentingos institucijos sužinomi, tenka ir pačiam pareiškėjui.
Atitinkamas pareigas turi ir asmuo, kurio klausimas yra svarstomas.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 4 punkte
nustatyta, kad prieglobsčio prašytojas privalo prašymo suteikti prieglobstį
nagrinėjimo metu pateikti visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius
išsamius paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų, savo asmenybės
bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių. Taigi asmuo,
kurio klausimas dėl prieglobsčio yra svarstomas, privalo bendradarbiauti su
kompetentinga institucija ir atskleisti visus teisinę reikšmę galinčius turėti
duomenis. Nepaisant to, realus tokios pareigos įgyvendinimas gali būti
užtikrintas, tik jei pati kompetentinga institucija imasi aktyvių priemonių
išklausyti suinteresuotą asmenį, išsiaiškinti visas reikšmingas aplinkybes
prieš priimdama atitinkamą sprendimą, taip pat ir sprendimą dėl papildomos
apsaugos panaikinimo. Kompetentinga institucija turi padėti pareiškėjui
įgyvendinti jo teises ir vykdyti nustatytas pareigas. Matyt, be kita ko, ir dėl
šių priežasčių tiek 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos, nustatančios
būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo
tvarkos valstybėse narėse, Nr. 2005/85/EB (toliau – ir Procedūrų direktyva)
162

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

12 straipsnyje, tiek Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 4
punkte ir 82 straipsnyje numatyta prieglobsčio prašytojo apklausa.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota,
kad Įstatymo 87 straipsnyje esanti formuluotė „visiškai pagrįsta baimė“ turi
ir objektyvų, ir subjektyvų elementą. „Visiškai pagrįsta baimė“ kaip teisinė
kategorija reiškia, kad ši sąlyga, viena vertus, turi būti objektyvaus pobūdžio,
t. y. egzistuoti realiai, o ne būti vien tik asmens, prašančio prieglobsčio,
suvokimas, įsitikinimas ir pan. Kita vertus, vartojama sąvoka „baimė“ yra
dvasinė būsena ir subjektyvi būklė, todėl minėta sąlyga „visiškai pagrįsta
baimė“ apima tiek subjektyvius, tiek objektyvius veiksnius, į kuriuos
turi būti atsižvelgta nustatant, ar baimė iš tikrųjų yra visiškai pagrįsta
(2010 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858- 901/2010).
Minėtų aplinkybių visuma, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
suponuoja, kad prieš priimant sprendimą dėl papildomos apsaugos
panaikinimo, turėtų būti imamasi protingų priemonių informuoti ir išklausyti
asmenį, kuriam paskirtos papildomos apsaugos panaikinimo klausimas yra
svarstomas. Tik taip įmanoma sudaryti reikiamas sąlygas visapusiškam ir
išsamiam teisiškai reikšmingų aplinkybių, taip pat ir asmens „visiškai pagrįstos
baimės“ subjektyviojo elemento egzistavimo ar išnykimo, išsiaiškinimui ir
nustatymui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo normos daugeliu atvejų
netektų savo prasmės ir jų tikslai nebūtų pasiekti, jei sprendimą, priimtą
asmenį apklausus, vėliau jau būtų galima bet kada pakeisti asmens neišklausius.
Tokiu atveju iš tiesų kiltų reali grėsmė, kad sprendimas dėl papildomos
apsaugos panaikinimo bus priimtas išsamiai neįvertinus visų reikšmingų
aplinkybių ir dėl to taps nepagrįstu, sudarys prielaidas tarptautinės apsaugos
reikalaujančio asmens teisių pažeidimui.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamu atveju
pareiškėjo, kurio atžvilgiu buvo numatoma priimti neigiamas pasekmes jam
sukeliantį sprendimą (panaikinti papildomą apsaugą ir laikiną leidimą gyventi),
teisė būti informuotam ir išklausytam kyla ir iš Procedūrų direktyvos nuostatų.
Procedūrų direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai valstybės
narės taiko arba įveda procedūrą, pagal kurią prieglobsčio prašymai nagrinėjami
kaip Ženevos konvencija grindžiami prašymai ir kaip kitokios tarptautinės
apsaugos, suteikiamos Direktyvos 2004/83/EB 15 straipsnyje apibrėžtais atvejais,
prašymai, procedūros metu jos taiko šią direktyvą. Tvarkos aprašo 2 punkte
nustatyta, kad prieglobsčio prašymas – užsieniečio bet kokia forma išreikštas
prašymas suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje.
Pagal Tvarkos aprašo 65 punktą, surinkę šio aprašo 63−64 punktuose nurodytą
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informaciją, Migracijos departamento valstybės tarnautojai atlieka tyrimą,
kurio tikslas – nustatyti, ar prieglobsčio prašytojas atitinka 1951 m. Ženevos
konvencijos „Dėl pabėgėlių statuso“ nustatytą pabėgėlio sąvoką, įtvirtintą
Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 86 straipsnio 1 dalyje, arba šio įstatymo
87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, kuriais vadovaujamasi suteikiant
papildomą apsaugą. Šių nuostatų, taip pat kitų Tvarkos aprašo normų analizė
suponuoja išvadą, kad Lietuvoje taikoma tokia procedūra, kurioje prieglobsčio
prašymas nagrinėjamas kaip prašymas, grindžiamas Ženevos konvencija, ir kaip
prašymas, grindžiamas Direktyvos 2004/83/EB 15 straipsniu (dėl papildomos
apsaugos suteikimo). Todėl vadovaujantis Procedūrų direktyvos 3 straipsnio
3 dalimi, pastarosios direktyvos nuostatos Lietuvos Respublikoje yra aktualios
ir taikytinos ne tik procedūrose, susijusiose su pabėgėlio statusu, bet ir
procedūrose, susijusiose su papildoma apsauga.
Procedūrų direktyvos dvidešimt šeštoje konstatuojamojoje dalyje
pažymima, kad pabėgėlio statuso panaikinimo atveju valstybės narės turėtų
užtikrinti, kad asmenys, kurie naudojasi pabėgėlio statusu, būtų tinkamai
informuoti apie galimą jų statuso persvarstymą ir jiems būtų suteikta
galimybė pateikti savo nuomonę, prieš institucijoms priimant pagrįstą
sprendimą panaikinti jų statusą. Vis dėlto šių garantijų turėtų būti leista
netaikyti, jei pabėgėlio statuso panaikinimo priežastys nėra susijusios su
sąlygų, kuriomis buvo grindžiamas pripažinimas, pasikeitimu. Procedūrų
direktyvos 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad
jeigu kompetentinga institucija svarsto, ar panaikinti trečiosios šalies piliečio
arba asmens be pilietybės pabėgėlio statusą pagal Direktyvos 2004/83/EB
14 straipsnį, atitinkamas asmuo naudojasi šiomis garantijomis: a) jis turi
būti informuotas raštu, kad kompetentinga institucija persvarsto jo laikymą
tinkamu pabėgėlio statusui, ir kokios yra to persvarstymo priežastys; ir b) jam
turi būti suteikta galimybė asmeninio pokalbio metu pagal 10 straipsnio 1
dalies b punktą ir 12, 13 bei 14 straipsnius arba raštu pateiktame pareiškime
nurodyti priežastis, kodėl jam neturėtų būti panaikintas pabėgėlio statusas.
Procedūrų direktyvos 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nukrypdamos
nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, valstybės narės gali nuspręsti, kad pabėgėlio
statusas nustoja teisiškai galioti jį panaikinus pagal Direktyvos 2004/83/EB 11
straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktus arba jeigu pabėgėlis nedviprasmiškai
atsisakė savo pripažinimo pabėgėliu. Vadovaujantis prieš tai paminėtais
argumentais, darytina išvada, kad šios Procedūrų direktyvos 38 straipsnio
nuostatos yra aktualios svarstant ne tik pabėgėlio, bet ir papildomos apsaugos
panaikinimo klausimą. Todėl teismas turi aiškinti nacionalinę teisę taip, kad ji
164

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

kiek įmanoma labiau atitiktų paminėtas direktyvos normas.
Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, nors minėtos Procedūrų direktyvos
nuostatos nėra pakankamai aiškiai perkeltos į nacionalinę teisę, tačiau atsakovo
pareigos, numatytos Procedūrų direktyvos 38 straipsnio 1 dalyje (informuoti
ir suteikti galimybę pasisakyti), Lietuvos teisėje gali būti kildinamos iš gero
administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas
– valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.). Pastebėtina,
kad gero administravimo kodekso, patvirtinto 2007 m. birželio 20 d. Europos
Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. 7 (2007), 14 straipsnis numato,
jog valdžios institucijoms priimant sprendimą, kuris tiesiogiai ir neigiamai
paveiks privačių asmenų teises, tokiems asmenims, jei tai nėra akivaizdžiai
nebūtina, turi būti suteikta galimybė per protingą terminą ir nacionalinėje
teisėje nustatytu būdu išreikšti savo požiūrį, jei prieš tai jiems tokia galimybė
nebuvo suteikta. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant
gero administravimo principo turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė
būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš
taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (Pagrindinių teisių
chartijos 41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro pobūdžio
teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo
turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo
šaltinį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teisės į gynybą principas, kuris taikomas
ne tik tais atvejais, kai asmeniui gresia sankcijos, bet ir tada, kai gali būti
priimamas sprendimas, kuriuo asmens interesai būtų paveikiami neigiamai,
reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai paveikiami asmens interesai,
adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę (žr., pvz.,
Teisingumo Teismo 2002 gruodžio 12 d. Sprendimas Distillerie Fratelli Cipriani
SpA prieš Ministero delle Finanze (C-395/00), 51 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad aptariama asmens teisė būti
informuotam ir išklausytam nėra absoliuti. Asmuo gali atsisakyti šios teisės.
Be to, gali būti tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, dėl paties suinteresuoto asmens
pareigų pažeidimo ar nenoro bendradarbiauti, institucija objektyviai neturi
galimybių informuoti asmenį apie pradėtą procesą, apklausti jį ar kitais būdais
suteikti jam galimybę pareikšti savo nuomonę. Kitais atvejais apklausa gali
būti akivaizdžiai nebūtina dėl nagrinėjamos situacijos ypatumų. Vis dėlto šioje
byloje tokių išskirtinių aplinkybių, kurios pateisintų pareiškėjo neinformavimą
ir neišklausymą prieš priimant skundžiamą sprendimą, nenurodyta ir
nenustatyta.
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VI.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama,
kad vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principų, be kita ko, taikomas ir
įgyvendinant viešąjį administravimą (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1
p.) – įstatymo viršenybės principas – inter alia reikalauja, jog administraciniai
aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais būtų
pagrįsti įstatymais. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje
detalizuojama, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos
poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, kad akte turi būti nurodomi
pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas,
kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį
aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės
norma siejama su teisėtumo principu, 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 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756‑422/2009).
Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2006 m. birželio 13 d. sprendimu
papildoma apsauga pareiškėjui buvo suteikta Užsieniečių teisinės
padėties įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. iš esmės
dėl bendros padėties (paplitusios prievartos, teisėsaugos (teisėtvarkos)
problemų) Čečėnijoje (prieglobsčio bylos 75−80 l.). Vėliau ji kasmet vėl
buvo suteikiama nurodant, kad priežastys, dėl kurių papildoma apsauga
buvo suteikta, neišnyko (žr. 2007 m. gegužės 29 d. išvada (prieglobsčio
bylos 107−108 l.), 2007 m. gegužės 30 d. sprendimas (prieglobsčio bylos
108 l.), 2008 m. birželio 26 d. išvada (prieglobsčio bylos 132−133 l.),
2008 m. birželio 26 d. sprendimas (prieglobsčio bylos 134 l.). Tačiau
2009 m. vasario 18 d. išvadoje (prieglobsčio bylos 146−147 l.) ir skundžiamame
2009 m. vasario 18 d. sprendime (prieglobsčio bylos 148 l.) jau daroma išvada,
kad nebėra aplinkybių, dėl kurių ši apsauga pareiškėjui buvo suteikta.
Išplėstinė teisėjų kolegija, visapusiškai įvertinusi byloje surinktus
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įrodymus, daro išvadą, kad skundžiamas atsakovo sprendimas, kuriame buvo
padaryta paminėta išvada, nėra pakankamai pagrįstas ir motyvuotas, be to,
jį priimant buvo pažeistos procedūrinės taisyklės, kurios šiuo atveju turėjo
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.
Individualus pareiškėjo situacijos tyrimas ir vertinimas, kurio reikalauja
teisės aktai, buvo atliktas paviršutiniškai, neišsamiai ir nevisapusiškai. Visa tai
šiuo konkrečiu atveju sudaro pakankamą pagrindą skundžiamą sprendimą
panaikinti kaip nepagrįstą.
Visų pirma, kaip jau minėta, papildoma apsauga pareiškėjui buvo
suteikta ir tęsiama dėl iš esmės bendros padėties (paplitusios prievartos,
teisėsaugos (teisėtvarkos) problemų) Čečėnijoje. Tačiau nei skundžiamame
sprendime, nei su juo susijusioje Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio reikalų skyriaus
2009 m. vasario 18 d. išvadoje bendra padėtis Čečėnijoje, jos pasikeitimas
iš esmės nėra analizuojami. Papildomos apsaugos ir laikino leidimo gyventi
panaikinimas iš esmės grįstas tik tuo, kad pareiškėjas dažnai vyko į Baltarusiją,
Čečėniją ir Rusijos Federaciją. Argumentai dėl pasikeitusios padėties
Čečėnijoje pateikti tik bylos nagrinėjimo teisme metu. Ir nors Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pastaruoju metu pažymima,
kad dėl pasikeitusios padėties Čečėnijos Respublikoje, bendrais pagrindais,
nevertinant su konkrečiu pareiškėju susijusių individualių aplinkybių,
nebėra pagrindo pratęsti papildomą apsaugą; kad Čečėnijos Respublikoje iš
esmės pasikeitė faktinė situacija ir tokie pasikeitimai yra svarbūs ir ilgalaikio
pobūdžio; kad Čečėnijoje jau nėra paplitusi prievarta – kartu akcentuojama,
jog kiekvieno pareiškėjo prašymas privalo būti vertinamas individualiai (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A858-1220/2010). Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos
manymu, galimos tokios situacijos, kai tam tikros individualios grėsmės ir
prievartos (aklos ar orientuotos į tam tikrą grupę asmenų) paplitimas (nors
ir mažesniu nei anksčiau mastu), vertinant šias aplinkybes kaip visumą, gali
sudaryti pakankamą pagrindą skirti (pratęsti) asmeniui suteiktą papildomą
apsaugą.
Antra, atsakovas negali remtis ta aplinkybe, jog pareiškėjas dažnai vyko
į Baltarusiją, nes tai nėra pareiškėjo kilmės valstybė. Lietuvos Respublikos
įstatymai nedraudžia laikiną leidimą gyventi gavusiems asmenims užsiimti
verslo reikalais kitose valstybėse, o Įstatymo 24 straipsnis numato, jog leidimas
gyventi Lietuvos Respublikoje suteikia teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos ir
grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.
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Trečia, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, grįžimas į savo kilmės
valstybę pats savaime dar nereiškia, kad papildoma apsauga ir laikinas leidimas
gyventi gali būti panaikinami automatiškai, visiškai nevertinant kitų teisiškai
reikšmingų aplinkybių. Pažymėtina, kad Pabėgėlio statuso nustatymo ir
procedūrų kriterijų vadovo 125 punkte (toliau – ir Procedūrų vadovas; UN
High Commissioner for Refugees, Handbook on Procedures and Criteria for
Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol
relating to the Status of Refugees, January 1992, prieiga per internetą: http://
www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html) nurodoma, kad jei pabėgėlis
apsilanko buvusioje savo šalyje, tokio asmens pabėgėlio statuso pasibaigimas
turi būti vertinamas individualiai. Pažymima, kad senų ar sergančių tėvų
aplankymas yra kas kita nei nuolatiniai vizitai atostogauti ar užmegzti verslo
santykius. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, šių taisyklių turi būti laikomasi
ir aptariamu atveju. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas, nustatęs
pareiškėjo grįžimo į savo kilmės valstybę faktą, nesistengė išsiaiškinti su tuo
susijusių aplinkybių (tikslaus grįžimo laikotarpio ir trukmės, grįžimo tikslų, su
kokiu asmens dokumentu buvo vykstama ir t. t.). Pareiškėjas, prieš priimant
sprendimą, nebuvo informuotas ir apklaustas, jam nebuvo suteikta galimybė
pasiaiškinti (būti išklausytam) dėl šių vizitų. Pareiškėjo žmonos apklausos
protokolo ištraukos šiuo atveju negali atstoti paties pareiškėjo išklausymo.
Juolab kad pareiškėjo žmona negalėjo išsamiai paaiškinti atitinkamų vyro
vizitų aplinkybių.
Ketvirta, bylos nagrinėjimo teisme metu pareiškėjas nurodė, kad
vizito Čečėnijoje metu (2007 m.) jis buvo sulaikytas, jam buvo pagrasinta
sufabrikuoti baudžiamąją bylą. Su tuo pareiškėjas iš esmės sieja jam kylančią
pakankamai individualią grėsmę. Ši aplinkybė priimant sprendimą taip pat
neįvertinta, nors Aprašo 66.5 punkte nurodoma, kad atlikdamas tyrimą,
įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas turi nustatyti, ar
grįžimo į kilmės valstybę atveju jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai,
nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu
baudžiamas, jam grės mirties bausmė ar egzekucija, kils grėsmė, kad jo
žmogaus teises ir pagrindines laisves pažeis smurto dalyviai, arba kils grėsmė
jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla
karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių
pažeidimams.
Penkta, atsakovas visiškai nevertino informacijos, kuri buvo užfiksuota
pirminiame prieglobsčio prašytojo apklausos protokole, jog pareiškėjo brolis
buvo Ičkerijos generalinio prokuroro apsaugininkas, teistas už ginklo laikymą,
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dėl to pareiškėjo namuose dažnai būdavo atliekamos kratos.
Šešta, iš bylos medžiagos nėra matyti, kad priimdamas skundžiamą
sprendimą atsakovas vertino, kaip jis gali paveikti pareiškėjo teisę į šeimos
gyvenimą, kurią garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 8 straipsnis. Pareiškėjas turi keturis nepilnamečius
vaikus, taip pat sutuoktinę, todėl pareiškėjo statuso pasikeitimas gali turėti
atitinkamą reikšmę visai šeimai. Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių
komisaras (toliau – ir JTVPK) ne kartą yra pažymėjęs, jog vaikai priskiriami
itin pažeidžiamų asmenų kategorijai, todėl priimant sprendimus dėl
tarptautinės jų apsaugos, dera vadovautis geriausių vaiko interesų principu,
kurį įtvirtina Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija ir kiti tarptautiniai
teisės aktai, ir šeimos vienybės principu, kurį numato Jungtinių Tautų
1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso Baigiamojo akto rekomendacijos. Be
to, JTVPK vykdomojo komiteto Išvados dėl pavojuje atsidūrusių vaikų (g) (viii)
pastraipoje (UN High Commissioner for Refugees, Conclusion on Children
at Risk, 5 October 2007, No. 107 (LVIII) - 2007, prieiga per internetą: http://
www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html) rekomenduojama valstybėms
vykdyti tokias prieglobsčio nagrinėjimo procedūras, kurių metu būtų tinkamai
identifikuotos vaikams priskirtinos grėsmės ir persekiojimo formos kilmės
valstybėje.
Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama prieš tai išdėstytus
argumentus ir aplinkybes, konstatuoja, kad skundžiamas atsakovo sprendimas,
taip pat Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 20 d.
sprendimas yra naikintini. Kadangi panaikinus atsakovo 2009 m. vasario 18 d.
sprendimą, pareiškėjo padėtis tampa teisiškai neapibrėžta, be to, jis prašo
įpareigoti atsakovą iš naujo išspręsti klausimą dėl papildomos apsaugos ir
laikino leidimo gyventi, atsakovas įpareigotinas tai atlikti.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 20 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: pareiškėjo skundą patenkinti
ir panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos 2009 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. (15/6‑8)‑21PR-5
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„Dėl papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje ir leidimo laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje panaikinimo Rusijos Federacijos piliečiui M. T.“ bei
įpareigoti Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos iš naujo išspręsti klausimą dėl papildomos apsaugos ir laikino
leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimo pareiškėjui M. T.
Sprendimas neskundžiamas.

3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.2.1. Dėl įrodymų, patvirtinančių privalomojo sveikatos draudimo
įmokų mokėjimą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, leistinumo ir
tinkamumo
Pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71 dėl socialinės
apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų
šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, siekiant išvengti asmens dvigubo
apmokestinimo privalomuoju sveikatos draudimu, asmeniui, dirbančiam
pagal darbo sutartį vienos valstybės narės teritorijoje, tačiau gyvenančiam
ar savarankiškai dirbančiam ir kitos valstybės narės teritorijoje, yra taikomi
tos valstybės teisės aktai, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, t. y. šio teisinio
reguliavimo esmę sudaro siekis išvengti dvigubo asmens apmokestinimo
minėtu mokesčiu. Todėl šios kategorijos bylose esminę reikšmę turi asmens
privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo Europos Sąjungos valstybėje
narėje, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, faktas.
Pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles, suinteresuotas asmuo jam reikšmingus,
juridinę reikšmę turinčius faktus gali įrodinėti ne tik atitinkamais teisės aktais
nustatytais leistinais ir priimtinais įrodymais, bet ir kitais leistinais įrodymais,
t. y. įrodinėdamas teisiškai reikšmingas aplinkybes, asmuo savo argumentus
gali grįsti visais leistinais įrodymais (Administracinių bylų teisenos įstatymo
57, 81, 86 str.). Tai savo ruožtu lemia, kad viešojo administravimo subjektas,
tais atvejais, kai asmuo jam nepateikia įrodymų (nagrinėjamu atveju –
pažymos E101), kurie teisės aktais yra pripažįstami kaip pirminiai įrodymai,
patvirtinantys atitinkamus juridinę reikšmę turinčius faktus, tačiau pateikia
kitus leistinus tuo klausimu įrodymus, privalo įvertinti ir šiuos įrodymus,
atitinkamai atsižvelgdamas į tai, dėl kokių priežasčių nėra pateikti pirminiai
įrodymai, kokias teisiškai reikšmingas aplinkybes patvirtina pateiktieji (ne
pirminiai) įrodymai ir pan.
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Administracinė byla Nr. A438-1177/2010
Procesinio sprendimo kategorija 1.2; 9.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. rugsėjo 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas)
ir Romano Klišausko (pranešėjas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjui M. R.,
atsakovo atstovei Raimondai Juodkaitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo M. R. apeliacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. R. individualios įmonės
skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus apskrities
valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas M. R. individuali įmonė kreipėsi su skundu į Vilniaus
apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų
komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija)
2009 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. S-105(7-52/2009).
Skunde ir jo patikslinime paaiškino, kad nuo 2004 m. lapkričio 1 d. yra
Airijos Respublikos pilietis. Dirba Airijos Respublikoje ir moka privalomus
mokesčius pagal toje valstybėje galiojančius įstatymus, todėl, pareiškėjo
nuomone, neprivalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje.
Pareiškėjas pabrėžė, kad jo pozicijos pagrįstumą įrodo pridedamos pažymos
iš Airijos Respublikos mokesčių inspekcijos už kiekvienus metus atskirai. Jos
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parodo pareiškėjo pajamas, atskaitomus mokesčius ir socialinio draudimo
įmokas, į kurias įeina ir privalomojo sveikatos draudimo įmoka. Pareiškėjas
akcentavo, kad E101 formą prie skundo prideda neužpildytą, kadangi neturi
įmonės Airijoje Respublikoje, tuo tarpu ši forma yra pildoma tik turint įmonę
Airijos Respublikoje.
Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsiliepime paaiškino, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija (toliau – ir Vilniaus AVMI) atliko pareiškėjo individualios
įmonės privalomojo sveikatos draudimo (toliau – ir PSD) įmokų mokestinį
patikrinimą už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d.
ir nustatė, kad tikrinamuoju laikotarpiu individualios įmonės savininkas
nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu bei individualiai įmonei
iki 2007 m. gegužės 18 d. nebuvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas. Taip
pat buvo nustatyta, kad pareiškėjo individuali įmonė 2003–2008 m. veiklos
nevykdė, pajamų iš ūkinės veiklos nedeklaravo bei neturėjo samdomų
darbuotojų. Atsakovas akcentavo, kad Vadovaujantis 2002 m. gruodžio 3 d.
Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1219 17 straipsnio
3 dalimi, individualios įmonės už savininkus kas mėnesį moka PSD įmokas,
kurios sudaro 2 procentus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio. Individualios įmonės už savininkus gali šių įmokų
nemokėti, jeigu individualios įmonės savininkai yra apdrausti privalomuoju
sveikatos draudimu ir įregistravę likviduojamos individualios (personalinės)
įmonės statusą įmonių rejestre, o visi įmonės darbuotojai yra atleisti iš darbo.
Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Komisija skundžiamame sprendime
pažymėjo, jog Lietuvos Respublikoje nuo 2004 m. gegužės 1 d. tiesiogiai
taikomas 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas „Dėl socialinės apsaugos
sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos
nariams, judantiems Bendrijoje“ Nr. 1408/71 (toliau – ir Reglamentas) numatė,
jog darbuotojams, kuriems taikomas šis reglamentas, taikomi tik vienos
valstybės narės teisės aktai (13 str. 1 d.). Remiantis Reglamento 13 straipsnio
2 dalies a ir b punktais, vienos valstybės narės teritorijoje pagal darbo sutartį
ar savarankiškai dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės narės teisės aktai,
net jeigu jis gyvena kitos valstybės narės teritorijoje. Reglamento 14c straipsnio
1 dalies a punkte yra nurodyta, jog asmeniui, kuris vienu metu dirba pagal
darbo sutartį vienos valstybės narės teritorijoje ir savarankiškai dirba kitos
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valstybės narės teritorijoje, taikomi valstybės narės, kurios teritorijoje jis dirba
mokamą darbą pagal darbo sutartį, teisės aktai. Taigi, anot atsakovo, byloje
nustačius, kad M. R. yra Lietuvoje veikiančios individualios įmonės savininkas
ir tuo pačiu metu jis pagal darbo sutartį dirba Airijos Respublikoje, remiantis
Reglamento 14c straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis, individualios
įmonės savininkui taikytini Airijos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys
socialinio draudimo (įskaitant sveikatos draudimą) teisinius santykius. Tačiau
Reglamento 98 straipsnyje yra nurodyta, jog šio Reglamento įgyvendinimo
tvarka yra išdėstyta kitame reglamente.
Atsakovas akcentavo, jog 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento,
nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 „Dėl socialinės apsaugos
sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos
nariams, judantiems Bendrijoje“ įgyvendinimo tvarką, Nr. 574/72 (toliau – ir
Įgyvendinimo reglamentas) 12a straipsnio 7 dalies a punkte yra nustatyta,
jog kai pagal Reglamento 14c straipsnio 1 dalies a punktą asmeniui, tuo
pačiu metu dirbančiam pagal darbo sutartį vienos valstybės narės teritorijoje
ir savarankiškai dirbančiam kitos valstybės narės teritorijoje, taikomi teisės
aktai valstybės narės, kurios teritorijoje jis dirba mokamą darbą, pastarosios
valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirta įstaiga išduoda
pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui pažymėjimą, patvirtinantį, kad
jam taikomi jos teisės aktai ir jo kopiją nusiunčia kompetentingos valdžios
institucijos paskirtai įstaigai bet kurios iš tų valstybių, kurių (-ios) teritorijoje
tas asmuo savarankiškai dirba; (ii) kurių teritorijoje tas asmuo gyvena.
Įgyvendinimo reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog Reglamentui
ir Įgyvendinimo reglamentui taikyti reikalingų dokumentų pavyzdžius
rengia Administracinė komisija (Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos
administracinė komisija), kuri yra įsteigta Reglamento 80 straipsnio
pagrindu. Administracinė komisija 1996 m. lapkričio 27 d. sprendimu
Nr. 164 „Dėl pavyzdinių formų, reikalingų Reglamentui ir Įgyvendinimo
reglamentui taikyti (EI01 ir E102)“ (su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202) patvirtino E101 formos pažymą dėl
taikytinų teisės aktų. Ši pažyma patvirtina, kad pažymoje nurodytam asmeniui
yra taikomi šalies, kurios kompetentinga įstaiga išdavė pažymą, teisės aktai
ir kad asmuo yra apdraustas socialiniu ir sveikatos draudimu toje šalyje.
Remiantis prie E101 formos pažymos pateikiama informacija, darbuotojo
ar darbdavio prašymu paskirtoji įstaiga valstybėje narėje, kurios teisės aktai
taikomi, užpildo formą ir grąžina ją prašymą pateikusiam asmeniui. Komisija,
vadovaudamasi Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 10 dalimi bei 10 priedu,
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atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad Reglamento 14c straipsnio a punkto ir
Įgyvendinimo reglamento 12a straipsnio 7 dalies a punkto taikymo prasme
Airijos Respublikos kompetentinga įstaiga yra Socialinių ir šeimos reikalų
departamentas (Department of Social and Family Affairs).
Atsakovas pabrėžė, jog atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas byloje nepateikė
aukščiau nurodytos Airijos Respublikos kompetentingos įstaigos išduotos E101
formos pažymos, patvirtinančios, jog individualios įmonės savininkui yra
taikomi Airijos Respublikos teisės aktai ir kad individualios įmonės savininkas
socialiniu (ir sveikatos) draudimu yra apdraustas Airijos Respublikoje, taip pat
nesant byloje pateiktų kitų įrodymų, patvirtinančių, kad individualios įmonės
savininkas ginčijamu laikotarpiu (2003 m. sausio 1 d.−2008 m. balandžio 30 d.)
sveikatos draudimo įmokas mokėjo Airijos Respublikoje, pareiškėjui pagrįstai
yra nurodyta sumokėti papildomai apskaičiuotas 1 794 Lt privalomojo
sveikatos draudimo įmokas bei šių įmokų delspinigius.
Atsakovas pažymėjo ir tai, jog pareiškėjo Komisijai byloje pateikti
įrodymai (Airijos Respublikos mokesčių administratoriaus išduotos
pažymos bei pateiktos pajamų balansinės ataskaitos (P21) nepatvirtina
sveikatos draudimo įmokų mokėjimo ginčijamu laikotarpiu, nes pateiktuose
dokumentuose yra informacija apie individualios įmonės savininko esamus
ir buvusius darbdavius, taip pat apie individualios įmonės savininko
2004−2008 m. gautą darbo užmokestį bei sumokėtą pajamų mokestį, o ne
apie sumokėtas sveikatos draudimo įmokas. Taigi, anot atsakovo, skundžiamų
sprendimų priėmimo metu pareiškėjo individuali įmonė nebuvo pateikusi
dokumentų, patvirtinančių, kad individualios įmonės savininkas yra
apdraustas PSD Airijoje. Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jo individuali įmonė
ir teismui nepateikė Komisijos sprendime nurodytos Airijos Respublikos
kompetentingos įstaigos išduotos E 101 formos pažymos, patvirtinančios,
jog įmonės savininkui yra taikomi Airijos Respublikos teisės aktai ir kad
įmonės savininkas socialiniu (ir sveikatos) draudimu yra apdraustas Airijos
Respublikoje. Atsakovas akcentavo, kad pareiškėjas kartu su skundu pateikė
dokumentus surašytus ne valstybine kalba. Pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 9 straipsnį dokumentai surašyti kitomis kalbomis, teikiami
ir skelbiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Atsižvelgiant
į tai, atsakovo manymu, šiuo atveju negalima remtis pareiškėjo pateiktais
dokumentais, kadangi jie nėra išversti į valstybinę kalbą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI atsiliepime į pareiškėjo
skundą nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip
nepagrįstą.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimu pareiškėjo M. R. individualios įmonės skundą atmetė kaip
nepagrįstą.
Teismas pažymėjo, jog remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus
AVMI atliko M. R. IĮ PSD įmokų mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo
2003 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. ir surašė 2008 m. balandžio 30 d.
patikrinimo aktą Nr. (21.26)-07-77-13, kuriame pareiškėjui papildomai
apskaičiavo 1 794 Lt PSD įmokų bei 520 Lt PSD įmokų delspinigius. Inspekcija
2008 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr.(21.26)-256-199 patvirtino patikrinimo
aktą ir papildomai apskaičiuotas sumas. Valstybinė mokesčių inspekcija
2009 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 69-12 iš dalies pakeitė Vilniaus AVMI
2008 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. (21.26)-256-199, t. y. patvirtino nurodymą
sumokėti 1 794 Lt PSD įmokas ir pakeitė nurodymą sumokėti į biudžetą 520 Lt
PSD įmokų delspinigius, nurodydama sumokėti 100 Lt PSD įmokų delspinigius.
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Komisiją. Ši 2009 m. balandžio 21 d. sprendimu
Nr. S-105(7-52/2009) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą.
Teismas pabrėžė, jog pareiškėjas mano, kad Komisijos priimtas sprendimas yra
nepagrįstas, tačiau su tokia jo pozicija teisėjų kolegija nesutinka.
Teismas akcentavo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 9
straipsnio „Teismo proceso kalba“ 2 dalis numato, jog dokumentai, surašyti
kitomis kalbomis, teikiami ir skelbiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta
tvarka patvirtinti. Teismas nurodė, jog, kaip liudija bylos medžiaga,
2009 m. gegužės 11 d. teisme buvo gautas pareiškėjo skundas, kuriuo jis prašė
panaikinti Komisijos 2009 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. S-105(7-52/2009).
Teismas 2009 m. gegužės 12 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki
2009 m. gegužės 26 d. skundo trūkumams pašalinti, taip pat – pateikti užsienio
kalba surašytų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių
kalbą. Tačiau pareiškėjas nei iki šio termino pabaigos, nei iki bylos nagrinėjimo
teisme dienos nepateikė dokumentų vertimų į lietuvių kalbą. Todėl nagrinėjamu
atveju teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 9
straipsnio 2 dalimi, nesirėmė į lietuvių kalba neišverstais dokumentais.
Teismas taip pat konstatavo, jog Sveikatos draudimo įstatymo 17
straipsnio 3 dalis numato, kad ūkinės bendrijos už ūkinės bendrijos narius
bei individualios (personalinės) įmonės už individualios (personalinės)
įmonės savininkus kas mėnesį moka privalomojo sveikatos draudimo
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įmokas, kurios sudaro 2 procentus Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio
mėnesinio darbo užmokesčio. Ūkinės bendrijos už ūkinės bendrijos narius
bei individualios (personalinės) įmonės už individualios (personalinės)
įmonės savininkus gali šių įmokų ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytų įmokų
nemokėti, jeigu šie ūkinės bendrijos nariai ar individualios (personalinės)
įmonės savininkai yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir įregistravę
likviduojamos ūkinės bendrijos ar individualios (personalinės) įmonės statusą
Įmonių rejestre, o visi įmonės ar ūkinės bendrijos darbuotojai yra atleisti
iš darbo. Taigi, teismo vertinimu, individualios (personalinės) įmonės už
individualios (personalinės) įmonės savininkus gali įmokų nemokėti, jei tik yra
visos trys minėtame įstatyme nustatytos sąlygos:
1) individualios (personalinės) įmonės savininkai yra apdrausti
privalomuoju sveikatos draudimu;
2) individualios (personalinės) įmonės savininkai įregistravę
likviduojamos ūkinės bendrijos ar individualios (personalinės) įmonės statusą
Įmonių rejestre;
3) visi įmonės darbuotojai yra atleisti iš darbo.
Teismas konstatavo, jog iš bylos medžiagos matyti, kad M. R.
individuali įmonė nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d.
Lietuvoje veiklos nevykdė, pajamų iš veiklos nedeklaravo, nebuvo įgijusi
verslo liudijimo, neturėjo samdomų darbuotojų. Tai pat nustatyta, kad
įmonei iki 2007 m. gegužės 18 d. nebuvo suteiktas likviduojamos įmonės
statusas bei įmonės savininkas (M. R.) Lietuvoje minėtu laikotarpiu nebuvo
apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Kartu teismas nurodė, jog nuo
2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje taikytini Europos Sąjungos teisės
aktai. Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojams,
kuriems taikomas šis reglamentas, taikomi tik vienos valstybės narės teisės
aktai, o to paties straipsnio 2 dalis – kad vienos valstybės narės teritorijoje
dirbančiam darbuotojui taikomi tos valstybės teisės aktai net jeigu jis gyvena
kitos valstybės narės teritorijoje arba įmonės ar asmens, kurioje ar pas kurį jis
dirba, registruota buveinė ar veiklos vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje.
Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas nei mokesčių
administratoriui, nei Komisijai, nei teismui nepateikė Administracinės
komisijos (2005 m. kovo 17 d. sprendimas Nr. 202) patvirtintos E101 formos
pažymos (Įgyvendinimo reglamento 2 str. 1 d.), kuri patvirtintų, kad M. R. yra
taikomi Airijos Respublikos teisės aktai ir kad šioje valstybėje jis nuo tam tikro
termino yra apdraustas socialiniu ir sveikatos draudimu. Teismo nuomone,
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kiti pareiškėjo pateikti įrodymai taip pat nepatvirtina, kad būtent nuo
2003 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gegužės 30 d. M. R. mokėjo sveikatos draudimo
įmokas Airijos Respublikoje. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas įvertino, kad
pareiškėjui 1 794 Lt PSD įmokų buvo apskaičiuoti pagrįstai, o nuo nesumokėtų
1 794 Lt PSD įmokų pareiškėjui, remiantis Mokesčių administravimo
įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrįstai buvo apskaičiuota 100 Lt
PSD įmokų delspinigių. Pirmosios instancijos teismo nuomone, Komisijos
2009 m. balandžio 21 d. sprendimas Nr. S-105(7-52/2009) dėl pareiškėjo yra
teisėtas ir pagrįstas, nėra juridinio pagrindo jį naikinti ar keisti. Atsižvelgdamas
į tai, teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Apeliacinį
skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei
argumentais.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas bei trečiasis suinteresuotasis
asmuo Vilniaus AVMI prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepimus
grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Byloje kilęs ginčas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo,
kai individualios įmonės savininkas atitinkamu laikotarpiu, nebūdamas
apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, tuo pačiu laikotarpiu
dirbo pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje (Airijoje).
Byloje nagrinėjamu atveju yra nustatyta, kad pareiškėjas atitinkamu
laikotarpiu, už kurį jam priskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo
įmokos (2003-01-01–2008-04-30), pagal darbo sutartį dirbo Europos Sąjungos
valstybėje narėje – Airijoje, tačiau mokesčių administratoriui nepateikė pagal
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nustatyto leistino ir tinkamo
įrodymo, kuris patvirtintų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo
Airijoje faktą. Tokiu būdu ginčas iš esmės kilęs dėl leistinų ir priimtinų
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įrodymų bei tinkamų įrodinėjimo priemonių, t. y. privalomojo sveikatos
draudimo įmokų mokėjimo srityje, kai asmuo dirba kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje.
Iš bylos matyti, kad tiek mokesčių administratorius, tiek pirmosios
instancijos teismas, remdamiesi 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento „Dėl
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims
ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje“ Nr. 1408/71; 1972 m. kovo 21 d.
Tarybos reglamento Nr. 574/72 (Įgyvendinimo reglamentas) ir Darbuotojų
migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1996 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. 164 „Dėl pavyzdinių formų, reikalingų Reglamentui ir
Įgyvendinimo reglamentui taikyti (E101 ir E102)“ nuostatomis, priėjo prie
išvados, kad leistinu ir tinkamu įrodymu, įrodinėjant asmens apdraudimo
privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
faktą, yra atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės išduota pažyma E101.
Kolegija iš esmės sutinka su šiomis išvadomis dėl įrodymų leistinumo
ir priimtinumo, šios kategorijos bylose nustatinėjant teisiškai reikšmingą
aplinkybę – asmens apdraudimo arba neapdraudimo privalomuoju sveikatos
draudimu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje faktą.
Tačiau šiuo atveju pažymėtina, kad pagal 1971 m. birželio 14 d.
Tarybos reglamento „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo
sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje“
13 straipsnio 1 dalį, siekiant išvengti asmens dvigubo apmokestinimo
privalomuoju sveikatos draudimu, asmeniui, dirbančiam pagal darbo sutartį
vienos valstybės narės teritorijoje, tačiau gyvenančiam ar savarankiškai
dirbančiam ir kitos valstybės narės teritorijoje, yra taikomi tos valstybės teisės
aktai, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, t. y. šio teisinio reguliavimo esmę
sudaro siekis išvengti dvigubo asmens apmokestinimo nagrinėjamu mokesčiu.
Todėl šios kategorijos bylose esminę reikšmę turi asmens privalomojo sveikatos
draudimo įmokų mokėjimo Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis
dirba pagal darbo sutartį, faktas.
Pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles, suinteresuotas asmuo jam
reikšmingus, juridinę reikšmę turinčius faktus gali įrodinėti ne tik atitinkamais
teisės aktais nustatytais leistinais ir priimtinais įrodymais, bet ir kitais leistinais
įrodymais, t. y. įrodinėdamas teisiškai reikšmingas aplinkybes, asmuo savo
argumentus gali grįsti visais leistinais įrodymais (ABTĮ 57, 81, 86 str.).
Tai savo ruožtu lemia, kad viešojo administravimo subjektas tais atvejais,
kai asmuo jam nepateikia įrodymų, kurie teisės aktais yra pripažįstami kaip
pirminiai įrodymai, patvirtinantys atitinkamus juridinę reikšmę turinčius
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faktus, tačiau pateikia kitus leistinus tuo klausimu įrodymus, privalo įvertinti
ir šiuos įrodymus, atitinkamai atsižvelgdamas į tai, dėl kokių priežasčių nėra
pateikti pirminiai įrodymai, kokias teisiškai reikšmingas aplinkybes patvirtina
pateiktieji (ne pirminiai) įrodymai ir pan.
Šiuo atveju pažymėtina, kad iš esmės tokią įrodymų vertinimo poziciją
nagrinėjamu klausimu yra pateikęs ir centrinis mokesčių administratorius
išaiškinime „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos, kai gyventojas
turi E101, E102, E103, E106 ar E121 formos pažymą ar raštišką laisvos formos
patvirtinimą, pildymo“.
Iš bylos matyti, kad pareiškėjas tiek mokestinio patikrinimo metu, tiek
nagrinėjant bylą teisme teikė informaciją bei atitinkamas pažymas (ne E101) iš
kompetentingų Airijos Respublikos institucijų, patvirtinančių jo darbo pagal darbo
sutartį Airijoje 2004–2008 m. ir atitinkamų mokesčių mokėjimo tuo laikotarpiu
faktą (mokestinės bylos b. l. 1−8; 34 −37; teismo bylos b. l. 5–13; 46–51).
Tačiau, kaip matyti iš bylos, šie pareiškėjo pateikti įrodymai iš esmės
nebuvo vertinami, apsiribojant formalia nuostata, kad pareiškėjas nepateikė
teisės aktais nustatyto leistino ir priimtino įrodymo – pažymos E101.
Tokios ginčijamų sprendimų išvados neatitinka teisės aktų reikalavimų,
reglamentuojančių bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles bei reikalavimų dėl
visapusiško ir objektyvaus visų reikšmingų aplinkybių ištyrimo (ABTĮ 57; 81 str.).
Kadangi dėl šių nuostatų nesilaikymo galėjo būti priimti neteisingi
sprendimai dėl pareiškėjui mokėtinų mokesčių priskaičiavimo, jų dydžio ir
pan., todėl nėra pagrindo šių sprendimų pripažinti pagrįstais.
Dėl paminėtų priežasčių ginčijami sprendimai naikintini, mokestinį
ginčą perduodant iš naujo nagrinėti centriniam mokesčių administratoriui,
kad būtų ištaisyti minėti trūkumai. Kartu atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 27−29 straipsnių nuostatas dėl
bendradarbiavimo tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčių administratoriaus bei
pastarojo galimybės atitinkamais atvejais bendradarbiauti ir su kitų valstybių
atitinkamomis institucijomis sprendžiant apmokestinimo klausimus.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 4 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Panaikinti
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
2009 m. birželio 4 d. sprendimą; Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. S-105(752/2009) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos 2009 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 69-12. Mokestinį ginčą
perduoti iš naujo nagrinėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos.
Nutartis neskundžiama.

3.2.2. Dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo su mokesčių mokėtoju
sudaryti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio turinio
reikalavimų
Skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių
aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali
būti sąlygotas specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja
atitinkamus teisinius santykius. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant
individualaus administracinio akto teisėtumą Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama
ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti
įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios
konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas
prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens
subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose.
Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad
mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl
mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena
iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, nenustato
imperatyvios pareigos mokesčių administratoriui pasirašyti su mokesčių
mokėtoju susitarimą kiekvienu atveju, o tik suteikia teisę susitarti dėl mokesčio
ir su juo susijusių sumų dydžio. Teisiškai reikšminga bei pakankama aplinkybė,
kuri gali sudaryti prielaidas bei sąlygas pasirašyti arba nepasirašyti minėtą
susitarimą, yra faktinės aplinkybės, jog „nė viena iš šalių neturi pakankamai
įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti“ konstatavimas. Tačiau įrodymų
pakankamumas ar jų nepakankamumas yra vertinamojo pobūdžio ir gali būti
nulemtas kiekvieno individualaus atvejo, konkrečių aplinkybių bei kiekvienos iš
šalių subjektyvaus vertinimo. Todėl tais atvejais, kai mokesčių administratorius
turi pagrįstą pagrindą manyti bei teigti, kad mokestinei nepriemokai pagrįsti
jis turi pakankamai įrodymų, neatsiranda prielaidos bei sąlygos realizuoti
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Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio nuostatas. Savo ruožtu,
kai mokesčių administratoriaus vertinimu, įrodymų mokestinei nepriemokai
pagrįsti pakanka ir šia aplinkybe jis grindžia savo atsisakymą sudaryti
susitarimą su mokesčių mokėtoju, yra įvykdomi Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio reikalavimai.
Administracinė byla Nr. A438-1116/2010
Procesinio sprendimo kategorija 9.8.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. spalio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio
ir Romano Klišausko (pranešėjas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei A. U.,
atsakovo atstovui J. Č.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. skundą atsakovui Vilniaus
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas A. R. kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti Vilniaus apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – ir Vilniaus AVMI, Inspekcija)
apsvarstyti ir pasirašyti su pareiškėju kompromisinį susitarimą dėl mokesčio
ir su juo susijusių sumų dydžio; atsisakius įpareigoti sudaryti kompromisinį
susitarimą, įpareigoti Vilniaus AVMI atlikti pakartotinį pareiškėjo
apmokestinimo patikrinimą.
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Pareiškėjas skunde nurodė, kad Inspekcija atliko pareiškėjo mokesčių
apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimą už laikotarpį nuo
2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Patikrinimo akte Vilniaus
AVMI dalį kompanijos Northern American Industrial Funding Inc. išlaidų
priskyrė prie pareiškėjo apmokestinamųjų pajamų. Šiuo pagrindu pagal
atlikto patikrinimo rezultatus, išdėstytus 2008 m. gruodžio 18 d. patikrinimo
akte Nr. (21.26)-04-77-103, papildomai apskaičiuojama 56 052 Lt, iš jų: 40
471 Lt gyventojų pajamų mokesčio ir 15 581 Lt gyventojų pajamų mokesčio
delspinigių. Savo poziciją Vilniaus AVMI grindžia užsienio kompanijos
Northern American Industrial Funding Inc. sąskaitos banke „Parex Banka“
Nr. (duomenys neskelbtini) išrašais (prie patikrinimo akto pridėtos
nepatvirtintos ir net nesurištos užsienio kompanijos sąskaitos išrašų su vertimu
į lietuvių kalbą kopijos); restoranų, parduotuvių ir kitų prekių ir paslaugų
pardavėjų pavadinimų išvardinimu; gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
citavimu – kas yra gyventojų pajamų mokesčio mokėtojas ir kokia tvarka
šis mokestis turi būti mokamas; jokių kitų dokumentų, turinčių juridine
galią, patvirtinančių Vilniaus AVMI pozicijos ir apskaičiavimų teisingumą,
Vilniaus AVMI prie bylos nepridėjo. Pareiškėjas akcentavo, kad nesutinka su
Vilniaus AVMI nuomone ir papildomais apskaičiuotais pajamų mokesčiu
ir delspinigiais. Šį savo nesutikimą pareiškėjas išdėstė 2009 m. sausio 22 d.
pastabose dėl patikrinimo akto Nr. 1p/1241, 2009 m. kovo 22 d. skunde
Inspekcijai Nr. 1 p/1264 ir savo pozicijai pagrįsti pateikė įrodymus, kuriuos
Inspekcija atmetė be nagrinėjimo ir analizės.
Pareiškėjas akcentavo, jog jis, kaip sąžiningas mokesčių mokėtojas,
siekiantis bendradarbiauti su Inspekcija, pasiūlė pasirašyti kompromisinį
susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio. Pareiškėjo
pasirengimas pasirašyti kompromisinį susitarimą nėra pareiškėjo savo
neteisingumo ginče su Vilniaus AVMI pripažinimas. Tokio susitarimo
pasirašymas leistų mokestinio ginčo šalims (Vilniaus AVMI ir mokesčių
mokėtojui) sutaupyti jėgų, lėšų ir laiko, kuriuos abi šalys (ir Vilniaus AVMI,
ir pareiškėjas) išeikvotų savo pozicijų gynimui teismuose. Vilniaus AVMI
2009 m. vasario 12 d. raštu Nr. (17.1)-46-4703 atmetė pareiškėjo pasiūlymą
pasirašyti kompromisinį susitarimą, argumentuodama atsisakymą tuo, kad
mokesčių administratorius turi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams
pagrįsti. Pareiškėjas apskundė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos atsisakymą pasirašyti su juo susitarimą dėl mokesčio ir su juo
susijusių sumų dydžio Valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikęs skundą
per vietinį mokesčių administratorių – Vilniaus AVMI. Vilniaus apskrities
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valstybinė mokesčių inspekcija nepersiuntė šio pareiškėjo skundo į Valstybinę
mokesčių inspekciją, o atsakė pati – atmetė skundą ir grąžino jį pareiškėjui
2009 m. kovo 24 d. raštu Nr. (17.2)46-9506. Pareiškėjo nuomone, Inspekcijos
atsisakymas pasirašyti su juo susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių
sumų dydžio yra nepagrįstas, o Inspekcija turėtų būti įpareigota apsvarstyti
ir pasirašyti su pareiškėju kompromisinį susitarimą dėl mokesčio ir su juo
susijusių sumų dydžio.
Atsakovas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į
skundą prašė netenkinti pareiškėjo skundo.
Dėl 2009 m. vasario 12 d. rašto Nr. (17.1)-46-4703 atsakovas nurodė,
kad Inspekcija, išnagrinėjusi Inspekcijai 2009 m. sausio 27 d. pateiktose
pareiškėjo pastabose pateiktą pasiūlymą sudaryti susitarimą su mokesčių
administratoriumi dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio nustatymo bei
įvertinusi surinktų faktinių aplinkybių visumą, kuriais grindžiami papildomi
gyventojų pajamų mokesčio sumų apskaičiavimai, nusprendė, kad susitarimo
pasirašymas tarp pareiškėjo ir Inspekcijos nėra galimas, kadangi mokesčių
administratorius turi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti.
Inspekcija, spręsdama, ar galima sudaryti susitarimą, įvertino, kad turi
pakankamai įrodymų mokesčių apskaičiavimui pagrįsti, nes:
1) patikrinimo metu nustatyta, kad finansinių operacijų turinys ir
pobūdis neatspindi kompanijos Northern American Industrial Funding Inc.
reikmėms padarytų išlaidų. Pareiškėjas 2002 m. gegužės 3 d. jam išduota
mokėjimo kortele (sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)) atsiskaitė „Club
angel car servi“ − Maskvoje, vila „Mama Rosa“ − Palangoje, „Duty Free-2“ −
Vilniuje, „Dorado“, „Renfe“ − Madride, „Prada“ − Romoje, „Flowers service 5“
− Sankt Peterburge, „Gianfranco Ferre“ − Vilniuje, „Mayfair club“ − Londone,
„Harvey Nichols“ − Londone, „Hayes cheadle“, „Supermarket sam vernad“ −
Maskvoje, „Alsa-enatcar alicante“, „Rest. Hnos. Alba. Malaga“, „Uzbekistan
restaurant“ − Maskvoje, firmoje „Denis Len“ − Maskvoje, „Layanbeach resort
& Sp phuket“, „Hc Polish moda“ − Maskvoje, „Podium shop“ − Maskvoje, ZAO
„Apteki 36,6“ − Maskvoje, „Modas Detroite“ − Malagoje, „Italia fashion“ −
Malagoje, „Malaga instituto“ Malagoje, „Boss/Esprit“ − Berlyne, „Duty Free &
Travel val“ − Berlyne, „Le bon Marce“ Paryžiuje, „Kolumbs Juniors“ − Rygoje,
„Hotel Londra“ − Florencijoje, „Hotel Giorgione“ − Venecijoje, „Elektric
cinema“ − Londone, „Altamoda 7978“ − Maskvoje, „Night club“ − Maskvoje,
„Le Byblos“ − San Tropeze, „Reebok sports club“ − Londone, shop „Adidas“
− Kijeve ir t. t. Todėl, atsakovo nuomone, pagrįsta yra teigti, kad pareiškėjo
padarytos išlaidos iš kompanijos Northern American Industrial Funding Inc.
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sąskaitos yra asmeninio pobūdžio ir jų turinys bei pobūdis negali būti siejamas
su išlaidomis kompanijos reikmėms;
2) pareiškėjo gauto atlyginimo iš UAB „Energetikos tiekimo bazė“
negalėjo užtekti kelionėms po užsienio valstybes, atitinkamų prekių ir paslaugų
įsigijimui. Pareiškėjas tikrintu laikotarpiu be pajamų iš UAB „Energetikos
tiekimo bazė“ deklaravo: 2004 m. − 52,82 Lt palūkanų iš Rusijos Federacijos,
2005 m. – 2 500 Lt pajamų už parduotą turtą, kuris įsigytas už 3 000 Lt, ir tik
2006 m. – 341 057,39 Lt su darbo santykiais iš Didžiosios Britanijos, 61,30 Lt
palūkanų iš Jungtinės Karalystės ir 71,05 Lt palūkanų iš Rusijos Federacijos;
3) pareiškėjas patikrinimo ir patikrinimo akto tvirtinimo metu nepateikė
juridinę galią turinčių dokumentų (sutarčių, įgaliojimų, pavedimų ir pan.),
įrodančių, kokiu pagrindu jis galėjo teikti paaiškinime ir pastabose minėtas
paslaugas užsienio kompanijai Northern American Industrial Funding Inc.,
vykdyti kompanijos direktoriaus nurodymus, valdyti kompanijos sąskaitą,
atlikti paslaugų, prekių pirkimą užsienio kompanijos reikmėms, o ne savo
asmeniniams poreikiams tenkinti;
4) pareiškėjas 2009 m. sausio 27 d. kartu su pastabomis pateikė
kompanijos Northern American Industrial Funding Inc. 2009 m. sausio 20 d.
rašto nepatvirtintą kopiją su „Parex Banka“ banko sąskaitos išrašų
nepatvirtintomis kopijomis. Rašte nurodoma, kad pareiškėjas buvo bendrovės
patikėtinis ir kad pareiškėjas vykdytų savo pareigas, kompanija atidarė sąskaitą
Nr. (duomenys neskelbtini) ir visos išlaidos (pagal pridėtus banko išrašus)
yra padarytos dėl kompanijos poreikių, jos vardu, yra susijusios su verslu, jos
patvirtintos kompanijos Northern American Industrial Funding Inc. Išlaidos
nebuvo skirtos pareiškėjo asmeniniams poreikiams. Nepatvirtintos dokumentų
kopijos neturi juridinės galios. Nors kompanija savo patvirtinimuose ir
nurodė, jog išlaidos buvo padarytos dėl kompanijos poreikių, jos vardu, tačiau
nepaneigė, kad lėšos nebuvo panaudotos pareiškėjo naudai, jo asmeninėms
reikmėms tenkinti ir neįrodo, jog pareiškėjas negavo apmokestinamųjų
pajamų. Pareiškėjas nepateikė jokių kitų dokumentų, kurių pagrindu būtų
galima konstatuoti, jog išleistas pinigų sumas restoranuose, parduotuvėse,
kitose paslaugų teikimo įmonėse panaudojo užsienio kompanijos reikmėms ir
kad tai yra Northern American Industrial Funding Inc. išlaidos;
5) pareiškėjas taip pat nepateikė ir pastabose minimų kompanijos
Northern American Industrial Funding Inc. vadovybės nurodymų įforminti
mokėjimus ir išlaidas, atsiimti prekes ir perduoti jas kompanijos Northern
American Industrial Funding Inc. partneriams ar į kompanijos sandėlį, kokias
prekes ir paslaugas pirkti, už kokią vertę ir pan., nepateikė ir dokumentų,
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susijusių su pareiškėjo minimomis tarnybinėmis komandiruotėmis, kurios,
kaip pareiškėjas nurodo, įformintos pagal galiojančius įstatymus.
Atsakovo nuomone, tai, jog pareiškėjas nedeklaravo pajamų iš
užsienio kompanijos Northern American Industrial Funding Inc. neįrodo,
jog 2003−2006 m. jis tikrai negavo apmokestinamųjų pajamų iš kompanijos
Northern American Industrial Funding Inc.
Dėl 2009 m. kovo 6 d. skundo Nr. 36C/2074 dėl atsisakymo pasirašyti
kompromisinį susitarimą atsakovas nurodė, kad Inspekcija 2009 m. kovo 9 d.
gavo pareiškėjo skundą Nr. 36C/2074 pasirašyti kompromisinį susitarimą
tarp pareiškėjo ir Inspekcijos, raštas adresuotas centriniam mokesčių
administratoriui per vietinį mokesčių administratorių. Inspekcijai susipažinus
su pareiškėjo skundu, nustatyta, kad pareiškėjas 2009 m. sausio 27 d.
pateiktose rašytinėse pastabose dėl 2008 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akto
Nr. (21.26)-04-77-103 pateikė pasiūlymą sudaryti susitarimą su mokesčių
administratoriumi dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio nustatymo.
Inspekcija 2009 m. vasario 12 d. raštu Nr. (17.1)-46-4703 informavo pareiškėją,
kad išnagrinėjusi pasiūlymą ir įvertinusi surinktų faktinių aplinkybių
visumą, kuriais grindžiami papildomi gyventojų pajamų mokesčio sumų
apskaičiavimai, nusprendė, jog pasirašymas tarp pareiškėjo ir Inspekcijos
nėra galimas, kadangi mokesčių administratorius turi pakankamai įrodymų
savo apskaičiavimams pagrįsti. Minėtas patikrinimo aktas buvo patvirtintas
Inspekcijos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo
Nr. (21.26)-256-93. Pareiškėjas skundė 2009 m. vasario 12 d. Inspekcijos
raštą. Atsakovo nuomone, pareiškėjo 2009 m. kovo 6 d. skundas pagrįstai
nenagrinėtas ir grąžintas pareiškėjui. Atsakovo teigimu, nesutikdamas su
Inspekcijos atsakymais, pareiškėjas galėjo kreiptis į teismą, skųsdamas minėtus
raštus, tačiau to laiku nepadarė.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 3 d.
sprendimu pareiškėjo A. R. skundą tenkino iš dalies, panaikino
2009 m. vasario 12 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
sprendimą „Dėl prašymo pasirašyti susitarimą dėl mokesčio bei su juo
susijusių sumų dydžio“ Nr. (17.1)-46-4703 bei įpareigojo atsakovą Vilniaus
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją per teisės aktuose nustatytą terminą,
skaičiuojant jį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, iš naujo išnagrinėti
pareiškėjo A. R. 2009 m. sausio 22 d. prašymą. Teismas netenkino pareiškėjo A.
185

I. Administracinių teismų praktika

R. prašymo įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją atlikti
pakartotinį pareiškėjo apmokestinimo patikrinimą.
Teismas konstatavo, jog pareiškėjas prašė įpareigoti Vilniaus apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją apsvarstyti ir pasirašyti su pareiškėju
kompromisinį susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio;
atsisakius įpareigoti sudaryti kompromisinį susitarimą, įpareigoti Vilniaus
AVMI atlikti pakartotinį pareiškėjo apmokestinimo patikrinimą. Teismo
nuomone, nors pareiškėjas skunde konkrečiai nenurodė, tačiau iš skundo
turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos 2009 m. vasario 12 d. raštu Nr. (17.1)-46-4703 „Dėl
prašymo pasirašyti susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių sumų dydžio“
ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. kovo 24 d.
raštu Nr. (17.1)-46-9506 „Dėl 2009 m. kovo 6 d. skundo Nr. 36C/2074 dėl
atsisakymo pasirašyti kompromisinį susitarimą“. Teismo vertinimu, šioje
byloje nenagrinėjamas mokestinis ginčas dėl A. R. papildomai apskaičiuotų
mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų, šis klausimas bus nagrinėjamas
kitoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. skundą (administracinė
byla Nr. I-2400-789/2009).
Teismas akcentavo, jog 2004 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau – ir MAĮ) 71 straipsnio
1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas
gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei,
apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo
apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas
praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių
administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas
susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo
metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu. Teismo vertinimu,
pagal šią teisės normą mokesčių administratorius turi teisę, bet ne pareigą
pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.
Teismas akcentavo, kad pareiškėjas 2009 m. sausio 22 d. pateikė
Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pasiūlymą pasirašyti
susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio. Vilniaus apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. vasario 12 d. raštu Nr. (17.1)-46-4703
„Dėl prašymo pasirašyti susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių sumų
dydžio“ atsakė į pareiškėjo prašymą, nurodė, kad susitarimo pasirašymas tarp
pareiškėjo ir Inspekcijos nėra galimas, nes mokesčių administratorius turi
pakankamai įrodymų savo apskaičiavimui pagrįsti. Teismas pažymėjo, kad šį
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mokesčių administratoriaus sprendimą pareiškėjas 2009 m. kovo 9 d. apskundė
Inspekcijai pateikdamas 2009 m. kovo 6 d. skundą Nr. 36C/2074. Vilniaus
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. kovo 24 d. rašte Nr. (17.1)46-9506 „Dėl 2009 m. kovo 6 d. skundo Nr. 36C/2074 dėl atsisakymo pasirašyti
kompromisinį susitarimą“ nurodė, kad pareiškėjo skundas nenagrinėtinas.
Teismo nuomone, pareiškėjo ginčas su mokesčių administratoriumi
dėl susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo,
vadovaujantis MAĮ 71 straipsnio 1 dalimi, nėra mokestinis ginčas. Todėl
mokesčių administratoriaus sprendimai turi būti nagrinėjami Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (MAĮ 146 str.). Teismas nurodė, jog
pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą turi
teisę apskųsti administracinių ginčų komisijai arba teismui. Tačiau pareiškėjas
skundą dėl 2002 m. vasario 12 d. Inspekcijos sprendimo pateikė Inspekcijai,
adresuodamas jį centriniam mokesčių administratoriui – Valstybinei
mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, jog Inspekcija,
2009 m. kovo 24 d. rašte „Dėl 2009 m. kovo 6 d. skundo Nr. 36C/2074 dėl
atsisakymo pasirašyti kompromisinį susitarimą“ Nr. (17.1)-46-9506 pagrįstai
nurodė, kad pareiškėjo skundo dėl 2009 m. vasario 12 d. Inspekcijos sprendimo
Vilniaus AVMI nenagrinėja.
Teismas pabrėžė, jog byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos susitarimų su mokesčių mokėtojais dėl mokesčio ir su
juo susijusių sumų dydžio pasirašymo pagrįstumo ir tikslingumo vertinimo
II darbo grupė priėmė 2009 m. vasario 10 d. sprendimą „Dėl susitarimo su
A. R. pasirašymo pagrįstumo ir tikslingumo“ Nr. (21.26)-265-2, tačiau apie
šį sprendimą pareiškėjas informuotas nebuvo. Būtent šiame sprendime yra
išdėstyti atsisakymo sudaryti kompromisinį susitarimą argumentai. Pareiškėjui
buvo nusiųstas tik 2009 m. vasario 12 d. sprendimas „Dėl prašymo pasirašyti
susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių sumų dydžio“ Nr. (17.1)-464703. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos 2009 m. vasario 12 d. sprendimui „Dėl prašymo pasirašyti
susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių sumų dydžio“ Nr. (17.1)-464703 taikomi ir bendri individualaus administracinio akto reikalavimai,
įtvirtinti 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo Nr. VIII-1234 (2006 m. birželio 27 d. redakcija) 8 straipsnyje.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A756-700/2008 konstatavo, kad individualiame
administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir
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pakankamas; akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir
įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo
subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Pirmosios instancijos
teismas atkreipė dėmesį į tai, jog iš Inspekcijos 2009 m. vasario 12 d.
sprendimo Nr. (17.1)-46-4703 turinio galima suprasti, kad mokesčių
administratorius nesutinka sudaryti susitarimo su pareiškėju, tačiau nėra
konkrečiai nurodyta, kokiomis aplinkybėmis („surinktų faktinių aplinkybių
visuma“) remiantis buvo padaryta išvada, kad mokesčių administratorius turi
pakankamai įrodymų savo apskaičiavimui. 2009 m. vasario 12 d. sprendime
Nr. (17.1)-46-4703 nenurodyta šio sprendimo apskundimo tvarka (Viešojo
administravimo įstatymo 8 str. 2 d.). Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus,
teismas padarė išvadą, kad neinformavus pareiškėjo apie sprendimo
argumentus ir motyvus, kodėl atsisakoma pasirašyti kompromisinį susitarimą,
pareiškėjui nebuvo suteikta teisė į tinkamą teisinę gynybą.
Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nurodė, kad Vilniaus apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. vasario 12 d. sprendimas
„Dėl prašymo pasirašyti susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių
sumų dydžio“ Nr. (17.1)-46-4703 iš esmės neatitinka individualiam
administraciniam aktui taikomų reikalavimų, jis yra neteisėtas ir nepagrįstas,
todėl naikintinas, o Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2009 m. sausio 22 d. prašymą ir
priimti įstatymų nustatytus reikalavimus atitinkantį sprendimą. Pareiškėjo
reikalavimą įpareigoti Vilniaus AVMI atlikti pakartotinį pareiškėjo
apmokestinimo patikrinimą teismas atmetė kaip nepagrįstą, kadangi šioje
byloje nenagrinėjamas mokestinis ginčas dėl pareiškėjo apmokestinimo.
Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, jog neturi teisinio pagrindo įpareigoti
Vilniaus AVMI atlikti pakartotinį pareiškėjo apmokestinimo patikrinimą.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti
naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas nepagrįstai Inspekcijos
2009 m. vasario 12 d. raštą Nr. (17.1)-46-4703 įvardija kaip sprendimą ir
taiko jam Viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Atsakovo nuomone,
ginčijamo rašto turinys yra informacinio pobūdžio, o pats raštas nėra
nei individualus, nei norminis teisės aktas, jame nėra sprendžiamas ir
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mokestinis ginčas, be to, jis nesukelia pareiškėjui jokių pasekmių. Taigi,
atsakovo nuomone, Inspekcijos 2009 m. vasario 12 d. raštui Nr. (17.1)46-4703 negali būti taikomi bendri individualaus administracinio akto
reikalavimai, numatyti Viešojo administravimo įstatyme. Atsakovas pažymi,
kad pareiškėjas pasiūlymą sudaryti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių
sumų dydžio nustatymo buvo pateikęs su rašytinėmis pastabomis dėl
2008 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akto Nr. (21.26)-04-77-103, kuris buvo
patvirtintas Inspekcijos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu dėl patikrinimo akto
tvirtinimo Nr. (21.26)-256-93, ir jame nurodyti visi motyvai bei argumentai dėl
mokesčių apskaičiavimo teisingumo ir susitarimo pasirašymo negalimumo.
Vadovaujantis MAĮ 152 straipsniu, nesutinkantis su sprendimu dėl patikrinimo
akto tvirtinimo (ar jo dalimi) pareiškėjas turi teisę jį apskųsti centriniam
mokesčių administratoriui. Todėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad
pareiškėjui nebuvo žinomi sprendimo argumentai ir motyvai, kodėl atsisakoma
pasirašyti kompromisinį susitarimą ir kad pareiškėjui nebuvo suteikta teisė į
tinkamą teisinę gynybą, nepagrįstos.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo šį skundą atmesti
kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime nurodo, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo
motyvais bei argumentais.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Byloje kilęs ginčas dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos 2009 m. vasario 12 d. sprendimo „Dėl prašymo pasirašyti
susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių sumų dydžio“ Nr. (17.1)-464703, kuriuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nesutiko su
pareiškėjo pasiūlymu sudaryti susitarimą dėl mokestinės nepriemokos ir su ja
susijusių sumų dydžio nustatymo.
Byloje nustatyta, kad atsakovas 2008 m. pareiškėjo atžvilgiu atliko
mokestinį patikrinimą. Pareiškėjas 2009 m. sausio 22 d., pateikdamas rašytines
pastabas dėl patikrinimo akto, pateikė ir pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl
mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.
Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas 2009 m. vasario 26 d. priėmė
sprendimą Nr. (21.26)-256-93 dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo
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pareiškėjui priskaičiavo atitinkamas gyventojų pajamų mokesčio sumas.
Pirmosios instancijos teismas sprendimą panaikinti ginčijamą
2009 m. vasario 12 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
sprendimą „Dėl prašymo pasirašyti susitarimą dėl mokesčio bei su juo
susijusių sumų dydžio“ Nr. (17.1)-46-4703 iš esmės grindžia tuo, kad
priimant šį individualų teisės aktą buvo pažeisti Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimai, nes nenurodyti
ginčijamo sprendimo priėmimo faktinis bei teisinis pagrindai, neišaiškinta
ir apskundimo tvarka. Šiuos pažeidimus teismas pripažino esminiais bei
įpareigojo atsakovą iš naujo išspręsti pareiškėjo pateiktą pasiūlymą pasirašyti
susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.
Byloje nagrinėjamu atveju yra aktualios Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio (2008 m. spalio 6 d. įstatymo Nr. X-1743
redakcija) nuostatos, numatančios, kad „Individualus administracinis aktas
turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis,
o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 d.). Individualiame
administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba
suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 d.).
Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno
ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo
pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 d.).“
Iš šio teisės akto ir jo preambulės („Individualaus administracinio akto
bendrieji reikalavimai“) matyti, kad jame yra įtvirtintos bendro pobūdžio
taisyklės, kurios keliamos, visų pirma, individualaus administracinio akto
turiniui bei jo rekvizitams ir nėra nustatyta reikalavimų individualaus
administracinio akto formai.
Tačiau individualiais administraciniais aktais, priimtais viešojo
administravimo subjektų, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai
santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems
teisiniams santykiams reglamentuoti, pvz., nuosavybės teisių atkūrimas,
valstybės tarnyba, mokesčiai ir kt.
Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų
individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį,
struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų
reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius.
Todėl
kiekvienu
konkrečiu
atveju
vertinant
individualaus
administracinio akto teisėtumą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės
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aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama,
kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios
materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei
sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės
tam tikruose teisiniuose santykiuose.
Byloje nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, kurio 71 straipsnio 1
dalyje nustatyta, kad „Mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas
gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei,
apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo
apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas
praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių
administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime.
Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio
patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu.“
Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ši teisės
norma nenustato imperatyvios pareigos mokesčių administratoriui pasirašyti
susitarimą kiekvienu atveju su mokesčio mokėtoju, o tik suteikia teisę susitarti
dėl „mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.“
Iš šio teisinio reglamentavimo taip pat matyti, kad teisiškai reikšminga
bei pakankama aplinkybė, kuri gali sudaryti prielaidas bei sąlygas pasirašyti
arba nepasirašyti minėtą susitarimą, yra konstatavimas faktinės aplinkybės,
jog „nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams
pagrįsti.“ Tačiau įrodymų pakankamumas ar jų nepakankamumas yra
vertinamojo pobūdžio ir gali būti nulemtas kiekvieno individualaus atvejo,
konkrečių aplinkybių bei kiekvienos iš šalių subjektyvaus vertinimo. Todėl
tais atvejais, kai mokesčių administratorius turi pagrįstą pagrindą manyti bei
teigti, kad mokestinei nepriemokai pagrįsti jis turi pakankamai įrodymų,
neatsiranda prielaidos bei sąlygos realizuoti Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 71 straipsnio nuostatas.
Tai savo ruožtu lemia, kad tais atvejais, kai mokesčių administratoriaus
vertinimu įrodymų mokestinei nepriemokai pagrįsti pakanka ir šia aplinkybe
jis grindžia savo atsisakymą sudaryti susitarimą su mokesčių mokėtoju, yra
įvykdomi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio
reikalavimai.
Iš bylos matyti, kad ginčijamą sprendimą atsakovas ir grindė būtent
ta aplinkybe, jog mokesčių administratorius turi pakankamai įrodymų
mokestinei nepriemokai pagrįsti (t.1, b. l. 9).
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Byloje taip pat nustatyta, kad tarp atsakovo ir pareiškėjo dėl mokestinės
nepriemokos, dėl kurios pareiškėjas šioje byloje ir siekia sudaryti susitarimą,
vyksta mokestinis ginčas. Vien ši aplinkybė, kolegijos nuomone, Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio taikymo
aspektu, neleidžia konstatuoti atsakovo veiksmų nepagrįstumo, kol nėra baigtas
mokestinis ginčas (ABTĮ 58 str. 2 d.).
Visa tai apibendrinus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos
teismas, netinkamai išaiškinęs bei pritaikęs materialinės teisės normas, priėmė
neteisingą sprendimą dėl pareiškėjo skundo tenkinimo, kuris yra naikintinas,
byloje priimant naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą ir likusioje dalyje
(ABTĮ 143 str.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d.
sprendimą pakeisti.
Panaikinti sprendimo dalį, kuria panaikintas Vilniaus apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. vasario 12 d. sprendimas „Dėl
prašymo pasirašyti susitarimą dėl mokesčio bei su juo susijusių sumų
dydžio“ Nr. (17.1)-46-4703 bei Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija įpareigota per teisės aktuose nustatytą terminą, skaičiuojant jį nuo
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, iš naujo išnagrinėti pareiškėjo A. R.
2009 m. sausio 22 d. prašymą, o pareiškėjo A. R. skundą šioje dalyje atmesti.
Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.2.3. Dėl įrodymų, kad buvo išnaudotos visos prašymą suteikti pagalbą
išieškant mokestines nepriemokas ir susijusias sumas pateikusios
Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktų nustatytos išieškojimo
procedūros bei priemonės
Pagal 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvos 76/308/EEB dėl savitarpio pagalbos
patenkinant pretenzijas dėl tam tikrų rinkliavų, muitų, mokesčių ir kitų
priemonių 7 straipsnio 2 dalies b punktą, Lietuvos Respublikos pagalbos Europos
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Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias
su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir
naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba
išieškant minėtas pinigų sumas įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 10 straipsnio
2 dalies 2 punktą, Europos Sąjungos valstybės narės institucija pareiškėja gali
kreiptis į Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją, prašydama suteikti
pagalbą, jei buvo išnaudotos visos pareiškėjos valstybės teisės aktų nustatytos
išieškojimo procedūros bei priemonės, tačiau pinigų suma nebuvo išieškota
arba buvo išieškota ne visa pinigų suma. Prašyme vykdyti reikalavimą turi būti
prašančiosios institucijos deklaracija, kad įvykdyta sąlyga – išnaudoti visas
galimybes įvykdyti reikalavimą prašančioje valstybėje narėje. Tai reiškia, kad nei
Europos Sąjungos teisės aktai, nei nacionaliniai teisės aktai nenumato pareigos
pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog yra išnaudotos visos galimybės
įvykdyti reikalavimą – reikalaujama tik deklaruoti šį faktą. Kadangi pareiga
išnaudoti minėtas priemones tenka institucijos pareiškėjos valstybei narei,
kas lemia, jog apie jų tinkamumą geriausias galimybes spręsti turi būtent šios
valstybės narės institucijos ir teismai, taip pat atsižvelgiant į Tarybos direktyvos
76/308/EEB 12 straipsnio 1 ir 3 dalis, 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos
2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su
mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis 14 straipsnio 1 dalį, kompetentingos
Lietuvos administravimo institucijos ir Lietuvos administraciniai teismai,
esant tinkamai užpildytam prašymui ir deklaracijai dėl aptariamų priemonių
išnaudojimo, paprastai apskritai negali vertinti, ar minėtos priemonės buvo
tinkamai išnaudotos institucijos pareiškėjos valstybėje narėje.
Administracinė byla Nr. A556-15/2010
Procesinio sprendimo kategorija 8.1.6; 37.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir
Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
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dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Arūnui Koskui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007
m. lapkričio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K.
A. skundą atsakovui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas K. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2006 m. spalio 10 d. skundu
(b. 1. 4–5) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas
panaikinti atsakovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau
– ir atsakovas) viršininko 2006 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. 6306-19-26142,
kuriuo nuspręsta iš jo išieškoti 560 431 Lt mokestinę nepriemoką.
Pareiškėjas nurodė, jog tokia nepriemoka apskaičiuota Vokietijos
muitinės ir jos prašymas dėl šios nepriemokos išieškojimo pateiktas
Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Vokietijos muitinės
rašte nurodoma, kad pareiškėjas 2002 m. vasario 24 d. į Europos Bendrijos
Vokietijos dalies muitinės muitų mokesčių teritoriją įvežė prekes (1 700 600
vnt. cigarečių) nesumokėjęs muitų (mokesčių). Pareiškėjo teigimu, jis nėra
mokesčių, už kuriuos priskaičiuota nepriemoka, mokėjimo subjektas. Jis dirbo
vairuotoju ir vežė firmos krovinį. Pareiškėjas iš Stralsundo prokuratūros gavo
raštą, kuriame nurodoma, jog ikiteisminis tyrimas byloje nutrauktas. Šiaulių
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija sprendimą išieškoti mokestinę
nepriemoką priėmė vadovaudamasi tik pirminiais tyrimo duomenimis, gautais
iš Vokietijos, o ne galutiniu sprendimu nutraukti bylą.
Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. 1. 50–51) prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad ginčijamas sprendimas priimtas vykdant
Vokietijos Respublikos Starlsundo pagrindinės muitinės reikalavimą.
Pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad skolininkas yra pareiškėjas ir
skola apskųsta nebuvo. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas mokestiniams
reikalavimams neturi įtakos.
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II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 30 d.
sprendimu (b. l. 99–101) pareiškėjo skundą patenkino – Šiaulių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 20 d. sprendimą
Nr. 6306-19-26142 „Išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto“ panaikino.
Teismas nustatė, kad Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
2006 m. birželio 6 d. gavo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos raštą Nr. (23.13‑12)‑R‑4933, kuriame
nurodyta, jog atsižvelgiant į Vokietijos muitinės 2006 m. gegužės 17 d. raštą
Nr. ZVD 330-Z 4608 B-LT 81/06 dėl Lietuvos Respublikos piliečio K. A.,
persiunčia iš Vokietijos muitinės gautus dokumentus. Prie šio rašto buvo
pridėti: vokiečių kalba surašytas prašymas išieškoti iš minėto piliečio 560 431
Lt akcizo už tabako gaminius skolą ir šio dokumento vertimas į anglų kalbą,
vokiečių kalba surašytas prašymas išieškoti/imtis atsargumo priemonių,
vadovaujantis Europos Tarybos direktyva 76/308/EEB, ir dokumento blanko
vertimas į lietuvių kalbą, su pretenzija susijusi informacija vokiečių kalba
bei jos dalinis vertimas į lietuvių kalbą, bei pranešimas vokiečių kalba dėl
įsiskolinimo bei jo dalinis vertimas į lietuvių kalbą. Vykdydamas šį Vokietijos
muitinės prašymą, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininkas 2006 m. birželio 20 d. priėmė sprendimą Nr. 6306-19-26142
„Išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto“, kurį ir skundžia pareiškėjas.
Teismas konstatavo, kad 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB
dėl savitarpio pagalbos patenkinant pretenzijas dėl tam tikrų rinkliavų, muitų,
mokesčių ir kitų priemonių (papildyta 1979 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva
79/1071/EEB, 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/12/EEB, 1992 m.
gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/108/EEB ir 2001 m. birželio 15 d. Tarybos
direktyva 2001/44/EB) (toliau – ir Tarybos direktyva 76/308/EEB) ir 2002 m.
gruodžio 9 d. Komisijos direktyva 2002/94/EB, nustatanti išsamias taisykles,
taikomas įgyvendinant kai kurias Tarybos direktyvos 76/308/EEB dėl savitarpio
pagalbos patenkinant pretenzijas dėl tam tikrų rinkliavų, muitų, mokesčių ir
kitų priemonių nuostatas (toliau – ir Komisijos direktyva), yra įgyvendintos
Lietuvos teisinėje sistemoje priėmus Lietuvos Respublikos pagalbos Europos
Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias
su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir
naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba
išieškant minėtas pinigų sumas 2003 m. spalio 16 d. įstatymą Nr. IX-1781
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(toliau – ir Įstatymas). Teismas vadovavosi Įstatymo 1 straipsniu, 10 straipsnio
1, 2 bei 3 dalimis, 11 straipsnio 1 dalimi, 18 straipsniu. Direktyvos 76/308/
EEB 7, 17 straipsniais. Teismas konstatavo, kad sprendimas, kuriuo leidžiama
išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje, pripažįstamas Lietuvos Respublikoje. Tai
reiškia, kad pareiškėjas turėtų užginčyti Vokietijos kompetentingos institucijos
sprendimą dėl mokesčių skolos išieškojimo, o to jam nepadarius, Lietuvos
Respublikos kompetentinga institucija Įstatymo nustatyta tvarka privalo
vykdyti Vokietijos kompetentingos institucijos sprendimą, nevertindama jo
teisėtumo ar pagrįstumo. Stralsundo prokuratūros 2006 m. rugsėjo 28 d. raštas
įrodo tik faktą, kad pareiškėjo atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas,
tačiau nepanaikina jo prievolės mokesčių išieškojimo srityje. Todėl atsakovas
turėjo vykdyti gautą pagalbos dėl pinigų sumų išieškojimo prašymą, tačiau
privalėjo įvertinti, ar šis prašymas atitinka Įstatymo ir Direktyvos 76/308/EEB
reikalavimus. Teismas nurodė, kad byloje nepateikta duomenų, jog pareiškėjui,
iki priimant ginčijamą sprendimą, buvo įteiktas išieškojimą leidžiantis
dokumentas – Vokietijos Respublikos Stralsundo pagrindinės muitinės 2006
m. kovo 28 d. pranešimas dėl įsiskolinimo. Iš byloje pateiktų dokumentų taip
pat neaišku, ar Vokietijos kompetentinga institucija išnaudojo visas priemones
ir procedūras, nurodytiems mokesčiams iš pareiškėjo išieškoti, ar išieškomų
mokesčių rūšis yra tokia, kurios išieškojimas priskirtas Valstybinės mokesčių
inspekcijos, o ne muitinės kompetencijai. Dokumentai vokiečių, anglų ir
lietuvių kalbomis skirtingai apibrėžia išieškomų mokesčių rūšį. Nagrinėjamu
atveju Vokietijos muitinės departamentas pateikė dokumentus vokiečių kalba,
jie nebuvo versti į lietuvių kalbą, kaip to reikalauja tiek Direktyva 76/308/
EEB, tiek Įstatymas. Byloje esančių dokumentų, kurių pagrindu Vokietijos
muitinės departamentas prašo vykdyti pinigų iš pareiškėjo išieškojimą, kopijos
įstatymų nustatyta tvarka nepatvirtintos, Lietuvos kompetentingos institucijos
vertimai į lietuvių kalbą atlikti pažeidžiant įstatymų reikalavimus (nenurodytas
dokumentą vertęs asmuo, jis neįspėtas dėl atsakomybės už žinomai melagingą
vertimą, nėra vertimą atlikusios įstaigos antspaudo, asmens parašo), tad tokie
dokumentai negali būti vertinami kaip atitinkantys Įstatymo 10 straipsnio 1
dalies ir 18 straipsnio reikalavimus. Esant neaiškumams arba pateikto prašymo
trūkumams, teisės aktuose yra numatyta galimybė paprašyti institucijos
pareiškėjos papildyti prašymą bei pateikti Direktyvos 76/308/EEB 7 straipsnyje
numatytus dokumentus (Komisijos direktyvos 2002/94/EB 15 str. 1 d. b p.).
To atsakovas nepadarė, todėl pažeidė pagrindines procedūras ir taisykles,
turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo
pagrįstumą.
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III.
Atsakovas apeliaciniu skundu (b. 1. 111–114) prašo panaikinti Panevėžio
apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimą ir
perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis
skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Įstatymas, Direktyva 76/308/EEB bei Komisijos direktyva
reglamentuoja santykius tarp prašančios valstybės kompetentingos institucijos
ir prašymą vykdančios valstybės institucijos (-ų).
2. Paminėti teisės aktai nereglamentuoja santykių tarp vienos ir/ar kitos
valstybės kompetentingos institucijos (-ų) ir mokesčių mokėtojo, t. y. šių teisės
aktų nuostatomis dėl informacijos perdavimo būdo (raštu ar elektroninėmis
priemonėmis), perduodamų dokumentų turinio, rekvizitų, vertimo iš
originalios kalbos į kitą kalbą (Įstatymo 10 ir 18 str., Direktyvos 76/308/EEB
7 ir 17 str., Komisijos direktyvos 12, 21, 23 ir 24 str.) bei dokumentų formų,
kurias patvirtino Komisija savo direktyva, siekiama užtikrinti, kad patikima
ir išsami informacija pasiektų valstybės kompetentingą instituciją ir ši
informacija būtų pateikta tai institucijai suprantama kalba, o ne mokesčių
mokėtojui ir jam suprantama kalba.
3. Minėtų teisės aktų nuostatos suteikia teisę dviejų valstybių
kompetentingoms institucijoms susitarti dėl dokumentų pateikimo
popieriuje atsisakymo (Komisijos direktyvos 21 str. 2 d.) ir kalbos (Komisijos
direktyvos 24 str.) pasirinkimo, taip pat Įstatymo 23 straipsnis įgalioja
Lietuvos Respublikos kompetentingas institucijas nustatyti detalias Įstatymo
įgyvendinimo taisykles, atsižvelgiant į Direktyvą 76/308/EEB bei Komisijos
direktyvą. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2007 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. VA-30 patvirtintos
Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms
išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, mokesčiais ir kitomis
pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių
narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymo
įgyvendinimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).
4. Atsakovas vadovavosi Taisyklių 12 punktu, Komisijos direktyvos 24
straipsniu. Atsakovo nuomone, iki Taisyklių įsigaliojimo Valstybinė mokesčių
inspekcija, neturėdama išankstinio formalaus susitarimo su Vokietijos
kompetentinga institucija dėl pastarosios teisės pateikti dokumentus be jų
vertimo į lietuvių kalbą, nerealizavusi savo teisės reikalauti iš Vokietijos
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kompetentingos institucijos pateikti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą ir
priėmusi tik vokiečių kalba pateiktus dokumentus, nepažeidė teisės aktų
nuostatų.
5. Pažymi, kad nuostata, atsižvelgiant į Valstybinės mokesčių inspekcijos
poreikį versti tik būtiną informaciją, yra įtvirtinta Taisyklių 13 punkte. Skolos
išieškojimą leidžiančių dokumentų esmės vertimas nagrinėjamu atveju buvo
atliktas. Taip pat atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas jokių prašymų ir pretenzijų
dėl Vokietijos muitinės kartu su prašymu pateiktų išieškojimą leidžiančių
dokumentų vertimo į lietuvių kalbą nepateikė.
6. Atsakovas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 37, 68 straipsnių nuostatomis, pateikia išieškojimą
leidžiančių dokumentų patvirtintus nuorašus. Teismas išnagrinėjo bylą,
neišreikalavęs šių dokumentų patvirtintų nuorašų.
7. Vokietijos Federacinės Respublikos Hanoverio vyriausiosios finansų
direkcijos Centrinės vykdymo tarnybos įteikimo skyrius 2007 m. birželio 18
d. raštu Nr. ZVD 330-Z 4608 B-LT 01/07 patvirtino, kad Bielefeldo centrinės
muitinės 2006 m. gruodžio 14 d. pranešimas dėl įsiskolinimo Nr. RK‑000073357/73358-12-2004-8350 yra išieškojimo vykdymą leidžiantis dokumentas,
atitinkantis Direktyvos 76/308/EEB reikalavimus. Nagrinėjamu atveju
buvo gautas atitinkamas Stralsundo centrinės muitinės 2006 m. kovo 28 d.
pranešimas dėl įsiskolinimo Nr. RK-000-076600-12-2005-9150 (atitinkantis
Komisijos direktyva patvirtintą formą) kaip skolos išieškojimo iš pareiškėjo
vykdymą leidžiantis dokumentas.
8. Atsakovas, gavęs išieškojimo vykdymą leidžiančius dokumentus dėl
skolos išieškojimo, prieš pradėdamas priverstinio išieškojimo veiksmus, 2006
m. birželio 14 d. ir 2006 m. birželio 16 d. siuntė pareiškėjui kvietimus atvykti
jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Pareiškėjui 2006 m. rugpjūčio 7
d. atvykus į inspekciją, jam buvo pateikti susipažinti išieškojimą leidžiančių
dokumentų originalai ir įteiktos pasirašytinai šių dokumentų kopijos. Šią
aplinkybę patvirtina pareiškėjo žyma ant Valstybinės mokesčių inspekcijos
2006 m. birželio 2 d. rašto Nr. (23.13-12) R-4933.
9. Stralsundo centrinės muitinės 2006 m. kovo 28 d. prašyme išieškoti/
imtis atsargumo priemonių Nr. DF_LT_076600/2005_20060328-03_RR
pažymėta apie Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje (Direktyvos 76/308/EEB 7 str. 2
d. a ir b pp.) numatytų aplinkybių buvimą.
10. Pagal Vokietijos muitinės prašymą Lietuvos Respublikoje iš pareiškėjo
turi būti išieškotas tabako mokestis ir šio mokesčio delspinigiai, t. y. mokestis,
kuris pagal savo esmę atitinka Lietuvos Respublikoje renkamus akcizus už
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tabako gaminius. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23
d. nutarimo Nr. 194 2.1 punktą, Valstybinė mokesčių inspekcija yra įgaliota
tenkinti prašymus, susijusius su akcizais už apdorotą tabaką.
Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. 1. 119–122) prašo
Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o
apeliacinį skundą atmesti.
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai
konstatavo, jog prašymas, adresuotas atsakovui, buvo išverstas į anglų ir
lietuvių kalbą, tačiau šie vertimai nėra oficialūs, ne vertėjo akimi matyti,
kad vokiškas dokumento tekstas skiriasi nuo angliško ir lietuviško, nes nėra
rekvizitų ir dokumento datos, o prie prašymo pridėti dokumentai nėra išversti
nei į anglų, nei į lietuvių kalbą. Pranešimas dėl įsiskolinimo yra panašus į
klastotę, nes datuotas 2005 m. kovo 3 d., tuo tarpu sumokėjimo data nurodyta
2005 m. lapkričio 17 d., delspinigiai paskaičiuoti iki 2005 m. lapkričio 18
d. Šitoks pranešimas negali būti laikomas pretenziją vykdyti leidžiančiu
dokumentu, juolab kad šis dokumentas pareiškėjui nebuvo įteiktas, jame
nėra nurodyta apskundimo tvarka. Atkreipia dėmesį į tai, kad Vokietijos
institucijos prašyme išieškoti nurodytas vykdomasis raštas, kaip vykdymą
leidžiantis dokumentas, ne tik neįteiktas pareiškėjui, bet ir nebuvo pridėtas
prie prašymo. Be to, pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2007 m. rugsėjo 28 d. nutartyje yra konstatuotas Vokietijos institucijos pateiktų
dokumentų neatitikimas Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio
reikalavimams. Todėl konstatavus šį pažeidimą įsiteisėjusia nutartimi, šis
klausimas negali būti iš naujo kvestionuojamas (ABTĮ 58 str. 2 d.). Pareiškėjo
manymu, teismas teisingai konstatavo, kad iš byloje pateiktų dokumentų
neaišku, ar Vokietijos institucija išnaudojo visas procedūras ir priemones
nurodytiems mokesčiams išieškoti. Pažymi, kad Vokietijos institucija neįvykdė
Direktyvos 76/308/EEB 7 straipsnio 4 dalies reikalavimų, nes nenurodė,
nuo kada pagal Vokietijos įstatymus galima pradėti išieškojimą. Pareiškėjui
nebuvo įteiktas joks dokumentas, leidžiantis išieškojimo vykdymą Vokietijos
Respublikoje, nebuvo įteiktas joks dokumentas, patvirtinantis mokesčio
skolos įtraukimą į apskaitą ir apskritai joks kitas dokumentas, kurio pagrindu
pareiškėjas galėtų numanyti, kad iš jo bus vykdomas išieškojimas. Teigia, kad
pirmosios instancijos teismas nutartyje teisingai konstatavo, jog neaišku, ar
išieškoma mokesčių rūšis yra tokia, kurios išieškojimas priklauso mokesčių
inspekcijos, o ne muitinės kompetencijai. Atkreipia dėmesį, kad lietuviškame
prašymo tekste rašoma apie muito mokestį, angliškame – apie importo
mokestį, o vokiškame minimas – tabako mokestis. Darytina išvada, kad
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kalbama apie importo muito mokestį, kurio išieškojimas priskirtinas Lietuvos
Respublikos muitinės įstaigoms, kadangi prašyme visomis kalbomis nurodoma,
jog pareiškėjas nesumokėjo mokesčio už įvežamus tabako gaminius į Vokietijos
Federacinę Respubliką. Tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 194 2 ir 2.2 punktuose, pagal kuriuos Lietuvos
muitinė teikia pagalbą Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms
institucijoms dėl reikalavimų, susijusių su importo ir eksporto muitais, o ne
Valstybinė mokesčių inspekcija. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas nesilaikė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332
patvirtintų 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento 2913/92/EEB, nustatančio
Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento
Nr. 2454/93/EEB, išdėstančio Tarybos reglamento Nr. 2913/92/EEB,
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo
Lietuvos Respublikoje taisyklių 71 punkto bei Tarybos reglamento 2913/92/
EEB 201 straipsnio nuostatų, kuriose nurodyti asmenys, kurie gali būti laikomi
skolininkais pagal Muitinės kodeksą. Pareiškėjas prie šių asmenų negali būti
priskiriamas.
IV.
Administracinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, iki kol bus
priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Europos
Teisingumo Teismas, ETT) prejudicinis sprendimas byloje Milan Kyrian prieš
Celni urad Tabor, C-233/08. Nagrinėjimas byloje atnaujintas 2010 m. birželio 3
d., ETT 2010 m. sausio 14 d. priėmus sprendimą byloje C-233/08.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Šioje byloje kilo ginčas dėl 560 431 Lt mokesčių už į Europos Bendrijos
Vokietijos dalies muitinės teritoriją įvežtas prekes – cigaretes – išieškojimo,
vykdant Vokietijos muitinės 2006 m. gegužės 17 d. raštą (prašymą) dėl
mokestinės skolos išieškojimo iš pareiškėjo K. A. (gautas 2006 m. gegužės
22 d.) (b. l. 23), t. y. dėl pretenzijos, kylančios vienoje valstybėje narėje,
patenkinimo kitoje valstybėje narėje.
Teisėjų kolegija, nagrinėdama šį ginčą, visų pirma pastebi, kad ABTĮ
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4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad taikydamas Europos Sąjungos teisės
normas, teismas taip pat vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų
sprendimais ir preliminariais nutarimais. Todėl atsižvelgdama į tai, kad po
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutarties
šioje byloje priėmimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra priėmęs
reikšmingą šiai bylai sprendimą, taip pat atsirado papildomų šioje byloje
aptariamų Europos Sąjungos teisės normų aiškinimo šaltinių, teisėjų kolegija
pažymi, kad ji negali būti besąlygiškai saistoma 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartyje
šioje byloje išdėstytais išaiškinimais.
Europos Sąjungoje, siekiant vienoje valstybėje narėje patenkinti
pretenzijas, pagrįstas kitos valstybės narės valdžios institucijų parengtais
dokumentais, siekiant pašalinti bendrosios rinkos sukūrimo ir funkcionavimo
kliūtis, atsirandančias dėl to, kad nuostatos dėl pretenzijų patenkinimo,
priimtos vienoje valstybėje, yra taikytinos tik tos valstybės teritorijoje, buvo
priimti šie teisės aktai:
1) 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB dėl savitarpio
pagalbos patenkinant pretenzijas dėl tam tikrų rinkliavų, muitų, mokesčių ir
kitų priemonių (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – ir Tarybos
direktyva). Ši direktyva, siekiant aiškumo ir racionalumo, buvo kodifikuota
2008 m. gegužės 26 d. priėmus Tarybos direktyvą 2008/55/EB dėl tarpusavio
pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis,
muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis (toliau – ir kodifikuota Tarybos
direktyva);
2) 2002 m. gruodžio 9 d. Komisijos direktyva 2002/94/EB, nustatanti
išsamias taisykles, taikomas įgyvendinant kai kurias Tarybos direktyvos
76/308/EEB dėl savitarpio pagalbos patenkinant pretenzijas dėl tam tikrų
rinkliavų, muitų, mokesčių ir kitų priemonių nuostatas (toliau – ir Komisijos
direktyva). Ši direktyva pakeista 2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentu
(EB) Nr. 1179/2008, nustatančiu išsamias tam tikrų Tarybos direktyvos
2008/55/EB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su
tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis,
nuostatų įgyvendinimo taisykles (toliau – ir Komisijos reglamentas).
Lietuvos Respublikoje Tarybos ir Komisijos direktyvos buvo
įgyvendintos Pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant
reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis
pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių
institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymu (toliau
– ir Įstatymas), taip pat Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos
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valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su
rinkliavomis, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi
kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant
minėtas pinigų sumas įstatymo įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. VA-30 (toliau – ir
Taisyklės).
2010 m. kovo 16 d. buvo priimta nauja Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl
savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir
kitomis priemonėmis (toliau – ir Naujoji Tarybos direktyva). Vadovaujantis
Naujosios Tarybos direktyvos 28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa, valstybės
narės ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus
ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Direktyva 2008/55/
EB panaikinama nuo 2012 m. sausio 1 d. Nors Naujoji Tarybos direktyva
laiko požiūriu negali būti taikoma ginčo santykiams, tačiau pažymėtina, kad
ji, be kita ko, buvo priimta Direktyvos 2008/55 pasiekimų pagrindu, kartu,
kur reikalinga, nustatant aiškesnes ir tikslesnes taisykles (Naujosios Tarybos
direktyvos ketvirtoji konstatuojamoji dalis). Tokiu būdu, teisėjų kolegijos
nuomone, Naujosios Tarybos direktyvos nuostatos gali būti naudojamos kaip
papildomas Tarybos direktyvos, kuri buvo kodifikuota Direktyva 2008/55,
teisingo aiškinimo ir taikymo nustatymo šaltinis. Kaip minėta ir kaip matyti
iš jos konstatuojamosios dalies bei turinio, Naujoji Tarybos direktyva
atitinkamais aspektais neįtvirtina visiškai naujo teisinio reguliavimo, o
paprasčiausiai nustato aiškesnes ir tikslesnes taisykles.
Vadovaujantis Tarybos direktyvos konstatuojamąja dalimi, savitarpio
pagalba susideda iš šių dalių: institucija, į kurią kreipiamasi, privalo
suteikti institucijai pareiškėjai tokią informaciją, kuri pastarajai reikalinga
jos pretenzijoms, kylančioms valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija,
patenkinti ir pranešti skolininkui apie visus dokumentus, susijusius su šiomis
pretenzijomis, kylančiomis toje valstybėje narėje, be to, institucijai pareiškėjai
pareikalavus, ji privalo patenkinti pretenzijas, kylančias toje valstybėje narėje,
kurioje yra ši institucija. Iš to išplaukia, kad savitarpio parama galima: 1)
dėl informacijos suteikimo; 2) dėl skolininko ar prašyme nurodyto asmens
informavimo ir 3) dėl pinigų sumų išieškojimo (Įstatymo 4 str.).
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2006 m. birželio
20 d. priėmė sprendimą Nr. 6306‑19-26142 dėl mokestinės nepriemokos
(akcizo už tabako gaminius skola) išieškojimo iš K. A. turto pagal 2006
m. gegužės 17 d. Vokietijos Respublikos muitinės prašymą – pretenziją
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Nr. ZVD 330‑Z4608B‑LT81/06 (b. l. 41) (toliau – ir Sprendimas) (b. l. 6).
Vadinasi, šioje byloje aktualus savitarpio paramos dėl pinigų sumų (pretenzijų,
reikalavimų) išieškojimo teisinis reglamentavimas, t. y. Tarybos direktyvos,
Komisijos direktyvos ir Įstatymo nuostatų šioje srityje taikymas.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Europos Teisingumo
Teismas, ETT) 1990 m. lapkričio 13 d. byloje Marleasing Sa prieš Comercial
Internacional De Alimentacion Sa. (C-106/89) pažymėjo: „Iš direktyvos
kylantis įpareigojimas valstybei narei – pasiekti direktyvoje numatytą tikslą,
taip pat ir pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnį, imtis visų
bendrų ir specialių priemonių, įgyvendinant šį įsipareigojimą – yra privalomas
visiems viešąją valdžią įgyvendinantiems subjektams, jų kompetencijos ribose,
taip pat ir teismams. Tai reiškia, kad nacionaliniai teismai, jei būtina taikyti
nacionalinę teisę – nesvarbu, ar teisės aktai yra susiję su prieš ar po direktyvos
įsigaliojimo taikytinomis nacionalinės teisės nuostatomis – šią nacionalinę teisę
turi aiškinti kiek galima labiau atitinkant direktyvos tikslus ir žodžius <...>“.
„Siekiant užtikrinti Direktyvos 76/308 visišką veiksmingumą ir savarankišką
aiškinimą, iš principo reikia remtis jos sistema ir tikslais“ (žr. Sprendimo byloje
Milan Kyrian prieš Celni urad Tabor, C‑233/08, 35 p.). Iš to galima spręsti, kad
nacionaliniai teisės aktai turi būti aiškinami atsižvelgiant į direktyvos nuostatas,
jos tikslus ir sistemą.
Ginčijamas Sprendimas yra priimtas 2006 m. gegužės 17 d. Vokietijos
muitinės rašto (b. l. 23–25) (toliau – ir Raštas) (gautas 2006 m. gegužės 22
d.) pagrindu, kuriame nurodyta, kad K. A. 2002 m. vasario 24 d. į Europos
Bendrijos Vokietijos dalies muitinės teritoriją neteisėtai įvežė prekes (1
700 600 cigarečių). Iš to kylantys reikalavimai buvo pateikti 2005 m. kovo
3 d. Stralsundo muitinės akte SLA‑1000‑028502‑03‑2005-9150 (toliau – ir
Muitinės aktas) (b. l. 23, 26, 37), kurio K. A. neapskundė. Šį faktą patvirtina
Rašte pateikta informacija (b. l. 23, 26). Be kita ko, K. A. taip pat nurodė,
kad neskundė jokio Vokietijos teisės akto, Vokietijos institucijų veikimo
ar neveikimo. Vadinasi, dėl to, kad K. A. nesinaudojo apskundimo teise
Vokietijoje, ginčo nėra. Mokėjimai pagal minėtą Muitinės aktą nebuvo
įvykdyti, dėl to surašytas 2006 m. kovo 28 d. pranešimas apie įsiskolinimą (b.
l. 37, 38), kuris Rašte aiškiai įvardijamas kaip vykdymą leidžiantis dokumentas
(vok. Rückstandsanzeige als Vollstreckungstitel, angl. notification on arrears
as instrument permitting enforcement). Atsižvelgiant į Komisijos direktyvos
7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje (tekstai anglų ir vokiečių kalbomis)
vartojamas formuluotes ir šių nuostatų sisteminį ir loginį ryšį su Įstatymu,
pastaroji sąvoka, teisėjų kolegijos vertinimu, atitinka Įstatymo 10 straipsnio
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1 dalyje numatytą „vykdymą pareiškėjo valstybėje leidžiančio dokumento“
sąvoką ir Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatytą „sprendimą, kuriuo
leidžiama išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje“.
Vokietijos muitinė kartu su 2006 m. gegužės 17 d. Raštu pateikė:
1) Rašto vertimą į anglų kalbą;
2) pagal Komisijos direktyvos III priedą surašytą prašymą (b. l. 27–31)
(toliau – ir Prašymas), kuriame deklaruota, kad 2005 m. lapkričio 7 d. K. A.
buvo įteiktas dokumentas su reikalavimu sumokėti mokestinę nepriemoką,
reikalavimo vykdymas tapo įmanomas nuo 2005 m. lapkričio 18 d. (b. l. 31–
32);
3) taip pat 2006 m. kovo 28 d. vykdymą leidžiantį dokumentą (b. l. 37–
38), kuriame nurodoma, kad šio vykdymą leidžiančio dokumento pagrindinis
reikalavimas kilo iš 2005 m. kovo 3 d. Stralsundo muitinės akto SLA-1000028502-03-2005-9150, delspinigiai pradėti skaičiuoti 2005 m. lapkričio 18 d., t.
y. prašyme nurodytą dieną, kai tapo galimas reikalavimo vykdymas.
Tarybos direktyvos 12 straipsniu numatytas kompetencijos padalijimas
tarp valstybės narės, kurioje yra institucija pareiškėja (šioje byloje –
Vokietijos), institucijų ir valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi (šioje byloje – Lietuvos), institucijų nagrinėti ginčus, susijusius
su pretenzija (prašymu, reikalavimu), vykdymą leidžiančiu dokumentu ar
vykdymo priemonėmis. Pretenzija ir vykdymą leidžiantis dokumentas gali būti
suinteresuotojo asmens užginčytas toje valstybėje narėje, kurioje yra institucija
pareiškėja (šioje byloje – Vokietijos muitinė). Tuo tarpu jeigu užginčijamos
vykdymo priemonės, kurių imamasi valstybėje narėje, kurioje yra institucija,
į kurią kreipiamasi (šioje byloje – Valstybinė mokesčių inspekcija), ieškinys
pateikiamas tos valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tos valstybės
narės įstatymus ir kitus teisės aktus. Įstatymo 14 straipsnio 3 dalis įgyvendina
šią nuostatą ir numato, kad „jei užginčijamos išieškojimo priemonės, kurios
taikomos Lietuvos Respublikos teritorijoje, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka“.
Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo sprendimais, tokį
kompetencijų padalijimą lemia tai, kad pretenzija ir vykdymą leidžiantis
dokumentas yra parengti remiantis valstybėje narėje, kurioje yra institucija
pareiškėja, galiojančia teise, o vykdymo priemonių atžvilgiu valstybėje
narėje, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, ši institucija pagal Tarybos
direktyvos 5 ir 6 straipsnius taiko nuostatas, kurios pagal jos nacionalinę teisę
yra taikomos atitinkamoms priemonėms, nes jos padėtis yra geriausia pagal
savo nacionalinę teisę nuspręsti dėl priemonės teisėtumo (žr. Sprendimo byloje
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Milan Kyrian prieš Celni urad Tabor, C-233/08, 40 punktą).
Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į Naujosios Tarybos direktyvos
14 straipsnio 1 dalį, kuri, teisėjų kolegijos manymu, dar aiškiau ir tiksliau
atskleidžia valstybių narių kompetencijos pasidalijimą, kai savitarpio
pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis
priemonėmis, procedūrose kyla atitinkami teisiniai ginčai. Pagal Naujosios
Tarybos direktyvos 14 straipsnio 1 dalį, ginčai dėl reikalavimo, pirminio
dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje
narėje, arba suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą
valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, ir ginčai dėl prašančiosios valstybės
narės kompetentingos institucijos pateikto pranešimo galiojimo priklauso
prašančiosios valstybės narės kompetentingų įstaigų kompetencijai.
Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato, kad be sprendimo, kuriuo
leidžiama išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje, turi būti priimtas Lietuvos
Respublikos kompetentingos institucijos sprendimas, tolygus sprendimams dėl
tiesioginių asmenų įsiskolinimų išieškojimo. Toks Šiaulių apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos 2006 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. 6306-19-26142 ir
yra ginčo objektas. Tai reiškia, kad Tarybos direktyvos prasme yra užginčytos
vykdymo priemonės, kurių imamasi valstybėje narėje, kurioje yra institucija, į
kurią kreipiamasi. Abejonių dėl pareiškėjo galimybės apskųsti Šiaulių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Sprendimą nėra. Tačiau esminis kylantis
klausimas šioje byloje yra teisminės kontrolės apimtis, kai ginčijamos vykdymo
priemonės.
Valstybė pareiškėja, kreipdamasi pagalbos, turėjo pateikti prašymą
patenkinti pretenziją, taip pat – oficialų dokumentą, leidžiantį jos vykdymą,
išduotą valstybėje narėje, kurioje yra institucija pareiškėja, arba to dokumento
patvirtintą kopiją; be to, kur priklauso, prie prašymo būtina pridėti kitų
dokumentų, būtinų pretenzijoms patenkinti, originalus arba patvirtintas
kopijas (Tarybos direktyvos 7 str., Įstatymo 10 str.). Pagal Tarybos direktyvos
8 straipsnio 1 dalį, dokumentas, leidžiantis pretenzijos vykdymą (toliau – ir
vykdymą leidžiantis dokumentas), yra tiesiogiai pripažįstamas ir automatiškai
laikomas valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, pretenzijos
vykdymą leidžiančiu dokumentu. Taip siekiama veiksmingesnio ir našesnio
paramos teikimo (kodifikuotos Tarybos direktyvos devintoji konstatuojamoji
dalies). Tai patvirtina Įstatymo 11 straipsnis, kuris nustato, jog „sprendimas,
kuriuo leidžiama išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje, pripažįstamas Lietuvoje“.
Tokią praktiką formuoja ir Europos Teisingumo Teismas.
Europos Teisingumo Teismas byloje Milan Kyrian prieš Celni urad
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Tabor padarė išvadą, kad valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią
kreipiamasi, teismai iš principo neturi teisės nagrinėti, ar pretenzijos vykdymą
leidžiantis dokumentas yra vykdytinas. Tik išimtiniu atveju valstybės, kurioje
yra institucija, į kurią kreipiamasi, institucijos turi teisę tikrinti, ar tokio
dokumento vykdymas gali pažeisti ypač valstybės narės viešąją tvarką, ir tam
tikrais atvejais visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti paramą arba teikti ją, tik jei
laikomasi tam tikrų sąlygų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs,
kad Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog „sprendimas,
kuriuo leidžiama išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje, pripažįstamas Lietuvos
Respublikoje“, reiškia, kad kompetentinga Lietuvos institucija nevertina
kompetentingos ES valstybės narės institucijos pateikto sprendimo pagrįstumo
ir teisėtumo ir, nesant įstatymo nustatytų išimčių, jį vykdo (žr. administracines
bylas Nr. A14-398/07, A16-787/2007).
Vis dėlto akcentuotina, kad Europos Teisingumo Teismas byloje Milan
Kyrian prieš Celni urad Tabor nurodė, jog nors iš principo valstybės narės,
kurioje yra pareiškėja, institucijų išimtinei kompetencijai priklauso nagrinėti
prieštaravimų, susijusių su pretenzija ar vykdymą leidžiančiu dokumentu
pagrįstumą, neatmestina galimybė, kad išimtiniu atveju valstybės, kurioje
yra institucija, į kurią kreipiamasi, institucijos turi teisę tikrinti, ar tokio
dokumento vykdymas gali pažeisti, pavyzdžiui, valstybės narės viešąją tvarką.
Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus ir vadovaujantis į Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A882 – 12/2010
suformuota praktika, teisėjų kolegija toliau vertins:
1) ar vykdymo priemonės, tai yra priimtas Šiaulių apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Sprendimas, buvo teisėtas ir pagrįstas; ir
2) ar prašymo išieškoti tenkinimas pažeistų valstybės viešąją tvarką ir
kitus itin svarbius valstybės viešuosius interesus.
Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 89 straipsniu, skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) turi būti
panaikintas, jei jis yra:
1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios
teisės aktams;
2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo
subjektas;
3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės
procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą;
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4) kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais.
Įstatymo 10 straipsnis numato:
„1. Pareiškėjo prašymas suteikti pagalbą dėl pinigų sumų išieškojimo turi
būti pateikiamas kartu su pareiškėjo valstybėje išduotu ir išieškojimo vykdymą
pareiškėjo valstybėje leidžiančiu dokumentu arba jo patvirtinta kopija.
2. Pareiškėjas gali kreiptis į Lietuvos Respublikos kompetentingą
instituciją prašydamas suteikti pagalbą, kai:
1) reikalavimas ir (arba) vykdomasis dokumentas nėra užginčyti
pareiškėjo valstybėje, išskyrus atvejus, kuriais pagal pareiškėjo valstybėje
galiojančius teisės aktus išieškojimas dėl tokio pobūdžio reikalavimų neturi
būti stabdomas;
2) buvo išnaudotos visos pareiškėjo valstybės teisės aktų nustatytos
išieškojimo procedūros bei priemonės, tačiau pinigų suma nebuvo išieškota
arba buvo išieškota ne visa pinigų suma.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą pareiškėjas privalo
patvirtinti savo prašyme“.
Kreipdamasi dėl tabako mokesčio išieškojimo, Vokietijos kompetentinga
institucija pateikė prašymą, atitinkantį Komisijos direktyvos III priede pateiktą
pavyzdį. Prašymas taip pat buvo patvirtintas oficialiu institucijos pareiškėjos
antspaudu ir pasirašytas įgalioto pareigūno. Tai atitinka Komisijos direktyvos
12 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Kaip turi būti surašytas vykdymą leidžiantis
dokumentas, nei Tarybos direktyva, nei Komisijos direktyva nedetalizuoja.
Savo ruožtu, pagal minėtą Europos Teisingumo Teismo praktiką, valstybės
narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, teismai iš principo neturi
teisės nagrinėti, ar pretenzijos vykdymą leidžiantis dokumentas yra vykdytinas.
Pateiktame 2006 m. kovo 28 d. pranešime apie įsiskolinimą, kuris, kaip
minėta, pagal Vokietijos institucijų pateiktus duomenis yra vykdymą leidžiantis
dokumentas Tarybos direktyvos ir Įstatymo prasme, nurodytas pareiškėjas;
jo adresas; aktas, kurio pagrindu atsirado pirminis reikalavimas; reikalavimo
rūšis; pinigų sumos; pareigūno parašas; institucijos antspaudas; patvirtinimas,
kad reikalavimai vykdymui įvykdyti. Pagrindas pirminiam reikalavimui, teisės
aktų nuostatos nurodytos pateiktame Rašte ir Prašyme.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teismas negali vertinti
vykdymą leidžiančio dokumento teisėtumo ir vykdytinumo, o vykdymą
leidžiančiame dokumente pateikta pakankama esminė informacija, be kita ko,
iš esmės atitinkanti nurodytą Naujosios Tarybos direktyvos 12 straipsnio 1
dalies 3 paragrafe, teisėjų kolegija vertina, jog vykdymą leidžiantis dokumentas
yra tinkamai parengtas, todėl jis tiesiogiai pripažįstamas ir, nesant Įstatymo
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15 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatytų, taip pat viešosios tvarkos išlygos taikymo
pagrindų, privalo būti vykdomas, t. y. Lietuvos kompetentinga institucija teisės
aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis turi pareigą suteikti pagalbą kitai Europos
Sąjungos valstybės kompetentingai institucijai.
Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad pagal Tarybos direktyvos 7 straipsnio
2 dalies b punktą, Įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktą, institucija
pareiškėja gali kreiptis į Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją,
prašydama suteikti pagalbą, jei buvo išnaudotos visos pareiškėjos valstybės
teisės aktų nustatytos išieškojimo procedūros bei priemonės, tačiau pinigų
suma nebuvo išieškota arba buvo išieškota ne visa pinigų suma. Prašyme
vykdyti reikalavimą taip pat turi būti prašančiosios institucijos deklaracija, kad
įvykdyta sąlyga – išnaudoti visas galimybes įvykdyti reikalavimą Vokietijoje.
Įstatymo 10 straipsnio 3 dalis numato tik tai, jog „šio straipsnio 2 dalyje
nurodytų aplinkybių buvimą pareiškėjas privalo patvirtinti savo prašyme“. Tai
reiškia, kad nei Europos Sąjungos teisės aktai, nei nacionaliniai teisės aktai
nenumato pareigos pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog yra išnaudotos
visos galimybės įvykdyti reikalavimą – reikalaujama tik deklaruoti šį faktą.
Be kita ko, pagal kodifikuotos Tarybos direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, prie
prašymo vykdyti reikalavimą taip pat būtina pridėti kitų dokumentų, būtinų
reikalavimams įvykdyti, originalus arba patvirtintas kopijas. Tačiau Lietuvos
nacionaliniai teisės aktai, t. y. Tarybos direktyvą įgyvendinančio Įstatymo 10
straipsnis, nenumato jokių būtinų pateikti papildomų dokumentų. Tarybos
direktyvos 14 straipsnis, Įstatymo 15 straipsnis nustato tik du atvejus, kuomet
institucija, į kurią kreipiamasi, neprivalo suteikti paramos: 1) dėl rimtų
socialinių ir ekonominių sunkumų bei 2) dėl senaties termino. Iš to galima
spręsti, kad K. A. neturi teisinio pagrindo teigti, jog dokumentų, įrodančių
visų galimybių įvykdyti pretenziją institucijos pareiškėjos valstybėje narėje
išnaudojimą, nepateikimas sukuria pareigą naikinti Sprendimą. Teisėjų
kolegijos nuomone, kadangi pareiga išnaudoti minėtas priemones tenka
institucijos pareiškėjos valstybei narei, kas lemia, jog apie jų tinkamumą
geriausias galimybes spręsti turi būtent šios valstybės narės institucijos
ir teismai, taip pat atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 12 straipsnio 1 ir 3
dalis, Naujosios Tarybos direktyvos 14 straipsnio 1 dalį, kompetentingos
Lietuvos administravimo institucijos ir Lietuvos administraciniai teismai,
esant tinkamai užpildytam prašymui ir deklaracijai dėl aptariamų priemonių
išnaudojimo, šioje byloje apskritai negali vertinti, ar minėtos priemonės buvo
tinkamai išnaudotos institucijos pareiškėjos valstybėje narėje. Pareiškėjas
nepateikė duomenų, kad dėl šio jo nurodomo trūkumo jis būtų kreipęsis į
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kompetentingas institucijas Vokietijoje, tačiau jos atsisakė svarstyti tokią jo
pretenziją. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad tokia situacija pažeidžia
Lietuvos viešąją tvarką ir pareiškėjo teises į veiksmingą teisminę gynybą, kuri
šiuo atveju turi būti analizuojama ne išimtinai nacionalinės teisinės sistemos
ir jos institucijų požiūriu, bet atsižvelgiant į byloje egzistuojančius ES teisės
veiksmingo funkcionavimo ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimo
aspektus.
K. A. atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat nurodo, kad atsakovas
pripažino, jog pranešimą apie 2006 m. kovo 28 d. vykdymą leidžiantį
dokumentą įteikė pareiškėjui 2006 m. rugpjūčio 7 d., t. y. pripažįsta, kad iki
2006 m. birželio 20 d. sprendimo priėmimo pranešimo pareiškėjui neįteikė nei
atsakovas, nei Vokietijos institucija, nors tokią pareigą turėjo. K. A. atsiliepime
į apeliacinį skundą taip pat teigia, kad prašyme nurodytas vykdomasis raštas
(2005 m. gegužės 3 d. Stralsundo muitinės aktas SLA‑1000‑028502‑032005-9150) yra vykdymą leidžiantis dokumentas, ir tai yra kitas dokumentas
nei pranešimas apie įsiskolinimą (vok. Rückstandsanzeige, b. l. 37), tačiau
vykdomasis raštas kaip vykdymą leidžiantis dokumentas ne tik kad nebuvo
įteiktas pareiškėjui, bet ir nebuvo pridėtas prie prašymo, ir net neaišku, kada jis
priimtas.
Minėtais aspektais pirmiausia pažymėtina, kad kompetentingos
Vokietijos institucijos rašte vykdymą leidžiančiu dokumentu aiškiai įvardijamas
2006 m. kovo 28 d. pranešimas apie įsiskolinimą. Nei Tarybos direktyva, nei
Komisijos direktyva neapibrėžia oficialaus dokumento, leidžiančio vykdymą,
sampratos. Taigi teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti, kad minėtas 2006
m. kovo 28 d. pranešimas apie įsiskolinimą šiuo atveju gali būti vertinamas
kaip vykdymą leidžiantis dokumentas. Savo ruožtu nei Įstatymas, nei Tarybos
direktyva nenustato, kad be vykdymą leidžiančio dokumento kompetentingai
Lietuvos institucijai privalėjo būti pateiktas koks nors kitas dokumentas,
pavyzdžiui, aktas, kuris buvo pagrindas pirminiam reikalavimui ar vėlesnis
vykdomasis dokumentas.
Antra, pagal Tarybos direktyvos 7 straipsnio 3 dalies e punktą, prašyme
patenkinti reikalavimą turi būti nurodyta „data, kada institucija pareiškėja
ir (arba) institucija, į kurią kreipiamasi, praneša adresatui apie dokumentą“.
Pagal Vokietijos institucijų pateiktus duomenis, adresatui apskritai apie
jam reiškiamą mokestinę pretenziją buvo pranešta 2005 m. lapkričio 7 d.
Kompetentingos Vokietijos institucijos vertino, kad tokio pranešimo pakanka,
jog būtų pateiktas prašymas kompetentingoms Lietuvos institucijoms.
Todėl atsižvelgdama į Tarybos direktyvos 12 straipsnio 1 ir 3 dalis, su tuo
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susijusią ETT praktiką, Įstatymo 14 straipsnio nuostatas, Naujosios Tarybos
direktyvos 14 straipsnio 1 dalį, būtinybę užtikrinti ES teisės veiksmingumą
ir su tuo susijusį valstybių narių kompetencijos pasidalijimo, tarpusavio
pasitikėjimo aspektą, aplinkybę, kad pareiga atlikti atitinkamus veiksmus,
prieš kreipiantis su prašymu į Lietuvą, šiuo atveju teko Vokietijos institucijoms
(be kita ko, atitinkamais atvejais vadovaujantis būtent Vokietijos teisės
aktais), todėl būtent Vokietijos institucijos ir šios valstybės teismai turi
geriausias galimybes įvertinti su tuo susijusias pareiškėjo pretenzijas, kad
prieš kreipiantis į Lietuvą nebuvo atlikti teisės aktų reikalaujami veiksmai arba
jie atlikti netinkamai, teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos administravimo
subjektai ir administraciniai teismai, esant tinkamai užpildytam prašymui
suteikti pagalbą, šiuo atveju negali vertinti, ar Vokietijos institucijos tinkamai
įteikė reikiamą dokumentą ir ar jis apskritai buvo įteiktas. Teisėjų kolegijos
nuomone, nagrinėjamos bylos kontekste Lietuvos teismai paprastai neturėtų
iš esmės vertinti kitų valstybių institucijų veiksmų, be kita ko, dažniausiai
atliekamų pagal vidaus teisę, teisėtumo ir pagrįstumo bei dažniausiai turėtų
apsiriboti patikrinimu, ar buvo įvykdyti formalūs prašymo išieškoti pateikimo
reikalavimai (pvz., ar tinkamai užpildyti dokumentai, ar pateikti visi nurodyti
dokumentai, ar dokumentuose nurodyti visi reikalaujami duomenys ir
pan.). Šiuo aspektu taip pat pabrėžtina, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog
aptariamu aspektu pareiškėjas negalėjo kreiptis į Vokietijos kompetentingą
instituciją, kad ji atsisakė nagrinėti atitinkamas jo pretenzijas ir taip jam buvo
apribota teisė į gynybą. Taigi nėra pagrindo daryti išvados, kad tokia situacija
ir tokios Vyriausiojo administracinio teismo atliekamo atsakovo veiksmų
teisėtumo patikrinimo ribos pažeidžia Lietuvos viešąją tvarką ir pareiškėjo
teises į veiksmingą teisminę gynybą. Kaip minėta, ji šiuo atveju turi būti
analizuojama ir suprantama ne išimtinai nacionalinės teisinės sistemos ir
jos institucijų požiūriu, bet atsižvelgiant į šioje byloje egzistuojantį ES teisės
veiksmingo funkcionavimo ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimo bei
tarpusavio pasitikėjimo aspektus.
Tarybos direktyvos 17 straipsnis numato, kad „prie prašymo dėl
paramos ir dokumento leidžiančio pretenzijos vykdymą ir kitų atitinkamų
dokumentų reikia pridėti jų vertimus į valstybės narės, kurioje yra institucija,
į kurią kreipiamasi, oficialią kalbą arba vieną iš jos oficialių kalbų, paliekant
galimybę šalims susitarti kitaip“. Šį direktyvos straipsnį įgyvendina Įstatymo
18 straipsnis, numatantis, kad „prie prašymo suteikti pagalbą ir dokumento,
kuriuo leidžiama išieškoti skolą pareiškėjo valstybėje, bei kitų susijusių
dokumentų pridedami jų vertimai į lietuvių kalbą“.
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Teisėjų kolegija akcentuoja, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
byloje Milan Kyrian prieš Celni urad Tabor konstatavo: „Tarybos direktyvos
17 straipsnyje numatoma, kad prie prašymo dėl paramos ir dokumento,
leidžiančio vykdyti pretenziją, ir kitų atitinkamų dokumentų reikia pridėti jų
vertimus į valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, oficialiąją
kalbą arba į vieną iš jos oficialiųjų kalbų, nepažeidžiant pastarosios institucijos
teisės atsisakyti vertimo, tačiau tokia teisė nesuteikta vykdomojo dokumento
adresatui. <...> vertimai, apie kuriuos kalbama šioje nuostatoje, yra skirti
institucijos, į kurią kreipiamasi, reikmėms ir jokiu būdu ne skolininkui.“
Taigi vertimai, apie kuriuos kalbama Įstatymo 18 straipsnyje, yra
skirti institucijos, į kurią kreipiamasi, reikmėms, o ne skolininkui. Be to,
šioje byloje yra pateikti įrodymai, kad pareiškėjui buvo įteikti lietuvių kalba
surašyti dokumentai, tad jis galėjo suprasti iš Vokietijos gautų dokumentų
turinį. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad šie dokumentai turi tam tikrų trūkumų
(nenurodyta, kas išvertė dokumentą, išversti ne visi duomenys iš originalių
dokumentų ir pan.). Tačiau šie trūkumai, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra tokie
reikšmingi, kad sudarytų pagrindą panaikinti skundžiamą atsakovo sprendimą.
Pareiškėjas neįrodė, kad buvo pateikti akivaizdžiai klaidingi vertimai, kad
iš lietuvių kalba parengtų ir jam įteiktų dokumentų jis negalėjo suprasti
Vokietijos institucijos pateiktų dokumentų turinio. Taigi teisėjų kolegija
sprendžia, kad minėtų nuostatų nesilaikymas iš esmės nepažeidė pareiškėjo
teisių, nesudarė jam kliūčių naudotis veiksminga savo teisių ir teisėtų interesų
gynyba.
Kaip minėta, priimant kiekvieną viešojo administravimo subjekto
sprendimą, 1) jį turi priimti kompetentingas administravimo subjektas ir
2) jį priimant negali būti pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės,
turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo
pagrįstumą.
Pareiškėjas teigia, kad apeliantas nėra kompetentingas išieškoti Vokietijos
muitinės reikalaujamus mokesčius, kadangi dokumentai vokiečių, anglų ir
lietuvių kalbomis skirtingai apibrėžia išieškomų mokesčių rūšį, o pagalbą
kompetentingai valstybės institucijai šiuo atveju turėjo teikti Lietuvos muitinė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr.
194 „Dėl Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių
institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais,
mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos
Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas
pinigų sumas įstatymo 3, 21 ir 22 straipsnių nuostatų įgyvendinimo“ 2.1.2.
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punktas numato, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra institucija, teikianti
pagalbą Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms
dėl reikalavimų, susijusių su akcizais už apdorotą tabaką, kurą, etilo alkoholį
ir alkoholinius gėrimus (juos atitinkančiais mokesčiais pagal atskirų Europos
Sąjungos valstybių narių nacionalinius teisės aktus ir Lietuvos Respublikos
įstatymus).
2006 m. kovo 28 d. vykdymą leidžiančiame dokumente (b. l. 37, vertimas
į lietuvių kalbą – b. l. 38) nurodoma, kad išieškomas vok. Tabaksteuer, liet.
Tabako mokestis; tai patvirtina ir Vokietijos muitinės pateiktas pranešimas,
kuriame įvardijamas analogiškas mokestis (b. l. 31). 2006 m. rugpjūčio 7 d.
K. A. atvykus į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, jam buvo
pateikti susipažinti išieškojimą leidžiančių dokumentų originalai ir įteiktos
pasirašytinai šių dokumentų kopijos – tai patvirtina K. A. žyma ant Valstybinės
mokesčių inspekcijos 2006 m. birželio 2 d. rašto Nr. (23.13-12) R-4933. Šių
aplinkybių pareiškėjas neneigia ir neginčija, t. y. jis pripažįsta, kad buvo
informuotas ir supažindintas su Vokietijos muitinės pateiktais dokumentais,
nereiškė prieštaravimų.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentais
ir pirmosios instancijos teismo sprendimu, jog neaišku, ar išieškomų mokesčių
rūšis yra tokia, kurios išieškojimas priskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos
kompetencijai, vertina, kad pagrindo naikinti Sprendimą dėl to, kad jį priėmė
nekompetentingas subjektas, nėra.
Byloje nustatyta, kad Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
2006 m. birželio 14 d., 2006 m. birželio 16 d. išsiuntė K. A., gyvenančiam
Draudelių kaime, Pakruojo rajone, raštus, kviesdama atvykti į pokalbį 2006
m. birželio 20 d., kartu lietuvių kalba nurodydama, kad siekiama išsiaiškinti
mokesčių, baudų, delspinigių bei kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą
ir pinigų fondus nemokėjimo priežastis, informuojant, kad prašymas atvykti
grindžiamas Vokietijos Respublikos muitinės skolos dokumentų įteikimo ir
turto arešto (b. l. 39). Pareiškėjui neatvykus, 2006 m. birželio 20 d. Šiaulių
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas priėmė sprendimą
išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. 6306-19-26142. Šiame sprendime
lietuvių kalba nurodoma, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo
įstatymo 33 straipsnio 8 punktu, 34 straipsniu, 106 straipsnio 1 dalies 4
punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, nuspręsta išieškoti
560 431 Lt sumą iš K. A., pažymint, jog šis sprendimas gali būti apskųstas
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Sprendime nurodytas įmokos kodas „8320“ reiškė – „Pagal užsienio valstybės
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reikalavimą antstolių kontoros išieškota mokestinė nepriemoka“ (Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių,
rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių
biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (redakcija, galiojusi
ginčijamo sprendimo priėmimo metu). Tą pačią, t. y. 2006 m. birželio 20 dieną
buvo priimtas ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.
(12.20-6)-S-8516 Dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš K. A. turto pagal
Europos Sąjungos valstybės narės prašymą, kuriame lietuvių kalba nurodoma,
jog vadovaujantis 2003 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos pagalbos Europos
Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias
su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir
naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba
išieškant minėtas pinigų sumas įstatymo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio
29 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtintų Lietuvos Respublikos pagalbos Europos
Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias
su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo
ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama
pagalba išieškant minėtas pinigų sumas taisyklių nuostatomis, yra siunčiamas
vykdymui Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m. birželio
20 d. sprendimas Nr. 6306-19-26142 dėl mokestinės nepriemokos (akcizo už
tabako gaminius skolą) išieškojimo iš K. A. turto pagal 2006 m. gegužės 17 d.
Vokietijos muitinės prašymą – pretenziją Nr. ZVD 330-Z 4608 B-LT 81/06 (b.
l. 41). Šis raštas, kartu su sprendimu išieškoti mokestinę nepriemoką, buvo
išsiųstas antstolei bei pareiškėjui, jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu
– Draudelių kaimas, Pakruojo rajonas. 2006 m. rugpjūčio 7 d. pareiškėjas
atvyko į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, jam buvo pateikti
susipažinti išieškojimą leidžiančių dokumentų originalai ir įteiktos pasirašytinai
šių dokumentų kopijos. Tai patvirtina pareiškėjo parašas su žyma, jog gautos
visos kopijos, ant 2006 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto Nr. (23.1312)-R-4933. Pastabų, pretenzijų dėl išieškojimą leidžiančių dokumentų įteikimo,
šio dokumento nesuvokimo pareiškėjas nepažymėjo. Informacija, kodėl buvo
priimtas skundžiamas Sprendimas, pareiškėjui pateikta ir Valstybinės mokesčių
inspekcijos 2006 m. rugsėjo 12 d. rašte Nr. (24.4‑13) R‑7862.
Vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principų, be kita ko, taikomas
ir įgyvendinant viešąjį administravimą (Viešojo administravimo įstatymo 4
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straipsnio 1 punktas (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija,
galiojusi skundžiamo sprendimo priėmimo metu) – įstatymo viršenybės
principas – inter alia reikalavo ir reikalauja, jog administraciniai aktai, susiję su
asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais būtų pagrįsti įstatymais.
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (1999 m. birželio
17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) buvo detalizuota, kad individualus
administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų
normomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje
yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos
reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir
įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo
subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi
būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo
principu, 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 (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756‑700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A756-422/2009).
Iš pareiškėjui siųstų bei 2006 m. rugpjūčio 7 d. pateiktų susipažinimui
dokumentų, pareiškėjas galėjo suprasti perduoto dokumento dalyką ir
pagrindą bei aktyviai ginti savo teises. Kreipimasis į Stralsundo prokuratūrą
dėl baudžiamosios bylos patvirtina, kad pareiškėjas suprato jam pateiktų
Vokietijos dokumentų turinį (b. l. 9–10). Nors ginčijamame Šiaulių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos sprendime išieškoti mokestinę nepriemoką
nėra išsamių jo priėmimo motyvų, tačiau tokia informacija pareiškėjui buvo
pateikta išsiunčiant Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštą
Nr. (12.20-6)-S-8516, Valstybinės mokesčių inspekcijos 2006 m. rugsėjo 12 d.
raštą Nr. (24.4‑13) R‑7862, taip pat jam atvykus 2006 m. rugpjūčio 7 d. į Šiaulių
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Taigi pareiškėjas gavo pakankamai
informacijos, kad siekdamas apginti savo teises, galėtų būti aktyvus ir tuoj
pat kreiptis į kompetentingas Vokietijos teisės aktuose nustatytas institucijas,
taip realizuodamas ir šią Tarybos direktyvoje jam suteiktą teisę. Pareiškėjas
nepateikė įrodymų, kad jam nebuvo suteikta galimybė suprasti perduotų
dokumentų dalyko ir pagrindo bei ginti savo teises, taip pat – kad pareiškėjas
nagrinėjamos bylos aplinkybėmis nesuprato savo teisių.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sutinka su apeliaciniame skunde
išdėstytais argumentais dėl vertimo į lietuvių kalbą bei vertina, kad nors
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skundžiamas sprendimas ne visiškai atitinka Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, tai nesudaro pagrindo jį panaikinti.
Skundžiamas aktas, įvertinus jį kartu su kitais byloje esančiais dokumentais,
taip pat kitomis nustatytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad ši byla
nagrinėjama jau daugiau kaip ketverius metus, ir yra būtina operatyviai
išspręsti šį ginčą iš esmės, šiuo atveju gali būti laikomas teisėtu ir pakankamai
pagrįstu. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė, kad prašymo išieškoti tenkinimas
pažeis valstybės viešosios tvarkos ar kitus itin svarbius valstybės viešuosius
interesus. Pareiškėjui nepateikus įrodymų, kad Vokietijos institucijos pateiktas
reikalavimas gali sukelti rimtų ekonominių arba socialinių sunkumų,
teisėjų kolegija pažymi, kad nėra kitų svarbių pagrindų, kodėl Vokietijos
kompetentingos institucijos pateiktas reikalavimas negalėtų būti vykdomas
Lietuvoje, t. y. svarbių pagrindų, kodėl turėtų būti panaikintas Šiaulių apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 20 d. sprendimas
Nr. 6306-19-26142, kuriuo nuspręsta iš pareiškėjo išieškoti mokestinę
nepriemoką.
Atsižvelgdama į prieš tai išvardytus argumentus, teisėjų kolegija
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino
materialinės teisės normas, o naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos
teisme yra nebūtinas, todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir
priimamas naujas sprendimas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą
patenkinti iš dalies.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 30 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo K. A. skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.3. Bylos dėl konkurencijos
3.3.1. Dėl Konkurencijos tarybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos
kompetencijos, užtikrinant sąžiningos konkurencijos laisvę elektroninių
ryšių sektoriuje, atribojimo
Sprendžiant klausimą, ar elektroninių ryšių sektoriuje susiklosčiusių konkrečių
teisinių santykių atžvilgiu yra pagrindas taikyti Konkurencijos įstatymą ir
atitinkamai, ar Konkurencijos taryba turi pareigą pradėti tyrimą, pastaroji
institucija privalo įvertinti, ar specialus teisinis reguliavimas pašalina bet
kokią konkurencinės veiklos galimybę ir ar jis užtikrina Konkurencijos įstatymo
laikymąsi. Kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į tai, ar apskritai ir jei taip, tai
kokių priemonių Elektroninių ryšių įstatymo pagrindu konkrečioje atitinkamoje
rinkoje ėmėsi Ryšių reguliavimo tarnyba. Lygiagretus ir Elektroninių ryšių
įstatymo, ir Konkurencijos įstatymo taikymas tiems patiems faktiniams
teisiniams santykiams būtų nesuderinamas su šių įstatymų tikslais ir juose
įtvirtinto reguliavimo prigimtimi. Priešingas Elektroninių ryšių įstatymo ir
Konkurencijos įstatymo nuostatų aiškinimas reikštų ir tai, jog tais atvejais, kai
konkrečioje elektroninių ryšių rinkoje Ryšių reguliavimo tarnyba ėmėsi tam tikrų
reguliavimo priemonių, Konkurencijos tarybos veiksmai kai kuriais atvejais
de facto reikštų Ryšių reguliavimo tarnybos priimtų sprendimų teisėtumo ir
pagrįstumo priežiūrą, nors nei Elektroninių ryšių įstatymas, nei Konkurencijos
įstatymas Konkurencijos tarybai tokių galių nesuteikia.
Vertinant Konkurencijos tarybos atsisakymo pradėti tyrimą pagrįstumą,
gali pakakti nustatyti, kad pareiškėjo keltais klausimais Ryšių reguliavimo
tarnyba de facto įgyvendino savo kompetenciją ir ūkio subjektams nustatytų
įpareigojimų pagrindu gali imtis kilusios problemos pobūdį atitinkančių
veiksmų.
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Administracinė byla Nr. A858-1309/2010
Procesinio sprendimo kategorija 7.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ atstovui
advokatui Giedriui Murauskui,
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Giedrei
Jarmalytei,
trečiojo suinteresuoto asmens TEO LT, AB atstovui advokatui Mariui Juoniui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir trečiojo
suinteresuoto asmens TEO LT, AB apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. spalio 19 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ skundą
atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (trečiasis suinteresuotas
asmuo – TEO LT, AB) dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos
taryba) 2009 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 1S-51 „Dėl atsisakymo
pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams” (t. I, b. l. 16–19) (toliau –
ir Nutarimas, ginčijamas Nutarimas) atsisakė pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB
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veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio
reikalavimams.
Pareiškėjas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ (toliau – ir
Bendrovė, NTT) kreipėsi į teismą su skundu (t. I, b. l. 3–14), prašydamas
panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2009 m. balandžio 2 d.
nutarimą Nr. 1S-51 ir įpareigoti Konkurencijos tarybą pagal Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymą pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB
veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams pagal
Konkurencijos tarybai 2008 m. spalio 16 d. Bendrovės pateiktą pareiškimą
„Dėl ūkio subjekto atliekamų antikonstitucinių veiksmų“ (toliau – ir
Pareiškimas) bei pagal vėliau prie šio pareiškimo pateiktus dokumentus ir
2009 m. vasario 27 d. pareiškimą.
Savo reikalavimus Bendrovė grindė tuo, kad Konkurencijos taryba
netinkamai įvertino Bendrovės Pareiškime dėl tyrimo pradėjimo nurodytas
aplinkybes, netinkamai aiškino teisės aktus, reglamentuojančius Konkurencijos
tarybos ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – ir RRT)
kompetenciją. 2008 m. spalio 16 d. pareiškėjas kreipėsi į Konkurencijos tarybą
su Pareiškimu, prašydamas pripažinti Bendrovės ir TEO LT, AB (tuometinė
AB „Lietuvos telekomas“) 2004 m. liepos 15 d. pasirašytos tinklų sujungimo
sutarties Nr. 2004/LTP-59 (toliau – ir Sutartis) C1.1 priede (toliau – ir Sutarties
priedas) esančią nuostatą „pakeitus šios sutarties B2.1. priede nurodytas
TELEKOMO Nacionalinio inicijavimo ir/ar terminavimo paslaugų kainas,
atitinkamai pakeičiamos OPERATORIAUS kainos, nurodytos šiame priede“
(toliau – ir Sutarties priedo nuostata) prieštaraujančia Konkurencijos įstatymui;
atlikti tyrimą dėl galimo TEO LT, AB piktnaudžiavimo dominuojančia
padėtimi pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį; tol, kol bus priimtas ir
įvykdytas galutinis Konkurencijos tarybos sprendimas dėl šio pareiškimo,
įpareigoti TEO LT, AB netaikyti minėtos Sutarties priedo nuostatos ir
apmokėti už nacionalinio terminavimo paslaugas, perkamas iš Bendrovės
Sutarties priede aiškiai nurodytomis kainomis; TEO LT, AB įpareigoti
nenutraukti Bendrovės ir TEO LT, AB pasirašytos Sutarties tuo pagrindu, kad
Bendrovė, išrašydama PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas, neva
pažeidžia Sutartį. Vėliau Bendrovė Konkurencijos tarybai pateikė papildomus
dokumentus ir raštus, kuriuose nurodė, kad pareiškėja ir TEO LT, AB pasirašė
tinklų sujungimo Sutartį, kuri sudarė sąlygas visiems TEO LT, AB abonentams
skambinti UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ abonentams ir
atvirkščiai. Konkurencijos tarybai nurodė, kad dėl Sutarties priedo nuostatos
statuso tarp šalių yra kilęs ginčas, kuris nėra išspręstas. Bendrovė ne kartą
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kreipėsi į TEO LT, AB dėl Sutarties priedo nuostatos pašalinimo iš Sutarties,
nes manė ir šiuo metu yra įsitikinusi, kad ši nuostata buvo panaikinta dar
2005 metais, ir kad nuostata yra niekinė, pažeidžianti konkurencijos teisę.
TEO LT, AB ne tik nesutinka su Sutarties priedo nuostatos pašalinimu iš
Sutarties, bet vienašališkai siekia pritaikyti šios nuostatos pasekmes šalių
santykiams, tuo sukeldama Bendrovei antikonkurencines pasekmes. Tokie
TEO LT, AB veiksmai, kuomet dominuojantis viešojo fiksuoto telefono
ryšio operatorius, paneigdamas Sutartyje numatytą derybų pareigą, siekia
priversti savo konkurentą pakeisti Sutartį arba laikyti ją pakeista, galimai yra
antikonkurenciniai. Bendrovė mano, kad Konkurencijos taryba turėtų įvertinti
Sutarties priedo nuostatos atitikimą Konkurencijos įstatymui ir pripažinti ją
šiam įstatymui prieštaraujančia, taip pat įvertinti, ar TEO LT, AB, nesutikdama
su minėtos nuostatos pašalinimu iš Sutarties ir reikalaudama jos laikytis,
nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio.
Bendrovė paaiškino, kad nesutinka su Nutarimu ir jame pateiktais
argumentais, nes pagal Konkurencijos įstatymą Konkurencijos taryba
privalo pradėti tyrimą dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi,
kai konstatuojama esant pagrįstą įtarimą, kad ūkio subjektas tam tikru
laikotarpiu dominavo atitinkamoje rinkoje ir dominuodamas joje galimai
piktnaudžiavo padėtimi. Konkurencijos tarybos išvada atsisakyti pradėti
tyrimą Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu iš
esmės klaidinga. Konkurencijos įstatymo taikymo sritis iš esmės neribota, t. y.
įstatymo nuostatose nėra nurodyta, kad Konkurencijos tarybai nepriklauso
elektroninių ryšių sritis, taip pat nėra nurodyta, kad jai nepriklauso ir Ryšių
reguliavimo tarnybos tam tikra sureguliuota ar nesureguliuota elektroninių
ryšių sritis; Elektroninių ryšių įstatymas tiesiogiai nurodo, kad konkurencijos
priežiūrą elektorinių ryšių srityje pagal Konkurencijos įstatymą atlieka
Konkurencijos taryba; ex ante reguliavimas (Ryšių reguliavimo tarnybos
nustatyti įpareigojimai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems subjektams)
yra tik papildomas įrankis greta ex post reguliavimo (Konkurencijos įstatymo
9 straipsnyje numatyto draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi);
pagal Konkurencijos įstatymą Konkurencijos taryba tiria visus dominuojančio
ūkio subjekto veiksmus ir jų atitikimą įstatymui, tuo tarpu Ryšių reguliavimo
tarnybos nustatomi įpareigojimai skirti išvengti galimų konkurencijos
taisyklių pažeidimų. Jokie Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyti įpareigojimai
nevertintini kaip pašalinantys Konkurencijos įstatymo nuostatų taikymą. Šie
įpareigojimai tik sudaro sąlygas ateityje išvengti Konkurencijos įstatymo 9
straipsnio pažeidimų: apriboti ar sudaryti galimybę apriboti konkurenciją (ex
219

I. Administracinių teismų praktika

ante reguliavimas). Tuo tarpu ex post reguliavimas yra vienkartinio pobūdžio,
t. y. taikomas tik siekiant nubausti už tam tikrą Konkurencijos įstatymo
pažeidimą. Pagrindinis konkurencijos teisės reguliavimas yra ex post (šiuo
atveju Konkurencijos įstatymas), o ex ante reguliavimas (Ryšių reguliavimo
tarnybos nustatyti įpareigojimai) yra tik papildomas reguliavimas šalia ex post
reguliavimo. Tačiau minėtas faktas nepanaikina ex post reguliavimo, nes ex ante
reguliavimas nėra susijęs su įvykusiu konkurencijos apribojimu ar iškraipymu,
kas yra bendrosios konkurencijos institucijų kompetencija.
Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei įvertinusi, kad
Konkurencijos įstatymas nenumato, jog dominuojantis ūkio subjektas,
kurį Ryšių reguliavimo tarnyba kartu yra pripažinusi didelę įtaką turinčiu
subjektu atitinkamoje rinkoje, yra atleistas nuo pareigos nepiktnaudžiauti
dominuojančia padėtimi, taip pat įvertinusi, kad Elektroninių ryšių įstatymo
14 straipsnio 2 dalis numato, jog konkurencijos priežiūrą elektroninių
ryšių srityje pagal Konkurencijos įstatymą atlieka Konkurencijos taryba,
o Bendrovė kelia tik Konkurencijos įstatymo pažeidimo klausimus,
padarė išvadą, kad Konkurencijos taryba privalo nagrinėti bet kokius
Konkurencijos įstatymo pažeidimo atvejus elektroninių ryšių rinkoje. Šiuo
atveju Konkurencijos taryba privalėjo tirti, ar LEO LT, AB, kaip didelę įtaką
turintis ūkio subjektas, nepaisant jam nustatytų Ryšių reguliavimo tarnybos
ex ante įpareigojimų, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi atitinkamoje
rinkoje pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį. Konkurencijos taryba dar
2005 m. balandžio 25 d. raštu Nr. (2.18-07)-6V-453 įsipareigojo atlikti tyrimą.
Bendrovės skunde nurodytus teiginius patvirtina ne tik Europos Bendrijos
Komisijos formuojama konkurencijos bylų nagrinėjimo praktika, bet ir su tuo
susiję Europos Bendrijos pirmosios instancijos teismo naujausi precedentai,
taip pat ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.
Bendrovė nesutinka su Konkurencijos tarybos nutarimo teiginiu,
kad Pareiškimas nenagrinėtinas ne tik dėl to, kad nustatyta Konkurencijos
įstatymo 25 straipsnio 4 dalis 2 punkto sąlyga, bet ir dėl to, kad nustatytos
Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punkto sąlygos, t. y. nėra
duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Pabrėžė, kad
Bendrovė pateikė pakankamus įrodymus, jog TEO LT, AB nagrinėjamu
laikotarpiu Bendrovei pardavinėjo paslaugas didesne kaina nei kitiems
analogiškiems paslaugų gavėjams, kurie paslaugas pirko 40 proc. pigiau. Ši
aplinkybė reiškia, jog skambučiams, inicijuotiems pareiškėjo tinkle ir skirtiems
TEO LT, AB, atlikti reikalingi kaštai buvo gerokai didesni nei konkurentų,
kas lėmė ne tik nepagrįstas ir diskriminacines veiklos sąlygas, bet ir žalą
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galutiniams UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ paslaugų gavėjams.
Bendrovės nuomone, tokiais veiksmais TEO LT, AB pažeidė Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnio 3 punktą – panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų
(diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, taip sudarant
jiems skirtingas konkurencijos sąlygas. Bendrovė nesutinka, kad judriojo ir
fiksuoto ryšio rinkos paslaugos nėra tarpusavyje pakeičiamos, todėl TEO LT,
AB tinklų sujungimo mokesčių prasme nediskriminuoja Bendrovės judriojo
ryšio operatorių atžvilgiu. Skambutis iš TEO LT, AB tinklo į judriojo telefono
ryšio tinklą priskirtinas viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkai, o tinklų
sujungimo taškas ir infrastruktūra nėra ir negali būti laikoma judri, todėl
TEO LT, AB, nustatydama Bendrovei mokesčius, kurių netaiko mobiliesiems
operatoriams, diskriminuoja Bendrovę kaip IP operatorių.
Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į
pareiškėjo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ skundą (t. II, b. l. 1–6)
su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Konkurencijos taryba pabrėžė, kad Konkurencijos tarybos kompetencija
nagrinėti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimus neapima tų atvejų,
kai iš aplinkybių visumos matyti, jog konkrečios situacijos, iš kurios kildinamas
Konkurencijos įstatymo pažeidimas, išsprendimas priklauso nuo reguliuotojo,
šiuo atveju Ryšių reguliavimo tarnybos, atitinkamų sprendimų priėmimo.
Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba atsižvelgė į visumą Bendrovės
nurodytų aplinkybių, susijusių su UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ ir TEO LT, AB santykiais, teikiant skambučių užbaigimo paslaugas
atitinkamai UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ ir TEO LT, AB
priklausančiuose viešojo telefono ryšio tinkluose, ir konstatavo, jog UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ Pareiškime Konkurencijos tarybai
nurodytų aplinkybių vertinimas tais aspektais, kurie jame nurodyti, nepatenka į
Konkurencijos tarybos veiklos sritį.
Konkurencijos taryba paaiškino, jog ta aplinkybė, kad RRT jau yra
priėmusi atitinkamus sprendimus savo kompetencijos ribose, kuriais tiek UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, tiek TEO LT, AB pripažintos didelę
įtaką turinčiais ūkio subjektais būtent rinkose, su kuriomis siejami įtarimai
dėl TEO LT, AB piktnaudžiavimo, t. y. skambučių užbaigimo srityje, rodo,
jog RRT ėmėsi šių ūkio subjektų veiklos atitinkamo reguliavimo, nes suteikė
jiems statusą, rodantį, kad šių ūkio subjektų veikla šioje konkrečioje srityje
– skambučio užbaigimo paslaugų teikimas jų tinkluose – bus atitinkamai
prižiūrima, bei, esant atitinkamoms aplinkybėms, ėmėsi nustatyti tam tikrus
konkrečius įpareigojimus. RRT įsakymais apibrėžė atitinkamas skambučių
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užbaigimo TEO LT, AB ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
viešojo telefono ryšio tinkluose rinkas ir, įvertinusi sąlygas šiose rinkose,
nustatė atitinkamus įpareigojimus TEO LT, AB bei UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“. Dėl šių priežasčių Konkurencijos taryba padarė
išvadą, kad rinkų priežiūrą pradėjo vykdyti RRT, kuri ėmėsi vertinti tiek
TEO LT, AB, tiek UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ veiksmus
ir būtent ši institucija, o ne Konkurencijos taryba, yra kompetentinga
nagrinėti UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ Pareiškime nurodytus
klausimus. Bendrovė dėl Pareiškime Konkurencijos tarybai nurodytų
veiksmų pirmiau kreipėsi į RRT, kad ji išnagrinėtų kilusį ginčą tarp TEO
LT, AB ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, ir tik sulaukusi
RRT komisijos 2008 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. (46.26) GPS-23, kuriuo
buvo atmestas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ prašymas
pripažinti TEO LT, AB atitinkamus veiksmus neteisėtais ir nesąžiningais,
pateikė pareiškimą Konkurencijos tarybai. Ši aplinkybė patvirtina, jog RRT,
būdama kompetentinga institucija nagrinėti tokio pobūdžio ginčus, ėmėsi
nagrinėti ir išnagrinėjo bei įvertino tarp TEO LT, AB ir UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ susiklosčiusius santykius, susijusius su skambučių
užbaigimo paslaugų kainų nustatymu. Esant RRT sprendimams, Konkurencijos
taryba negali pakartotinai vertinti ir tokiu būdu iš esmės dubliuoti RRT veiklą
dėl tų pačių TEO LT, AB veiksmų, susijusių su skambučių užbaigimo paslaugų
teikimu, nes tokiu būdu tektų pripažinti, kad Konkurencijos taryba yra
kompetentinga vertinti RRT padarytų išvadų ir priimtų sprendimų teisingumą,
tačiau tokios Konkurencijos tarybos teisės nenumato nei Elektroninių ryšių
įstatymas, nei Konkurencijos įstatymas. Atsakovas papildomai pažymėjo,
kad RRT direktorius 2009 m. balandžio 24 d. priėmė įsakymus Nr. 1V-559
ir Nr. 1V-562, kuriais ūkio subjektai buvo įpareigoti suvienodinti ir netaikyti
skirtingų skambučių užbaigimo jų viešuosiuose telefono ryšio tinkluose kainų.
Šie RRT sprendimai akivaizdžiai parodo, kad RRT prižiūri ir reguliuoja ūkio
subjektų santykius, susijusius su skambučių užbaigimo paslaugų teikimu,
bei atitinkamai vertina šiose rinkose susiklostančią situaciją konkurencijos
apsaugos aspektu ir priima konkrečius sprendimus dėl konkrečių priemonių
taikymo. Taigi būtent RRT išsprendė atsiradusį ginčą dėl skambučių užbaigimo
kainų dydžių ir jų nustatymo, iš esmės pats nustatydamas, kokios šios kainos
turi būti, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurencija atitinkamose rinkose
bei būtų apsaugoti vartotojų interesai.
Konkurencijos taryba padarė išvadą, jog negalima absoliutinti
Konkurencijos tarybos kompetencijos visose srityse, o būtina atsižvelgti į
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kiekvieną konkrečią situaciją ir tinkamai įvertinti visas susijusias aplinkybes.
Šiuo konkrečiu atveju Konkurencijos taryba būtent ir atsižvelgė į visas
susiklosčiusias konkrečias aplinkybes (pagrindinę UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ pareiškime Konkurencijos tarybai keliamą problemą
– galimybę taikyti kitokias nei TEO LT, AB skambučių užbaigimo kainas;
į RRT priimtus atitinkamus sprendimus, susijusius su TEO LT, AB ir UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ padėtimi ir veiksmais skambučių
užbaigimo savo tinkluose rinkose, kurie parodė, kad RRT šioje srityje vykdo
atitinkamą reguliavimą ir konkurencijos priežiūrą ir kt.), kurios patvirtino, kad
Pareiškime nurodytų TEO LT, AB veiksmų vertinimas šiuo konkrečiu atveju
nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai ir nesudaro pagrindo juos
vertinti kaip Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą.
Atsakovas pažymėjo, kad RRT 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-95
TEO LT, AB buvo nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas, o RRT nustatytų
įpareigojimų laikymosi kontrolė Konkurencijos tarybos kompetencijai
nepriklauso. Bendrovė nepagrįstai teigia, kad Konkurencijos taryba atsisakė
nagrinėti TEO LT, AB veiksmus, diskriminuodama Bendrovę kaip IP
operatorių, nes suklydo dėl viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų rinkos
apibrėžimo. Pareiškėjas nepateikė Konkurencijos tarybai jokių įrodymų,
kurie patvirtintų, jog TEO LT, AB taiko skirtingą kainodarą analogišką
veiklą vykdantiems ūkio subjektams, esant vienodoms sąlygoms, o konkrečių
įrodymų, kurie patvirtintų galimą UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ diskriminavimą analogiška veikla užsiimantiems ūkio subjektams,
taikant skirtingas sąlygas, nebuvimas neleido Konkurencijos tarybai pagrįstai
įtarti tokiu būdu TEO LT, AB vykdant Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo TEO, LT AB atsiliepime į pareiškėjo
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ skundą (t. I, b. l. 168–174) su
skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad ginčas tarp Bendrovės ir TEO
LT, AB kilo dėl to, kad TEO LT, AB, remdamasi Sutarties priedo nuostatomis,
atsisakė mokėti nepagrįstai dideles kainas, kai tuo tarpu UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“, vadovaudamasis Sutarties priedo nuostatomis,
privalėjo sumažinti savo kainas taip, kaip jas sumažino TEO LT, AB, tačiau
to nepadarė. TEO LT, AB atkreipė dėmesį, kad Bendrovė 2008 m. liepos 15 d.
kreipėsi į RRT, prašydama išnagrinėti tarp jos ir TEO LT, AB kilusį
ginčą. Išnagrinėjusi Bendrovės prašymą, RRT Ginčų tarp ūkio subjektų,
teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisija
2008 m. spalio 7 d. priėmė sprendimą Nr. (46.26) GPS-23, kuriuo Bendrovės
223

I. Administracinių teismų praktika

reikalavimai buvo atmesti. Konkurencijos taryba, prieš priimdama Nutarimą,
įvertino anksčiau RRT nagrinėtų Bendrovės ir TEO LT, AB ginčų pobūdį bei
ryšių reguliavimo tarnybos išvadas. Konkurencijos tarybos nutarime pagrįstai
konstatuojama, kad visos UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
Pareiškime nurodytos aplinkybės jau buvo įvertintos. Dėl šios priežasties tirti
tas pačias aplinkybes, kurios jau buvo ištirtos kitos kompetentingos institucijos,
Konkurencijos tarybai nepriklausė.
TEO LT, AB nurodė, kad 2009 m. balandžio 24 d. RRT direktorius
priėmė įsakymą Nr. 1V-562 „Dėl laikinųjų priemonių ūkio subjektui UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, turinčiam didelę įtaką skambučių
užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame telefono
ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje, nustatymo“ (toliau – ir
Įsakymas dėl laikinųjų priemonių). Įsakymu dėl laikinųjų priemonių RRT
ne tik patvirtino kainų simetriškumo principo teisėtumą, bet ir įpareigojo
Bendrovę sumažinti skambučių užbaigimo paslaugos kainas tiek, kiek jas
sumažino TEO LT, AB. Tai reiškia, jog Bendrovės kvestionuojamas TEO LT,
AB reikalavimas laikytis kainų simetriškumo principo ir vykdyti Sutarties
priedo nuostatą buvo įgyvendintas RRT nustatytų imperatyvių teisės normų
pagrindu. Nepaisant to, jog minėtas RRT direktoriaus įsakymas buvo priimtas
po šioje byloje skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo, RRT
direktoriaus įsakymo priėmimo faktas patvirtina ne tik tai, kad Bendrovės
kvestionuojama Sutarties priedo nuostata yra teisėta, bet ir tai, kad ginčai dėl
kainų simetriškumo patenka į RRT kompetenciją.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 19 d.
sprendimu (t. II, b. l. 48–56) pareiškėjo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ patenkino; panaikino Nutarimą; įpareigojo Konkurencijos
tarybą, remiantis Konkurencijos įstatymu, atlikti tyrimą dėl TEO LT, AB
veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams
pagal Konkurencijos tarybai 2008 m. spalio 16 d. UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ pateiktą pareiškimą „Dėl ūkio subjekto atliekamų
antikonstitucinių veiksmų“ bei pagal vėliau prie šio pareiškimo pateiktus
dokumentus ir 2009 m. vasario 27 d. pareiškimą.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ ir TEO LT, AB eksploatuoja kiekvienam iš
jų priklausantį viešąjį telefono ryšio tinklą. Tarp UAB „Nacionalinis
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telekomunikacijų tinklas“ ir TEO LT, AB pasirašyta sutartis, kurios pagrindu
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ įsipareigojo savo tinkle
priimti (užbaigti) TEO LT, AB tinkle inicijuotus skambučius, o TEO LT,
AB analogiškai įsipareigojo savo tinkle priimti (užbaigti) pareiškėjo tinkle
inicijuotus skambučius. Sutarties C1.1 priedas įtvirtino vadinamąjį kainų
simetriškumo principą, kuris numato, jog pasikeitus TEO LT, AB nacionalinio
iniciavimo ir/ar nacionalinio terminavimo paslaugų kainoms, atitinkamai
keičiamos ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ kainos. Iš
skundžiamo Nutarimo matyti, kad Konkurencijos taryba atsisakė pradėti
tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su Sutarties priedo nuostata ir
iš jos kylančiomis pasekmėmis, su skirtingomis paslaugų kainomis ar kitų
sąlygų nustatymu UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ lyginant su
kitais analogiška kaip ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ veikla
užsiimančiais ūkio subjektais, atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio
reikalavimams, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2
punktu (tirti pareiškime nurodytus faktus Konkurencijos tarybai nepriklauso)
ir 5 punktu (nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą).
Nutarimas atsisakyti pradėti tyrimą apibendrintai motyvuojamas tuo, jog
tirti Bendrovės Pareiškime įvardintus TEO LT, AB veiksmus pagal Bendrovės
nurodytas aplinkybes Konkurencijos tarybai nepriklauso, nes skundžiami TEO
LT, AB veiksmai yra susiję su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo
(toliau – ir ERĮ) nuostatų priežiūra, kuri priskirta RRT, ir nesudaro pagrindo
juos vertinti kaip Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad bendrosios
konkurencijos institucijos (nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba) gali ir
turi atlikti savo atitinkamos rinkos analizę ir paskirti tinkamas bendruosiuose
konkurencijos įstatymuose (šiuo atveju Konkurencijos įstatyme) numatytas
priemones šalia atitinkamo rinkos reguliatoriaus (šiuo atveju RRT) nustatytų
priemonių įpareigojimų. Teismas pabrėžė, jog ex ante įpareigojimai, nustatyti
nacionalinių reguliuotojų, turi specifinius į ateitį orientuotus tikslus, kurie
numatyti Europos Bendrijos teisės aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose
(šiuo atveju ERĮ), tuo tarpu bendrosios konkurencijos institucijos baudžia ūkio
subjektus už susitarimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, kurie
faktiškai buvo apriboję ar iškraipę konkurenciją atitinkamoje rinkoje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, kad
Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Konkurencijos
tarybos kompetencija yra apibrėžta Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje,
kuriame yra nustatyta, kad Konkurencijos taryba: 1) kontroliuoja, kaip
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ūkio subjektai, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio
įstatymo nustatytų reikalavimų; 2) nustato atitinkamos rinkos apibrėžimo
bei dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką, tiria ir
apibrėžia atitinkamas rinkas, nustato ūkio subjektų rinkos dalį bei jų padėtį
atitinkamoje rinkoje; 3) duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp
jų komerciniams bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei valstybės valdymo
ir savivaldos institucijoms, pateikti finansinius ir kitus dokumentus, taip pat ir
turinčius komercinių paslapčių, bei kitą informaciją, reikalingą rinkoms tirti
ar kitiems Konkurencijos tarybos uždaviniams vykdyti. Pagal ERĮ 6 straipsnio
1 dalį, RRT reguliuoja elektroninių ryšių veiklą, įgyvendina šio įstatymo
nuostatas bei prižiūri jo laikymąsi. Šio įstatymo 17 straipsnis suteikia RRT
teisę ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nustatyti
atitinkamus įpareigojimus (skaidrumo, nediskriminavimo ir kt.), kurie yra
detalizuojami atskiruose įstatymo straipsniuose. Pagal ERĮ 12 straipsnio 1 dalį,
Konkurencijos taryba, kiek tai susiję su elektroninių ryšių veikla: 1) keičiasi
su RRT Konkurencijos tarybos ir RRT funkcijoms įgyvendinti reikalinga
informacija, įskaitant ir konfidencialią informaciją, ir užtikrina gaunamos
informacijos apsaugą; 2) konsultuoja RRT, kai ji atlieka funkcijas, susijusias
su konkurencijos priežiūra elektroninių ryšių srityje; 3) bendradarbiauja ir
konsultuojasi su RRT, pagal Konkurencijos įstatymą vykdydama konkurencijos
elektroninių ryšių srityje priežiūrą. Pagal ERĮ 14 straipsnio 2 dalį,
konkurencijos priežiūrą elektroninių ryšių srityje pagal Konkurencijos įstatymą
atlieka Konkurencijos taryba, o pagal to paties straipsnio 1 dalį, RRT siekia,
kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių
srityje egzistavimui ir plėtrai bei sąlygos, užkertančios kelią ūkio subjektams
piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje.
Teismas, išanalizavęs pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, priėjo prie
išvados, kad Konkurencijos įstatymas ir ERĮ reglamentuoja skirtingus teisinius
santykius, todėl nėra šių įstatymų normų konkurencijos. RRT turi įstatymo
nustatytą kompetenciją spręsti ginčus, susijusius su elektroninių ryšių veikla,
tačiau tai nepaneigia visų kitų valstybės institucijų kompetencijos elektroninių
ryšių teisiniuose santykiuose ir iš to kilusiuose ginčuose. Teismas, remdamasis
ERĮ nuostatomis ir byloje nustatytais duomenimis, padarė išvadą, jog vien tas
faktas, kad TEO LT, AB veikai yra taikomas specialus teisinis reguliavimas
ir kad ši bendrovė privalo veikti pagal nustatytus imperatyvus, nereiškia,
kad tokio ūkio subjekto atsakomybės klausimas gali būti nagrinėjamas tik
atitikties rinką reguliuojančios institucijos ribose, bet negali būti nagrinėjamas
Konkurencijos įstatymo prasme. Pirmosios instancijos teismas konstatavo,
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kad Konkurencijos taryba Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2
punkto pagrindu neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė pradėti tyrimą dėl UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ Pareiškime nurodytų aplinkybių, todėl
pareiškėjos UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ skundas tenkintinas,
atsakovo Nutarimas naikintinas ir Konkurencijos taryba įpareigotina, remiantis
Konkurencijos įstatymu, atlikti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų atitikties
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams pagal Konkurencijos
tarybai 2008 m. spalio 16 d. UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
pateiktą pareiškimą „Dėl ūkio subjekto atliekamų antikonstitucinių
veiksmų“ bei pagal vėliau prie šio pareiškimo pateiktus dokumentus ir
2009 m. vasario 27 d. pareiškimą.
III.
Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba apeliaciniu skundu
(t. II, b. l. 58–65) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. spalio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-1736-561/2009
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas pažymi, kad Konkurencijos taryba, priimdama Nutarimą,
įvertino visus šiuos pareiškėjo pareiškimuose nurodytus argumentus, o tai
ir lėmė, kad dėl šių atskirų, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
nuomone, neteisėtų TEO LT, AB veiklos epizodų buvo atsisakyta pradėti
tyrimą skirtingais pagrindais: t. y. dėl pareiškėjo įtarimų, susijusių su
skambučio terminavimo kainomis, buvo atsisakyta pradėti tyrimą, nes tokių
aplinkybių tyrimas, kuriomis buvo grindžiamas pareiškimas šiuo klausimu,
nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai (Konkurencijos įstatymo 25
str. 4 d. 2 p.); dėl pareiškėjo įtarimų, susijusių su skirtingų mokesčių taikymu
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, lyginant su mobiliaisiais
operatoriais, buvo atsisakyta pradėti tyrimą, nes UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ nepateikė jo įtarimus pagrindžiančių įrodymų,
todėl nebuvo duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti pažeidimą (Konkurencijos
įstatymo 25 str. 4 d. 5 p.). Nors pagrindinis dėmesys tiek UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ pareiškimuose Konkurencijos tarybai, tiek
Konkurencijos tarybos Nutarime, tiek pareiškėjo skunde ir Konkurencijos
tarybos atsiliepime į jį buvo skiriamas Konkurencijos tarybos kompetencijai
nagrinėti UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ pareiškimuose
nurodytus TEO LT, AB veiksmus, susijusius su skambučių terminavimo
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paslaugų kainomis ir jų nustatymu, negalima ignoruoti ir tos Konkurencijos
tarybos Nutarimo, pareiškėjo skundo ir Konkurencijos tarybos atsiliepimo
dalies, kuri yra susijusi su atsisakymu pradėti tyrimą dėl to, kad nebuvo
pagrindo įtarti pažeidimo dėl TEO LT, AB, pareiškėjo nuomone, taikomų
nevienodų mokesčių, lyginant su mobiliojo ryšio operatoriais. Į pastarąją
Nutarimo dalį pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė. Teismo Sprendimas
yra be motyvų toje dalyje, kuria panaikino visą Konkurencijos tarybos
Nutarimą ir įpareigojo Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą dėl visų UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ pareiškimuose nurodytų neteisėtų
TEO LT, AB veiksmų.
Teismas galėtų Konkurencijos tarybą įpareigoti pradėti tyrimą tik
tokiu atveju, jeigu Teismas pripažintų, jog Konkurencijos taryba nepagrįstai
atsisakė pradėti tyrimą, vadovaudamasi visais Konkurencijos įstatymo 25
straipsnio 4 dalyje nurodytais pagrindais, t. y. bylos nagrinėjimo teisme metu
būtų išnagrinėti ir sprendime įvertinti visi galimi atsisakymo pradėti tyrimą
pagrindai, nurodyti Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje. Tuo tarpu
nagrinėjamu atveju Teismo Sprendime nebuvo įvertinti visi minėti pagrindai,
todėl Teismui nebuvo pagrindo įpareigoti Konkurencijos tarybą pradėti
tyrimą pagal UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ pareiškimą, nes
vien ta aplinkybė, kad Konkurencijos taryba galbūt negalėjo atsisakyti pradėti
tyrimą, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 ir
5 punktais (kaip paaiškinta aukščiau, dėl pastarojo Teismo Sprendime taip
pat nėra užsimenama), savaime nereiškia, kad neegzistuoja kiti minėtame
Konkurencijos įstatymo straipsnyje numatyti atsisakymo pradėti tyrimą
pagrindai.
Konkurencijos tarybos nuomone, galima daryti pagrįstą išvadą, kad bylai
aktualių rinkų priežiūrą pradėjo vykdyti RRT, kuri ėmėsi vertinti tiek TEO
LT, AB, tiek UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ veiksmus ir būtent
ši institucija, o ne Konkurencijos taryba, yra kompetentinga nagrinėti UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ Pareiškime Konkurencijos tarybai
nurodytus TEO LT, AB santykius, susijusius su skambučių užbaigimo paslaugų
teikimu, įskaitant šių paslaugų kainų nustatymo sąlygas, nes būtent RRT turi
atitinkamus įgaliojimus tiesiogiai paveikti šių ūkio subjektų, kaip turinčių
didelę įtaką rinkoje, elgesį ir taip eliminuoti galimybes piktnaudžiauti vieniems
kitų atžvilgiu. Esant RRT sprendimams, kurie patvirtino RRT aktyvų vaidmenį,
vertinant sąlygas, kuriomis yra teikiamos skambučių užbaigimo paslaugos,
taigi, realiai ir aktualiu momentu užtikrinant veiksmingą konkurenciją,
Konkurencijos taryba negali pakartotinai vertinti ir tokiu būdu iš esmės
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dubliuoti RRT veiklą dėl tų pačių UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
nurodytų TEO LT, AB veiksmų, susijusių su skambučių užbaigimo paslaugų
teikimu, nes tokiu būdu tektų pripažinti, jog Konkurencijos taryba yra
kompetentinga vertinti RRT padarytų išvadų ir priimtų sprendimų teisingumą,
tačiau tokios Konkurencijos tarybos teisės nenumato nei Elektroninių ryšių
įstatymas, nei Konkurencijos įstatymas. Pastebėtina, kad tiek RRT, tiek
Konkurencijos tarybos veiklos tikslas yra susijęs su laisvos ir sąžiningos
konkurencijos apsauga. Taigi abi šios institucijos siekia konkurencijos
atitinkamose rinkose skatinimo ir konkurencijos ribojimų pašalinimo. Dėl šios
priežasties yra akivaizdu, jog turi egzistuoti šių institucijų veiklos atribojimas,
kad būtų išvengta tokių atvejų, kai jos abi nagrinėja tą pačią situaciją, tuos
pačius veiksmus, siekdamos to paties tikslo – sąžiningos konkurencijos
apsaugos. Priešingu atveju, negalima būtų atmesti tokios galimybės, jog
susiklostytų dar paradoksalesnė situacija, kai abi institucijos, siekdamos
to paties tikslo (užtikrinti sąžiningą konkurenciją atitinkamoje rinkoje),
priimtų tarpusavyje prieštaraujančius sprendimus ir pritaikytų absoliučiai
nesuderinamas priemones.
Atsakovas pažymėjo, kad Konkurencijos taryba, nagrinėdama UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ Pareiškimą, prašė pareiškėjo pateikti
konkrečius skaičiavimus, kurie parodytų, kad iš tikrųjų dėl skambučių
užbaigimo kainų nustatymo tvarkos, kuria skundėsi pareiškėjas (t. y. keičiantis
TEO LT, AB šių paslaugų įkainiams, atitinkamai keičiasi ir UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ šių paslaugų įkainis), UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ tikrai nebegali efektyviai vykdyti savo veiklos.
Tačiau UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ taip ir nepateikė tai
pagrindžiančių duomenų, taigi ir nepatvirtino savo pareiškime Konkurencijos
tarybai iškeltų prielaidų.
Atsakovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas sprendime tik
abstrakčiai nurodė, jog Konkurencijos įstatymas gali būti taikomas kartu su ERĮ,
tačiau visiškai neatsižvelgė, neįvertino ir neargumentavo, kodėl Konkurencijos
tarybos motyvai, nurodyti ir Nutarime, ir atsiliepime į pareiškėjo skundą,
yra nepagrįsti. Tai, kad teismas neįvertino faktinių aplinkybių visumos,
atspindinčios UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, TEO LT, AB ir RRT
santykius šio konkretaus atvejo atžvilgiu, rodo, kad teismas netinkamai aiškino
ir taikė Konkurencijos įstatymo ir ERĮ normas. Negalima taikyti įstatymų,
neįsigilinus į konkrečią faktinę situaciją, kurią apibūdina visuma įvairių
aplinkybių, kurios šiuo atveju akivaizdžiai rodo, kad nagrinėjamus specifinius
santykius Konkurencijos taryba nėra kompetentinga spręsti.
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Trečiasis suinteresuotas asmuo TEO LT, AB apeliaciniu skundu (t. II, b.
l. 70–84) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 19 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas, kvalifikavęs tarp
šalių kilusį ginčą kaip susijusį su Konkurencijos tarybos ir Ryšių reguliavimo
tarnybos kompetencijos atribojimu, privalėjo įtraukti RRT į bylą trečiuoju
suinteresuotu asmeniu. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas
turi įtakos RRT teisėms ir pareigoms, nes sprendime pasisakoma dėl RRT ir
Konkurencijos tarybos kompetencijų atribojimo; atribojus šių dviejų institucijų
kompetenciją pagal pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytas gaires,
Konkurencijos tarybai nustatoma pareiga iš naujo nagrinėti tuos ginčus,
kuriuos iš esmės jau buvo išnagrinėjusi RRT ir kurių pagrindu vėliau buvo
nustatyti tam tikri reguliaciniai įpareigojimai.
TEO LT, AB pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė
dėl vieno iš skundžiamų Nutarimo pagrindų. Priešpaskutinėje teismo
sprendimo motyvuojamosios dalies pastraipoje teismas konstatuoja, jog
Konkurencijos taryba neteisėtai taikė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio
4 dalies 2 punktą. Po to seka sprendimo rezoliucinė dalis. Apie tai, ar
Konkurencijos taryba pagrįstai taikė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio
4 dalies 5 punktą, skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime
nėra pasisakyta. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
86 straipsnis numato, jog teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas.
ABTĮ 87 straipsnis reikalauja motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje
nurodyti nustatytas bylos aplinkybes, teismo argumentus bei šiuos argumentus
pagrindžiančius įrodymus, taip pat teismo taikomas teisės normas.
Atitinkamai, kadangi pirmosios instancijos teismas dviem savarankiškais
teisiniais pagrindais priimtą Konkurencijos tarybos nutarimą panaikino,
pasisakęs tik dėl vieno teisinio pagrindo, pirmosios instancijos teismo
sprendimas panaikinti Nutarimą visa apimtimi laikytinas nemotyvuotu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad esminės skundžiamo
pirmosios instancijos teismo sprendimo formuluotės iš esmės atkartoja
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 23 d.
sprendimo administracinėje byloje Nr. A822-538/2009 teiginius. Be išlygų
atitinkamu precedentu galima remtis tik iš esmės tapačių bylų atveju.
Pagrindinis klausimas, į kuri privalėjo atsakyti pirmosios instancijos teismas,
vertindamas Konkurencijos tarybos atsisakymo pradėti tyrimą Konkurencijos
įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu teisėtumą, buvo tai,
ar RRT išnagrinėjus ir atmetus pareiškėjo skundą, Konkurencijos taryba
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privalėjo nagrinėti pareiškėjo skundą, grindžiamą iš esmės tomis pačiomis
aplinkybėmis. Akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas šio ginčo aspekto
nenagrinėjo. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas neteisingai
aiškino teisės aktus bei nurodytame Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendime suformuluotą precedentą.
Nepaneigiant paties principo, jog ex post konkurencijos priežiūra ir ex ante
reguliavimas savo esme yra skirtingos kompetencijos, trečiasis suinteresuotas
asmuo nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo suponuojama
prielaida, jog konkurencijos priežiūra ir elektroninių ryšių reguliavimas yra
absoliučiai nesusijusios veiklos sritys, ir kad vienos institucijos veikla bei
sprendimai turėtų būti vertinami izoliuotai nuo kitos institucijos veiklos bei
sprendimų. Konkurencijos priežiūrą ir rinkos reguliavimą reikia traktuoti
kaip viena kitą papildančias funkcijas, tarp kurių ne visais atvejais galima
nubrėžti labai tikslią ribą. Todėl tais atvejais, kai viena institucija (pvz., rinkos
reguliatorius) ištiria tam tikras aplinkybes, kita institucija (pvz., konkurencijos
priežiūros) negali neatsižvelgti į tokio tyrimo aplinkybes. TEO LT, AB
pažymi, kad ginčo tarp pareiškėjo ir TEO LT, AB kontekste tikslus RRT ir
Konkurencijos tarybos kompetencijų atribojimas būtu teisiškai reikšmingas
tik tuo atveju, jeigu pirmoji TEO LT, AB ir pareiškėjo ginčą pradėjusi tirti
institucija būtu nustačiusi konkurencijos ribojimo faktą. Tokiu atveju nuo
to, kokia institucija tirtų šį atvejį, priklausytų tiek tyrimo procedūra, tiek ir
pažeidėjui taikomos sankcijos. Pastaruoju atveju RRT ginčų nagrinėjimo
komisija pirmoji ištyrė pareiškėjo skundą ir nenustatė konkurencijos
ribojimo fakto. Tokį sprendimą RRT priėmė savo kompetencijos ribose.
Kadangi tiek RRT, tiek Konkurencijos tarybos veikloje tokios kategorijos
kaip „konkurencija“, „konkurencijos ribojimas“ yra suprantamos vienodai,
nėra nei teisinio, nei praktinio skirtumo dėl to, kuri iš šių institucijų pirmoji
padarė atitinkamą sprendimą. Kadangi jos abi taiko metodologiškai vienodus
principus, preziumuotina, jog abiejų institucijų išvados tuo pačiu klausimu
turėtų būti vienodos. Dėl šios priežasties vienai institucijai konstatavus, jog
konkurencijos ribojimų nėra nustatyta, kitai institucijai tirti tomis pačiomis
aplinkybėmis pagrįstą pareiškėjo skundą nepriklausė.
Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad pirmosios instancijos
teismo sprendimo nepagrįstumą parodo ir tos pasekmės, kurios kyla vykdant
pirmosios instancijos teismo nustatytą Konkurencijos tarybai įpareigojimą
atlikti tyrimą pagal pareiškėjo skundą. Konkurencijos taryba antrą kartą
turėtų tirti tas pačias aplinkybes, kurias jau ištyrė RRT ginčų nagrinėjimo
Komisija. Antra, kitai institucijai iš naujo tiriant tas pačias aplinkybes,
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visada kyla neatitikimo tarp vienos ir kitos institucijos sprendimų rizika.
Konkurencijos taryba turėtų netiesiogiai vertinti 2009 m. balandžio 24 d. RRT
įsakyme dėl laikinųjų priemonių nustatytų įpareigojimų (kurių teisėtumą
pripažino ir teismas) pagrįstumą, o, bendresne prasme, ir visos ES mastu
pripažįstamą kainų simetriškumo principą. Konkurencijos taryba turėtų
vertinti tas aplinkybes, kurias nagrinės Vilniaus apygardos teismas. Tokiame
kontekste lieka neaiškus santykis tarp galimo teismo sprendimo (kuris
neabejotinai bus priimtas anksčiau nei Konkurencijos taryba atliks savo
tyrimą) ir Konkurencijos tarybos tyrimo rezultatų (ypač turint omenyje, kad
jie taip pat gali būti skundžiami teismui). Konkurencijos taryba turėtų tirti
TEO LT, AB veiksmus pagal pareiškėjo skundą, nepaisant to, jog įsigaliojusiu
administraciniu teisės aktu yra pripažintas būtent paties pareiškėjo veiksmų
neigiamas poveikis konkurencijai.
Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu
į trečiojo suinteresuoto asmens TEO LT, AB apeliacinį skundą (t. II, b. l.
105–106) TEO LT, AB apeliacinį skundą prašo tenkinti, panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą –
pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovas sutinka su trečiojo suinteresuoto asmens
apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.
Pareiškėjas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ atsiliepimu
į trečiojo suinteresuoto asmens TEO LT, AB apeliacinį skundą (t. II, b. l.
109–120) prašo TEO LT, AB apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei
palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 19 d.
sprendimą.
Pareiškėjas nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens teiginiai neatitinka
2008 m. balandžio mėn. – 2009 m. balandžio mėn. buvusių aplinkybių, taip
pat pareiškėjo veiksmų, kuriais jis siekė sumažinti bent savo paslaugų kainą bei
pašalinti iš tinklų sujungimo sutarties teksto 2005 metais panaikintą nuostatą
dėl terminavimo paslaugų kainos siejimo dar iki TEO LT, AB pranešimo apie
ketinimą keisti terminavimo paslaugų kainas. Atsiliepime išdėstomos šiuos
teiginius pagrindžiančios faktinės aplinkybės. Pareiškėjas taip pat pažymi,
kad tik nedidelė dalis aplinkybių, kurios buvo nurodytos 2008 m. spalio 16 d.
pareiškime Konkurencijos tarybai, buvo panašios į 2008 m. liepos 31 d.
patikslintame prašyme, pateiktame RRT Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių
elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijai, nurodytas
aplinkybes. Tačiau nagrinėjant pareiškimą ir prašymą, matyti, kad jų dalykai
visiškai skirtingi. Be to, Konkurencijos tarybai pateiktame Pareiškime
nurodyta daugiau ir naujesnių tirtinų TEO LT, AB veiksmų Konkurencijos
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įstatymo aspektu. Papildomai nauji tirtini TEO LT, AB veiksmai buvo
nurodyti ir pareiškėjo 2009 m. vasario 27 d. paaiškinimuose ir atsakymuose
į Konkurencijos tarybos pateiktus klausimus. Kartu atkreiptinas dėmesys,
jog RRT nevertina ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo
atžvilgiu.
Pareiškėjas pažymi, kad byloje nėra ginčo dėl RRT kompetencijos.
Byloje ginčytas Konkurencijos tarybos atsisakymas atlikti tyrimą motyvuojant
tuo, jog Konkurencijos taryba neturi teisės atlikti tyrimo dėl pareiškėjo
nurodytų aplinkybių pagal Konkurencijos įstatymą. Pirmosios instancijos
sprendimas patvirtino, jog Konkurencijos taryba privalo nagrinėti UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ pareiškimą. Teismas nevertino ir
neturėjo vertinti, ar atitinkamas aplinkybes gali nagrinėti RRT, todėl dėl šios
tarnybos teisių ar pareigų nebuvo pasisakyta. Dėl RRT ir Konkurencijos
tarybos kompetencijos atribojimo, dalyvaujant šioms institucijoms, detaliai
pasisakė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 23 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A822-538/2009, kurioje Konkurencijos
taryba buvo įpareigota atlikti tyrimą dėl TEO LT, AB galimo piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi. Todėl nagrinėta byla jokios ypatingos precedentinės
reikšmės, lyginant su jau išnagrinėta, neturi ir negali turėti, nes atitinkamas
kompetencijos atribojimo klausimas, esant tarp abiejų institucijų ginčui,
buvo detaliai išnagrinėtas minėtoje ankstesnėje byloje. Nei TEO LT, AB, nei
Konkurencijos taryba pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo apie RRT
įtraukimą į bylą, nors ginčo aplinkybės šioms proceso šalims buvo žinomos.
Atitinkamo klausimo iškėlimas apeliaciniame skunde šiuo atveju laikytinas
kaip siekis vilkinti procesą, t. y. atitolinti pirmosios instancijos teismo
sprendimo vykdymą.
Pareiškėjas nurodo, kad nors pati Konkurencijos taryba rezoliucinėje
dalyje pateikia nuorodą į Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5
punktą, tačiau iš motyvuojamosios dalies aišku, jog Konkurencijos tarybos
vienintelis motyvas atsisakyti pradėti tyrimą yra tariamas kompetencijos
neturėjimas nagrinėti pareiškėjo pareiškime ir jo papildyme nurodytas
aplinkybes. Pareiškėjo atstovai, siekdami paaiškinti teismui pareiškime
nurodytų aplinkybių rimtumą ir būtinybę Konkurencijos tarybą įpareigoti
atlikti tyrimą, teismo posėdyje aiškiai išdėstė aplinkybes, nurodė jas
patvirtinančius įrodymus, susijusius su būtinybe vertinti keturis atskirus TEO
LT, AB veiksmų epizodus (dėl jų išsamiai pasisakyta ir pareiškėjo procesiniuose
dokumentuose). Teismas su atitinkamais paaiškinimais susipažino, proceso
dalyviai dėl jų pasisakė, panaikinant Konkurencijos tarybos Nutarimą ir
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įpareigojant tarybą atlikti tyrimą jie buvo įvertinti. Pirmosios instancijos
teismas prieš tai nurodytą aplinkybę (Konkurencijos tarybos apibendrinimą)
įvertina ir dėl jos pasisako sprendimo 6 puslapio paskutinėje pastraipoje. Tiek
Konkurencijos taryba, tiek TEO LT, AB savo atsiliepimuose nenurodė, jog
Nutarimas priimtas vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4
dalies 5 punkto pagrindu, jog be Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies
2 punkto pagrindo, Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą ir dėl to, jog
neva nėra duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Atitinkama
aplinkybė keliama tik TEO LT, AB apeliaciniame skunde. Konkurencijos
tarybai atsisakius pradėti tyrimą Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4
dalies 2 punkto pagrindu, Konkurencijos taryba net negalėtų konstatuoti, jog
tyrimas negali būti pradėtas ir Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5
punkto pagrindu, kadangi tokiu atveju toks tyrimas pats savaime nepriklausytų
Konkurencijos tarybai ir ji dėl duomenų pakankamumo ar nepakankamumo
neturėtų teisės pasisakyti.
Pareiškėjas nurodo, kad atitinkamų pareiškėjo kreipimųsi į atsakovą ir
RRT dalykai yra skirtingi, todėl jokios kalbos apie kreipimosi tapatumą negali
būti kalbos. RRT sprendžiamas civilinis ginčas ikiteismine tvarka (vėliau
ginčo nagrinėjimas gali būti perkeltas į bendrosios kompetencijos teismą),
o Konkurencijos taryba atlieka viešąjį administravimą, t. y. Konkurencijos
įstatymo laikymosi kontrolę – Konkurencijos taryba nesprendžia ginčų, o
vertina ūkio subjektų elgesio atitikimą Konkurencijos įstatymo nuostatoms,
kurio pagal ERĮ neatlieka ir negali atlikti RRT, ne tik kaip civilinius
ginčus nagrinėjanti ikiteisminė privaloma institucija, bet ir kaip viešojo
administravimo subjektas. Papildomai pareiškėjas pabrėžia, jog kreipimuose
į Konkurencijos tarybą buvo pateikti keturi TEO LT, AB veiksmų epizodai ir
juos pagrindžiantys įrodymai, visus juos buvo prašoma įvertinti Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnio atžvilgiu. Tuo tarpu TEO LT, AB apeliaciniame skunde
argumentus pateikia tik vieno epizodo atžvilgiu, ignoruodamas kitus TEO LT,
AB veiksmus, kuriuos buvo prašoma ištirti.
Pareiškėjas, vadovaudamasis Europos Sąjungos teisės aktais, pažymi,
kad rinkos, kurios turi būti apibrėžtos nacionaliniu reguliuotoju, šiuo atveju
RRT, jas reguliuojant ex ante, nepaneigia konkurencijos institucijų, tarp jų
ir atsakovo, teisės pagal savo kompetenciją apibrėžti rinkos, vadovaujantis
bendrąja konkurencijos teise. Galimos net lygiagrečios rinkos tyrimo
procedūros, kurias gali pradėti nacionalinės reguliavimo institucijos ir
nacionalinės konkurencijos institucijos, taikydamos ex ante ir ex post
reguliavimą. Taip pat pastebima, jog nacionalinės konkurencijos institucijos
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gali atlikti savo rinkos tyrimą ir pritaikyti ūkio subjektui poveikio priemones
pagal konkurencijos teisę, esant jau bet kokioms specifinėms ex ante
reguliavimo priemonėms, pritaikytoms nacionalinių reguliavimo institucijų.
Ex ante reguliavimas nepaneigia ex post reguliavimo, todėl Konkurencijos
taryba, nepaisant RRT nustatytų įpareigojimų, galiojančių tik į ateitį ir turinčių
tikslą užkirsti didelę įtaką turintiems subjektams naudotis turima didele įtaka
atitinkamoje rinkoje, gali savarankiškai apibrėžti rinkas ir tirti jau įvykusius
veiksmus, kurie galimai pažeidė Konkurencijos įstatyme numatytus draudimus,
nes ex ante ir ex post reguliavimo tikslai yra skirtingi. Dėl šios priežasties ERĮ
14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkurencijos priežiūrą elektroninių ryšių
srityje pagal Konkurencijos įstatymą atlieka Konkurencijos taryba.
Pareiškėjas taip pat nurodo, kad kreipimosi į RRT Ginčų tarp ūkio
subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo
komisiją ir Konkurencijos tarybą dalykai yra skirtingi, nors tam tikra nedidelė
jų pagrindo dalis (faktinės aplinkybės) panaši. Tačiau dėl to išvada apie viso
kreipimosi į Konkurencijos tarybą tapatumą negali būti teisinga, ypač įvertinus
skirtingus procedūrų pobūdžius: vienu atveju – tai civilinis ginčas, kitu atveju
– administracinė procedūra. Kreipimuose į Konkurencijos tarybą buvo pateikti
keturi TEO LT, AB veiksmų epizodai ir juos pagrindžiantys įrodymai, visus
juos buvo prašoma įvertinti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio atžvilgiu.
Tuo tarpu TEO LT, AB apeliaciniame skunde argumentus pateikia tik vieno
epizodo atžvilgiu, nepagrįstai jį sutapatindama su RRT Ginčų tarp ūkio
subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo
komisijoje nagrinėtu civiliniu skundu. Net jei ir TEO LT, AB argumentai dėl
vieno iš Konkurencijos tarybai pateikto TEO LT, AB veiksmų epizodo tariamo
tapatumo ir būtų pagrįsti, pažymėtina, jog tokiu atveju TEO Lt, AB teiginys
dėl RRT 2009 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-559 Konkurencijos taryboje
vertinimo problemos taip pat būtų nepagrįstas. Konkurencijos taryba pagal
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį turi teisę vertinti tokio įsakymo atitikimą
Konkurencijos įstatymo normoms. Be to, atitinkamas RRT direktoriaus
2009 m. balandžio 24 d. įsakymas, Konkurencijos tarybai priimant skundžiamą
nutarimą, neegzistavo. Nutarime nėra jokių nuorodų į minėtą įsakymą. Tai
nauja aplinkybė, neturinti įtakos Nutarimui, todėl šioje administracinėje byloje
nevertintina. Svarbi aplinkybė yra ta, jog pareiškėjo skundas Konkurencijos
tarybai paduotas iki minėto įsakymo priėmimo. Kadangi Konkurencijos taryba
vykdo ex post konkurencijos priežiūrą, ji turi nustatyti, ar iki pareiškimo
padavimo atliktos veikos neprieštaravo Konkurencijos įstatymui.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos 2009 m. balandžio 2 d.
nutarimo Nr. 1S-51, kuriuo ši institucija atsisakė pradėti tyrimą dėl TEO
LT, AB veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatoms,
teisėtumo ir pagrįstumo.
Konkurencijos taryba ir TEO LT apeliaciniuose skunduose teigia, kad
pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai panaikino pirmiau
minėtą Nutarimą ir įpareigojo Konkurencijos tarybą atlikti tyrimą.
Kaip matyti iš ginčijamo Nutarimo turinio, Konkurencijos taryba tyrimą
atsisakė pradėti remdamasi dviem pagrindais. Visų pirma, kaip ginčijamo
Nutarimo priėmimo teisinis pagrindas nurodytas Konkurencijos įstatymo
25 straipsnio 4 dalies 2 punktas, t. y. Konkurencijos taryba nusprendė, kad
pareiškime nurodytas faktines aplinkybes jai tirti nepriklauso. Be to, kaip antrą
atsisakymo pradėti tyrimą pagrindą atsakovas nurodė Konkurencijos įstatymo
25 straipsnio 4 dalies 5 punktą, t. y. nusprendė, kad nėra duomenų, kurie leistų
pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
Įvertinusi ginčijamą Nutarimą bendrųjų Viešojo administravimo
įstatymo reikalavimų, konkrečiai jo 8 straipsnio 1 dalies, požiūriu, teisėjų
kolegija konstatuoja, kad jame aiškiai nurodytas teisinis ginčijamo
administracinio akto priėmimo pagrindas, taip pat išdėstytos ir įvertintos
faktinės aplinkybės, dėl kurių Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą.
Taigi ginčijamas Nutarimas atitinka bendruosius administraciniams aktams
keliamus reikalavimus. Vis dėlto šiuo atveju iškyla būtinybė įvertinti, kiek
Konkurencijos tarybos atsisakymas pradėti tyrimą pagrįstas teisiniu ir faktiniu
požiūriu.
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo, teismas padarė
išvadą, kad Konkurencijos tarybos atsisakymas pradėti tyrimą Konkurencijos
įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu yra neteisėtas ir nepagrįstas.
Teisėjų kolegija pažymi, kad, kiek tai susiję su pirmuoju atsisakymo
pagrindu, t. y. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime teisingai konstatavo,
jog ginčas šiuo aspektu iš esmės susijęs su Konkurencijos tarybos ir Ryšių
reguliavimo tarnybos kompetencijų atribojimo klausimu, užtikrinant
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sąžiningos konkurencijos laisvę elektroninių ryšių sektoriuje. Taigi visų
pirma, tai atitinkamiems teisiniams santykiams taikytino teisinio reguliavimo
aiškinimo klausimas.
Vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimą, matyti, kad teismas
sprendimą priėmė įvertinęs galiojantį teisinį reguliavimą ir jo pagrindu
padaręs kelias išvadas. Pirma, teismas nurodė, kad nacionalinių reguliuojančių
institucijų nustatyti ex ante įpareigojimai turi specifinius, į ateitį orientuotus
tikslus, tuo tarpu bendrosios konkurencijos institucijos baudžia ūkio subjektus
už susitarimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, kurie faktiškai
buvo apriboję ar iškraipę konkurenciją atitinkamoje rinkoje. Taigi buvo
konstatuota, kad Elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ir ERĮ) ir Konkurencijos
įstatymu siekiama skirtingų tikslų. Teismas taip pat padarė išvadą, kad
Konkurencijos įstatymas ir ERĮ reglamentuoja skirtingus teisinius santykius,
todėl nėra šių įstatymų normų konkurencijos, o vien tas faktas, kad TEO LT
veiklai taikomas specialus teisinis reguliavimas ir kad ši įmonė privalo veikti
pagal nustatytus imperatyvus, nereiškia, kad tokio ūkio subjekto atsakomybės
klausimas gali būti nagrinėjamas tik rinką reguliuojančios institucijos ribose,
bet negali būti nagrinėjamas Konkurencijos įstatymo požiūriu.
Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktinėms aplinkybėms taikytiną
teisinį reguliavimą, konkrečiai, ERĮ ir su juo susijusių Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatas, su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis
nesutinka. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad nacionalinių
reguliuojančių institucijų nustatyti ex ante įpareigojimai turi specifinius tikslus.
Šiuo aspektu dėmesys atkreiptinas į elektroninių ryšių sektoriuje taikomo
specifinio reguliavimo, visų pirma, ERĮ, tikslus. Kaip matyti iš ERĮ priedo,
juo, be kita ko, siekiama įgyvendinti tam tikrus Europos Sąjungos teisės aktus,
inter alia 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/
EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(OL 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349)
(toliau – ir Pagrindų direktyva), taip pat 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių
priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (OL 2004 m. specialusis leidimas
lietuvių kalba, 13 skyrius, 29 tomas, p. 323) (toliau – ir Prieigos direktyva).
Todėl ERĮ nuostatos privalo būti aiškinamos suderinamu su ES teise būdu
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 1 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1204/2010). Šiuo aspektu pažymėtina,
kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT), aiškindamas
naujosios ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos tikslus, yra nurodęs,
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kad 2002 metais telekomunikacijų sektoriuje įdiegtu nauju reguliavimu, kurį
sudaro Pagrindų direktyva ir specialiosios direktyvos, tarp kurių yra Leidimų
ir Prieigos direktyvos, siekiama veiksmingos konkurencijos aplinkoje sukurti
suderintą elektroninių ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, susijusių
priemonių ir susijusių paslaugų reguliavimo sistemą (žr. 2009 m. lapkričio 12 d.
sprendimą TeliaSonera Finland (C‑192/08, Rink. p. I-10717).
Pastebėtina ir tai, kad ETT, aiškindamas Pagrindų direktyvos 8
straipsnį, apibrėžiantį nacionalinių reguliuojančių institucijų teises ir pareigas,
savo praktikoje yra pabrėžęs, jog minėta Pagrindų direktyvos nuostata
turi būti aiškinama, kaip nustatanti ES valstybių narių pareigą garantuoti,
kad nacionalinės reguliavimo institucijos imtųsi visų pagrįstų priemonių,
skirtų užtikrinti veiksmingą konkurenciją, teikiant elektroninių ryšių
paslaugas, užtikrindamos, kad konkurencija elektroninių ryšių sektoriuje
nebūtų iškraipoma bei ribojama, ir panaikindamos paskutines kliūtis teikti
šias paslaugas Europos lygiu (žr., pvz., 2008 m. sausio 31 d. sprendimą
Centro Europa 7 (C‑380/05, Rink. p. I-00349); 2008 m. lapkričio 13 d.
sprendimą Europos Komisija prieš Lenkiją (C‑227/07, Rink. p. I-08403).
Analogišką poziciją šiuo klausimu yra išdėsčiusi ir Europos Komisija savo
2002 m. liepos 8 d. Rinkos tyrimo ir didelės įtakos nustatymo gairėse pagal
Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą (OL C 165,
2002, p. 6) (toliau – ir Rinkos tyrimo gairės).
Įvertinusi Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje įtvirtintus politikos
formavimo tikslus ir užduotis nacionalinėms reguliuojančioms institucijoms,
minėtoje direktyvoje įtvirtintus elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo
principus, taip pat Prieigos direktyvoje įtvirtintas ex ante elektroninių ryšių
rinkų reguliavimo priemones, suteiktas nacionalinėms reguliuojančioms
institucijoms, bei ETT praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmiau
minėtomis direktyvomis siekiama iš esmės tų pačių tikslų, kurių siekiama
ir bendrosios konkurencijos teisės normomis – t. y. siekiama užtikrinti
veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių rinkose, taip užtikrinant
konkurentų ir vartotojų teisių apsaugą.
ERĮ turinio analizė taip pat patvirtina tokią išvadą. Kaip matyti iš ERĮ
1 straipsnio 5 dalies nuostatų, juo siekiama Europos Sąjungos elektroninių
ryšių reguliavimo sistemos tikslų, tarp jų – skatinti konkurenciją, teikiant
elektroninių ryšių tinklus, elektroninių ryšių paslaugas bei susijusias priemones
ir paslaugas, užtikrinti paslaugų gavėjų interesų apsaugą. ERĮ 8 straipsnio
1 dalyje numatyta, kad RRT veiklos tikslas – veiksminga konkurencija
elektroninių ryšių srityje ir užtikrinta elektroninių ryšių paslaugų vartotojų
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teisių apsauga. Be to, ERĮ 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad RRT siekia,
jog būtų sudarytos sąlygos veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių
srityje egzistavimui ir plėtrai bei sąlygos, užkertančios kelią ūkio subjektams
piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje. Elektroninių ryšių įstatymo projekto (IXP3224), kurio pagrindu buvo priimta šiuo metu galiojanti ERĮ redakcija,
aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad šio įstatymo projektas parengtas,
atsižvelgiant, be kita ko, į konkurencijos teisės principus. Taigi įvertinus
ERĮ nuostatas, darytina išvada, kad juo inter alia siekiama užtikrinti
veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje, ir tai iš esmės atitinka
Konkurencijos įstatymu siekiamą tikslą (Konkurencijos įstatymo 1 str. 1 d.).
Konstatavus, jog ERĮ, be kitų tikslų, kaip ir Konkurencijos įstatymu,
siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją, būtina pažymėti, kad ERĮ
nuostatos, kiek tai susiję su specifinių ex ante reguliavimo priemonių taikymo
elektroninių ryšių sektoriuje galimybe, iš esmės yra pagrįstos bendraisiais
konkurencijos teisės principais.
Visų pirma, dėmesys atkreiptinas į tai, kad ERĮ 15 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta didelės įtakos atitinkamoje rinkoje (angl. significant market power)
koncepcija („ūkio subjektas laikomas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje,
jei jis vienas ar kartu su kitais ūkio subjektais užima padėtį, prilygintiną
dominuojančiai, t. y. tokią ekonominės galios padėtį, kuri suteikia jam galią
elgtis pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, klientų ir, galiausiai,
vartotojų“) yra pagrįsta konkurencijos teisėje išplėtota dominavimo koncepcija
(inter alia žr. Pagrindų direktyvos Preambulės 25 ir 27 konstatuojamąsias dalis,
Pagrindų direktyvos 14 straipsnio 2 dalį, Rinkos tyrimo gairių 24 punktą ir
atitinkamai Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalį).
Be to, kaip matyti iš ERĮ 16 ir 17 straipsnių nuostatų, RRT,
bendradarbiaudama su Europos Komisija, privalo apibrėžti atitinkamas
rinkas elektroninių ryšių sektoriuje. RRT atlieka taip apibrėžtų rinkų tyrimą
bei vertina, ar rinkose veikia veiksminga konkurencija. Jeigu atitinkamoje
rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, RRT ex ante didelę įtaką atitinkamoje
rinkoje turintiems ūkio subjektams nustato tam tikrus specifinio pobūdžio
įpareigojimus. Šiuo atveju svarbu ir tai, kad pagal ERĮ 12 straipsnio 1 dalį
Konkurencijos taryba, be kita ko, konsultuoja Ryšių reguliavimo tarnybą, kai
ji atlieka funkcijas, susijusias su konkurencijos priežiūra elektroninių ryšių
srityje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ir apibrėždama atitinkamas rinkas
ir vertindama, ar atitinkamoje rinkoje veikia veiksminga konkurencija,
RRT vadovaujasi konkurencijos teisėje išplėtotais principais (žr. RRT
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo
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taisyklių patvirtinimo“, Rinkos tyrimo gaires, 2003 m. vasario 11 d. Europos
Komisijos rekomendaciją dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų
elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-ante reguliavimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų
ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (OL L 114, 2003, p. 45) ir šios
Rekomendacijos aiškinamąjį raštą). Šiuo atveju svarbu ir tai, kad RRT pagal
ERĮ 16 straipsnio 4 dalį rinkų tyrimą gali pradėti ir suinteresuotų ūkio subjektų
prašymu, ir savo iniciatyva.
Kaip minėta, nustačiusi, kad atitinkamoje rinkoje nėra veiksmingos
konkurencijos, RRT ex ante didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems
ūkio subjektams nustato ERĮ įtvirtintus įpareigojimus. Atlikusi pakartotinį
tyrimą, RRT gali ERĮ 17 straipsnio 8 dalies pagrindu pakeisti nustatytus
įpareigojimus, o esant išimtinėms aplinkybėms, ERĮ 17 straipsnio 4 dalies
pagrindu turi teisę nustatyti ir ERĮ nenumatytus įpareigojimus. Be to, ERĮ
16 straipsnio 13 dalies pagrindu, esant išimtinėms aplinkybėms, RRT gali
imtis tam tikrų laikinųjų priemonių. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ETT yra
nurodęs, jog siekdamos Pagrindų direktyvoje nustatytų tikslų ir vykdydamos
jame įtvirtintas reguliavimo pareigas, nacionalinės reguliavimo institucijos
(Lietuvos Respublikos atveju – RRT) turi didelę diskreciją, kad galėtų kiekvienu
atveju įvertinti rinkos reguliavimo poreikį (žr., pvz., 2008 m. balandžio 24 d.
ETT sprendimą Arcor (C‑55/06, Rink. p. I‑2931); 2009 m. gruodžio 3 d. ETT
sprendimą Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (C‑424/07,
Rinkinyje dar neskelbtas).
Teisėjų kolegija pažymi, kad ERĮ pagrindu didelę įtaką atitinkamoje
rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatyti ex ante įpareigojimai savo esme
nėra tapatūs sankcijoms, kurias Konkurencijos įstatymo pagrindu ex post
už konkurencijos teisės pažeidimus taiko Konkurencijos taryba. Pirmaisiais
siekiama apskritai užkirsti kelią veiksmingos konkurencijos iškraipymams
konkrečioje atitinkamoje rinkoje, taigi siekiama iš anksto užkirsti kelią
tokiems ūkio subjektų veiksmams, kuriais būtų padaryti konkurencijos
teisės pažeidimai, tuo tarpu Konkurencijos įstatymo pagrindu baudžiama
už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, t. y. post factum baudžiama
už jau padarytą konkurencijos teisės pažeidimą. Vis dėlto pabrėžtina, kad
ERĮ pagrindu nustatyti įpareigojimai iš esmės varžo ūkio subjektų veiksmų,
kuriais būtų pažeidžiamos konkurencijos teisės nuostatos, galimybę, o už tokių
įpareigojimų nesilaikymą / pažeidimą RRT gali taikyti ekonomines sankcijas
(ERĮ 74–76 str.). Šiuo aspektu atmestinas pareiškėjo NTT teiginys, kad nesant
įstatyminės sankcijų taikymo didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiam
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ūkio subjektui galimybės, jam suteikiama reali galimybė piktnaudžiauti savo
padėtimi ir dėl to nepatirti jokių sankcijų.
Dėl minėtų priežasčių pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien
tas faktas, jog ūkio subjektas privalo veikti pagal ERĮ pagrindu nustatytus
imperatyvus, nereiškia, kad tokio ūkio subjekto atsakomybės klausimas negali
būti nagrinėjamas Konkurencijos įstatymo prasme, nėra visiškai pagrįsta, nes
taip aiškinant teisinį reguliavimą, galėtų susidaryti situacijų, kuomet už tą patį
elgesį (t. y. RRT nustatyto įpareigojimo pažeidimą) ūkio subjektas galėtų būti
patrauktas atsakomybėn ir už ERĮ pagrindu paskirtų įpareigojimų nesilaikymą,
ir už Konkurencijos įstatymo pažeidimus.
Galiausiai pažymėtina, kad ERĮ 28 straipsnio 1 dalis numato, jog RRT
privaloma išankstine ne teismo tvarka sprendžia ginčus tarp ūkio subjektų,
teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, dėl ERĮ reglamentuotų
visuomeninių santykių.
Įvertinusi pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija
konstatuoja, kad ERĮ nuostatomis RRT yra suteiktos itin plačios galios ir
įvairios priemonės užtikrinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių
sektoriuje, dalis šių priemonių savo esme pagrįstos konkurencijos teisės
principais.
Žinoma, sisteminė ERĮ (įskaitant 14 straipsnį) ir Konkurencijos
įstatymo nuostatų analizė patvirtina, kad bendrąja prasme konkretiems
elektroninių ryšių sektoriuje susiklosčiusiems teisiniams santykiams gali
būti taikomos ir ERĮ, ir Konkurencijos įstatymo nuostatos. Bendrųjų
konkurencijos teisės normų taikymo galimybę elektroninių ryšių sektoriuje
patvirtina ir ETT (žr., pvz., 2010 m. spalio 14 d. sprendimą Deutsche Telekom
AG prieš Europos Komisiją (C‑280/08, Rinkinyje dar neskelbtas), ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo (žr. 2009 m. balandžio 23 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A822-538/2009) praktika. Tokią galimybę
aptaria ir Europos Komisija savo Rinkos tyrimo gairėse. Akivaizdu, kad gali
būti situacijų, kuomet, pavyzdžiui, RRT dar apskritai neįgyvendino savo
kompetencijos ERĮ pagrindu, dar netyrė atitinkamų rinkų ir atitinkamai
nevertino, ar jose egzistuoja veiksminga konkurencija. Tokiu atveju
Konkurencijos taryba neturėtų pagrindo konstatuoti, kad ji nekompetentinga
atlikti atitinkamą tyrimą.
Vis dėlto, kaip matyti iš minėto Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo, sprendžiant klausimą, ar
elektroninių ryšių sektoriuje susiklosčiusių konkrečių teisinių santykių
atžvilgiu yra pagrindas taikyti Konkurencijos įstatymą, ir, atitinkamai,
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ar Konkurencijos taryba turi pareigą pradėti tyrimą, pastaroji institucija
privalo įvertinti, ar specialus teisinis reglamentavimas pašalina bet kokią
konkurencinės veiklos galimybę ir ar jis užtikrina Konkurencijos įstatymo
laikymąsi. Akivaizdu, kad teisės teorijos požiūriu tam pačiam faktiniam
teisiniam santykiui tuo pačiu metu negali būti taikomos skirtingos teisės
normos, kuriomis siekiama iš esmės to paties tikslo. Taigi kiekvienu
atveju, atsižvelgiant į tai, ar apskritai, ir jei taip, tai kokių priemonių ERĮ
pagrindu konkrečioje atitinkamoje rinkoje ėmėsi RRT, turi būti įvertinta, ar
susiklosčiusių faktinių teisinių santykių atžvilgiu yra pagrindas pradėti tyrimą
Konkurencijos įstatymo pagrindu, nes lygiagretus ir ERĮ, ir Konkurencijos
įstatymo taikymas tiems patiems faktiniams teisiniams santykiams būtų
nesuderinamas su šių įstatymų tikslais ir juose įtvirtinto reguliavimo
prigimtimi. Priešingas ERĮ ir Konkurencijos įstatymo nuostatų aiškinimas
reikštų ir tai, jog tais atvejais, kai konkrečioje elektroninių ryšių rinkoje RRT
ėmėsi tam tikrų reguliavimo priemonių, Konkurencijos tarybos veiksmai
kai kuriais atvejais de facto reikštų RRT priimtų sprendimų teisėtumo ir
pagrįstumo priežiūrą, nors akivaizdu, kad nei ERĮ, nei Konkurencijos įstatymas
Konkurencijos tarybai tokių galių nesuteikia. Šiuo aspektu pažymėtina ir
tai, kad, kaip nurodo Europos Komisija Rinkos tyrimo gairių 31 punkte,
veiksmingas nacionalinių reguliuojančių ir nacionalinių konkurencijos
institucijų bendradarbiavimas turėtų užkirsti kelią dviguboms procedūroms,
kuriose būtų nagrinėjamos identiškos rinkos problemos, o, kaip minėta,
ERĮ 12 straipsnis įtvirtina teisinį tokio RRT ir Konkurencijos tarybos
bendradarbiavimo pagrindą.
Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija
konstatuoja, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas taip pat privalėjo
nustatyti ir įvertinti, ar Konkurencijos taryba pirmiau minėtą vertinimą
atliko, ir ar tokio vertinimo pagrindu padarė pagrįstas išvadas. Kaip matyti
iš pirmosios instancijos teismo sprendimo, jis šiuo aspektu Konkurencijos
tarybos priimto ginčijamo Nutarimo apskritai nevertino. Nors ginčijame
Nutarime toks faktinės situacijos vertinimas pateiktas, pirmosios instancijos
teismas, aptaręs ERĮ ir Konkurencijos įstatymo nuostatas, apsiribojo tik
abstrakčia išvada, jog vien faktinė aplinkybė, kad TEO LT taikomas specialus
reguliavimas ir kad ši bendrovė privalo veikti pagal nustatytus imperatyvas,
nereiškia, kad tokio ūkio subjekto atsakomybės klausimas negali būti
nagrinėjamas Konkurencijos įstatymo prasme. Tokios išvados pagrindu
Konkurencijos tarybos priimtą ginčijamą Nutarimą pripažino neteisėtu.
Kadangi pirmosios instancijos teismas pirmiau nurodytu aspektu ginčijamo
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Nutarimo nevertino, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos
teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Dėl šios
priežasties Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 19 d.
sprendimas laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, o ginčijamas Konkurencijos
tarybos nutarimas privalo būti įvertintas pirmiau minėtų kriterijų požiūriu.
Kaip minėta, ginčijame Nutarime išdėstyti argumentai, dėl kurių
Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą, iš esmės susiję su tuo, kad,
Konkurencijos tarybos manymu, pareiškėjo Pareiškime iškeltus klausimus
kompetentinga spręsti būtent RRT, ir kad RRT de facto savo kompetenciją
įgyvendino, t. y. Pareiškimo pateikimo Konkurencijos tarybai metu iškeltus
klausimus jau buvo įvertinusi ERĮ pagrindu. Taigi būtina nustatyti, ar tokie
Konkurencijos tarybos teiginiai yra pagrįsti.
Vertinant pareiškėjo Pareiškimo ir 2009 m. vasario 27 d. paaiškinimų
bei atsakymų (Konkurencijos tarybos byla, t. III, b. l. 1−12) turinį, matyti,
kad pareiškėjo keliami klausimai iš esmės susiję su skambučių užbaigimo
individualiuose, atitinkamai TEO LT ir NTT, viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, teikiamuose fiksuotojo vietoje, rinkomis (toliau – ir skambučių
užbaigimo rinkos). Minėtuose raštuose pareiškėjas kelia klausimus dėl NTT ir
TEO LT 2004 m. liepos 15 d. sutarties Nr. 2004/LTP-59 priede C1.1 įtvirtinto
vadinamojo simetriškumo principo atitikties konkurencijos teisei, taip pat dėl
TEO LT veiksmų, susijusių su šia sutartimi, bei dėl TEO LT taikomos galimai
nesąžiningos ir diskriminuojančios skambučių užbaigimo paslaugų kainodaros.
Kaip matyti iš ginčijamo Nutarimo turinio, Konkurencijos taryba,
atsisakydama pradėti tyrimą, inter alia atsižvelgė į tai, kad RRT direktorius
priėmė 2008 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 1V-95 TEO LT atžvilgiu,
2008 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 1V-99 NTT atžvilgiu, 2008 m. sausio 31 d.
įsakymą Nr. 1V-101 TEO LT atžvilgiu, o 2008 m. spalio 7 d. Ginčų komisija
priėmė sprendimą Nr. (46.26) GPS – 23, kuriuo buvo sprendžiamas ginčas tarp
NTT ir TEO LT.
Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad 2008 m. RRT pateiktos
Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotojo vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos (toliau – ir Rinkos
tyrimo ataskaita), RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1V95 ir 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1V-99 turinys rodo, kad šiais teisės
aktais RRT veiksmingos konkurencijos požiūriu įvertino ir TEO LT, ir
NTT skambučių užbaigimo rinkas, abu ūkio subjektus pripažino didelę
įtaką atitinkamose rinkose turinčiais subjektais ir jiems nustatė tam tikrus
įpareigojimus. Rinkos tyrimo ataskaitos ir minėtų RRT direktoriaus įsakymų
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turinys rodo, kad RRT, be kita ko, vertino ir su abiejų ūkio subjektų skambučių
užbaigimo kainodara susijusius aspektus ir įvertinusi minėtose rinkose
esančias skirtingas sąlygas, TEO LT ir NTT nustatė atitinkamus įpareigojimus.
Šios bylos požiūriu svarbu ir tai, kad TEO LT atžvilgiu aptariamoje rinkoje
buvo nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas (ERĮ 19 str. 1 d.). Taigi
darytina išvada, kad RRT šiuo atveju minėtose rinkose de facto įgyvendino
savo kompetenciją.
Įvertinusi pareiškėjo (patikslintame) Pareiškime Konkurencijos
tarybai keltų klausimų dėl TEO LT kainodaros pobūdį ir pirmiau minėtus
RRT sprendimus, teisėjų kolegija pritaria Konkurencijos tarybos išvadai,
kad RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-95 TEO LT
nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas yra tinkama priemonė vertinti
pareiškėjo nurodytus TEO LT veiksmus veiksmingos konkurencijos principų
požiūriu. Teisėjų kolegija šiame kontekste dėmesį atkreipia ir į tai, kad
2009 m. vasario 27 d. paaiškinimuose Konkurencijos tarybai pareiškėjas pats
nurodė, jog TEO LT, taikydamas diskriminuojančias skambučių užbaigimo
kainas NTT, pažeidžia RRT nustatytą nediskriminavimo įpareigojimą
(Konkurencijos byla, t. III, b. l. 8). Taigi pats pareiškėjas pripažįsta, kad TEO LT
skambučių užbaigimo paslaugų kainodaros aspektai patenka į RRT nustatytų
įpareigojimų taikymo apimtį.
Kiek tai susiję su TEO LT ir NTT tinklų sujungimo sutartyje įtvirtintu
simetriškumo principu ir TEO LT veiksmais, derantis su NTT dėl šios sutarties
sąlygų, Konkurencijos taryba nurodė, kad Ginčų komisija 2008 m. spalio 7 d.
sprendime nagrinėjo visus NTT Pareiškime iškeltus klausimus.
Įvertinusi minėtą 2008 m. spalio 7 d. Ginčų komisijos sprendimą
Nr. (46.26) GPS – 23, teisėjų kolegija su tokiu Konkurencijos tarybos
vertinimu sutinka. Kaip matyti iš šio sprendimo turinio, Ginčų komisija jame
vertino pareiškėjo NTT keltus klausimus, susijusius su TEO LT ir NTT tinklų
sutartimi, inter alia atsižvelgdama į įvairiais RRT direktoriaus įsakymais TEO
LT nustatytus įpareigojimus skambučių užbaigimo TEO LT tinkle rinkoje,
nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu,
teikiamu fiksuotojo vietoje, rinkoje, taip pat skambučių inicijavimo viešajame
telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotojo vietoje, rinkoje.
Įvertinusi pirmiau minėtų RRT direktoriaus įsakymų ir Ginčų komisijos
sprendimo turinį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo patikslintame
Pareiškime keltus klausimus RRT ir Ginčų komisija iš esmės analizavo. Nors,
kaip nurodo pareiškėjas, Konkurencijos taryboje kelti klausimai nėra visiškai
identiški tiems, kuriuos nagrinėjo Ginčų komisija, minėtais RRT direktoriaus
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įsakymais RRT įgyvendino savo kompetenciją, o jais nustatyti įpareigojimai TEO
LT suteikia RRT galimybę vertinti pareiškėjo keliamus klausimus ERĮ požiūriu.
Teisėjų kolegija šiame kontekste taip pat pabrėžia, kad nagrinėjamoje
byloje nėra tiriamas pirmiau minėtų RRT direktoriaus priimtų administracinių
aktų ir Ginčų komisijos sprendimo teisėtumas ir/ar pagrįstumas, o tik
vertinama, ar Konkurencijos taryba, įvertinusi RRT direktoriaus priimtus
aktus, pagrįstai konstatavo, jog atitinkamo klausimo vertinimas priklauso RRT
kompetencijai. Šiuo atveju vertinant Konkurencijos tarybos atsisakymo pradėti
tyrimą pagrįstumą, pakanka nustatyti, kad pareiškėjo keltais klausimais RRT de
facto įgyvendino savo kompetenciją ir ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų
pagrindu gali imtis kilusios problemos pobūdį atitinkančių veiksmų.
Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus ir įvertinusi faktines
bylos aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurencijos taryba,
remdamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu, byloje
vertinamu atveju pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą.
Teisėjų kolegija taip pat pritaria apeliantų teiginiams dėl pirmosios
instancijos teismo sprendimo ydingumo tuo aspektu, kad teismas, sprendime
konstatavęs, jog atsakovas nepagrįstai atsisakė pradėti tyrimą Konkurencijos
įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu, nevertino, ar toks
atsisakymas būtų pagrįstas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies
5 punkto pagrindu. Vis dėlto konstatavus, jog Konkurencijos taryba pagrįstai
atsisakė pradėti tyrimą vienu teisiniu pagrindu, nebėra prasmės vertinti tokio
sprendimo pagrįstumą kitu teisiniu pagrindu.
Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad
ginčijamas Konkurencijos tarybos Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį
naikinti pagrindo nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo Konkurencijos tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens
TEO LT, AB apeliacinius skundus tenkinti.
Panaikinti
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
2009 m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.4. Dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių
3.4.1. Dėl reikalavimo turėti galiojantį teigiamą sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje išduodant
leidimą vykdyti šią ūkinę veiklą
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimas, kai yra
būtinas šios veiklos poveikio aplinkai vertinimas, gali būti išduodamas tik esant
teigiamam poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) sprendimui. Įstatymų
leidėjo įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog PAV sprendimas yra privalomas
institucijai, išduodančiai leidimus ūkinei veiklai (Aplinkos apsaugos įstatymo
15 str. 3 d.), reiškia ne tik tai, jog leidimas ūkinei veiklai, inter alia TIPK leidimas,
neišduodamas, jei nusprendžiama, jog planuojamos ūkinės veiklos vykdymas
pasirinktoje teritorijoje neleistinas, bet ir tai, jog toks leidimas negali būti
išduodamas, kuomet PAV sprendimo galiojimo terminas yra pasibaigęs tais
atvejais, kai dėl veiklos, kuriai pradėti vykdyti prašoma išduoti TIPK leidimą,
apskritai yra būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimą.
Įstatymų leidėjo nustatytas 5 metų teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas
nėra savitikslis, jis yra vertintinas, kaip siekis užtikrinti, jog prieš pradedant
vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą, bus atsižvelgta į aktualias aplinkos elementų
(komponentų) savybes, tam, kad planuojama ūkinė veikla turėtų kuo mažesnį
neigiamą poveikį aplinkai bei kad būtų galima pasirinkti kiek įmanoma
efektyvesnes priemones šiam poveikiui sumažinti. Savo ruožtu teigiamas PAV
sprendimas, kurio galiojimo terminas pasibaigė, negali būti prilyginamas
galiojančiam teigiamam sprendimui, nes tai ne tik reikštų, kad įstatymų
leidėjas šį terminą nustatė be reikalo, bet ir būtų paneigta pati poveikio aplinkai
vertinimo ir PAV sprendimo paskirtis.
Vien tik paraiškos TIPK leidimui gauti pateikimas kompetentingoms
institucijoms nereiškia teigiamo PAV sprendimo ar jo dalies galutinio ir visiško
įgyvendinimo, nes TIPK leidimas gali būti ir neišduodamas, vien tik paraiškos
pateikimas teisės vykdyti ūkinę veiklą dar nesuteikia. Įstatymų leidėjo
nustatytas teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas tampa nebeaktualus ne
kreipusis į kompetentingas institucijas dėl teisės vykdyti ūkinę veiklą, dėl kurios
buvo priimtas teigiamas PAV sprendimas, bet TIPK leidimo išdavimu įgijus teisę
pradėti vykdyti (įgyvendinti) teigiamame PAV sprendime numatytą ūkinę veiklą.
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Reikalavimas turėti teigiamą PAV sprendimą sietinas būtent su TIPK leidimo
išdavimo momentu, o ne su paraiškos gauti minėtą leidimą pateikimu.
Administracinė byla Nr. A525-844/2010
Procesinio sprendimo kategorija 2.3.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. spalio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Laimės
Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ramutei Dulevičienei,
atsakovo atstovams Mindaugui Povilauskui, Živilei Trinkūnaitei,
trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Agnei Murauskaitei, Redai
Skirkevičiūtei, Jurijui Valiūnui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų
Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir G. G., atstovaujamų
advokatės Ramutės Dulevičienės, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjų Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir
G. G. skundą atsakovui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui,
tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“, Elektrėnų savivaldybės
tarybai ir Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, dėl taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenė ir G. G.
skundu (I t., b. l. 4–13) Vilniaus apygardos administracinio teismo prašė
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panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir
VRAAD) UAB „VAATC“ išduotą 2007 m. rugsėjo 10 d. taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 dėl Vilniaus
apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno ir atliekų priėmimo iš
gyventojų aikštelės Kazokiškių kaime, Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų
savivaldybėje, eksploatavimo (toliau – ir TIPK leidimas). Paaiškino, kad
VRAAD 2007 m. rugsėjo 10 d. savo internetiniame puslapyje paskelbė, kad
2007 m. rugsėjo 10 d. išdavė TIPK leidimą UAB „VAATC“, t. y. jai buvo leista
eksploatuoti Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyną
ir atliekų priėmimo iš gyventojų aikštelę Kazokiškių kaime, Kazokiškių
seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. TIPK leidimas išduotas
eksploatuoti sąvartynui, kuris priims daugiau kaip 10 tonų atliekų per
dieną ir kurio bendroji talpa bus didesnė nei 25 000 tonų. Tai reiškia, kad šis
sąvartynas yra I priedo įrenginys, vadovaujantis Jungtinių Tautų Europos
ekonominės komisijos (Orhuso) konvencijos „Dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkosaugos klausimais“ (toliau – ir Orhuso konvencija) 6 straipsnio 1 dalies
A punktu, ES direktyvos Nr. 96/61/EB „Dėl taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės“ (toliau – ir TIPK direktyva) I priedo 5 dalies 5.4 punktu ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu
Nr. 80 patvirtintų TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir pakeitimo taisyklių
(toliau – ir Taisyklės) I priedo 5.4 punktu. Norint eksploatuoti I priedo
įrenginius, yra privalomas specialių reikalavimų ir nurodymų vykdymas,
taršos sklaidos į aplinką kontrolė. Išduodamas TIPK leidimą, atsakovas
nesilaikė Taisyklių reikalavimų, pažeidė Orhuso konvencijos nuostatas dėl
visuomenės dalyvavimo aplinkosaugos projektuose ir sprendimuose, TIPK
direktyvos ir direktyvos 2003/35/EB „Dėl visuomenės dalyvavimo rengiant su
aplinka susijusius planus ir programas ir dėl teisės kreiptis į teismus“, Lietuvos
Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį, TIPK leidimas yra išduotas pasibaigus
poveikio aplinkai vertinimo galiojimo laikui. Teigiamas sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5 metus. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija tokį sprendimą priėmė 2002 m. birželio 12 d., informaciją
apie jį 2002 m. birželio 27 d. paskelbė „Valstybės žiniose“, o atsakovas TIPK
leidimą išdavė, praėjus penkeriems metams ir trims mėnesiams nuo minėto
sprendimo priėmimo. Sąvartyno sanitarinė 500 metrų zona yra nustatyta
netinkamai. Leidimo išdavimas neatitinka Europos Sąjungos teisės aktų
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reikalavimų. Išduodant TIPK leidimą, nebuvo tinkamai išanalizuoti ir
įgyvendinti bendrieji ir specialieji reikalavimai I priedo įrengimams, nebuvo
pateiktos reikalingos paraišką derinusių institucijų išvados, kurios pagal
Taisyklių 20.6 punktą turi būti pridėtos prie paraiškos ir pagal Taisyklių 43.1.5
punktą nurodomos leidimo sąlygose, nebuvo pateikta požeminio vandens
monitoringo programa, kuri pagal Taisyklių 4 priedo VIII dalies nuostatas turi
būti prijungta prie paraiškos.
Atsakovas VRAAD su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip
nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad 2005 m. balandžio 12 d.
UAB „Ekoprojektas“ pateikė VRAAD derinti Vilniaus apskrities regioninio
komunalinių atliekų sąvartyno techninio projekto Aplinkos apsaugos
dalį, kurioje pateikti detalūs bei patikslinti planuojamos ūkinės veiklos
technologiniai sprendimai, leidžiantys iki minimumo sumažinti neigiamą
poveikį aplinkai. Techninis projektas buvo suderintas 2005 m. gegužės 13 d.
Paraiška TIPK leidimui gauti buvo pateikta VRAAD 2006 m. gruodžio 8 d.,
t. y. nepraėjus 5 metams nuo sprendimo dėl poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – ir PAV) leistinumo paskelbimo dienos. Susipažinusi su Kazokiškių
sąvartyno TIPK leidimo projektu, Elektrėnų savivaldybės administracija
2007 m. liepos 29 d. raštu Nr. 032-07-788 patvirtino, kad pritaria TIPK
leidimo projektui ir esminių pastabų neturi. Paaiškino, kad VRAAD negavo
jokių suinteresuotos visuomenės komentarų, pastabų ir prieštaravimų.
Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno paraiška
TIPK leidimui gauti buvo pateikta VRAAD 2006 m. gruodžio 8 d.
VRAAD informavo visuomenę apie TIPK paraiškos gavimą vietinėje
spaudoje – 2006 m. gruodžio 16 d. „Elektrėnų žinios“ Nr. 49 (374) ir
2006 m. gruodžio 19 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede ,,Sostinė“ Nr. 291,
2006 m. gruodžio 18 d. Vilniaus RAAD interneto svetainėje http://vrd.
am.lt ir Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos skelbimų lentoje.
Iš pareiškėjų atstovės buvo gautas prašymas pateikti VRAAD gautų
dokumentų kopijas (paraiškos ir jos priedų) ir pratęsti terminą susipažinti
su gautais dokumentais bei pateikti pastabas ir pasiūlymus. Dokumentų
kopijos minėtiems asmenims buvo įteiktos, prašymai dėl termino pratęsimo
nepatenkinti, nes 14 dienų termino visuomenei susipažinti bei pateikti
pastabas, numatyto Taisyklių 71 punkte pratęsimo galimybės Taisyklės
nenumato. Pastabų ar pasiūlymų dėl TIPK paraiškos VRAAD nebuvo pateikta.
Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno paraiška TIPK
leidimui gauti buvo priimta 2007 m. birželio 13 d. VRAAD, siekdamas
tinkamai informuoti visuomenę apie paraiškos TIPK leidimui priėmimą,
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skelbimus išspausdino 2007 m. birželio 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede
„Sostinė“ Nr. 135, 2007 m. birželio 15 d. vietinėje spaudoje „Elektrėnų žinios“,
2007 m. birželio 15 d. paskelbė VRAAD interneto svetainėje http://vrd.am.lt
ir Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos skelbimų lentoje. Prašymas
pratęsti terminą negali būti traktuojamas kaip suinteresuotos visuomenės
motyvuotas pasiūlymas ar pastaba TIPK leidimo sąlygoms nustatyti.
VRAAD pakartotinai informavo visuomenę spaudoje, VRAAD interneto
svetainėje bei Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos skelbimų lentoje
2007 m. rugsėjo 19−21 d., kad yra išduotas TIPK leidimas. Pagal Taisyklių 43
punktą TIPK leidime kaip sąlyga turi būti įrašyti reikalavimai ūkio subjektų
monitoringui vykdyti. VRAAD išduotame TIPK leidime yra numatytas
monitoringo vykdymas, čia numatytas mėginių paėmimo dažnis ir tiriami
parametrai bei kitos monitoringo vykdymo sąlygos. Nurodė, kad direktyvos
96/61/EB 15 punkte reikalaujama, kad monitoringo rezultatai būtų prieinami
visuomenei. Kai tik VRAAD gaus pirmuosius monitoringo rezultatus, šis
reikalavimas bus įvykdytas. Apie TIPK paraiškos derinimą su atitinkamomis
institucijomis nurodyta TIPK paraiškos tituliniame lape, kuris yra pasirašomas
atitinkamų institucijų atstovų. TIPK paraiška yra neatsiejama TIPK leidimo
dalis. TIPK paraiška 2007 m. balandžio 5 d. suderinta su Elektrėnų savivaldybe,
papildomų sąlygų ar reikalavimų savivaldybė nepateikė. Elektrėnų savivaldybės
administracija 2007 m. liepos 29 d. raštu Nr. 032-07-788 patvirtino, kad
pritaria TIPK leidimo projektui ir esminių pastabų neturi. Hidrogeologinės
sąlygos nustatytos pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir su VRAAD
2005 m. gegužės 13 d. suderintą techninį projektą. TIPK leidime yra nurodytos
sąlygos, kaip turi būti vykdoma ūkinė veikla, siekiant sumažinti neigiamą
poveikį aplinkai iki minimalaus lygio. Pareiškėjų reikalaujamos ekspertų
išvados ar dokumentai į TIPK leidimą nėra įtraukiami. VRAAD prašymu
nepriklausomi ekspertai atliko detalų TIPK paraiškos sąvartynui eksploatuoti
įvertinimą. Ekspertizę atliko kvalifikuoti, turintys patirties ekspertai, dirbantys
aplinkos apsaugos srityje.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „VAATC“ su skundu nesutiko
ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą sutiko su atsakovo
pateiktais argumentais, taip pat paaiškino, kad TIPK leidime pateikiama
visa informacija apie objekto monitoringą yra visiškai pakankama, norint
pareikšti pastabas ir komentarus. Nurodo, kad pareiškėjų pateikiama J. J.
individualios įmonės „Ecofirma“ ataskaita yra UAB „Kelda“ savo reikmėms
užsakyti hidrogeologiniai tyrimai, kurie buvo panaudoti, rengiant sąvartyno
drenažo sistemos pakeitimą ir skirti papildomo finansavimo poreikiui
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pagrįsti. Į tyrimų rezultatus ir geologų rekomendacijas atsižvelgta, sąvartyno
drenažo sistema pritaikyta konkrečioms sąlygoms. Tai, kad sąvartynas yra
požeminio vandens srauto kelyje, konstatuota ir poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje, nes požeminis srautas yra visoje Lietuvos teritorijoje. Pateiktose dr.
A. Š. išvadose neteisingai nurodoma, kad parenkant vietą sąvartynui, nebuvo
įvertintos hidrogeologinės sąlygos. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą,
buvo atlikti specialūs ekohidrogeologiniai tyrimai, be to, buvo panaudoti
dr. A. Š. minimi Trakų rajono detalieji ekogeologiniai žemėlapiai. Šiukšles
gabenančiam transportui taikomi bendri ekologiniai reikalavimai, nustatyti
Lietuvos Respublikos normatyvuose, kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkai ir
gyventojams (leistinos teršalų emisijos, triukšmas ir pan.).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime ir jos atstovės per teismo
posėdį paaiškino, kad išduodant TIPK leidimą į PAV ataskaitą buvo atsižvelgta,
o pareiškėjo argumentas, jog atliktas PAV negalėjo būti vertinamas TIPK
išdavimo metu, todėl, kad buvo pasibaigęs jo galiojimas, yra nepagrįstas.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2002 m. birželio 12 d. priėmė
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai
požiūriu ir informaciją apie šį sprendimą 2002 m. birželio 27 d. paskelbė
„Valstybės žinių“ informaciniame priede. Lietuvos Respublikos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teigiamas
sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5 metus nuo
viešo paskelbimo dienos. Paraiška TIPK leidimui gauti buvo pateikta VRAAD
2006 m. gruodžio 8 d., o priimta 2007 m. gegužės 23 d., nepraėjus 5 metams
nuo PAV sprendimo viešo paskelbimo, t. y. paraiška TIPK leidimui buvo
pateikta ir priimta, galiojant PAV sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo. Tiek TIPK direktyva, tiek Taisyklės apibrėžia TIPK leidimo
išdavimą kaip vientisą procedūrą, kurios metu kompetentinga institucija
atlieka tam tikrus privalomus veiksmus. Byloje konstatuotina, kad pradėjus
TIPK leidimo išdavimo procedūrą (t. y. paduodant paraišką bei ją priimant),
administracinis teisės aktas (PAV sprendimas) galiojo. Iki teisės akto
pasikeitimo pradėtos procedūros turi būti baigtos, vadovaujantis to teisės akto,
kuris galiojo jų pradėjimo metu, nuostatomis, todėl pareiškėjo argumentas,
kad nagrinėjamuoju atveju PAV procedūros turėjo būti atliekamos iš naujo,
yra nepagrįstos. Išduodant TIPK leidimą turėjo būti atsižvelgiama į tą PAV
sprendimą, kuris galiojo pradėjus TIPK leidimo išdavimo procedūrą. Pagal
Taisyklių 73 punktą, RAAD turi atsižvelgti į gautus suinteresuotos visuomenės
motyvuotus ir pagrįstus pasiūlymus dėl TIPK leidimo išdavimo. Per Taisyklėse
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nurodytą terminą suinteresuota visuomenė VRAAD nepateikė jokių pasiūlymų
dėl TIPK leidimo išdavimo, todėl pareiškėjų argumentai, kad VRAAD visiškai
ignoravo suinteresuotos visuomenės prašymus, komentarus, pastabas ir
prieštaravimus, neatitinka tikrovės.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birelio 23 d.
sprendimu pareiškėjų Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir G.
G. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nurodė, jog tiek pareiškėjai, tiek atsakovai neginčijo, kad
Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynas patenka į taršą skleidžiančių
įrenginių I priedą ir kad tokiam įrenginiui yra reikalingas poveikio aplinkai
vertinimas. PAV atlikimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV direktyva).
TIPK leidimų išdavimo procedūrą reglamentuoja TIPK direktyva, kurioje
yra nurodoma, kaip ir kokiais atvejais išduodant TIPK leidimą turi būti
vertinama informacija gauta PAV procedūrų metu. TIPK direktyvos 9
straipsnyje nustatyta, kad išduodant leidimą naujam įrenginiui arba esminiam
jo pakeitimui, jei yra taikytinos PAV direktyvos 4 straipsnio nuostatos,
atsižvelgiama į visą gautą svarbią informaciją arba kokią nors padarytą išvadą
pagal tos direktyvos reikalavimus. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo I priedo 9.7 punkto nuostatas, Kazokiškių
sąvartyno vykdomai veiklai PAV yra privalomas. Lietuvos Respublikos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad
teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5
metus nuo viešo paskelbimo dienos.
Pažymėjo, jog byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija 2002 m. birželio 12 d. priėmė sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu ir informaciją apie šį
sprendimą 2002 m. birželio 27 d. paskelbė „Valstybės žinių“ informaciniame
priede. 2006 m. gruodžio 27 d. atsakovas gavo UAB „VAATC“ prašymą
gauti paraiškai TIPK leidimui išduoti reikalingus dokumentus (I t., b. l. 182).
Paraiška TIPK leidimui gauti buvo pateikta VRAAD 2006 m. gruodžio 8 d.,
o priimta 2007 m. gegužės 23 d. (II t., b. l. 68), nepraėjus 5 metams nuo PAV
sprendimo viešo paskelbimo, t. y. paraiška TIPK leidimui buvo pateikta ir
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priimta, galiojant PAV sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo.
Tiek TIPK direktyva, tiek Taisyklės apibrėžia TIPK leidimo išdavimą kaip
vientisą procedūrą, kurios metu kompetentinga institucija atlieka tam tikrus
privalomus veiksmus. Pradėjus TIPK leidimo išdavimo procedūrą (t. y.
paduodant paraišką bei ją priimant), PAV sprendimas galiojo. Iki teisės akto
pasikeitimo pradėtos procedūros turi būti baigtos vadovaujantis to teisės akto,
kuris galiojo jų pradėjimo metu, nuostatomis, todėl pareiškėjų argumentas,
kad nagrinėjamu atveju PAV procedūros turėjo būti atliekamos iš naujo,
yra nepagrįstas. Išduodant TIPK leidimą, turėjo būti atsižvelgiama į tą PAV
sprendimą, kuris galiojo pradėjus TIPK leidimo išdavimo procedūrą. Poveikio
aplinkai vertinimas atliekamas tik planuojamai ūkinei veiklai, o Kazokiškių
sąvartyno I sekcijos statyba buvo pradėta 2006 m., leidimas sąvartynui
statyti buvo išduotas 2006 m. sausio 24 d. (III t., b. l. 7−8), dar nepasibaigus
5 m. poveikio aplinkai vertinimo galiojimo terminui, 2007 m. birželio 13 d.
sąvartyno I sekcija buvo jau visiškai pastatyta ir parengta eksploatuoti, todėl
VRAAD negalėjo 2007 m. reikalauti atlikti pakartotinį Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimą jau pastatytam ir įrengtam įrenginiui.
Pažymėjo, kad pagal TIPK direktyvos 6 straipsnio 2 dalies nuostatas
prie prašymų gauti leidimą pridedami ir PAV dokumentai, jeigu juose yra
informacijos, nurodytos TIPK direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje. Pagal Taisyklių
18 punktą paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija,
panaudoti nustatant leistinos taršos normatyvus, duomenys ir informacija
(planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų,
parengtų ir patvirtintų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu, statinio projekto aplinkos apsaugos dalies dokumentų, parengtų
pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2004. Taisyklių 32 punkte
nurodyta, kad, pateikus prašymą išduoti TIPK leidimą, per 30 dienų nuo
paraiškos gavimo datos RAAD įvertina, ar paraiška pateikta pagal šių Taisyklių
reikalavimus ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją
ir duomenis, gautus atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras
pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, leidimo sąlygoms
nustatyti. Nei TIPK direktyvoje, nei Taisyklėse nenustatyta, kad kompetentinga
institucija negali vertinti PAV procedūros dokumentų arba atsisakyti priimti
paraišką TIPK leidimui gauti tais atvejais, kai iki PAV sprendimo galiojimo
pabaigos yra likęs atitinkamas laiko tarpas, todėl VRAAD neturėjo jokio
teisinio pagrindo nepriimti paraiškos. Reikalavimas atlikti ir pateikti naują PAV
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ataskaitą, kai tokia ataskaita buvo visiškai teisėtai atlikta ir priimta procedūros
pradžioje, pažeistų paraišką padavusių asmenų teisėtų lūkesčių principą.
Teismas padarė išvadą, kad, išduodant TIPK leidimą, į PAV ataskaitą buvo
atsižvelgta, o pareiškėjų argumentas, kad atliktas PAV negalėjo būti vertinamas
TIPK išdavimo metu todėl, kad buvo pasibaigęs jo galiojimas, yra nepagrįstas.
Nurodė, kad, vadovaujantis nurodytomis Taisyklių nuostatomis, TIPK
išdavimo metu taip pat yra vertinamas ir techninis projektas. Pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701
„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto
aplinkos apsaugos dalis“ 3.2 punktą, techninio projekto Aplinkos apsaugos
dalis (toliau – ir Techninis projektas) rengiama, kai būtina detalizuoti ar
patikslinti numatytų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje sprendinių ir
priemonių įgyvendinimą. 2005 m. balandžio 12 d. UAB „Ekoprojektas“ pateikė
VRAAD derinti Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno
Techninį projektą, kuriame pateikti detalūs bei patikslinti planuojamos ūkinės
veiklos technologiniai sprendimai, leidžiantys iki minimumo sumažinti
neigiamą poveikį aplinkai. Vadovaujantis STR 2 punktu, Techniniame
projekte įvertinama esama aplinkos būklė, statinyje planuojamos ūkinės
veiklos poveikis aplinkai ir numatomos priemonės šiam poveikiui sumažinti.
Techniniame projekte yra patikslinti ir detalizuoti Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje, kuri suderinta su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2002 m. birželio 12 d., pateikti sprendiniai. Techninis projektas buvo suderintas
2005 m. gegužės 13 d.
Pareiškėjų skundo argumentą, kad TIPK leidimas buvo išduotas
vieneriems metams, po to turėjo būti atnaujintas, teismas atmetė kaip
nepagrįstą, nes pačiame leidime galiojimo terminas nenurodytas. Pareiškėjų
teiginį, kad 2007 m. gegužės 23 d. paraišką atsakovas priėmė, nors prie jos
nebuvo pridėta būtinų pagal Taisykles dokumentų, teismas atmetė, nes byloje
nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šį pareiškėjų argumentą. Nurodė, kad
atsakovas pripažino, kad dėl techninių priežasčių nebuvo galimybės paskelbti
visų dokumentų internetinėje svetainėje, tačiau paraiškai būtini dokumentai
buvo pateikti kartu su paraiška. Teismas atmetė kaip įrodymą eksperto Dr. Th.
Egloffstein pateiktą išvadą dėl Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno TIPK
leidimo, nes per teismo posėdį ekspertas paaiškino, kad jam nebuvo pateikti
jokie planavimo dokumentai, todėl jo išvada paremta neišsamia informacija.
Pažymėjo, kad pagal Orhuso konvencijos 6 straipsnio 3 dalį, skirtingiems
visuomenės dalyvavimo procedūrų etapams įgyvendinti nustatomi pagrįsti
terminai, suteikiantys pakankamai laiko visuomenei informuoti, jai pasirengti
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ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus aplinkos srityje. Orhuso
konvencijos 6 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad visuomenės dalyvavimo
procedūros leidžia visuomenei teikti raštu arba, jei tinka, viešo svarstymo
ar užklausos prašymo pateikėjui metu bet kokius komentarus, informaciją,
analizes arba nuomones, kurie, jos manymu, sietini su planuojama veiklos
rūšimi. Vadovaujantis Taisyklių 36 punktu, RAAD užtikrina, kad suinteresuota
visuomenė galėtų susipažinti su informacija apie numatomą įrenginio
eksploatavimą ir turėtų teisę pareikšti savo nuomonę bei teikti prašymus
prieš RAAD priimant savo sprendimą. TIPK direktyvoje taip pat nurodyta,
kad tam, kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suinteresuotai
visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos
klausimais, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai. Šios nuostatos
yra įgyvendintos Taisyklių 70 ir 71 punktuose, pagal kuriuos RAAD ne vėliau
kaip per 10 dienų po paraiškos išduoti TIPK leidimą priėmimo informuoja
apie tai visuomenę galimais informacijos sklaidos būdais (per miesto, rajono ar
respublikinę spaudą, savivaldybės institucijos skelbimų lentoje, esant galimybei
– elektroninėmis informavimo priemonėmis), o suinteresuota visuomenė
motyvuotus pasiūlymus ir pastabas turi teisę teikti 14 dienų (pagal Taisyklių
redakciją galiojusią TIPK paraiškos priėmimo metu) nuo pranešimo apie TIPK
paraiškos priėmimą paskelbimo dienos.
Nurodė, kad byloje nustatyta, jog VRAAD 2007 m. birželio 13 d. raštu
Nr. VR-1.7-1623 UAB „VAATC“ pranešė, kad paraiška TIPK leidimui gauti
parengta tinkamai ir yra priimta. Pranešimas apie paraiškos TIPK leidiniui
gauti priėmimą 2007 m. birželio 15 d. buvo paskelbtas vietinėje spaudoje
„Elektrėnų žinios“ (Nr. 24 (399)), dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“
(Nr. 135), VRAAD interneto svetainėje http://vrd.am.lt bei Elektrėnų
savivaldybės, Kazokiškių seniūnijos skelbimų lentoje. Apie paraiškos priėmimą
ir galimybę susipažinti su pateiktais su paraiška dokumentais VRAAD
2007 m. birželio 19 d. raštu Nr. VR-1.7-1676 taip pat informavo pareiškėjų
atstovę. Taigi VRAAD atliko visus TIPK Taisyklėse nurodytus veiksmus,
reikalingus paraiškai dėl TIPK leidimo priimti. Suinteresuotai visuomenei buvo
suteiktos galimybės visais Taisyklių 70 punkte nustatytais būdais susipažinti
su paraiška TIPK leidimui gauti ir dokumentais, pridėtais prie šios paraiškos.
VRAAD garantavo Orhuso konvencijos nuostatose nurodytą suinteresuotos
visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos klausimais. Pagal
Taisyklių 73 punktą, RAAD turi atsižvelgti į suinteresuotos visuomenės gautus
motyvuotus ir pagrįstus pasiūlymus dėl TIPK leidimo išdavimo. Per Taisyklėse
nurodytą terminą suinteresuota visuomenė VRAAD nepateikė jokių pasiūlymų
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dėl TIPK leidimo išdavimo, todėl pareiškėjų argumentai, kad VRAAD visiškai
ignoravo suinteresuotos visuomenės prašymus, komentarus, pastabas ir
prieštaravimus, neatitinka tikrovės. Pareiškėjų atstovės 2007 m. birželio 28 d.
prašymas pratęsti Taisyklėse nustatytą 14 dienų terminą negali būti vertinamas
kaip suinteresuotos visuomenės motyvuotas ir pagrįstas pasiūlymas ar pastaba
dėl TIPK leidimo išdavimo. Gaudami informaciją apie priimtą paraišką
TIPK leidimui gauti, pareiškėjai turėjo žinoti ir žinojo (kitaip nebūtų prašę jo
pratęsti) apie teisės aktuose nustatytą konkretų 14 dienų terminą pastaboms
ir pasiūlymams pateikti. Teisės aktuose nenustatyta galimybės RAAD
pratęsti 14 dienų terminą, skirtą suinteresuotos visuomenės pastaboms ir
pasiūlymams pateikti. Nesilaikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtintų galiojusių Taisyklių reikalavimų neturėjo pagrindo nei VRAAD, nei
suinteresuota visuomenė. Kadangi jokių suinteresuotos visuomenės pastabų ir
pagrįstų pasiūlymų gauta nebuvo, VRAAD, priimdamas sprendimą dėl leidimo
išdavimo, neturėjo galimybės vertinti konsultavimosi su visuomene rezultatų.
Teismas nurodė, kad bylos medžiaga bei VRAAD pateikiama
informacija paneigia pareiškėjų skundo argumentą, kad buvo pažeistas
Taisyklių 43.1.5 punkte įtvirtintas reikalavimas, kadangi atitinkamų institucijų
išvados nebuvo pateiktos. Ginčijamo TIPK leidimo paraiškos titulinis lapas
2007 m. balandžio 5 d. be papildomų pastabų ir reikalavimų suderintas su
Elektrėnų savivaldybe, ši institucija ir 2007 m. liepos 29 d. raštu Nr. 03207-788 patvirtino, kad pritaria TIPK leidimo projektui. Taigi Elektrėnų
savivaldybė, kaip reikalaujama minėtose Taisyklių nuostatose, suderino be
pastabų paraišką TIPK leidimui gauti ir minėtu raštu informavo apie tai, kad,
įvertinus TIPK leidimo projektą, jam pritaria ir esminių pastabų nepateikia –
tokia buvo Elektrėnų savivaldybės išvada dėl ginčijamo TIPK leidimo. Tokią
suinteresuotos institucijos išvadą VRAAD įvertino, nustatydamas TIPK
leidimo sąlygas, todėl pareiškėjų argumentas, kad buvo pažeistas Taisyklių
43.1.5 punktas, yra nepagrįstas.
Nurodė, kad Taisyklių 43.4 punkte nustatyta, kad TIPK leidimo sąlygose
nurodomi reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui, įskaitant
reikalavimus šiltnamio dujų monitoringui (apskaitai) pagal veiklos vykdytojo
parengtą ir su RAAD suderintą išsamų monitoringo metodologijos aprašymą.
Taisyklėse reikalaujama, kad TIPK leidimo sąlygose būtų įrašytas reikalavimas
atlikti ūkio subjekto aplinkos monitoringą. Tas pats nustatyta ir TIPK
direktyvos 9 straipsnyje. TIPK direktyvos 15 straipsnyje taip pat nurodyta,
kad monitoringo rezultatai turi būti prieinami visuomenei. Ginčijamo TIPK
leidimo 28 punkte nurodyta, kad monitoringas bus vykdomas, numatytas
256

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

mėginių paėmimo dažnis, tiriami parametrai bei kitos sąlygos (II t., b. l.
54−63). Sąvartyno filtrato ir nuotekų kontrolės planas yra pateiktas paraiškos
39 lentelėje (II t., b. l. 134−135). Paraiškos TIPK leidimui gauti 41 lentelėje
pateiktas aplinkos monitoringo planas, numatytas požeminio monitoringo
programos parengimas. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad nurodytų
teisės aktų reikalavimai dėl ūkio subjekto aplinkos monitoringo pažeisti
nebuvo.
Pažymėjo, kad nors pareiškėjai, remdamiesi TIPK direktyvos 15
straipsniu, teigė, kad aplinkos monitoringo programa gali būti patvirtinta tik
po to, kai visuomenė pareikš savo komentarus dėl parengtos monitoringo
programos, tačiau minėtos Tarybos direktyvos 15 straipsnyje tokia pareiškėjų
nurodyta nuostata neįtvirtinta, jame tik nustatyta, kad monitoringo rezultatai
turi būti prieinami visuomenei. Nėra jokio pagrindo teigti, kad, gavę
pirmuosius monitoringo rezultatus, VRAAD minėtų teisės aktų nuostatų
neįvykdys, t. y. neatliks visų reikalingų veiksmų, kad stebėsenos rezultatai būtų
prieinami visuomenei. Teismui pateikti įrodymai (TIPK leidimo 28 punkto
nuostatos, paraiškos TIPK leidimui 41 lentelėje pateikiama informacija) leido
teismui padaryti išvadą, kad VRAAD įvykdė Taisyklių 43.4 punkte įtvirtintą
reikalavimą ir nepažeidė nurodytų Tarybos direktyvos straipsnių.
Nurodė, kad ginčijamame TIPK leidime yra įtvirtinta 500 m sąvartyno
sanitarinė apsaugos zona (būtent toks atstumas yra patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus visuomenės sveikatos
centro 2002 m. gegužės 28 d. Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės
protokolu Nr. 12-751). Tačiau 500 m sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos
nustatymas nepriskirtinas atsakovo kompetencijai, todėl teismas atmetė šį
pareiškėjų skundo argumentą. Teismas taip pat netenkino pareiškėjų prašymo
kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą preliminaraus nutarimo,
nurodęs, kad tam nėra teisinio pagrindo.
III.
Pareiškėjai Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenė ir G. G.
apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. birelio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą
tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Nurodo, kad paraiška TIPK leidimui gauti buvo priimta
2007 m. birželio 13 d., o Vilniaus RAAD išdavė leidimą 2007 m. rugsėjo 10 d.,
jau praėjus 5 metams nuo sprendimo dėl poveikio aplinkai vertinimo
257

I. Administracinių teismų praktika

paskelbimo dienos. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog 5 metų
terminas nebuvo praleistas, nes paraiška dėl TIPK leidimo išdavimo ir
reikalingi leidimui išduoti dokumentai buvo gauti 2006 m. gruodžio 27 d.
(teismo sprendimo 4 lapo 4 pastraipa), o priimti 2007 m. gegužės 23 d.,
nepraėjus 5 metams nuo PAV sprendimo viešo paskelbimo, tai yra „paraiška
TIPK leidimui buvo pateikta ir priimta galiojant PAV sprendimui dėl
planuojamos ūkinės veiklos leistinumo“. Su tokia teismo išvada pareiškėjai
nesutinka. Pareiškėjai nesutinka ir su teismo išvada, jog „tiek TIPK direktyva,
tiek Taisyklės apibrėžia TIPK leidimo išdavimą kaip vientisą procedūrą, kurios
metu kompetentinga institucija atlieka tam tikrus privalomus veiksmus“.
Teismas laikė, jog TIPK leidimo išdavimo procedūra prasideda, paduodant
paraišką bei ją priimant. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, jog tokia teismo
išvada nėra pagrįsta teisės norma. Nei TIPK direktyva, nei TIPK taisyklės
taip neapibrėžia TIPK leidimo išdavimo procedūros pradžios. Pareiškėjų
įsitikinimu, TIPK leidimo išdavimo procedūra prasideda nuo to momento,
kai kompetentinga institucija priima tinkamai pateiktą paraišką TIPK leidimui
gauti (TIPK taisyklių 33 p.). Iki to momento veiklos vykdytojas atlieka tam
tikrus parengiamuosius veiksmus, kad teikiama paraiška, kaip atitinkanti
Taisyklių reikalavimus, būtų priimta.
2. Pareiškėjai įsitikinę, jog į bylą surinktų įrodymų teismui pakako
daryti išvadą, jog 2007 m. birželio 13 d., kurią atsakovas VRAAD fiksavo ir
vėliau viešai paskelbė kaip paraiškos TIPK leidimui gauti priėmimo dieną,
paraiška TIPK leidimui gauti nebuvo tinkamai pateikta, todėl leidimo
išdavimo procedūros negalėjo prasidėti, o jeigu atsakovas jas pradėjo anksčiau,
nei 2007 m. birželio 13 d., tai jos turėjo būti nutrauktos veiklos vykdytojui
nepateikus tinkamai paraiškos TIPK leidimui gauti.
3. Pareiškėjai mano, jog, išduodant TIPK leidimą, pagal nacionalinės
teisės aktus ir juose inkorporuotas Direktyvos 96/61/EB nuostatas buvo būtina
atlikti naują poveikio aplinkai vertinimą ar koreguoti esamą jau vien dėl to, jog
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymas ir TIPK taisyklės įgyvendina Tarybos direktyvos 1999/31/ EB dėl
atliekų sąvartynų, kuri pagal jos 1 straipsnio 2 dalį yra specialus teisės aktas
Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
atžvilgiu nuostatas ir pagal minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalies h punktą
valstybės narės imasi priemonių, kad paraiškoje sąvartyno leidimui gauti būtų
pateikta informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.
4. Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas
sprendimą, visiškai neanalizavo 14 dienų termino Orhuso Konvencijos,
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Tarybos direktyvų prasme ir visiškai neįvertino akivaizdžių 14 dienų termino
nepakankamumo motyvų ir argumentų, padarė byloje surinktiems įrodymams
prieštaraujančią formalią ir neobjektyvią išvadą apie 14 dienų termino
pakankamumą.
5. Teismas netinkamai įvertino suinteresuotos visuomenės atstovės
2007 m. birželio 28 d. raštą, laikęs jį tik kaip prašymą pratęsti 14 dienų
terminą. Pareiškėjai su tokiu teismo vertinimu nesutinka, nes mano, kad
Orhuso Konvencijos ir Tarybos direktyvos 96/61/EB prasme suinteresuotos
visuomenės pozicija gali būti išreikšta bet kokiu būdu, nebūtinai motyvuotai ir
argumentuotai.
6. Teismas netinkamai išnagrinėjo pareiškėjų argumentą, kuriuo
pareiškėjai ginčijo 500 metrų sanitarinės zonos pakankamumo klausimą.
Pareiškėjai pateikė teisinius argumentus dėl 500 metrų zonos netinkamumo,
nes sanitarinės zonos dydis turėjo būti atskirai suderintas su visuomene
vadovaujantis visai kitais teisės aktais, nei tie, kuriais vadovavosi atsakovas,
spręsdamas dėl šio atstumo tinkamumo.
7. Teismas visiškai neanalizavo pareiškėjų ginčijamų paraiškos
nederinimo su atsakingomis institucijomis ir TIPK leidimo netinkamo
derinimo su atsakingomis institucijomis argumentų. Teismas visiškai
nepasisakė dėl pareiškėjų ginčijamų Trakų sveikatos tobulinimo centro, kaip
paraiškos sąlygas derinusios institucijos 2007 m. kovo 16 d. rašto netinkamumo
bei ekspertų Konopliovos, Diliūno ir „Ekokonsultacijos“ netinkamo paraiškos
TIPK leidimo vertinimo. Teismas netinkamai arba nevisiškai išnagrinėjo ir
kitus pareiškėjų skundo argumentus.
Atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu
į apeliacinį skundą prašo palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pradėjus TIPK leidimo išdavimo procedūrą, t. y. 2006 m. gruodžio 8 d.
Vilniaus RAAD gavus paraišką TIPK leidimui gauti (IV t., b. 1. 96,
Vilniaus RAAD rašto 1 priedas), bei visus TIPK taisyklių reikalavimus
atitinkančios paraiškos (II t., b. l. 68 − II t., b. 1. 102) pateikimo dieną –
2007 m. gegužės 23 d. (IV t., b. 1. 96, Vilniaus RAAD rašto 7 priedas), galiojo
PAV dokumentai. Todėl 2007 m. reikalauti atlikti pakartotinį PAV nėra
būtinybės, nes tokių procedūrų nenumato teisės aktai.
2. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad visoms atliekas tvarkančioms, t. y.
atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, privalomi dokumentai yra
Atliekų šalinimo ar naudojimo techninis reglamentas (toliau – ir Reglamentas)
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bei Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas (toliau – ir Planas).
Vadovaujantis TIPK taisyklių 16.13 ir 16.22 punktais, šie dokumentai privalo
būti pateikiami kartu su paraiška TIPK leidimui gauti. Atkreipiame dėmesį,
kad minėti punktai jokiu būdu neįpareigoja veiklos vykdytojo teikti Vilniaus
RAAD jau suderinto Plano ar Reglamento. Planas, Reglamentas turi būti
parengtas Atliekų tvarkymo taisyklėse (Žin., 1999, Nr. 63- 2065:2004, Nr. 682381) nustatyta tvarka bei veiklos vykdytojo patvirtintas parašu bei spaudu.
Planą ir Reglamentą Vilniaus RAAD derina TIPK leidimo išdavimo metu,
t. y. 2007 m. rugsėjo 10 d. išduodant TIPK leidimą buvo suderinti ir minėti
dokumentai. Su Elektrėnų savivaldybe šie dokumentai nebuvo ir neprivalėjo
būti derinami.
3. Vilniaus RAAD, nepažeisdamas TIPK taisyklių 70 punkto nuostatų,
laiku informavo visuomenę apie paraiškos priėmimą. Tiek 2006 gruodį, tiek
2007 m. birželį skelbiant informaciją, iš suinteresuotos visuomenės pastabų ar
pasiūlymų Vilniaus RAAD negavo.
4. Pareiškėjų atstovės 2007 m. birželio 28 d. prašyme išdėstyti
argumentai, kad TIPK paraiška yra per didelės apimties, kad pareiškėjai
nespėja pasisamdyti ekspertų paraiškai įvertinti, yra nereikšminiai, kadangi
apie TIPK leidimo išdavimo procedūros pradžią pareiškėjai buvo informuoti
dar 2007 m. sausio 2 d., jau tada pareiškėjų atstovei buvo įteikta pirmos
TIPK paraiškos kopija. Įvertinus prašyme išdėstytus argumentus dėl TIPK
paraiškos nagrinėjimo pratęsimo bei TIPK leidimo išdavimo proceso
sustabdymo, Vilniaus RAAD prašymo patenkinti negalėjo, kadangi išdėstyti
argumentai prieštaravo TIPK leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LR
AM 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-330 (Žin., 2005, Nr. 103-3829),
reikalavimams, Vilniaus apskrities, ypatingai Trakų savivaldybės, gyventojų bei
veiklos vykdytojo UAB „VAATC“ interesams. 2007 m. birželio 28 d. pareiškėjų
prašymas pratęsti terminą negali būti traktuojamas kaip suinteresuotos
visuomenės motyvuotas pasiūlymas ar pastaba TIPK leidimo sąlygoms
nustatyti.
5. Pareiškėjų argumentų, kad buvo blogai nustatyta 500 m SAZ riba,
Vilniaus RAAD negali komentuoti, kadangi SAZ (sanitarinės apsaugos zona)
ribų nustatymas, aplinkinių gyventojų sveikatos klausimai yra sveikatos
ministerijos kompetencijoje. TIPK leidimu ar kitais Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos sprendimais nėra tvirtinama SAZ riba ar kitaip
nustatomos SAZ.
6. Atsakovas nurodo, kad atliko visus TIPK paraiškos ir leidimo projekto
derinimo su atsakingomis institucijomis veiksmus.
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Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą
atmesti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepime
į apeliacinį skundą nurodo, kad nesutinka su apeliaciniu skundu, nes Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimas yra
teisėtas dėl jame nurodytų motyvų.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD)
2007 m. rugsėjo 10 d. UAB „VAATC“ išduoto taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimą (toliau – ir TIPK leidimas) Nr. VR-4.7-V-01-E-11 dėl
Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno ir atliekų priėmimo
iš gyventojų aikštelės Kazokiškių kaime, Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų
savivaldybėje, eksploatavimo. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos
teismas atsisakė tenkinti minėtą pareiškėjų reikalavimą.
Savo nesutikimą su pastaruoju Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimu apeliantai pirmiausia grindžia argumentais, kad pirmosios
instancijos teismas iš esmės netinkamai taikė teisės normas ir vertino
aplinkybes dėl TIPK leidimo išdavimo pasibaigus Aplinkos ministerijos
priimto teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
pasirinktoje vietoje (toliau – ir PAV sprendimas) galiojimui.
Byloje nustatyta, jog teigiamas PAV sprendimas Aplinkos ministerijos
buvo priimtas 2002 m. birželio 12 d., o informacija apie jį viešai paskelbta
2002 m. birželio 27 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai
pranešimai“ (Informaciniai pranešimai, 2002 m. birželio 27 d.,
Nr. 51). Sprendimas išduoti ginčijamą TIPK leidimą buvo priimtas
2007 m. rugsėjo 10 d.
Minėto 2002 m. birželio 12 d. PAV sprendimo priėmimo metu galiojusio
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir
Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas) (2000 m. balandžio 18 d. įstatymo
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Nr. VIII-1636 redakcija) 10 straipsnio 3 dalis nustatė, jog „atsakingos
institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių galioja penkerius metus nuo jo priėmimo dienos“. Šioje byloje
ginčijamo TIPK leidimo išdavimo metu galiojusio Poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) 10 straipsnio 5
dalis nustatė, jog „atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja 5 metus nuo viešo paskelbimo
dienos“.
Atsižvelgiant šias nuostatas bei į paminėtas faktines aplinkybes,
akivaizdu, jog ginčijamas TIPK leidimas buvo išduotas pasibaigus minėto
teigiamo PAV sprendimo galiojimui.
Pastarąją aplinkybę pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino kaip
neturinčią įtakos ginčijamo TIPK leidimo teisėtumui, nurodęs, jog pradėjus
šio leidimo išdavimo procedūrą (t. y. priėmus paraišką), sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojo. Teismas konstatavo, jog iki
teisės akto pasikeitimo pradėtos procedūros turi būti baigtos vadovaujantis to
teisės akto, kuris galiojo jų pradėjimo metu, nuostatomis, todėl išduodant TIPK
leidimą turėjo būti atsižvelgiama į tą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių, kuris galiojo pradėjus šio leidimo išdavimo procedūrą.
Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą, teisėjų kolegija pirmiausiai
vertina, ar ginčijamas TIPK leidimas galėjo būti išduotas pasibaigus
2002 m. birželio 12 d. PAV sprendimo galiojimui.
V.
Vadovaujantis
Aplinkos
apsaugos
įstatymo
15
straipsnio
(2000 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. VIII-1637 redakcija) 2 dalimi, juridiniai
ir fiziniai asmenys, planuojantys užsiimti ūkine veikla, savo lėšomis nustato,
apibūdina ir įvertina planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį aplinkai,
parengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją ir teikia ją poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviams įstatymų nustatyta tvarka. Pastarojoje
nuostatoje vartojama sąvoka „ūkinė veikla“ yra apibrėžiama to paties įstatymo
1 straipsnio 12 punkte ir yra suprantama kaip ūkinė ir kitokia veikla, kuri turi
ar gali turėti įtakos aplinkai, t. y. neabejotinai apima ir nagrinėjamoje byloje
aptariamą ūkinę veiklą – sąvartyno kaip įrenginio eksploatavimą, atliekų jame
šalinimą.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir
šio proceso dalyvių tarpusavio santykius tuo metu, kai buvo atliekamas
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minėtos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, reglamentavo Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
(2000 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. VIII-1636 redakcija). Vadovaujantis šio
įstatymo nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvis – atsakinga
institucija (nagrinėjamu atveju – Aplinkos ministerija), išnagrinėjusi poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas
dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių bei argumentuotą
visuomenės pasiūlymų įvertinimą, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo
dienos priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla atsižvelgiant
į jos pobūdį ir poveikį aplinkai leistina pasirinktoje vietoje (Poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 10 str. 1 d. (2000 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. VIII-1636
redakcija). Vadovaujantis to paties straipsnio 4 dalimi (2000 m. balandžio 18 d.
įstatymo Nr. VIII-1636 redakcija), jei atsakinga institucija priima sprendimą,
kad planuojama ūkinė veikla dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai
pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma.
Pastebėtina, jog iš esmės analogiškos nuostatos atitinkamai buvo įtvirtintos ir
ginčijamo TIPK leidimo išdavimo metu galiojusio Poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 10 straipsnio 1 ir 6 dalyse (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258
redakcija).
Analizuojant paminėtas įstatymo nuostatas, akivaizdu, jog teigiamas PAV
sprendimas yra viena iš būtinų sąlygų ūkinei veiklai, kuriai būtinas poveikio
aplinkai vertinimas, pradėti vykdyti pasirinktoje vietoje.
Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalis (2005 m. kovo 24 d.
įstatymo Nr. X-147 redakcija) nustato, jog juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš
pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą,
privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Imperatyvus
reikalavimas turėti leidimą byloje aptariamai veiklai įstatymų leidėjo yra
įtvirtintas Atliekų tvarkymo įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo
Nr. IX-2214) 6 straipsnio 1 dalyje. Paminėtina, jog pastarojoje nuostatoje
vartojamos sąvokos „leidimas“ apibrėžimas yra pateikiamas to paties įstatymo
2 straipsnio 23 dalyje ir yra suprantamas kaip taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka. Reikalavimą turėti leidimą sąvartyno eksploatavimui
ginčijamo TIPK leidimo išdavimo metu nustatė ir Atliekų sąvartynų įrengimo,
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro
2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444, 49 punktas (2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymo Nr. D1-672 redakcija).
Iš paminėtų nuostatų matyti, jog tais atvejais, kai yra būtina atlikti
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planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, siekiant pradėti
vykdyti pastarąją ūkinę veiklą yra reikalingas tiek teigiamas PAV sprendimas,
tiek TIPK leidimas. Pastarųjų administracinių aktų tarpusavio santykis yra
atskleidžiamas ginčijamo TIPK leidimo išdavimo metu galiojusioje Aplinkos
apsaugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje, imperatyviai nustačiusioje, jog
sprendimas dėl veiklos galimumo yra privalomas institucijai, išduodančiai
leidimus ūkinei veiklai.
Paminėtina ir tai, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, atnaujinimo ir pakeitimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro
2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1330 redakcija, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2007 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. D1-18, galiojusi ginčijamo leidimo išdavimo metu; toliau – ir
TIPK taisyklės), nustatė, jog rengiant paraišką TIPK leidimui gauti gali inter
alia būti naudojami poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (18 p.), jog šie
dokumentai yra naudojami rengiant TIPK leidimą (39.4 p.). Be to, TIPK
taisyklių 5 priedo 41.3 punktas, kaip vieną iš privalomų TIPK leidimo priedų,
numatė Aplinkos ministerijos ar RAAD sprendimo dėl planuojamos ūkinės
veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (jei toks buvo atliktas) originalą
ar jo patvirtintą nuorašą.
Sisteminiu, teleologiniu, lingvistiniu, loginiu teisės aiškinimo metodu
analizuojant paminėtas teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą,
jog TIPK leidimas pradėti vykdyti ūkinę veiklą, kai yra būtinas šios veiklos
poveikio aplinkai vertinimas, gali būti išduodamas tik esant teigiamam
PAV sprendimui. Pabrėžtina ir tai, jog įstatymų leidėjo įtvirtinta imperatyvi
nuostata, jog PAV sprendimas yra privalomas institucijai, išduodančiai
leidimus ūkinei veiklai, reiškia ne tik tai, jog leidimas ūkinei veiklai, inter alia
TIPK leidimas, neišduodamas, jei nusprendžiama, jog planuojamos ūkinės
veiklos vykdymas pasirinktoje teritorijoje neleistinas, bet ir tai, jog toks
leidimas negali būti išduodamas, kuomet PAV sprendimo galiojimo terminas
yra pasibaigęs tais atvejais, kai dėl veiklos, kuriai pradėti vykdyti prašoma
išduoti TIPK leidimą, apskritai yra būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą.
Pastarąją išvadą, teisėjų kolegijos nuomone, pagrindžia aplinkybė, jog
įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas nėra
savitikslis. Tai rodo poveikio aplinkai vertinimo objektas, kuris suprantamas
kaip planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos
vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, bei šio proceso tikslai:
1) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos
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ūkinės veiklos poveikį žmonėms, gyvūnijai ir augalijai; dirvožemiui, žemės
paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir
biologinei įvairovei; materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros
vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai; 2) sumažinti
planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį žmonėms ir kitiems šio
straipsnio 1 punkte išvardytiems aplinkos komponentams ar šio poveikio
išvengti; 3) nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla įvertinus jos pobūdį ir poveikį
aplinkai leistina pasirinktoje vietoje (Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
(2000 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. VIII-1636 redakcija) 3 str. 1 d., 4 str.). Iš
paminėto akivaizdu, jog esminę reikšmę, atliekant poveikio aplinkai vertinimą,
turi aplinkos elementai, kurie paprastai nėra statiški ir nuolat kinta. Todėl
įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas yra
vertintinas, kaip siekis užtikrinti, jog prieš pradedant vykdyti atitinkamą ūkinę
veiklą, bus atsižvelgta į aktualias aplinkos elementų (komponentų) savybes,
tam, kad planuojama ūkinė veikla turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį
aplinkai bei kad būtų galima pasirinkti kiek įmanoma efektyvesnes priemones
šiam poveikiui sumažinti. Savo ruožtu, pastarosios aplinkybės įgalina teigti,
kad teigiamas PAV sprendimas, kurio galiojimo terminas pasibaigė, negali
būti prilyginamas galiojančiam teigiamam sprendimui, nes tai ne tik reikštų,
kad įstatymų leidėjas šį terminą nustatė be reikalo, bet ir būtų paneigta pati
poveikio aplinkai vertinimo ir PAV sprendimo paskirtis.
Vertinant pirmosios instancijos teismo išvados, kad TIPK leidimui
išduoti pakanka per teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminą pateikti
paraišką šiam leidimui, pagrįstumą, pažymėtina, jog tokios nuostatos
galiojančiuose teisės aktuose nėra ir pirmosios instancijos teismas jos
nenurodė. Be to, teisės inter alia eksploatuoti aptariamą įrenginį ir vykdyti
nagrinėjamą ūkinę veiklą įgijimo pradžia yra siejama su TIPK leidimo
išdavimu, nebent šiame leidime būtų nustatyta kita (vėlesnė) data. Taigi
vien tik paraiškos TIPK leidimui gauti pateikimas kompetentingoms
institucijoms nereiškia teigiamo PAV sprendimo ar jo dalies galutinio ir
visiško įgyvendinimo, nes TIPK leidimas gali būti ir neišduodamas (žr., pvz.,
TIPK taisyklių, galiojusių ginčijamo leidimo išdavimo dieną, 48 p.), vien tik
paraiškos pateikimas teisės vykdyti ūkinę veiklą dar nesuteikia. TIPK leidimas
išduodamas sudėtingos administracinės procedūros metu, į kurią įtraukiama
visuomenė, taip pat gali būti įtraukiamos kitos kompetentingos institucijos.
Dėl šių priežasčių įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo PAV sprendimo
galiojimo terminas tampa nebeaktualus ne kreipusis į kompetentingas
institucijas dėl teisės vykdyti ūkinę veiklą, dėl kurios buvo priimtas teigiamas
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PAV sprendimas, bet TIPK leidimo išdavimu įgijus teisę pradėti vykdyti
(įgyvendinti) teigiamame PAV sprendime numatytą ūkinę veiklą. Tokia išvada
darytina sisteminiu ir kitais teisės aiškinimo metodais analizuojant tiek byloje
aptariamo teigiamo PAV sprendimo priėmimo, tiek ginčijamo TIPK leidimo
išdavimo metu galiojusias Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas, iš
kurių matyti, jog įstatymų leidėjas pareigą atlikti poveikio aplinkai vertinimą
ar (ir) atranką dėl minėto vertinimo privalomumo iš esmės numato dviem
atvejais – kai yra planuojama vykdyti naują ūkinę veiklą arba kai yra keičiama
ar išplečiama jau vykdoma ūkinė veikla. Nagrinėjamos bylos kontekste tai
reiškia, jog galiojančio teigiamo PAV sprendimo, vykdant byloje aptariamą
ūkinę veiklą, nereikėtų tik tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka TIPK
leidimas yra gautas ir, atitinkamai, teisė eksploatuoti įrenginį ir vykdyti ūkinę
veiklą jau yra įgyta. Savo ruožtu, kol atitinkamai veiklai būtinas TIPK leidimas
negautas, asmuo negali įgyti teisės eksploatuoti įrenginį ir vykdyti ūkinę
veiklą vien tik teigiamo PAV sprendimo pagrindu, dėl ko negali ir reikalauti,
kad TIPK leidimas būtų išduodamas pagal paraiškos pateikimo dieną buvusią
situaciją – ar yra reikiamos sąlygos leisti vykdyti atitinkamą veiklą (išduoti
TIPK leidimą), nesant kitokio teisinio reguliavimo, turi būti vertinama ne
pagal paraiškos pateikimo momentu buvusią padėtį, bet pagal aptariamos teisės
suteikimo dieną buvusią situaciją.
Minėta išvada, teisėjų kolegijos vertinimu, teisėtų lūkesčių nepažeidžia,
nes suinteresuoti asmenys negali turėti teisės normomis pagrįsto lūkesčio,
kad pasibaigus teigiamo PAV sprendimo galiojimui, bet dar galutinai neįgijus
teisės visa apimtimi vykdyti PAV sprendime įvertintą veiklą, jie galės įgyti
šią teisę nepaisant to, kad teigiamas PAV sprendimas nebegalioja ir jiems
pozityvių teisinių pasekmių sukelti nebegali. Pirmosios instancijos teismo
nurodytos aplinkybės, susijusios su ginčo įrenginio statybos užbaigimu, taip
pat neturi lemiamos reikšmės, nes statinio pastatymas pats savaime nesuteikia
teisės vykdyti ūkinę veiklą. Suinteresuotas asmuo neabejotinai žino, kiek
laiko galioja teigiamas PAV sprendimas, todėl turi galimybes pasverti visą
su tuo susijusią riziką. Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą
nurodomose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose Nr. A63896/2008 ir A17-316/2007 faktinės situacijos nebuvo pakankamai panašios į
šioje byloje nagrinėjamą, todėl remtis procesiniais sprendimais minėtose bylose
nėra pakankamo pagrindo. Be to, minėtuose procesiniuose sprendimuose
analizuota teisės norminių aktų pa(si)keitimo reikšmė anksčiau pradėtoms
procedūroms. Savo ruožtu teigiamas PAV sprendimas nėra norminis teisės
aktas ir jo galiojimo pasibaigimas negali būti prilyginamas teisės normų
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pakeitimui. Apskritai teigiamo PAV sprendimo galiojimas yra akivaizdžiai
terminuotas, todėl jo galiojimo termino pasibaigimas nereiškia, kad atsiranda
kokios nors naujos normos, kurios pradedamos taikyti atgal. Pasibaigus
terminui šis sprendimas paprasčiausiai praranda savo ankstesnę teisinę reikšmę
ir galią, asmenys nebegali juo remtis.
Apibendrinant išdėstytą bei atsižvelgiant į tai, jog PAV sprendimas
yra privalomas TIPK leidimus išduodančiai institucijai, konstatuotina, jog
reikalavimas turėti teigiamą PAV sprendimą sietinas būtent su TIPK leidimo
išdavimo momentu, o ne su paraiškos gauti minėtą leidimą pateikimu. Todėl
nagrinėjamu atveju išduodant TIPK leidimą eksploatuoti įrenginį – sąvartyną,
privalėjo būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir priimtas naujas teigiamas
sprendimas arba priimta atranką atliekančio subjekto išvada dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nebūtinumo.
Kadangi ginčijamas TIPK leidimas buvo išduotas nesant nė vieno iš
minėtų sprendimų, t. y. nebuvo nei galiojančio teigiamo PAV sprendimo, nei
atranką atliekančio subjekto išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
vertinimo nebūtinumo, šis leidimas laikytinas išduotu nepagrįstai. Atsižvelgiant
į PAV sprendimo paskirtį bei į tai, jog TIPK leidimas ūkinei veiklai, kokia yra
nagrinėjamu atveju, negalėjo būti išduodamas, jei nebuvo vieno iš minėtų
sprendimų, šis pažeidimas laikytinas esminiu, todėl ginčijamas TIPK leidimas
naikintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).
VI.
Šiame baigiamajame teismo akte padarytos išvados dėl ginčijamo TIPK
leidimo neteisėtumo negali paneigti ir atsakovo bei trečiųjų suinteresuotų
asmenų argumentai, jog išduodant ginčijamą TIPK leidimą buvo remtasi
poveikio aplinkai ataskaitos medžiaga bei statybos techniniu projektu, kuriame
pateikti detalūs bei patikslinti planuojamos ūkinės veiklos technologiniai
sprendimai.
Šiame kontekste pirmiausia pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju nebuvo
galiojančio PAV sprendimo (išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo nebūtinumo). Todėl tai, kad išduodant ginčijamą leidimą
buvo atsižvelgta į minėtą ataskaitą, neturi įtakos jo teisėtumui, nes, kaip jau
buvo konstatuota šiame baigiamajame teismo akte, ginčijamas TIPK leidimas
negalėjo būti išduotas nesant galiojančio teigiamo PAV sprendimo.
Be to, ginčijamo TIPK leidimo teisėtumui neturi įtakos ir aplinkybė,
jog Statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto
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aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 701 (toliau – ir STR „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“),
pagrindu, siekiant detalizuoti (patikslinti) numatytų poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje sprendinių ir priemonių įgyvendinimą, buvo parengta
statinio projekto aplinkos apsaugos dalis. Sutiktina, jog rengiant statinio
projekto aplinkos apsaugos dalį yra įvertinami visi aplinkos elementai,
kuriems darys poveikį statinyje planuojama ūkinė veikla ir numatomos
priemonės šiam poveikiui sumažinti (STR „Statinio projekto aplinkos apsaugos
dalis“ (su pakeitimais padarytais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-256) 2, 15 p.). Tačiau šiuo atžvilgiu
pastebėtina, jog, skirtingai nuo PAV sprendimo, statinio projekto aplinkos
apsaugos dalies parengimas (teisės aktų nustatytais atvejais) yra būtinas
statybos leidimui gauti, tačiau juo tiesiogiai nesprendžiamas klausimas dėl
ūkinės veiklos – pastatyto ir įrengto sąvartyno eksploatavimo – galimumo
pasirinktoje vietoje, todėl negali pakeisti nagrinėjamu atveju privalomo turėti
teigiamo PAV sprendimo.
Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad teisės aktai nenustato, jog pastačius
statinį ar įrenginį, dėl kurio anksčiau buvo priimtas teigiamas PAV sprendimas,
teigiamas PAV sprendimas yra įgyvendinamas, t. y. tampa neterminuotu arba
nebūtinu gaunant TIPK leidimą minėtam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti.
Teisės aktai taip pat nenustato, kad pastačius statinį ar įrenginį, dėl kurio
anksčiau buvo priimtas teigiamas PAV sprendimas, TIPK leidimas turi būti
išduodamas, nepaisant to, kad teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminas
pasibaigė. Tokios išvados neleidžia daryti ir aplinkybė, jog nagrinėjamu atveju
teigiamas PAV sprendimas apėmė ne tik įrenginio statybą, kaip tokią, bet ir
šio įrenginio eksploatavimą. Šioje byloje, be kita ko, nėra ginčo, kad apskritai
tokio pobūdžio sąvartyne vykdomai veiklai poveikio aplinkai vertinimas buvo
būtinas (t. VI, b. l. 8, 10).
VII.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, daro išvadą, jog
pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas,
reglamentuojančias TIPK leidimo išdavimą. Skundžiamas sprendimas negali
būti pripažintas pagrįstu bei teisėtu, todėl pirmosios instancijos teismo
sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjų
skundas tenkintinas.
Teisėjų kolegija pažymi, kad pripažinus ginčijamą TIPK leidimą
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neteisėtu, t. y. patenkinus pareiškėjų reikalavimą, nėra tikslinga spręsti
klausimo dėl šio leidimo panaikinimo kitais pagrindais, todėl apeliacinio
skundo argumentai likusioje dalyje nenagrinėtini. Atsižvelgiant į tai, kad
egzistuoja pagrindas ginčijamą aktą panaikinti remiantis nacionalinių teisės
normų pažeidimu, šioje byloje nebelieka poreikio kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.
Vis dėlto nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, jog ginčijamo TIPK
leidimo panaikinimas reiškia, jog UAB „VAATC“ netenka teisės eksploatuoti
ginčo įrenginio, inter alia vykdyti Vilniaus apskrities savivaldybėse
susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo, šalinant jas aptariamame
sąvartyne, veiklą (I t., b. l. 37). Neabejotina, jog skubus teismo sprendimo
vykdymas, t. y. ginčijamo TIPK leidimo panaikinimas ir veikiančio sąvartyno,
kuriame šalinamos didžiausioje pagal gyventojų skaičių Vilniaus apskrityje
susidarančios nepavojingos atliekos (kasdien apie 930 tonų (I t., b. l. 39)),
veiklos sustabdymas sukels sunkumų saugiai šalinti susidarančias atliekas,
kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Be to, kaip matyti
iš galiojančių teisės aktų, sąvartynų uždarymas turi būti planuojamas iš
anksto bei atliekamas nustatyta tvarka (žr., pvz., Atliekų sąvartynų įrengimo,
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro
2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444, X skyrius). Šiuo metu galiojančio Atliekų
tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis imperatyviai įpareigoja nutraukti
inter alia atliekų šalinimo veiklą taip, kad jos nutraukimo metu ir po veiklos
nutraukimo neatsirastų neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi
teisėjų kolegijos vertinimu, nedelsiamas sprendimo vykdymas neatitiktų
viešojo intereso dėl tinkamo atliekų šalinimo ir tvarkymo, o dėl didelio
atliekų kiekio kiltų sunkumų, jas šalinant kituose sąvartynuose. Atsižvelgiant
į tai, teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad neatidėliotinas ginčijamo leidimo
panaikinimas galėtų sukelti itin sunkių, neadekvačių ir neproporcingų
pasekmių Vilniaus regionui ir jo gyventojams.
Administracinių bylų teisenos įstatymas expressis verbis nenumato
galimybės atidėti teismo sprendimo vykdymo. Tačiau paminėtina, kad
Vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS444–261/2010 yra nurodęs, jog „sprendžiant
klausimus dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo turi būti
taikomos šiuos klausimus reglamentuojančios Civilinio proceso kodekso
nuostatos“. Teismo sprendimo vykdymo atidėjimo institutą Vyriausiasis
administracinis teismas taikė ir kitose bylose (pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-73/2010; 2010 m. kovo 3 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A444-1593/2010; 2009 m. liepos 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-882/2009). Taigi teisėjų kolegijos manymu,
vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi,
Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, kad teisingumą vykdo tik teismas,
nagrinėjamu atveju yra pagrindas atidėti šio sprendimo vykdymą. Pažymėtina,
jog Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui
inter alia savo iniciatyva spręsti klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo.
Įvertinus paminėtas reikšmingas aplinkybes, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos vertinimu, vienerių metų terminas šiuo metu laikytinas
pakankamu siekiant išspręsti klausimą dėl Vilniaus apskrities savivaldybėse
susidarančių atliekų šalinimo (pvz., naujo TIPK leidimo teisės aktų nustatyta
tvarka išdavimo, atliekų šalinimo kituose sąvartynuose organizavimo ar pan.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjų Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir G. G.
apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 23 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjų skundą tenkinti.
Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento 2007 m. rugsėjo 10 d. taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 panaikinti.
Sprendimo vykdymą atidėti vieneriems metams.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.4.2. Dėl visuomenės narių teisės kreiptis į teismą, remiantis Orhuso
konvencijos 9 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalies nuostatomis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – ir Orhuso
konvencija, Konvencija) 9 straipsnio 2 dalis atitinkamais atvejais gali suteikti
teisę visuomeninei organizacijai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.
Tačiau Konvencijos 9 straipsnio 2 dalis, kaip matyti iš šios Konvencijos
autentiškų tekstų anglų ir prancūzų kalbomis turinio, gali būti tiesiogiai
taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkantiems į Orhuso
konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Savo ruožtu Konvencijos 6 straipsnis
taikytinas priimant sprendimus, ar leisti Konvencijos I priede išvardytas
planuojamos veiklos rūšis (Konvencijos 6 str. 1 d. a p.); taip pat, vadovaujantis
nacionaline teise, sprendimams dėl I priede neišvardytų planuojamų veiklos
rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai. Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai
planuojamai veiklos rūšiai šios nuostatos taikytinos (Konvencijos 6 str. 1 d. b p.).
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punktas nustato, jog Konvencijos 6 straipsnis
taikytinas priimant sprendimus, ar leisti šios Konvencijos I priede išvardytas
planuojamos veiklos rūšis. Gyvenamųjų namų statyba į Konvencijos I priede
konkrečiai išvardytas veiklos rūšis nepatenka. Tačiau Konvencijos I priedo 20
dalyje nurodyta „bet kokia veiklos rūšis, nenurodyta 1−19 dalyse, tais atvejais,
kai, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, visuomenės dalyvavimas
įgyvendinamas taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą“. Taigi į
Konvencijos I priedo ir, atitinkamai, į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto
bei Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies veikimo sritį gali patekti ir tokia veikla,
kuriai pagal nacionalinę teisę numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra,
teisė dalyvauti kurioje suteikiama ir visuomenei. Todėl šiuo požiūriu gali būti
aktualus ir nacionalinis teisinis reguliavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalis, nustatanti, kad „nepažeidžiant šio
straipsnio 1 ir 2 dalyse minimų peržiūros procedūrų, kiekviena Šalis užtikrina,
kad visuomenės nariai, atitinkantys nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus,
jeigu tokie yra, galėtų pasinaudoti administracinėmis arba teisminėmis
procedūromis privačių asmenų ir valstybės institucijų, pažeidžiančių su aplinka
susijusias nacionalinės teisės nuostatas, veiksmams arba neveikimui užginčyti“,
neturi tiesioginio poveikio. Ji pati savaime ir tiesiogiai nesuteikia asmenims
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teisės kreiptis į teismą. Taigi teisę į teisminę gynybą klausimais, patenkančiais į
Konvencijos 9 straipsnio 3 dalies veikimo sritį, pareiškėjas turi įgyvendinti pagal
nacionalinės teisės normas. Tačiau aiškindamas šias normas teismas, be kita ko,
turėtų atsižvelgti į minėtos Konvencijos normos paskirtį ir Konvencijos tikslus.
Administracinė byla Nr. A556-393/2010
Procesinio sprendimo kategorija 13.2; 13.2.3; 14.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gruodžio 9 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos
pirmininkas), Stasio Gagio, Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus
(pranešėjas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Liudvikui Ragauskiui, Jūratei Markevičienei ir
Pauliui Markevičiui,
atsakovo atstovui Ledai Žilinskienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2007 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ skundą atsakovui
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems
asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Erama“, uždarajai akcinei bendrovei
,,Amžinoji atmintis“, V. A., D. B., A. B., A. B., S. C., L. Č., A. C., A. Č., A.
L., V. D., O. D., V. J., J. G., uždarajai akcinei bendrovei ,,Henlys group“, J.
H., A. J., R. J., T. K., K. P. M. K., R. K., uždarajai akcinei bendrovei ,,Metalo
eksporto centras“, R. P., T. R., uždarajai akcinei bendrovei ,,Sampo lizingas“,
E. S., uždarajai akcinei bendrovei ,,SEB VB Lizingas“, A. S., N. Š., I. Š., H.
Š., architekto V. Š. projektavimo firmai, A. V., A. V., A. V., A. Ž. dėl statybos
leidimo panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ (toliau –
ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą
ir prašė panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą
statiniui adresu (duomenys neskelbtini); panaikinti projektavimo sąlygų
sąvadą, kurio pagrindu buvo rengiamas statybos projektas ir išduotas statybos
leidimas Nr. (duomenys neskelbtini); panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės
Nuolatinės statybos komisijos protokolinį nutarimą rekomenduoti išduoti
statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini).
Pareiškėjas paaiškino, kad statybos leidimas Nr. (duomenys neskelbtini)
yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus
bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB. Sklype (duomenys
neskelbtini) trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei
(toliau – ir UAB) ,,Erama“ buvo leista vykdyti daugiaaukštę statybą vietoje šiuo
metu nustatytos mažaaukštės, keisti reljefą, mažinti želdinių plotus, atlikti kitus
žalingus aplinkai veiksmus. Statybos leidimas išduotas be galiojančio detaliojo
plano, pažeidžiant aukštingumą ir užstatymo plotą reglamentuojančius teisės
aktus, apie planuojamas statybas neinformavus visuomenės ir pareiškėjo.
Pareiškėjo teigimu, Vilniaus miesto savivaldybė neįregistravo Žvėryno rajono
plano nustatyta tvarka, o savivaldybės taryba nėra patvirtinusi šio plano
galiojimo. Be to, pareiškėjo teigimu, Žvėryno rajono planas yra moraliai
pasenęs, neatitinkantis Vilniaus miesto bendrojo plano, galiojančių Lietuvos
Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos direktyvų.
Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į
pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
Atsakovas paaiškino, kad atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktiką (administracinės bylos Nr. A7-720/240, Nr. A8988/2004), kurioje kartu pabrėžiama, jog teisės, kuri ginama teismine tvarka,
apimtis savo ruožtu apibrėžia ir bylos nagrinėjimo ribas, šioje administracinėje
byloje nagrinėtini ne visi pareiškėjo skunde nurodyti argumentai, o tik tie,
kurie pažeidžia konkrečias teisės aktuose įtvirtintas pareiškėjo teises ar viešąjį
interesą aplinkosaugos srityje bei yra pagrindžiami objektyvaus pobūdžio
įrodymais arba įrodymais, paremtais specialiomis žiniomis, patvirtinančiais
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realų žalingą arba kenksmingą poveikį teisės aktų nustatyta tvarka ginamoms
jo teisėms ar viešajam interesui. Atsakovo nuomone, šiuos reikalavimus
atitinkančių argumentų pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno
bendruomenė” skunde iš esmės nenurodo, nes pateikiami argumentai
arba yra grindžiami viešuoju interesu ne aplinkosaugos srityje, kurioje
teisę jį ginti visuomeninėms organizacijoms suteikia Konvencija dėl teisės
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (detaliojo plano nebuvimas ar
jo negaliojimas, neatsižvelgimas į statybos techninių reglamentų nuostatas
ir pan.), arba yra grindžiami subjektyviais tam tikrų aplinkybių vertinimais,
o ne Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka teikiamais
įrodymais (ginčijamu 2005 m. rugpjūčio 10 d. statybos leidimu Nr. (duomenys
neskelbtini) leistų vykdyti statybų žalingas ir kenksmingas poveikis Žvėryno
gyventojų gyvenimo kokybei ar gyvenimo sąlygoms, teisės aktų nustatytų
triukšmo ir užterštumo normų viršijimas, neleistinas želdynų naikinimas
ar menkinimas ir pan.). Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto
valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano
patvirtinimo” buvo patvirtinti Žvėryno rajono (seniūnijos ribose) planas ir
jo sudėtyje parengti Žvėryno rajono teritorinio zonavimo schema, Žvėryno
rajono funkcinio zonavimo planas su inžinerinių tinklų plėtojimo bei
transporto sprendimo schemomis ir Žvėryno rajono žemės sklypų nužymėjimo
schema su veiklos sklypuose reglamentavimu. Minėtas Žvėryno rajono
planas buvo nustatyta tvarka įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų
valstybės registre, registro Nr. (duomenys neskelbtini). Žvėryno rajono planas
įregistruotas kaip detalusis planavimo dokumentas (DP), bylos Nr. (duomenys
neskelbtini), inv. Nr. (duomenys neskelbtini), registracijos Nr. (duomenys
neskelbtini). Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkio Nr. 82V
2 punkte nustatyta, kad Žvėryno rajono plano įgyvendinimas bei tolesnis
projektavimas turi būti vykdomas pagal išdėstytą priede tvarką. Todėl, kaip
nurodė atsakovas, šis Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu
Nr. 82V patvirtintas ir nustatyta tvarka įregistruotas Žvėryno rajono planas
yra pagrindas vykdyti statinio projektavimo darbus pagal šiame teritorijų
planavimo dokumente nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.
Vadovaujantis 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Teritorijų planavimo
įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo
taisyklių 17 punktu, detalieji planai nerengiami, kai statant statinius žemės
sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas yra nekeičiamas. Kiekvienu konkrečiu
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atveju savivaldybės institucija, išnagrinėjusi turimus teritorijų planavimo
ir kitus dokumentus, sprendžia, ar numatytai veiklos programai realizuoti
(tęsti) būtinas detalusis planas (jo keitimai), ar gali būti rengiamas statybos
ar kitokios veiklos projektas. Atsakovas nurodė ir tai, kad Vilniaus miesto
tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtintas Vilniaus
miesto bendrasis planas žemės sklypui (duomenys neskelbtini), nustato
visuomeninį naudojimo būdą, kuriame galima daugiaaukštė ar mažaaukštė
gyvenamoji statyba, o Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu
Nr. 82V patvirtintas Žvėryno rajono planas numato daugiaaukštį gyvenamąjį
naudojimo būdą. Pagal Vilniaus miesto tarybos 1998 m. vasario 4 d. sprendimu
Nr. 127 patvirtintą Vilniaus miesto Žvėryno seniūnijos želdynų plėtojimo
schemą sklypas (duomenys neskelbtini), nepatenka į Vilniaus miesto tarybos
1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtintame Vilniaus miesto
bendrajame plane ir Vilniaus miesto želdynų plėtojimo schemoje pažymėtą
bendro naudojimo teritoriją, todėl šiam sklypui netaikytinas nei rekreacinis,
nei bendro naudojimo būdas, nei E1 režimas (želdynų išsaugojimas istoriniųkultūrinių ir gamtinių vertybių aplinkoje, išlaikoma jų pirminė išraiška ir
funkcija). Vilniaus miesto Žvėryno rajono želdynų plėtojimo schemoje žemės
sklypui (duomenys neskelbtini), nustatytas kitas – E3 režimas, kas reiškia,
kad paliekami esami želdynai, jų plotas, galimi nedideli (fragmentiniai)
erdvinės ir rūšinės struktūros pakeitimai, sklype pažymėtas vienas esamas
saugotinas medis. Todėl statybos techninis projektas, numatantis pavienių
medžių kirtimą (pagal statinio projekto aiškinamąjį raštą kertami keturi
sklype esantys medžiai: trys klevai ir vienas gluosnis; vienas klevas avarinės
būklės, įskilęs, kitas apkerpėjęs, gluosnis džiūstantis; kiti vertingi medžiai
išsaugomi), suderintą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyriumi, neprieštarauja nurodytam režimui. Atsakovo teigimu,
apie projektuojamą statinį buvo informuoti aplinkinių sklypų savininkai ir
naudotojai – tai patvirtina UAB „Erama“ 2005 m. rugpjūčio 8 d. raštai, taip
pat ir pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“, ką
patvirtina 2005 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. Sd-347. Visuomeninei organizacijai
„Žvėryno bendruomenė“ bei aplinkinių sklypų savininkams ir naudotojams
buvo praneštas projektuojamo statinio aukštis (5 aukštai), užstatymo tankis
(46 procentai), užstatymo intensyvumas (1,5), butų skaičius (44), kiti
projektuojamo statinio duomenys, todėl, pasak atsakovo, pareiškėjo skundo
teiginiai, jog statyba buvo projektuojama bandant nuslėpti ją nuo gyventojų,
nėra pagrįsti. Atsakovas akcentavo, kad 1996 m. sausio 1 d. įsigaliojusio
Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punktas, kurio pagrindu Vilniaus
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miesto taryba 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtino Vilniaus
miesto bendrąjį planą, numatė, jog bendrojo plano sprendiniai nustato
teritorijos naudojimo prioritetus ir vietovių raidos politiką. Pagal Vilniaus
miesto bendrojo plano 2.2.2.4 punktą laikytina, kad Vilniaus miesto bendrojo
plano sprendiniai nustato ne atskirų sklypų, bet teritorijų (didesnių kaip
1 ha), kurioms nustatomi bendri naudojimo būdai ar pobūdžiai, vystymą.
Tokiu būdu pareiškėjo nurodyti strateginiai sprendiniai turi būti taikomi ne
reglamentuojant veiklą sklype, o planuojant teritorijas (kvartalus, rajonus) ir
vertinant šių teritorijų poreikius.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Erama“ atsiliepimu į pareiškėjo
skundą prašė jį atmesti išdėstydamas motyvus, pateiktus atsakovo atsiliepime.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 3 d.
sprendimu pareiškėjo skundą dalyje dėl statybos leidimo Nr. (duomenys
neskelbtini) panaikinimo atmetė, o kitoje dalyje bylą nutraukė.
Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo formuojamą praktiką (administracinės bylos Nr. A311/2004 bei A7-720/2004), pareiškėjas turi teisę šioje nagrinėjamoje byloje
ginti viešą interesą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 3 d. 3 p. ir
Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 str. 1 d.), tačiau tik tiek, kiek
tai susiję su konkrečiais aplinkos elementais: oru, atmosfera, vandeniu,
dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais, biologine įvairove.
Taigi, teismo nuomone, teisės, kuri ginama teismine tvarka, apimtis savo
ruožtu apibrėžia ir bylos nagrinėjimo ribas. Todėl, kaip nurodė teismas,
nagrinėjamoje administracinėje byloje teisiškai reikšmingos yra tos
pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės, kurios yra tiesiogiai susijusios su
ginčijamo akto – statybos leidimo – teisėtumu aplinkosaugos srityje. Teismas
pabrėžė, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalyje
yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad įrodymus pateikia proceso šalis. Todėl,
teismo manymu, pareiškėjas skunde nurodytoms aplinkybėms, susijusioms
su minėtais aplinkos elementais, pagrįsti privalo pateikti atitinkamus
įrodymus. Pareiškėjo keliamas ginčo pobūdis yra susijęs su bylai reikšmingų
aplinkybių nustatymu, kurioms ištirti bei įvertinti yra reikalingos specialios
žinios. Tuo tarpu pareiškėjo skunde nurodyti argumentai dėl tariamų
aplinkosaugos pažeidimų yra bendro pobūdžio, nepagrįsti jokiais objektyvaus
pobūdžio įrodymais arba įrodymais, grindžiamais specialiomis žiniomis,
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patvirtinančiomis realų žalingą arba kenksmingą poveikį jų gyvenimo
kokybei, galimą teisės aktų nustatytą triukšmo ar užterštumo normų viršijimą
ir pan., taip pat nenurodoma, kokie konkrečiai želdynai bus sunaikinti ar
sumenkinti įgyvendinant atsakovo išduotą statybos leidimą, kaip ir kiek tai
paveiks Žvėryno rajono gyventojų gyvenimo sąlygas. Teismas nurodė, kad
pareiškėjui nepateikus objektyvaus pobūdžio įrodymų, kurie patvirtintų
jo teiginius, bei įrodymų, kurie būtų grindžiami specialiomis žiniomis
atitinkamose aplinkosaugos srityse, pareiškėjo pateikiami subjektyvaus
pobūdžio faktinių bylos aplinkybių vertinimai yra nepakankami vertinant juos
įrodymų patikimumo prasme. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad
pareiškėjas skunde nurodytų aplinkybių, reikšmingų aplinkosaugos sričiai,
neįrodė. Visa tai, teismo manymu, suponuoja kitą išvadą, jog pareiškėjo
subjektinė teisė – teisė ginti viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, nepažeista.
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodytos kitos aplinkybės, tokios
kaip išduodant ginčijamą statybos leidimą detaliojo plano nebuvimas ar jo
negaliojimas, neatsižvelgimas į statybos techninių reglamentų nuostatas ir
pan., yra susijusios su administracinių procedūrų viešojo administravimo
srityje pažeidimu, bet ne su pažeidimais aplinkosaugos srityje. Nekonstatavus
pažeidimų aplinkosaugos srityje, pareiškėjo nurodyti pažeidimai nagrinėjamu
atveju reikšmės neturi, kadangi jais pareiškėjo įstatyme numatyta subjektinė
teisė ginant viešą interesą nepažeidžiama. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad
pareiškėjas taip pat savo skunde nurodė, jog jis gina ne tik viešą interesą,
bet ir organizacijos narių teises bei teisėtus interesus. Tačiau, teismo
nuomone, kaip matyti iš skundo, pareiškėjas kreipėsi į teismą užimdamas
proceso šalies (Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 str. 2 d.), o ne
atstovo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 str.) procesinę padėtį.
Tokia procesinė situacija, teismo manymu, yra pagrindas konstatuoti,
kad organizacija, savo narių vardu gindama jų pažeistas teises bei teisėtus
interesus, veikia be teisėto pagrindo, todėl neturi reikalavimo teisės ir jos
skundas atmestinas. Kartu teismas atmetė ir pareiškėjo skundą, paduotą
ginant pačios organizacijos teises ir interesus, t. y. teisę dalyvauti detaliojo
planavimo procese ir viešame detaliojo planavimo dokumentų svarstyme.
Šiuo klausimu teismas nurodė, jog nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas
Žvėryno rajono planas buvo pagrindas vykdyti statinių projektavimo darbus
pagal šiame teritorijų planavimo dokumente nustatytus teritorijų tvarkymo
bei naudojimo režimus. Taigi pareiškėjo teisė dalyvauti detaliojo planavimo
procese ir viešame detaliojo planavimo dokumentų svarstyme pažeista nebuvo.
Dėl kitų pareiškėjo prašymų – panaikinti 2005 m. gegužės 25 d. projektavimo
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sąlygų sąvadą reg. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris išduotas statytojui
UAB „Erama“ namui (duomenys neskelbtini) statyti bei Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos
komisijos protokolinį 2005 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 23 – teismas
konstatavo, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio
1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam
teismui gali būti paduodamas per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo
arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos. Kaip nurodė teismas, byloje terminas skundui
paduoti buvo atnaujintas tik dėl vieno reikalavimo – leidimo panaikinimo.
Pareiškėjas nenurodė jokių priežasčių, dėl ko terminas skundui dėl
projektavimo sąlygų sąvado panaikinimo paduoti yra praleistas. Iš prijungtos
prie nagrinėjamos administracinės bylos kitos administracinės bylos Nr. I‑12514/2006 teismas nustatė, jog pareiškėjas jau 2005 m. lapkričio 1 d. buvo
padavęs analogišką skundą, tačiau dėl šio reikalavimo termino atnaujinti
neprašė. Todėl teismas pareiškėjo skundo šioje dalyje nenagrinėjo kaip paduoto
praleidus nustatytą terminą ir nesant prašymo jį atnaujinti, o bylą šioje dalyje
nutraukė. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad skundžiamu Vilniaus miesto
savivaldybės Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos
2005 m. rugpjūčio 9 d. protokoliniu nutarimu rekomenduota išduoti UAB
,,Erama“ statybos leidimą daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) statybai.
Teismo manymu, šis komisijos sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio ir
jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl nelaikytinas administraciniu teisės
aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme ir nenagrinėtinas
administraciniame teisme.
III.
Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.
Apeliacinį skundą grindė pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei
argumentais, papildomai nurodė šiuos argumentus:
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad
visuomenės nariai turi subjektinę teisę į sveiką ir švarią aplinką (Konstitucijos
19 str. ir 53 str. 3 d., 54 str., Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d.
nutarimas). Kaip nurodoma Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d.
nutarime, aplinka paprastai suprantama kaip gamtoje funkcionuojanti
visuma tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršius ir gelmės, oras,
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vanduo, dirvožemis, augalai, gyvūnai, organinės ir neorganinės medžiagos,
antropogeniniai komponentai ir juos vienijančios natūraliosios bei
antropogeninės sistemos). Todėl statant gyvenamąjį namą ir nesilaikant
statinio statybai keliamų reikalavimų, šalia gyvenančių asmenų subjektinė
teisė į sveiką ir švarią aplinką yra apribota. Atitinkamai nepagrįstu ir neteisėtu
laikytinas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog skunde nurodytos
kitos aplinkybės, tokios kaip išduodant ginčijamą statybos leidimą detaliojo
plano nebuvimas ar jo negaliojimas, neatsižvelgimas į statybos techninių
reglamentų nuostatas ir pan., yra susijusios su administracinių procedūrų
viešojo administravimo srityje pažeidimu, bet ne su pažeidimais aplinkosaugos
srityje. Pareiškėjo manymu, nurodyti viešojo administravimo srities pažeidimai
yra tiesiogiai susiję su aplinka ir aplinkosauga, bei pažeidžia visuomenės teisę
į sveiką ir saugią aplinką, teisę į informaciją apie aplinką bei teisę dalyvauti
priimant spendimus, susijusius su aplinka ir jos planavimu. Vadinasi,
konstatavus pažeidimus aplinkosaugos srityje, minėti pažeidimai nagrinėjamu
atveju yra reikšmingi kaip pažeidžiantys viešąjį interesą ir pareiškėjo
subjektines teises ginant viešąjį interesą.
2. Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog statybos leidimas išduotas be
galiojančio detaliojo plano, bent jau didžiajai sklypo daliai (pietinei). Tačiau
prie bylos prijungtas Žvėryno sklypų planas nebuvo ištirtas ir tinkamai
įvertintas, remiantis specialiomis žiniomis. Nebuvo įvertintas ir statinio
projektas, jo atitikimas galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir pan.
„Žvėryno planas 1995“, kuriuo, išduodamas statybos leidimą, rėmėsi atsakovas,
turi visus specialiojo plano požymius, tačiau neturi požymių, kurie pagal
Teritorijų planavimo įstatymą privalomi detaliajam planui. Todėl toks planas,
vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, nėra ir negali būti
pripažįstamas detaliuoju planu. Šis planas yra žemėvaldos planas – specialiojo
teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis žemės sklypų formavimą,
pertvarkymą, paėmimą, konsolidavimą, taip pat naudojimo sąlygas (tikslinę
paskirtį, apribojimus, servitutus ir pan.), kaip tai numato Teritorijų planavimo
įstatymo 2 straipsnio 53 punktas. Todėl pirmosios instancijos teismo
tvirtinimas, kad šis planas yra detalusis ir papildomo detaliojo plano išduodant
statybos leidimą sklypui (duomenys neskelbtini) nereikėjo, yra neteisėtas
ir nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog tokiems
įrodymams įvertinti būtinas specialisto dalyvavimas, tačiau šių įrodymų netyrė
ir specialisto į bylos nagrinėjimą nekvietė, nors privalėjo tai daryti. Todėl bylai
svarbios aplinkybės liko neišaiškintos.
3. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepagrįstai teigė, kad Vilniaus
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miesto savivaldybė pati nusprendė, jog šiuo atveju papildomo detalaus
planavimo nereikia, nes visais atvejais turi teisę priimti tokį sprendimą,
remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. Dl-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 17 punktu,
kuris nustato, jog kiekvienu konkrečiu atveju savivaldybės institucija,
išnagrinėjusi turimus teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sprendžia, ar
numatytai veiklos programai realizuoti būtinas detalusis planas (ar jo keitimai),
ar gali būti rengiamas statybos ar kitokios veiklos projektas. Tačiau Teritorijų
planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje savivaldybėms tokia teisė nesuteikta.
Pagal teisės aktų hierarchiją poįstatyminis teisės aktas negali prieštarauti
įstatymui. Esant tokiai teisės aktų kolizijai turi būti taikoma aukštesnė –
įstatymo nuostata, nesuteikianti savivaldybėms teisės spręsti, ar numatytai
veiklos programai realizuoti būtinas detalusis planas (ar jo keitimai), ar gali
būti rengiamas statybos ar kitokios veiklos projektas.
Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo
UAB „Erama“ prašė skundą atmesti. Atsiliepimą grindė pirmosios instancijos
teismui išdėstytais motyvais bei argumentais, papildomai nurodė šiuos
argumentus:
1.
Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo
taisyklių 17 punktu, kiekvienu konkrečiu atveju savivaldybės institucija,
išnagrinėjusi turimus teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sprendžia, ar
numatytai veiklos programai realizuoti būtinas detalusis planas (ar jo keitimai),
ar gali būti rengiamas statybos ar kitokios veiklos projektas. Atkreipė dėmesį į
tai, jog būtinybės bei įstatymų reikalavimų rengti naujus teritorijų planavimo
dokumentus nebuvo, todėl ir pareiškėjo teisė dalyvauti detaliajame planavime
nebuvo pažeista.
2. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog viešasis interesas gali būti
pažeidžiamas nuo visuomenės nuslėpus informaciją apie aplinką: išduodant
statybos leidimą, nesurengus detaliojo planavimo, taip pat atėmus iš visuomenės
teisę gauti informaciją bei galimybę dalyvauti priimant sprendimus. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių
teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d.), savo nutartyse ne kartą yra konstatavęs, jog
visuomeninės organizacijos ginti viešąjį interesą aplinkosaugos srityje turi tik
ta apimtimi, kiek konkretūs ginamą viešąjį interesą sudarantys aplinkosaugos
reikalavimai buvo pažeisti, t. y. turi būti įrodyti konkretūs aplinkosaugos
reikalavimų pažeidimai. Be to, pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių
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aplinkosauginių reikalavimų pažeidimų, kurie būtų padaryti išduodant
skundžiamą statybos leidimą bei projektavimo sąlygų sąvadą, t. y. jokie Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, pažeidimai nėra
nurodyti. Galiausiai pareiškėjas nėra pateikęs jokių įrodymų, pagrindžiančių jo
teiginius dėl gyvenamosios aplinkos ir aplinkosaugos pakitimų, pažeidžiančių
visuomenės teisę į sveiką ir saugią aplinką.
3. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog „Žvėryno rajono planas 1995“ neturi
detaliojo plano bruožų. Vadovaujantis iki 1996 m. sausio 1 d. galiojusiais
Lietuvos Respublikos teritorinio planavimo laikinaisiais nuostatais, detaliųjų
planų sąvokos apskritai nebuvo, o projektavimas ir statybos leidimų išdavimas
vyko remiantis specialiais planais, kurie atitiko detaliųjų planų rengimo tikslus.
Pagal 1996 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Teritorijų planavimo įstatymą, specialiųjų
planų tikslas buvo reglamentuoti tam tikrų specifinių teritorijų (žemės ūkio
žemės, miškų, vandenviečių, saugomų teritorijų, aplinką teršiančių objektų)
ribas ir tvarkymą, o detalieji planai buvo rengiami kaip pagrindas statinių
projektavimui ir statybai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Žvėryno
rajono planas yra detalusis planas, todėl jo pagrindu galėjo būti išduotas
statybos leidimas Nr. (duomenys neskelbtini) statiniui adresu (duomenys
neskelbtini) statyti.
4. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 61 straipsnio analizę,
specialisto kvietimas suprantamas kaip teisė, bet ne prievolė ir taikytina ne vien
bylą nagrinėjančio teismo, o visų proceso dalyvių atžvilgiu. Dėl šių priežasčių
pareiškėjo teiginys, jog pirmosios instancijos teismas neatliko savo pareigos,
t. y. netyrė įrodymų, yra nepagrįstas ir atmestinas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo T. K. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį
skundą nurodė, kad šis skundas yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.
Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:
1. Namo, esančio (duomenys neskelbtini), statybos metu visi medžiai
buvo aptverti, kad nebūtų sunaikinti ir žala aplinkai nebūtų padaryta.
2. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Erama“ nesumažino želdinių
kiekio, o vietoj krūmų pasodino daug gražių želdinių. Taigi buvusių krūmų
sunaikinimas laikytinas apleistos aplinkos tvarkymu.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 29 d.
nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 3 d.
sprendimą paliko nepakeistą.
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Teismas konstatavo, kad iš pareiškėjo skundo matyti, jog pagrindinis jo
reikalavimas yra panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
išduotą 2005 m. rugpjūčio 10 d. statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini)
statiniui adresu (duomenys neskelbtini). Teismas iš esmės sutiko su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad šios bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pareiškėjo
teisės, kuri yra ginama teismine tvarka, apimtis, t. y. nagrinėjant pareiškėjo
skundą teisiškai reikšmingomis gali būti pripažįstamos ir vertinamos tos
aplinkybės, kurios yra tiesiogiai susijusios su ginčijamo administracinio akto –
statybos leidimo – teisėtumu aplinkosaugos srityje (aplinkybės, kurios
pagrindžia, jog šio administracinio akto priėmimas ir įgyvendinimas gali
neigiamai paveikti atitinkamų aplinkos elementų būklę). Tokia išvada atitinka
tiek Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto bei
56 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiek ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo suformuotą praktiką (žr. 2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A3-11/2004 bei 2004 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A7-720/2004). Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netyrė ir
nevertino tų pareiškėjo skundo argumentų, kuriais buvo teigiama, jog
atsakovas, išduodamas statybos leidimą, pažeidė tam tikras viešojo
administravimo procedūras. Šiuo aspektu taip pat pažymėjo, jog nors
pareiškėjas teigė, kad įgyvendinant ginčijamą statybos leidimą bus keičiamas
reljefas, mažinami želdinių plotai, atliekami kiti žalingi aplinkai (jos
konkretiems elementams) veiksmai, tačiau tokių aplinkybių pareiškėjas
nepatvirtino jokiais objektyviais įrodymais (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 str. 4 d.). Tiek pareiškėjo skunde pirmosios instancijos teismui, tiek
ir apeliaciniame skunde minimi galimi aplinkosaugos reikalavimų pažeidimai
bei grėsmė aplinkos elementams yra grindžiami tik paties pareiškėjo vertinimu,
tuo tarpu keliamo ginčo pobūdis yra susijęs su aplinkybių, kurioms ištirti bei
įvertinti reikalingos specialios žinios aplinkosaugos srityje, nustatymu. Tačiau
tokie įrodymai, patvirtinantys realų žalingą arba kenksmingą ginčijamo
statybos leidimo pagrindu atliekamų statybos darbų poveikį aplinkai
(konkretiems jos elementams), nebuvo pateikti. Teismas atkreipė dėmesį ir į
tai, jog pagal Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos
klausimais (toliau – ir Konvencija) 9 straipsnio 2 dalį, kiekviena šalis,
vadovaudamasi savo nacionaliniais įstatymais, užtikrina, kad atitinkami
visuomenės atstovai, rodantys pakankamą suinteresuotumą, arba, manantys,
kad buvo pažeista kokia nors jų teisė, kai tai kaip būtina sąlyga numatyta šalies
administracinės procesinės teisės normose, turėtų teisę kreiptis dėl priimtų
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sprendimų pakartotinio nagrinėjimo teisme ir (arba) kitoje nepriklausomoje ir
bešališkoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtoje institucijoje, siekiant teisiniu ir
procesiniu požiūriu užginčyti bet kokio sprendimo teisėtumą, veiksmus arba
neveikimą, nepažeidžiant Konvencijos 6 straipsnio nuostatų. Tuo tarpu
Konvencijos 6 straipsnio nuostatos, susijusios su visuomenės dalyvavimu
priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos, taikomos išduodant leidimus
planuojamoms veiklos rūšims, išvardytoms Konvencijos I priede, taip pat gali
būti taikomos ir planuojamos veiklos rūšims, neišvardintoms Konvencijos I
priede, bet galinčioms turėti didelį poveikį aplinkai (Konvencijos 6 str. 1 d. a ir
b p.). Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija atsakovo
išduotą statybos leidimą, kuriuo trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo
suteikta teisė (duomenys neskelbtini), pastatyti vieną daugiabutį gyvenamąjį
namą. Tokie skundžiamu administraciniu aktu (sprendimu) įteisinti statybos
darbai nėra priskiriami prie Konvencijos I priede išvardintų veiklos rūšių, jie
dėl savo lokalaus pobūdžio ir apimties (vieno daugiabučio namo statyba) taip
pat negali būti laikomi veikla, kuri turi didelį poveikį aplinkai, jos elementams.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pagal Konvencijos I priedą, tokia veikla
yra įvairių pramonės bei energetikos objektų statyba bei eksploatavimas,
atliekų tvarkymas, nuotėkų šalinimas, geležinkelio linijų bei oro uostų pakilimo
takų tiesimas, automagistralių ir greitkelių tiesimas, naudingųjų iškasenų
gavyba ir kita panašiu pobūdžiu, apimtimi bei poveikiu aplinkai pasižyminti
veikla. Dėl šios priežasties nėra jokio pagrindo teigti, kad ginčijamu statybos
leidimu gali būti pažeidžiamas viešasis interesas, kurį pagal Konvencijos 9
straipsnio 2 dalies nuostatas pavesta ginti pareiškėjui kaip visuomenės atstovui.
Nors nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas pateikė
prašymą kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu priimti
preliminarų nutarimą dėl klaidingai į lietuvių kalbą išverstų Konvencijos 2
straipsnio 3 dalies a bei c punkte, taip pat Konvencijos 6 straipsnyje vartojamų
sąvokų „kultūros objektai“, „gamtos objektai“ bei „planuojama veikla“
išaiškinimo, tačiau teismas tokį prašymą atmetė. Teismas konstatavo, jog
nagrinėjamoje byloje ginčas dėl pareiškėjo nurodytų Konvencijos sąvokų
„kultūros objektai“ bei „gamtos objektai“ aiškinimo, taip pat dėl sąvokos
„planuojama veikla“ aiškinimo ir taikymo apimties pareiškėjo nurodomu
aspektu, t. y. vertinant, jog Konvencijos lietuviškame vertime vartojama sąvoka
„planuojama veikla“ suteikia visuomenei teisę dalyvauti tik teritorijų
planavimo procese, iš esmės nekyla. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas
atmetė pareiškėjo teiginius, jog ginčijamu statybos leidimu buvo pažeistas
viešasis interesas aplinkosaugos srityje. Kartu teismas pažymėjo, jog nors
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pareiškėjas teigia, kad išduodant ginčijamą statybos leidimą buvo pažeistos jo
teisės dalyvauti teritorijų planavimo procese, tačiau byloje nustatė, kad šis
statybos leidimas buvo išduotas pagal nustatyta tvarka patvirtintą ir
įregistruotą teritorijų planavimo dokumentą – Žvėryno rajono planą,
patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V.
Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 24 d.
nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
taikymo patvirtintiems, pradėtiems ir iki šio įstatymo įsigaliojimo nebaigtiems
rengti teritorijų planavimo dokumentams“ 1.1 punktą, miestų (ar jų dalių),
miestelių ir kaimų (kaimo gyvenviečių) detalieji planai ir projektai, teritorijų
užstatymo projektai ir schemos, bei kiti dokumentai, kuriuose numatytos
teritorijų žemės naudojimo, veiklos joje plėtojimo sąlygos, žemės naudotojų
teisės ir prievolės, yra teritorijų planavimo dokumentai, jeigu jie nustatytąja
tvarka buvo patvirtinti iki Teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo dienos
(t. y. iki 1996 m. sausio 1 d., kuomet įsigaliojo 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų
planavimo įstatymas Nr. I‑1120). Todėl pareiškėjo, kuris kaip visuomeninė
organizacija įsisteigė tik 2002 m. gegužės 17 d., teisė dalyvauti detaliojo
planavimo procese ir viešame detaliojo planavimo dokumentų svarstyme
tvirtinant Žvėryno rajono planą pažeista nebuvo. Dėl kito pareiškėjo skundo
reikalavimo – panaikinti 2005 m. gegužės 25 d. projektavimo sąlygų sąvadą reg.
Nr. (duomenys neskelbtini), kuris išduotas statytojui UAB „Erama“ namui
(duomenys neskelbtini) statyti – teismas konstatavo, jog pareiškėjas yra
praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje
nustatytą terminą šiam administraciniam aktui apskųsti, kadangi
administracinėje byloje Nr. I-125-14/2006 pareiškėjas jau 2005 m. lapkričio 1 d.
buvo padavęs analogišką skundą, tačiau dėl to paties reikalavimo termino
atnaujinti neprašė. Kitas pareiškėjo skundžiamas administracinis aktas –
Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos
komisijos 2005 m. rugpjūčio 9 d. protokolinis nutarimas – yra rekomendacinio
pobūdžio, t. y. juo buvo rekomenduota išduoti UAB ,,Erama“ statybos leidimą
daugiabučio namo (duomenys neskelbtini) statybai, todėl nelaikytinas
administraciniu teisės aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo
prasme ir nenagrinėtinas administraciniame teisme (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 22 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas padarė
išvadą, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o
pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas.
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V.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
2009 m. balandžio 3 d. nutartimi ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto
pagrindu atnaujino procesą administracinėje byloje.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad ABTĮ 153 straipsnio 2 dalimi nustatyta,
kad bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,
procesas gali būti atnaujinamas esant šioje normoje nurodytiems pagrindams.
Pareiškėjas nagrinėjamu atveju prašo atnaujinti procesą dėl to, kad nagrinėjant
bylą bei priimant sprendimą buvo vadovaujamasi netinkamu Orhuso
konvencijos vertimu. Šis neteisingas vertimas buvo ištaisytas ir jo tekstas
paskelbtas 2009 m. sausio 22 d. „Valstybės žiniose“ Nr. 8. ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 10 punktas numato galimybę atnaujinti procesą tuo pagrindu, kad
buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas, jas taikant.
Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. publikuotas Orhuso konvencijos lietuviškas
tekstas iš esmės skyrėsi nuo to, kuriuo vadovavosi teisėjų kolegija, nagrinėdama
bylą, teismas nurodė, kad galima daryti išvadą, jog nagrinėjant bylą galimai
buvo padarytas materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, todėl
procesas šioje byloje atnaujintinas, bylą perduodant Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 159 str. 2 d.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VI.

Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti
apeliacine tvarka. Tai iš esmės reiškia, kad bylą iš naujo apeliacine tvarka
nagrinėjanti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
turėtų atlikti visapusišką pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo
ir pagrįstumo patikrinimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 str.).
Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi
nuostatos, jog bylos, kurioje procesas atnaujintas, ypatybė yra ta, kad
nagrinėjant tokias bylas būtina atsižvelgti į nutartyje atnaujinti procesą
apibrėžtas proceso atnaujinimo ribas (administracinė byla Nr. A1-495/2005, A61144/2006, A5-1198/2006 ir kt.).
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VII.
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio
3 dalyje nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1)
pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba
įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; <...> 3) pagal prokuroro,
administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės
institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų
nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo.
Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“ kreipėsi
į administracinį teismą, nurodydamas, kad gina viešąjį interesą, taip pat savo
ir organizaciją sudarančių narių subjektines teises ir interesus, o būtent –
teisę dalyvauti detaliojo planavimo procese ir viešame detaliojo planavimo
dokumentų svarstyme.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, be kita ko,
teigė, jog kreipėsi į teismą, gindamas jį kaip organizaciją sudarančių narių
subjektines teises ir interesus. Pastebėtina, kad šių teisių ir interesų gynyba
administraciniame teisme gali įgauti įvairias formas. Pirmiausia, organizacijos
narių teisės ir įstatymų saugomi interesai gali būti apginti per pareiškėjui
suteikiamus įgalinimus ginti viešąjį interesą. Tokioje byloje, administracinių
bylų teisenos, t. y. procesiniu požiūriu, organizacija veikia savo vardu
(kaip pareiškėjas), bet iš esmės dėl kitų asmenų (tiek esančių, tiek nesančių
organizacijos nariais), visuomenės (jos dalies) ar valstybės teisėms ir teisėtiems
interesams galbūt padaryto pažeidimo, kurio pašalinimas yra viešojo intereso
reikalas. Tačiau būtina pabrėžti, kad ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte, taip
pat 56 straipsnyje nurodyta, kad asmenų (šiuo atveju pareiškėjo) įgalinimai
(teisė) ginti viešąjį interesą turi būti nustatyti įstatyme. Jei tokia teisė įstatymu
nesuteikta, reiškia, kad asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl viešojo
intereso gynimo, o teismas neturi pareigos nagrinėti tokio pareiškimo. Skundą
(prašymą) tokiu atveju turėtų būti atsisakoma priimti (ABTĮ 4 str. 6 d., 37 str.
2 d. 1 p.), o jei jis jau priimtas – byla nutrauktina (ABTĮ 4 str. 6 d., 101 str.
1 p.). Administraciniams teismams nėra priskirta nagrinėti asmenų, kuriems
įstatymai akivaizdžiai nesuteikia teisės ginti viešąjį interesą, skundų (prašymų)
dėl viešojo intereso gynimo (žr., pvz., pagal analogiją su civiliniu procesu –
Krivka, E. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese: monografija. Vilnius:
Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009, p. 125−126).
Organizacijos narių teisės ir teisėti interesai taip pat gali būti apginti
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jiems administracinių bylų teisenoje dalyvaujant pareiškėjais, tačiau įgaliojant
juos atstovauti tam tikrą organizaciją (asociaciją), jei toks pavedimas
neprieštarauja teisės normoms. Šiuo atveju patys organizacijos nariai (kaip
fiziniai ar juridiniai asmenys) dalyvauja byloje pareiškėjais (procesiniu
požiūriu), o atitinkama organizacija yra tik procesinis jų atstovas. Tačiau
būtina pabrėžti, kad aptariamu atveju teismui turi būti pateikti atstovaujamųjų
įgaliojimai, įforminti įstatymų nustatyta tvarka, kuriais atstovui pavedama
veikti jų (atstovaujamųjų) vardu. Jei skundą (prašymą) suinteresuoto asmens
vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo, skundą (prašymą) atsisakoma
priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.). Jei pastaroji aplinkybė paaiškėja jau iškėlus bylą,
skundas (prašymas) paliekamas nenagrinėtu (ABTĮ 103 str. 3 p.).
Apibendrinant paminėtą, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, šioje
byloje visų pirma reikia patikrinti, ar pareiškėjui kaip asociacijai įstatymu buvo
suteikti įgaliojimai ginti viešąjį interesą.
Šiuo aspektu pastebėtina, kad atsižvelgiant į ABTĮ 162 straipsnio 1 dalyje
numatytas teises, kurias turi teismas, išnagrinėjęs bylą, kurioje procesas buvo
atnaujintas, darytina išvada, kad aplinkybė, ar įstatymai nagrinėjamu atveju
pareiškėjui suteikė teisę ginti viešąjį interesą, turi būti nustatoma įvertinant
ne vėlesnį teisinį reguliavimą nei buvo priimta skundžiama Vyriausiojo
administracinio teismo nutartis. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija šiuo atveju
neanalizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatų,
kurios įsigaliojo nuo 2010 m. birželio 17 d. (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo 1, 7, 8, 9 straipsnių, II skyriaus pavadinimo ir priedo
pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-858 (2010 m. gegužės 28 d.). Jų
taikymas šioje byloje, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, reikštų įstatymo
taikymą atgal. Tam šiuo atveju nėra teisinio pagrindo.
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad nei Asociacijų įstatymas, nei
Statybos įstatymas, nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei kiti Lietuvos
Respublikos įstatymai asociacijai (pareiškėjui) kreipiantis į teismą, taip
pat nagrinėjimo teismuose metu (iki Vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. vasario 29 d. nutarties paskelbimo) nesuteikė teisės ginti viešojo
intereso, skundžiant išduotą statybos leidimą. Šiuo klausimu taip pat
pastebėtina, kad išplėstinė teisėjų kolegija neabejoja, jog pareiškėjas praleido
terminą apskųsti 2005 m. gegužės 25 d. projektavimo sąlygų sąvadą, o
skundžiamas 2005 m. rugpjūčio 9 d. protokolinis nutarimas apskritai
nelaikytinas administraciniu aktu. Juolab kad pastarųjų aktų vertinimas šioje
bylos nagrinėjimo stadijoje reikštų proceso atnaujinimo ribų peržengimą.
Todėl išplėstinė teisėjų kolegija nevertina, ar pareiškėjas turėjo teisę kreiptis
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su skundu dėl viešojo intereso gynimo, ginčijant pastaruosius dokumentus.
Skundas dėl jų pagrįstai atmestas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. vasario 29 d. nutartimi kitais pagrindais, o ne dėl to, kad pareiškėjas
neturėjo teisės ginti viešojo intereso šioje srityje.
Teisę ginti viešąjį interesą pareiškėjas, be kita ko, kildina iš Konvencijos
dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir
teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija,
Konvencija). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi
pozicijos, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis atitinkamais atvejais
gali suteikti teisę visuomeninei organizacijai kreiptis į teismą dėl viešojo
intereso gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-1775/2006 ir
kt.). Tačiau pabrėžtina, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis gali būti
tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam
į Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Tai aiškiai matyti iš Konvencijos
9 straipsnio 2 dalies autentiškų tekstų anglų ir prancūzų kalbomis, kuriais
teismas iš principo ir pirmiausia turi vadovautis, turinio (angl. Each Party shall
<...> ensure that members of the public concerned <...> have access to a review
procedure before a court of law and/or another independent and impartial
body established by law, to challenge the substantive and procedural legality of
any decision, act or omission subject to the provisions of article 6 and, where so
provided for under national law and without prejudice to paragraph 3 below, of
other relevant provisions of this Convention; pranc. Chaque Partie veille <…> à
ce que les membres du public concerné <…> puissent former un recours devant
une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par
loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision,
tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l‘article 6
et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci‑après, des
autres dispositions pertinentes de la présente Convention). Paminėtos pozicijos
laikosi ir Konvencijos priežiūros komitetas, kuris yra nurodęs, kad Konvencijos
9 straipsnio 2 dalis taikytina sprendimams dėl leidimų specifinei veiklai,
kur visuomenės dalyvavimo yra reikalaujama pagal Konvencijos 6 straipsnį
(žr., pavyzdžiui, Konvencijos priežiūros komiteto 2006 m. liepos 28 d. išvadų
ir rekomendacijų 26−27 p. (ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2; prieiga per
internetą: <http://www.unece.org/env/pp/ccDocuments.htm>). Iš esmės
analogiška nuostata išdėstyta ir Konvencijos įgyvendinimo gairėse (The Aarhus
Convention: An Implementation Guide, p. 128; prieiga per internetą: <http://
www.unece.org/env/pp/acig.pdf>).
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Konvencijos 6 straipsnis taikytinas priimant sprendimus, ar leisti
Konvencijos I priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis (Konvencijos 6 str.
1 d. a p.); taip pat, vadovaujantis nacionaline teise, sprendimams dėl I priede
neišvardytų planuojamų veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai.
Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai planuojamai veiklos rūšiai šios nuostatos
taikytinos (Konvencijos 6 str. 1 d. b p.). Konvencijos įgyvendinimo gairėse
nurodoma, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai apibrėžia šio
straipsnio veikimo sritį (The Aarhus Convention: An Implementation Guide, p.
92; prieiga per internetą: <http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf>).
Gyvenamųjų namų statyba į Konvencijos I priede konkrečiai išvardytas
veiklos rūšis nepatenka. Tačiau šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia
dėmesį, kad Konvencijos I priedo 20 dalyje nurodyta „bet kokia veiklos
rūšis, nenurodyta 1−19 dalyse, tais atvejais, kai, vadovaujantis nacionalinės
teisės aktais, visuomenės dalyvavimas įgyvendinamas taikant poveikio
aplinkai vertinimo procedūrą“. Taigi į Konvencijos I priedo ir, atitinkamai,
į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei Konvencijos 9 straipsnio 2
dalies veikimo sritį gali patekti ir tokia veikla, kuriai pagal nacionalinę teisę
numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, teisė dalyvauti kurioje
suteikiama ir visuomenei. Todėl šiuo požiūriu gali būti aktualus ir nacionalinis
teisinis reguliavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vis dėlto byloje nėra nei
įtikinamų argumentų, nei pakankamų įrodymų, kad nagrinėjamos apimties
statybai turėjo būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas pagal Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
Byloje nėra pateikta nei įtikinamų pareiškėjo argumentų, nei pakankamų
įrodymų, kad nagrinėjama veikla pateko į 1-ąjį („Planuojamos ūkinės veiklos,
kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“) ar 2-ąjį
(„Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“) minėto įstatymo (Lietuvos Respublikos
2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) priedus ar dėl kitų
priežasčių turėjo būti vertinama (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 3 str. 3 d. (Lietuvos Respublikos 2005 m. birželio 21 d.
įstatymo Nr. X-258 redakcija). Iš to galima daryti išvadą, kad nagrinėjamas
atvejis nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto veikimo sritį.
Minėta, kad Konvencijos 6 straipsnis, vadovaujantis nacionaline teise,
taip pat taikytinas sprendimams dėl I priede neišvardytų planuojamų veiklos
rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai. Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai
planuojamai veiklos rūšiai šios nuostatos taikytinos (Konvencijos 6 str. 1 d.
b p.). Šioje byloje nėra pateikta nei įtikinamų argumentų, nei pakankamų
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įrodymų, kad pagal nacionalinę (Lietuvos) teisę ginčo gyvenamojo namo
statyba turėtų būti laikoma turinčia didelį poveikį aplinkai. Pastebėtina,
kad ginčo namo statybai ir eksploatavimui nebuvo būtina gauti taršos ir
integruotos prevencijos kontrolės leidimą (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintas Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo
taisykles). Statybos leidimo išdavimo metu šis statinys nebuvo priskirtas
prie visuomenei svarbių statinių (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 4 priedas (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708
redakcija). Iš to išplaukia, kad nagrinėjamas atvejis nepatenka ir į Konvencijos
6 straipsnio 1 dalies b punkto veikimo sritį.
Apibendrindama prieš tai išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų
kolegija daro išvadą, kad šioje byloje pareiškėjas negali grįsti savo teisės ginti
viešąjį interesą, skundžiant išduotą statybos leidimą, Orhuso konvencijos
9 straipsnio 2 dalimi, nes ginčijamas atvejis dėl veiklos pobūdžio ir masto
nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio veikimo sritį.
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalis nustato, kad „be to, ir
nepažeidžiant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimų peržiūros procedūrų,
kiekviena Šalis užtikrina, kad visuomenės nariai, atitinkantys nacionalinėje
teisėje nustatytus kriterijus, jeigu tokie yra, galėtų pasinaudoti
administracinėmis arba teisminėmis procedūromis privačių asmenų ir
valstybės institucijų, pažeidžiančių su aplinka susijusias nacionalinės teisės
nuostatas, veiksmams arba neveikimui užginčyti“. Išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, pastaroji nuostata neturi tiesioginio poveikio. Kitaip tariant, ji pati
savaime ir tiesiogiai nesuteikia asmenims, taip pat ir pareiškėjui, teisės kreiptis į
teismą. Šis klausimas ir toliau turi būti sprendžiamas pagal nacionalinėje teisėje
nustatytus kriterijus, kaip tai ir yra numatyta Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3
dalyje.
VIII.
ABTĮ suteikia teisę asociacijai įstatymų numatytais atvejais ginti viešąjį
interesą (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p.). Tačiau jau buvo minėta, kad nei Asociacijų
įstatymas, nei Statybos įstatymas, nei Teritorijų planavimo įstatymas, nei kiti
Lietuvos Respublikos įstatymai pareiškėjui (asociacijai) kreipiantis į teismą,
taip pat nagrinėjimo teismuose metu (iki Vyriausiojo administracinio teismo
290

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

2008 m. vasario 29 d. nutarties paskelbimo) nesuteikė teisės ginti viešąjį
interesą, skundžiant išduotą leidimą statybai. Dėl anksčiau išdėstytų priežasčių
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi pareiškėjas remtis negali. Taigi
darytina išvada, kad pareiškėjas šiuo atveju neturi įstatyme nustatytos teisės
ginti viešąjį interesą.
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalis tiesiogiai jokių papildomų ar
specifinių teisių pareiškėjui nesuteikia. Teisę į teisminę gynybą klausimais,
patenkančiais į Konvencijos 9 straipsnio 3 dalies veikimo sritį, pareiškėjas
turi įgyvendinti pagal nacionalinės teisės normas. Tačiau šiuo aspektu kartu
būtina pabrėžti, kad aiškinant nacionalinės teisės normas, teismas, be kita
ko, turėtų atsižvelgti į minėtos Konvencijos normos paskirtį ir Konvencijos
tikslus. Konvencijos priežiūros komitetas yra pažymėjęs, kad Konvencijos
9 straipsnio 3 dalies šviesoje vertinant aplinkos organizacijų teisės kreiptis
į teismus kriterijus, atitinkamos nuostatos turi būti skaitomos kartu su
Konvencijos 1−3 straipsniais ir atsižvelgiant į tikslą, atsispindintį Konvencijos
preambulėje – visuomenei, įskaitant organizacijas, turėtų būti sudaryta
galimybė naudotis veiksmingomis teisminėmis priemonėmis ginant jos teisėtus
interesus ir įgyvendinant įstatymus (žr., Konvencijos priežiūros komiteto
2006 m. liepos 28 d. išvadų ir rekomendacijų 34 p. (ECE/MP.PP/C.1/2006/4/
Add.2; prieiga per internetą: <http://www.unece.org/env/pp/ccDocuments.
htm>).
Minėta, kad atitinkamos organizacijos narių teisės ir teisėti interesai
taip pat gali būti apginti jiems administracinių bylų teisenoje dalyvaujant
pareiškėjais ir, jei tai neprieštarauja teisės normoms, įgaliojant (pavedant)
juos atstovauti tam tikrai organizacijai. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu,
juridinis asmuo – asociacija – gali būti procesinis savo narių atstovas, jei tai
neprieštarauja asociacijos įstatams. Tačiau pastaruoju aspektu pastebėtina,
kad pareiškėjas viso proceso šioje byloje metu save nurodydavo kaip vienintelį
pareiškėją, taip pat nepateikė kitų asmenų, kurie galėtų būti pareiškėjais,
įgaliojimų atstovauti juos (veikti jų (kaip pareiškėjų) vardu). Taigi darytina
išvada, kad pareiškėjas šioje byloje procesiniu požiūriu negali atstovauti ir
ginti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Atsižvelgiant į tai,
teismas šioje byloje neturi teisės nagrinėti ir nenagrinėja, ar ginčijamas
statybos leidimas pažeidė kitų asmenų (ne pareiškėjo kaip juridinio asmens
– asociacijos) teises. Pareiškėjas šioje byloje yra tik vienas – visuomeninė
organizacija „Žvėryno bendruomenė“, t. y. juridinis asmuo, kurio teisinė forma
– asociacija.
Vis dėlto būtina pabrėžti, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas
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suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų
saugomas interesas. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos
2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija) buvo nustatyta, kad
skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip
pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių
viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie
mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Šios nuostatos
taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Taigi pareiškėjas kaip
juridinis asmuo (asociacija) turi teisę kreiptis į teismą dėl savo kaip juridinio
asmens (asociacijos) teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat primena, kad vadovaujantis Vyriausiojo
administracinio teismo praktika, sistemiškai vertinant Administracinių bylų
teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 1 punktą ir 3 punktą, 56 straipsnio
1 dalį, darytina išvada, kad tada, kai pareiškėjas reikalavimą grindžia savo
privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas
kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies tvarka,
gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų
saugomą interesą. Tais atvejais, kai pareiškėjas savo skundą grindžia tuo,
kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, vertintina,
kad pareiškėjas kreipėsi į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo
5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 dalies pagrindu, gindamas
viešąjį interesą. Asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas yra
visų pirma konkretaus asmens vertybė, ji yra reikšminga, reikalinga, vertinga
konkrečiam teisės subjektui. Galima situacija, kad asmens subjektinė teisė
ar įstatymo saugomas interesas bus akumuliuota tam tikru mastu su tuo, kas
reikšminga, reikalinga, vertinga ne tik konkrečiam subjektui, bet ir visuomenei
ir jos daliai; o asmuo, teisme apgindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo
saugomą interesą, tuo pačiu tam tikru mastu turėtų įtakos viešojo intereso
apsaugai. Tačiau negalima teigti, kad esant tokioms aplinkybėms asmuo
praranda teisę kreiptis į teismą gindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo
saugomą interesą, kadangi tai nėra nustatyta įstatymu (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A3-64/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 11). Todėl ta aplinkybė,
kad pareiškėjui įstatymai nagrinėjamu atveju nesuteikė teisės ginti viešojo
intereso, skundžiant ginčijamą statybos leidimą, nereiškia, kad jis negali ginti
savo kaip juridinio asmens (asociacijos) teisių ir įstatymų saugomų interesų,
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net jei šių teisių ir įstatymų saugomų interesų gynyba turi tam tikrų viešojo
intereso gynimo požymių (aspektų).
IX.
Pareiškėjas savo teisių ir įstatymų saugomų interesų pažeidimus iš esmės
grindžia tuo, kad, pasak jo, išdavus statybos leidimą, buvo paneigta (pažeista)
visuomenės, taip pat pareiškėjo kaip asociacijos, teisė dalyvauti (detaliojo)
teritorijų planavimo procese ir viešame (detaliojo) planavimo dokumentų
svarstyme (I t., b. l. 1, II t., b. l. 81, III t., b. l. 11). Kitaip tariant, pareiškėjas
mano, kad statybos leidimas nagrinėjamu atveju galėjo būti išduotas tik
patvirtinus naują detalųjį planą, kurio rengime būtų galėjusi dalyvauti ir
suinteresuota visuomenė, o Žvėryno rajono plano, patvirtinto Vilniaus miesto
valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V, nepakako, kad būtų galima
išduoti ginčijamą statybos leidimą, šiam tikslui jis buvo netinkamas.
Pastebėtina, kad Konvencija nenustato, kokiais atvejais, prieš išduodant
statybos leidimą, privalo būti rengiamas atitinkamas detalusis planas ir kokie
teritorijų planavimo dokumentai turi būti parengti ir yra pakankami, kad būtų
išduotas statybos leidimas. Taigi klausimas, ar šiuo atveju, prieš išduodant
ginčijamą statybos leidimą, turėjo būti parengtas atitinkamas detalusis planas,
ar ginčijamo statybos leidimo išdavimui pakako Žvėryno rajono plano, ar šiam
tikslui jis buvo tinkamas, pagal savo turinį ir pobūdį iš esmės yra nacionalinės
teisės (pirmiausia Teritorijų planavimo įstatymo, taip pat Statybos įstatymo)
aiškinimo ir įrodymų vertinimo klausimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad procesas šioje byloje buvo
atnaujintas ne dėl nacionalinių teisės aktų galbūt netinkamo taikymo ar
netinkamo faktinių aplinkybių nustatymo ir teisinio įvertinimo. Todėl šioje
stadijoje, nagrinėdamas bylą po proceso atnaujinimo, teismas negali vertinti
ginčijamo statybos leidimo išdavimo teisėtumo nacionalinės teisės ar įrodymų
įvertinimo tinkamumo požiūriu. Tai lemia, kad aukščiau paminėti klausimai
(ar turėjo būti rengiamas naujas detalusis planas, ar Žvėryno rajono planas
buvo pakankamas ir tinkamas ginčijamo statybos leidimo išdavimui), taip pat
kiti nacionalinės teisės taikymo ir įrodymų vertinimo klausimai šioje stadijoje
negali būti nagrinėjami iš naujo. Pareiškėjas taip pat nepateikė aiškių ir
įtikinamų argumentų, kad būtent dėl netinkamo Orhuso konvencijos vertimo
į lietuvių kalbą (dėl ko ir buvo atnaujintas procesas) šiuo atveju galėjo būti
priimtas neteisingas sprendimas. Akivaizdu, kad jis buvo informuotas apie
rengiamas (projektuojamas) statybas (žr. pareiškėjo 2004 m. rugpjūčio 22 d.
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raštą). Be to, Žvėryno rajono planas buvo patvirtintas Vilniaus miesto valdybos
1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V, t. y. kai pareiškėjas dar nebuvo įsteigtas
kaip juridinis asmuo. Todėl pareiškėjas negalėjo įgyti jokių teisių, kurios galėtų
kilti iš minėto teritorijų planavimo dokumento (pa)rengimo, ir, atitinkamai,
tokios jo teisės, priimant skundžiamą statybos leidimą, objektyviai negalėjo
būti pažeistos. Taip pat pastebėtina, kad Orhuso konvencija tuo metu (1995 m.)
ne tik nebuvo įsigaliojusi Lietuvoje, bet ir apskritai dar nebuvo pasirašyta.
Apibendrindama prieš tai išdėstytus argumentus ir aplinkybes, išplėstinė
teisėjų kolegija, atsižvelgdama į proceso atnaujinimo nutartimi apibrėžtas ribas,
sprendžia, kad išanalizavo Konvencijos nuostatas, kurios šiuo atveju galėtų
būti aktualios, ir nenustatė, kad dėl to būtų pagrindas panaikinti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartį. Nutartis
paliktina nepakeista.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šioje nutartyje pateikti
išaiškinimai iš dalies keičia, išplėtoja ir papildo ankstesnę Vyriausiojo
administracinio teismo praktiką dėl asociacijų teisės kreiptis į teismą
aplinkos srityje. Tai daroma siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sudarytų
tarptautinių sutarčių tinkamą taikymą ir aiškinimą, tiksliau apibrėžti
suinteresuotos visuomenės galimybes ginčyti administracinius aktus aplinkos
srityje. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai yra konstituciškai
pagrįsta ir pateisinama.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1
dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atmesti pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“
prašymą.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartį
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.5. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.5.1. Dėl įvaikio teisės atkurti nuosavybės teises po jo tėvo pagal kilmę
mirties
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatyme nėra nustatyta, kad įvaikis turi teisę atkurti nuosavybės
teises į tėvų pagal kilmę nuosavybę. Nesant specialaus teisės akto, nustatančio
įvaikio teisę į nuosavybės atkūrimą pagal kilmę, taikytina Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 5.11 straipsnio 3 dalis. Remiantis šiuo teisiniu reguliavimu,
pareiškėjas (įvaikis) neturi teisės į nuosavybės teisių atkūrimą po jo tėvo pagal
kilmę ar kitų aukštutinės linijos giminaičių pagal kilmę, mirties.
Administracinė byla Nr. A261-616/2010
Procesinio sprendimo kategorija 11.2; 11.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. rugsėjo 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir
Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjui J. M. ir jo atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo J. M. prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo,
trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko
administracijos teisių perėmėja).
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

J. M. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas atnaujinti terminą pateikti prašymą bei
nuosavybės ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, siekdamas atkurti
nuosavybės teises į A. M. iki 1940 m. nacionalizacijos asmeninės nuosavybės
teise valdytą 3,31 dešimtinę žemės, buvusią Švenčionių apskrityje, (duomenys
neskelbtini) valsčiuje, (duomenys neskelbtini) kaime.
Pareiškėjas nurodė, kad jo senelė A. M., gim. (duomenys neskelbtini),
iki 1940 m. nacionalizacijos valdė žemę, buvusią Švenčionių apskrityje
(duomenys neskelbtini) valsčiaus (duomenys neskelbtini) kaime. Gimimo
liudijime tėvais įrašyti P. M. ir jo sutuoktinė E. M. nebuvo tikri jo biologiniai
tėvai. Pareiškėjas iš kaimynų ir draugų atsitiktinai sužinojo, jog jo biologiniai
tėvai J. M. ir T. P. buvo partizanai, juos persekiojo valdžia, todėl norėdami
apsaugoti savo naujagimį, jie atidavė pareiškėją auginti Ignalinos rajono
(duomenys neskelbtini) kaime gyvenantiems sutuoktiniams P. ir E. M. Valdžiai
buvo paaiškinta, jog berniukas yra rastas pamestinukas, todėl buvo leista
vaiką registruoti J. M. ir šiuo pagrindu buvo išduotas gimimo liudijimas,
nurodantis J. M. tėvu P. M. ir motina E. M. 2006 m. spalio 19 d. Vilniaus
miesto 1 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-9769-129-2006
buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjo biologiniai
tėvai buvo J. M. ir T. P. Teismui 2006 m. nustačius anksčiau minėtą juridinę
reikšmę turintį faktą, pareiškėjas su sutuoktine ėmė domėtis protėviams
priklausiusia nuosavybe. 2007 m. kreipėsi į Lietuvos centrinį archyvą, iš kurio
gavo 2007 m. rugsėjo 19 d. pažymą apie nuosavybę. Pareiškėjas Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo
(toliau – ir Atkūrimo įstatymas) nustatytais terminais neturėjo objektyvios
galimybės pateikti prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir nuosavybės faktą
bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų, kadangi nežinojo apie savo
biologinius tėvus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko
administracija atsiliepime į prašymą nurodė, kad pareiškėjo J. M. nurodyta
vietovė Švenčionių apskrityje, (duomenys neskelbtini), pagal dabartinį
administracinį teritorinį suskirstymą yra Ignalinos rajone.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 29 d.
sprendimu pareiškėjo J. M. prašymą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas pažymėjo, kad ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalys. Svarbiomis priežastimis teismas gali
pripažinti objektyvias, nuo pareiškėjų valios nepriklausančias aplinkybes,
sutrukdžiusias pretendentui laiku kreiptis dėl nuosavybės teisių į žemę
atkūrimo. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis
pagrindą praleistą įstatymo terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik
įstatymo nustatyto termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios
kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą įgyvendinti savo
teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Tokios aplinkybės, kurios
asmeniui objektyviai sutrukdė realizuoti savo subjektines teises, nors jis
savo valiniais veiksmais siekė šių teisių realizavimo, yra pagrindas pripažinti
jas svarbiomis. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas nustato, ar pareiškėjų
nurodomos aplinkybės laikytinos svarbiomis. Vilniaus miesto 1 apylinkės
teismas 2006 m. spalio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-9769-129-2006
nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. M., gimęs (duomenys neskelbtini),
ir T. P., gimusi (duomenys neskelbtini), buvo biologiniai pareiškėjo J. M., a. k.
(duomenys neskelbtini), tėvai.
Teismas nustatė, kad juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas valstybės
paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms
gauti. Tikslas kreiptis į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą buvo gauti paramą
žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms.
Teismas pažymėjo, kad pagal nuosavybės teisių atkūrimą
reglamentuojančius įstatymus, pareiga rūpintis subjektyvių teisių realizavimu,
taip pat – domėtis ir gauti informaciją apie galimą susigrąžinti turtą tenka tik
patiems pretendentams. Taigi nežinojimas apie teisę pretenduoti į išlikusį
nekilnojamąjį turtą gali būti traktuojamas kaip termino atnaujinimo pagrindas
tik tokiu atveju, kai pretendentas savo valiniais veiksmais nuosavybės teisių
atkūrimo siekė ir ėmėsi priemonių gauti informaciją apie išlikusį nekilnojamąjį
turtą, tačiau negavo išsamios ir teisingos informacijos dėl nuo jo valios
nepriklausiusių priežasčių. Byloje duomenų, kad pareiškėjas, elgdamasis
rūpestingai ir apdairiai, neturėjo galimybių gauti informacijos apie išlikusį
nekilnojamąjį turtą arba gavo ją neišsamią iki pasibaigiant įstatyme nustatytam
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terminui, nėra. J. M. į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą kreipėsi dėl juridinę
reikšmę turinčio fakto nustatymo, siekdamas gauti paramą. Teismas sprendimą
priėmė 2006 m. spalio 19 d., į Lietuvos centrinį archyvą pareiškėjas dėl
biologinių tėvų žemės kreipėsi beveik po metų, t. y. 2007 m. rugpjūčio 6 d.
Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės
(nežinojimas) negali būti laikoma priežastimi, pateisinančia praleistus
daugiau nei penkiolika metų terminus, nes tai atsitiko dėl pareiškėjo niekuo
nepateisinamo neveikimo, nesidomėjimo. Jis per įstatymo nustatytus terminus
(daugiau nei 15 metų) nesugebėjo pateikti prašymo, toks jo neveikimas
negali būti vertinamas kaip svarbi priežastis, dėl kurios praleisti terminai
turėtų būti atnaujinami. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateisinamai
ilgai nesidomėjo nuosavybės teisių atkūrimo procesu bei praleido įstatymų
nustatytus terminus, todėl nėra pagrindo atnaujinti praleistus terminus.
III.
Pareiškėjas J. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. sprendimą
ir priimti naują – pareiškėjo prašymą patenkinti.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. birželio 26 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-675/2007 pažymėjo, kad sprendžiant
klausimą dėl terminų atnaujinimo, kiekvienu konkrečiu atveju būtina
vadovautis bendraisiais Atkūrimo įstatymo pradmenimis ir jo prasme, taip pat
teisingumo ir protingumo kriterijais. Termino praleidimo priežasčių svarbumą
lemia konkrečios aplinkybės, kurios nepriklausė nuo terminą praleidusio
asmens valios ir jo pasirinkto konkrečioje teisinėje situacijoje elgesio modelio
ir kurios jam sudarė objektyvias kliūtis paduoti atitinkamą prašymą arba turėjo
įtakos jo valiai bei jo pasirinktam elgesiui taip, kad jis (elgdamasis protingai)
galėjo neteisingai suvokti šią teisinę situaciją.
2. Teismų praktika nežinojimo apie buvusio savininko nuosavybę
nepripažįsta svarbia priežastimi, tačiau ne nežinojimo apie biologinius tėvus.
Duomenų apie savo biologinius tėvus nežinojimas pripažįstamas svarbia
priežastimi.
3. Pareiškėjas apie savo tikruosius tėvus sužinojo tik 2006 m. spalio 19 d.,
kai teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, tačiau Atkūrimo įstatymo
nustatyti terminai jau buvo pasibaigę.
4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 20 d.
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nutartyje administracinėje byloje Nr. A14-1637/06 konstatavo, kad svarbios
priežastys, kurios sudaro teisėtą pagrindą įstatyme nustatytų terminų
atnaujinimui, teisminėje praktikoje vieningai suprantamos kaip faktinės
aplinkybės, objektyviai sutrukdžiusios realizuoti subjektines teises asmeniui,
kuris savo valiniais veiksmais šių teisių realizavimo siekia. Teismų praktikoje
įvaikinimas nėra visuotinai įprasta aplinkybė, todėl nėra pagrindo teigti, kad
kiekvienas pakankamai apdairus ir rūpestingas asmuo, siekiantis nuosavybės
teisių atkūrimo, turi rinkti, kitaip tariant, tikrinti tokio pobūdžio informaciją
apie savo giminaičius. Analogiška nuostata išreikšta ir 2008 m. birželio 9 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A63-911/2008.
5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui nustačius juridinį faktą dėl
pareiškėjo biologinių tėvų, pareiškėjas per pagrįstą ir protingą terminą kreipėsi
dėl terminų atnaujinimo. Gavęs iš Archyvo visus reikiamus dokumentus,
pareiškėjas iš karto kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą, vėliau į
Ignalinos rajono apylinkės teismą dėl terminų atnaujinimo.
Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas
paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas nepateisinamai
ilgai nesidomėjo nuosavybės teisių atkūrimo procesu ir praleido įstatymų
nustatytus terminus, todėl nėra pagrindo atnaujinti praleistus terminus.
Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu,
apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai
įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė ir aiškino teisės aktus.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas
bei teisės taikymas, sprendžiant ginčą, yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius
teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamai taikyti teisę, priimtas
sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Todėl apeliacinio skundo
argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo
vertintini kartu.
Pareiškėjas siekia atkurti nuosavybes teises į A. M., gim. (duomenys
neskelbtini), iki 1940 m. nacionalizacijos valdytą žemę, buvusią Švenčionių
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apskrityje (duomenys neskelbtini) valsčiaus (duomenys neskelbtini) kaime.
Nurodė, kad A. M. yra jo tėvo pagal kilmę J. M., nužudyto (duomenys
neskelbtini), motina.
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje
Nr. 2-9769-129-2006 buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad
pareiškėjo biologiniai tėvai buvo J. M. ir T. P. Šis teismo sprendimas bei
pareiškėjo paaiškinimai patvirtina, kad jo įtėviai yra J. M. ir E. M.
Pažymėtina, kad išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimas vykdomas
pagal specialiuosiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas taisykles.
Nuosavybės teisių atkūrimo procesas yra reglamentuojamas viešosios teisės
normų, o atitinkama valstybės ir jos institucijų veikla, susijusi su nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu,
yra viešojo administravimo sritis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str.
1 d.).
Nuosavybės teisių atkūrimo tvarką ir pagrindus nustato Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
1997 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. VIII-359. Tačiau šiuo įstatymu nėra nustatyta,
kad įvaikis turi teisę atkurti nuosavybės teises į tėvų pagal kilmę nuosavybę.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, jeigu
nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą,
reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi
bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir
protingumo kriterijais.
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.11 straipsnio 3 dalis nustato,
kad įvaikiai ir jų palikuonys, paveldintys po įtėvio ar jo giminaičių mirties,
prilyginami įtėvio vaikams ir jų palikuonims. Jie nepaveldi pagal įstatymą po
savo tėvų ir kitų aukštutinės linijos giminaičių pagal kilmę, taip pat po savo
brolių ir seserų pagal kilmę mirties.
Civilinio kodekso 1.1 straipsnyje nustatyta, kad turtiniams santykiams,
kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms
ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas
(realizuojamas pavaldumas) <…> bei kitokiems santykiams, kuriuos
reglamentuoja viešosios teisės normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek
šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai.
Taigi Civilinio kodekso normos gali būti taikomos, kai atitinkami
santykiai nėra reglamentuoti viešosios teisės normomis arba kai tai įsakmiai
nurodyta Civiliniame kodekse.
Tokiu būdu teisėjų kolegija konstatuoja, kad nesant specialaus teisės
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akto, nustatančio įvaikio teisę į nuosavybės atkūrimą pagal kilmę, taikytina
Civilinio kodekso 5.11 straipsnio 3 dalis, ir remiantis šiuo teisiniu reguliavimu,
pareiškėjas neturi teisės į nuosavybės teisių atkūrimą po jo tėvo pagal kilmę
J. M. ar kitų aukštutinės linijos giminaičių pagal kilmę, mirties. Nustačius,
kad pareiškėjas neturi teises į nuosavybės atkūrimą, jo prašymas atnaujinti
terminą prašymui bei dokumentams pateikti nuosavybės teisių atkūrimui yra
nepagrįstas, kadangi toks veiksmas teisinių pasekmių pareiškėjui nesukels.
Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą, iš esmės
teisingai išsprendė bylą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
J. M. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.5.2. Dėl būtinybės nustatyti atkuriamo turto savininką šio turto
nacionalizacijos momentu
Dėl dokumento, kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą, teisinės
reikšmės konkrečios nuosavybės teisių atkūrimo bylos atveju nustatymo
Iš Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 2 straipsnio matyti, kad
atkurti nuosavybės teises į šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytą turtą pirmiausia
turi teisę tas asmuo, kuris buvo nacionalizuoto arba kitaip nusavinto turto
savininkas ir kurio nuosavybės teisės minėtų procesų metu būtent ir buvo
pažeistos. Taigi atkuriant nuosavybės teises į žemę, visais atvejais nustatytina,
kurio asmens teisės buvo pažeistos įvykdant žemės nacionalizaciją, t. y.
privalo būti nustatyta, kas nacionalizacijos momentu buvo nusavintos žemės
savininkas pagal atitinkamoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje galiojusius
teisės aktus. Tai yra svarbiausias ir prioritetiškai spręstinas klausimas atkuriant
nuosavybės teises į konkretų turtą.
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Taikant Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, turi būti vertinama, ar
dokumentas, kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą, gali patvirtinti
nuosavybės teises arba giminystės ryšį su turto savininku jo nacionalizacijos
ar kitokio nusavinimo metu. Atkūrimo įstatymas dokumento, kuris negali
patvirtinti nuosavybės teisių ir patvirtina ryšį ne su turto savininku šio turto
nacionalizacijos ar kitokio nusavinimo metu, o su kitu asmeniu, kurio teisių
Atkūrimo įstatymas negina, pateikimui termino atnaujinimo galimybės nėra
nustatęs. Be to, pagal Atkūrimo įstatymą, gali būti atnaujinami terminai pateikti
tik teisiškai reikšmingus dokumentus, o ne tuos, kurie jokios teisinės reikšmės
nuosavybės teisių atkūrimo procesui neturi ir turėti negali. Procesas dėl termino
dokumentams pateikti atnaujinimo nėra savitikslis. Jo paskirtis – sudaryti
galimybes (pašalinti kliūtis) atkurti nuosavybės teises tiems asmenims, kurie
dėl svarbių priežasčių negalėjo pateikti kompetentingoms institucijoms tokių
dokumentų, kurie yra būtini sprendimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti.
Teismui tenka pareiga įvertinti ankščiau paminėtas aplinkybes. Byloje esant
pakankamai duomenų, patvirtinančių tai, kad dokumentas, dėl kurio pateikimo
prašoma atnaujinti terminą, negali patvirtinti nuosavybės teisių arba
giminystės ryšio su turto savininku jo nacionalizacijos (kitokio nusavinimo)
metu ir (arba) nuosavybės teisių atkūrimo į konkretų nekilnojamąjį turtą
procese atitinkamas dokumentas nėra teisiškai reikšmingas, turi būti daroma
išvada, kad ir termino atnaujinimas tokiam dokumentui yra negalimas. Šiais
atvejais teismas tokį prašymą turėtų atsisakyti priimti, kaip nenagrinėtiną
teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.), o jeigu jis
priimtas – bylą nutraukti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.).
Administracinė byla Nr. A444-2093/2010
Procesinio sprendimo kategorija 11.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. spalio 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto
(kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Skirgailės
Žalimienės,
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sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjai M. B., pareiškėjo A. B. atstovei S. B., pareiškėjų atstovui
advokatui V. M., trečiojo suinteresuoto asmens Z. Š. atstovui advokatui R. Š.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens Z. Š. apeliacinį skundą dėl Kauno
apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. B. ir M. B. prašymą tretiesiems
suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities viršininko administracijai (teisių
perėmėjai – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos) ir Z. Š.
dėl praleisto termino atnaujinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai A. B. ir M. B. (toliau – ir pareiškėjai) prašymu (administracinė
byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l. 5–6) kreipėsi į Kauno apygardos
administracinį teismą, prašydami atnaujinti terminą pateikti J. K. ir F. K.
giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą, t. y. J. K. gimimo liudijimą.
Pareiškėjai nurodė, kad jų senelis, J. K., 1991 m. gegužės 15 d. Kauno
miesto valdybai padavė prašymą atkurti jam nuosavybės teises į jo tėvo
F. K. žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune (pagal dabartinę
numeraciją). Pareiškėjai paaiškino, kad J. K. mirė 1993 metais. Po J. K. mirties
visą jo turtą paveldėjo pareiškėjai. 2002 m. birželio 6 d. pareiškėja M. B.
pateikė žemėtvarkos skyriui visus reikiamus dokumentus atkurti nuosavybės
teises J. K. vardu. Tačiau apie tai, kad trūksta giminystės ryšį nustatančio
dokumento, jų niekas neinformavo. Nurodė, kad 2006 m. vasario 22 d. raštu
Kauno miesto žemėtvarkos skyrius pakartotinai prašė pateikti J. K. gimimo
liudijimą. 2006 m. balandžio 10 d. dokumentas buvo pateiktas ir priimtas.
2007 m. sausio 30 d. raštu Nr. S1-430(1.10) pareiškėjams buvo pranešta, kad
trūkstamą Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 2006 m. balandžio 8 d.
pažymą Nr. 12/2006 pateikė praleidę terminą, nurodant, jog pareiškėjai turi
teisę kreiptis į administracinį teismą dėl termino atnaujinimo giminystės ryšį
įrodantiems dokumentams pateikti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko
administracija atsiliepimu (administracinė byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l.
16–17) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
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Kauno
apskrities
viršininko
administracija
nurodė,
kad
1991 m. gegužės 15 d. J. K. kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo į F. K. iki
nacionalizacijos valdytą turtą. Kartu su prašymu buvo pateikta F. K. mirties
liudijimo ištrauka, pareiškimo, pakartotiniam J. K. gimimo liudijimui gauti,
kopija, tačiau J. K. gimimo liudijimas nebuvo pateiktas. Pažymėjo, kad
1993 m. liepos 20 d. J. K. buvo raštu pranešta, jog turi pateikti Nekilnojamojo
turto grąžinimo tarnybai patvirtinantį dokumentą, kad jis yra F. K. sūnus.
1993 m. gruodžio 13 d. mirus J. K., jo testamentiniai įpėdiniai pagal
2002 m. balandžio 4 d. išduotus paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus
yra pareiškėjai. Nurodė, jog šie teisės liudijimai nepatvirtina, kad pareiškėjai
yra viso J. K. turto paveldėtojai bei kad turi teisę pretenduoti į visą J. K. turtą,
kaip įpėdiniai. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (toliau – ir Atkūrimo įstatymas)
numatyta, kad piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių,
kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.
Kauno apskrities viršininko administracijos nuomone, pareiškėjai nenurodė
jokių svarbių, objektyvių ir nuo pareiškėjų valios nepriklausiusių priežasčių, dėl
kurių prašymas turėtų būti patenkintas.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 17 d.
sprendimu (administracinė byla Nr. A444-2093/2010, II t., b. l. 128−131) pareiškėjų
skundą tenkino, atnaujino pareiškėjams A. B. ir M. B. praleistą terminą pateikti J.
K. ir F. K. giminystės ryšį įrodantį dokumentą (tai yra J. K. gimimo akto įrašą).
Teismas nurodė, kad Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai
atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo
tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki
2001 m. gruodžio 31 d. Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyta,
kad piliečiai, padavę prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį
turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku
patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d.
turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Bylos
duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą,
tačiau nustatytais terminais nepateikė giminystės ryšį su žemės savininku
patvirtinančių dokumentų, t. y. J. K. gimimo liudijimo. Atkūrimo įstatymo
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10 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta teisė piliečiams kreiptis į teismą dėl
praleistų terminų prašymams atkurti nuosavybės teises bei nuosavybės
teises ir giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinantiems dokumentams
pateikti atnaujinimo. Teismas, pripažinęs, kad šie terminai praleisti dėl
svarbių priežasčių, gali šiuos terminus atnaujinti. Pažymėjo, jog istoriniu
aspektu vertinant nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
teisinius santykius reglamentavusių įstatymų raidą, matyti, kad įstatymų
leidėjas nuo pirmojo tokio įstatymo – 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir
sąlygų“ – priėmimo nuosekliai pratęsinėjo terminą, per kurį suinteresuoti
asmenys galėjo ir turėjo realizuoti savo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą,
pateikdami kompetentingoms institucijoms atitinkamus prašymus bei
įstatymo nustatytus dokumentus. Paskutinį kartą terminas prašymams pateikti
buvo pratęstas 2001 m. rugpjūčio 3 d. įstatymu Nr. IX-489, nustatant, kad
prašymai atkurti nuosavybės teises turi būti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d.
Terminas papildomiems dokumentams pateikti paskutinį kartą buvo pratęstas
2003 m. birželio 19 d. įstatymu Nr. IX-1634, nustatant, kad nuosavybės teises
ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti
iki 2003 m. gruodžio 31 d.; šiuos terminus praleidę piliečiai pagal nurodytą
teisinį reguliavimą buvo laikomi praradusiais teisę į nuosavybės teisių
atkūrimą. Atsižvelgęs į tai, kad faktinis terminas prašymams (dokumentams)
dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti viršijo dešimt metų, teismas vertino,
kad toks ilgas terminas suteikė realias galimybes tinkamai ir laiku realizuoti
subjektines teises visiems suinteresuotiems asmenims, kurie elgėsi pakankamai
rūpestingai ir apdairiai. Priimdamas 2004 m. spalio 12 d. įstatymą Nr. IX-2490,
įstatymų leidėjas iš esmės pakeitė nagrinėjamų teisinių santykių reguliavimą,
t. y. buvę iki tol naikinamaisiais, terminai prašymams (dokumentams) dėl
nuosavybės teisių atkūrimo paduoti tapo atstatomaisiais, įstatymu nustačius,
kad šie terminai gali būti atnaujinti teismine tvarka. Kartu įstatymų leidėjas
nustatė sąlygas, kurioms esant terminų atnaujinimas galimas – priežasčių,
kurias teismas pripažįsta svarbiomis, buvimą. Pabrėžė, jog svarbios priežastys,
kurios sudaro teisėtą pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui,
teisminėje praktikoje vieningai suprantamos kaip faktinės aplinkybės,
objektyviai sutrukdžiusios realizuoti subjektines teises asmeniui, kuris savo
valiniais veiksmais šių teisių realizavimo siekia. Pareiškėjai tokia aplinkybe
nurodo faktą, jog 1993 m. liepos 20 d. rašto nei J. K., nei pareiškėjai nėra gavę,
o 2002 m. birželio 6 d. pareiškėja M. B. pateikė žemėtvarkos skyriui visus
reikiamus dokumentus atkurti nuosavybės teises J. K. vardu, tačiau apie tai, kad
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trūksta giminystės ryšį nustatančio dokumento, pareiškėjų niekas neinformavo.
Tik 2006 m. vasario 22 d. raštu Kauno miesto žemėtvarkos skyrius pakartotinai
prašė pateikti J. K. gimimo liudijimą. Teismas pažymėjo, jog byloje yra
1993 m. liepos 20 d. mero pavaduotojo (nenurodyta, kokio miesto) raštas J.
K. dėl papildomų duomenų nuosavybės teisių atkūrimui pateikimo. Tačiau
jokių įrodymų, patvirtinančių, jog šis raštas buvo išsiųstas J. K. ir įteiktas
jam ar kuriam nors iš su juo tuo metu gyvenusių šeimos narių, byloje nėra.
Teismas ėmėsi visų įmanomų priemonių šiai aplinkybei nustatyti. Atkreipė
dėmesį, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008 m. lapkričio 4 d.
rašte „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, jog duomenų apie tai, ar
1993 m. liepos 20 d. raštas „Dėl nuosavybės teisės atstatymo į žemę“ adresuotas
J. K., buvo išsiųstas, ar buvo įteiktas ir kam įteiktas, nėra. Kauno miesto
savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento priimamojo
2008 m. spalio 31 d. raštas Nr. 27-7-131 patvirtina, jog siunčiamų raštų
registracijos žurnalai pagal 1993 metų bylų nomenklatūrą buvo saugomi 5
metus. Pareiškėjo A. B. atstovė S. B. patvirtino, jog minėto rašto negavo nei J.
K., nei pareiškėjai, nei ji. Kauno apskrities viršininko administracijos atstovė
patvirtino, jog J. K., mirusio 1993 m. gruodžio 13 d., mirties liudijimas buvo
pateiktas žemėtvarkos skyriui 1994 metais. Pagal byloje esančią medžiagą,
paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimus pareiškėjai Kauno apskrities
viršininko administracijai pateikė 2002 m. birželio 10 d. Teismas pabrėžė, jog
byloje esantys objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai,
J. K. įpėdiniai, iškart po pastarojo mirties ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdami
užtikrinti savo teisių tinkamą įgyvendinimą. 1994 m. gegužės 10 d. bei
1994 m. spalio 10 d. pareiškėjai pateikė prašymus Kauno miesto valdybai dėl
J. K. priklausančios žemės grąžinimo. Nuo 1994 metų vyko aktyvus pareiškėjų
ir Kauno apskrities viršininko administracijos susirašinėjimas bei teismo
procesai dėl J. K. priklausančios žemės grąžinimo. Teismo manymu, tai
patvirtina, jog Kauno apskrities viršininko administracijai buvo žinoma apie J.
K. mirtį ir apie jo teisių perėmėjus. 2002 m. birželio 10 d. pareiškėjams pateikus
papildomus dokumentus, Kauno miesto žemėtvarkos skyrius jokių pretenzijų
dėl trūkstamų dokumentų pareiškėjams nepareiškė bei neinformavo jų apie
trūkstamus dokumentus. Be to, pažymėjo, jog Kauno miesto žemėtvarkos
skyriaus 2002 m. liepos 8 d. rašte Nr. 02-302 nurodyta, kad pareiškėjai
informuojami apie tai, jog su jais bus derinami nuosavybės teisių atkūrimo į
likusią J. K. žemę klausimai. Tačiau apie trūkstamus dokumentus pareiškėjams
buvo pranešta tik 2006 metais, t. y. jau pasibaigus įstatyme numatytiems
terminams. Teismo nuomone, pareiškėjų nurodytos aplinkybės yra išskirtinės,
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ne visuotinai įprastos, todėl šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad kiekvienas
pakankamai apdairus ir rūpestingas asmuo, siekiantis nuosavybės teisų
atkūrimo, turi rinkti informaciją apie savo giminaičius. Pareiškėjų nurodytos
aplinkybės ir teiginiai nėra paneigti byloje surinktais įrodymais, todėl teismas
sprendė, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą nuosavybės
teisių atkūrimui reikalingų dokumentų terminų atnaujinimui, todėl pareiškėjų
prašymą laikė pagrįstu ir tenkino.
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Z. Š. apeliaciniu skundu (administracinė
byla Nr. A444-2093/2010, II t., b. l. 138–145) prašė panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjų prašymą atmesti.
Apeliacinį skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT),
išnagrinėjęs Z. Š. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio
teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimo, 2008 m. birželio 15 d. nutartimi
panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą tam pačiam
teismui nagrinėti iš naujo. LVAT 2008 m. birželio 15 d. nutartyje nurodė, kad
teismas 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu patenkindamas pareiškėjų prašymą
dėl termino atnaujinimo, išvadą, jog svarbia termino praleidimo priežastimi
buvo tai, kad pareiškėjai neva iki 2006 metų nebuvo informuoti dėl trūkstamų
dokumentų nuosavybės teisių atkūrimui, padarė nepakankamai ištyręs
byloje surinktus įrodymus. LVAT taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų
apie tai, ar 1993 m. liepos 20 d. mero pavaduotojo raštas J. K. dėl papildomų
dokumentų nuosavybės teisių atkūrimui pateikimo buvo išsiųstas J. K. ir
įteiktas jam ar kuriam nors iš su juo tuo metu gyvenusių šeimos narių. LVAT
taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netyrė, ar J. K. įpėdiniai
iškart po pastarojo mirties ėmėsi kokių nors aktyvių veiksmų, siekdami
užtikrinti savo teisių tinkamą įgyvendinimą. LVAT pažymėjo, jog kilusio
ginčo išsprendimui reikšmingų duomenų gali būti ir nuosavybės teisių į F. K.
žemę atkūrimo byloje, kadangi, kaip matyti iš byloje esančio Kauno apskrities
viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto
žemėtvarkos skyriaus 2000 m. vasario 4 d. rašto Nr. 02-03/5.3, Kauno miesto
valdybos 1994 m. liepos 5 d. potvarkiu Nr. 963 į dalį F. K. priklausiusios
žemės nuosavybės teisės buvo atkurtos. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad
nuosavybės teisių atkūrimo byla į administracinę bylą išreikalauta nebuvo.
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2. Pareiškėjai privalėjo nurodyti tas svarbias aplinkybes, lėmusias
termino praleidimą ir pateikti tų aplinkybių egzistavimą patvirtinančius
įrodymus, priešingu atveju – prašymas turėjo būti atmestas kaip nepagrįstas.
Kauno apygardos administracinis teismas privalėjo vertinti pareiškėjų iki
2003 m. gruodžio 31 d. atliktus veiksmus, kuriais buvo siekta realizuoti savo
subjektines teises, kad nebūtų praleistas terminas dokumentams pateikti,
tinkamai ir laiku vykdyti teisės aktų reikalavimus ir Kauno apskrities
viršininko administracijos (toliau – ir institucija) nurodymus, o ne formaliai
apsiriboti tuo, kad institucija neva neinformavo įpėdinių apie trūkstamus
dokumentus, ir jiems apie tai nebuvo ir negalėjo būti žinoma.
3. Išvadą, kad pareiškėjams nebuvo žinoma apie būtinybę ir institucijos
reikalavimą pateikti trūkstamus dokumentus, teismas padarė neįvykdęs
LVAT nurodymo, nepakankamai ištyręs byloje surinktus įrodymus. Teismas,
nagrinėdamas bylą iš naujo ir gavęs papildomų duomenų, turėjo įvertinti
byloje buvusių ir naujai pateiktų įrodymų visumą, t. y. įvertinti tiek pareiškėjų
nurodytas aplinkybes patvirtinančius, tiek paneigiančius įrodymus.
4. Nors byloje nėra rašytinių duomenų apie 1993 m. liepos 10 d. rašto
dėl trūkstamų dokumentų įteikimą J. K. ar pareiškėjams, tačiau atkreiptinas
teismo dėmesys į kitus, bylą nagrinėjant iš naujo, teismui pateiktus ir prie
bylos pridėtus dokumentus. Z. Š. pateikė teismui 1992 m. spalio 13 d. pažymą
iš atkūrimo bylos („Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo“), pasirašytą institucijos darbuotojos E. M., kurios grafos
Nr. 2 antrame punkte yra nurodoma, jog „K. J., F., gimimo liudijimo
nepateikė, nes krikštytas sentikių cerkvėje, o pateikė pareiškimo kopiją“.
Susipažinus su atkūrimo byla, akivaizdu, kad minėtu laikotarpiu jokių kitų
pareiškimų, išskyrus tiek administracinėje, tiek ir atkūrimo byloje esantį
1992 m. liepos 14 d. pareiškimą „J. K. pakartotiniam liudijimui gauti“,
pasirašytą J. K. dukters ir tuo pačiu pareiškėjų motinos S. B., nėra. Minėtame
pareiškime yra aiškiai nurodoma, kad prašomas J. K. gimimo liudijimas,
kuriame būtų aiškiai nurodyta, jog F. K. buvo J. K. tėvas, ir kuris reikalingas
„savivaldybei žemės grąžinimui“. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimas surašytas
1992 m. liepos 14 d., o institucijos pažyma surašyta 1992 m. spalio 13 d.,
akivaizdu, kad vietoje trūkstamo dokumento – J. K. gimimo liudijimo – J. K.
ar jo duktė institucijai pateikė minėtą pareiškimą, turėjusį patvirtinti, kad J.
K. kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl trūkstamo dokumento – gimimo
liudijimo – gavimo.
5. Tos pačios 1992 m. spalio 13 d. pažymos pabaigoje yra dar vieno
institucijos darbuotojo 1992 m. spalio 13 d. įrašas, kuriuo pažymima: „Kad
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buvęs žemės savininkas K. F. yra miręs ir pareiškėjas yra jo sūnus – įrodymų
nepateikta, dėl nuosavybės atstatymo svarstymas yra priešlaikinis“. Akivaizdu,
kad institucija vertino nuosavybės teisių atkūrimo byloje esančius dokumentus
ir buvo ne kartą nustačiusi, kad trūksta giminystės ryšį patvirtinančių
dokumentų.
6. Nuosavybės teisių atkūrimo byloje taip pat yra institucijos darbuotojų
– L. Z., V. K., L. P. ir E. M.– raštas „Nekilnojamojo turto grąžinimo komisijai“.
Minėtame rašte institucijos darbuotojos aiškiai nurodo, kad „J. duktė (S.),
tvarkanti be įgaliojimo dokumentus, dėl nuosavybės teisių atstatymo (dėl
žemės) <...> reguliariai terorizuoja tarnybos darbuotojus, kai jai aiškinama,
kad reikia pateikti giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus“. Nors
dokumente nėra datos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atkūrimo byloje
dokumentai segami chronologiškai nuosekliai pagal jų pateikimo (gavimo)
datą, darytina išvada, kad minėtas raštas yra rašytas 1994 metais. Tai patvirtina
ir ta aplinkybė, kad minėtą raštą pasirašiusios institucijos darbuotojos,
atsižvelgdamos į J. K. dukters S. B. „terorizavimą“, Nekilnojamojo turto
grąžinimo komisijos prašė svarstyti J. K. prašymą išimties tvarka ir leisti jai
įrodyti komisijoje savo tėvo teises į grąžinamą turtą, o Nekilnojamojo turto
grąžinimo tarnybos 1994 m. gegužės 30 d. rašte Nr. 497 nurodoma, kad „J.
K. prašymas su nekomplektiškai pateiktais giminystės ryšį nustatančiais
dokumentais buvo svarstytas du kartus Nekilnojamojo turto grąžinimo
komisijoje (1992 m. lapkričio 25 d. ir 1993 m. sausio 6 d.), tačiau sprendimo
nebuvo. Už J. K. (be įgaliojimo) dokumentus pristatanti S. B. visada tarnyboje
elgėsi nekorektiškai, ką byloja ir tarnybos darbuotojų pareiškimas, pateiktas
komisijos pirmininkui“.
7. Iš nurodytų aplinkybių bei dokumentų akivaizdi ir kita aplinkybė,
nurodoma institucijos darbuotojų pareiškime, kad ne J. K. anūkai – pareiškėjai
šioje administracinėje byloje, o jų motina – J. K. duktė – be jokio įgaliojimo
tvarkė visus nuosavybės atkūrimo dokumentus. Teismas, atmesdamas kuriuos
nors įrodymus, privalėjo nurodyti bei motyvuoti, kodėl vienokiais ar kitokiais
įrodymais nesiremia. Teismas apsiribojo 1993 m. liepos 20 d. rašto įteikimo
fakto nustatymu ir tyrimu, tačiau visiškai be jokio pagrindo nesirėmė kitais
į bylą pateiktais įrodymais, iš kurių darytina neabejotina išvada – J. K. ir (ar)
pareiškėjai ir (ar) jų atstovė S. B. žinojo arba bent jau turėjo žinoti (negalėjo
nežinoti), kad atkūrimo byloje trūksta giminystės ryšį patvirtinančių
dokumentų. Teismas sprendime nurodė, kad „pareiškėjų nurodytos aplinkybės
ir teiginiai nėra paneigti byloje surinktais įrodymais“. Tačiau nesuprantama
teismo pozicija nevertinti atkūrimo byloje buvusių ir į administracinę bylą
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pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad S. B. (J. K. dukrai ir pareiškėjų
motinai) buvo žinoma apie trūkstamus dokumentus, nes kaip matyti iš šiame
punkte aptarto rašto, institucijos darbuotojos aiškiai buvo nurodžiusios S. B.,
kad „reikia pateikti giminystės ryšį įrodančius dokumentus“. Tačiau giminystės
ryšį patvirtinančio dokumento – gimimo liudijimo – nei J. K., nei jo duktė S.,
nei pareiškėjai įstatymo nustatytu terminu institucijai nepateikė. Tuo tarpu
teismas visiškai nepagrįstai apskritai nevertino šių rašytinių įrodymų ir net
keturių tarnybos darbuotojų pareiškimo.
8. Atkreiptinas teismo dėmesys į 1994 m. balandžio 24 d.
(1994 m. gegužės 10 d. raštas įregistruotas numeriu K- 1059) pareiškėjų
bei jų motinos S. B. ir kitų asmenų bendrą pareiškimą Kauno miesto mero
pavaduotojui J. V., kuriame tiek S. B., tiek ir pareiškėjai prašo „pašalinti
darbuotoją Nekilnojamojo Turto Tarnybos M. už specialų įstatymo
pažeidimą ir dokumentų pametimą <...>“. Toliau pareiškime nurodoma:
„kaip pradėjome teirautis, dėl ko iki šio laiko mūsų klausimas neišspręstas,
sužinojome, kad mūsų byla Nr. 305 tuščia ir ten prijungta daug pareiškimų
nuo pašalinių žmonių, jokio giminystės ryšio neturinčių“. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, yra išaiškinęs,
kad vertinant faktines aplinkybes, kurios objektyviai sutrukdė realizuoti
subjektines teises asmenims, kurie to siekė, kiekvienu konkrečiu atveju
vertinama tai, ar tokie asmenys elgėsi pakankamai apdairiai ir rūpestingai.
Tiek S. B., tiek ir pareiškėjai buvo ir yra puikiai susipažinę su atkūrimo bylos
medžiaga. Tokią išvadą leidžia daryti pareiškėjų ir jų motinos minėtame
pareiškime nurodomos aplinkybės, kad buvo pamesti byloje buvę dokumentai,
kad atkūrimo byla tuščia arba kad prie jos prijungta daug kitų žmonių
pareiškimų. Jei pareiškėjai žino atkūrimo bylos medžiagą, tai jiems žinoma ir
institucijos pozicija bei institucijos raštai, kuriuose nurodoma, kad trūksta
giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų ir kad yra reikalavimas J. K. juos
pateikti. Juo labiau, iš byloje esančių dokumentų akivaizdu, kad institucijos
darbuotojos asmeniškai (betarpiškai) S. B. yra tai nurodžiusios. Akivaizdu, kad
pareiškėjai nebuvo pakankamai rūpestingi ir apdairūs, nes atkūrimo byloje
atlikinėjo veiksmus, rašė skundus ir pan., tačiau nesiėmė priemonių pateikti
visų reikiamų giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų, ir kaip patys nurodo,
neva jie niekada nesusipažino su atkūrimo byla, todėl jiems nebuvo žinoma
apie giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų trūkumą bei nurodymą juos
pateikti. Tokie pareiškėjų paaiškinimai neabejotinai patvirtina, kad termino
praleidimo priežastys yra išimtinai asmeninio ir subjektyvaus pobūdžio,
nes priežastys, kurios priklauso tik nuo asmens valios ir jo suvokimo, yra
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subjektyvaus pobūdžio, todėl teismas negalėjo tokių priežasčių pripažinti
svarbiomis bei objektyviomis.
9. Taip pat atkreiptinas teismo dėmesys į teismui pateiktą
institucijos 1994 m. birželio 14 d. (pasirašyta B. S.) pažymą „Dėl S. B.
1994 m. gegužės 13 d. pareiškimo“, kurioje aiškiai nurodoma, kad „medžiagoje
nėra K. J. gimimo liudijimo, iš kurio būtų matyti, kad K. J. yra K. F. sūnus <...>“,
kurios Kauno apygardos administracinis teismas taip pat dėl nesuprantamų
priežasčių nevertino kaip pareiškėjų teiginius ir nurodomas aplinkybes
paneigiančio įrodymo.
10. Pareiškėjų paaiškinimai, kad jie nėra susipažinę su nuosavybės
teisių atkūrimo byla, kaip tik ir patvirtina tą aplinkybę, jog pareiškėjai buvo
nerūpestingi, nes nuo pat testatoriaus mirties (1993 m. gruodžio 13 d.) per
10 metų (iki termino pateikti dokumentus pabaigos 2003 m. gruodžio 31 d.)
nesugebėjo susipažinti su nuosavybės teisių atkūrimo byla. Vadinasi, jei
pareiškėjai yra pretendento J. K. teisių ir pareigų perėmėjai, tai jie privalėjo
vykdyti institucijos J. K. duotą nurodymą pateikti trūkstamą dokumentą.
Klaidingas tam tikrų akivaizdžių aplinkybių suvokimas, nerūpestingas
pasitikėjimas, kad visų dokumentų nuosavybės teisėms atkurti pakanka
ar nesidomėjimas nuosavybės teisių atkūrimo bylos eiga (nesugebėjimas
susipažinti su nuosavybės teisų atkūrimo bylos medžiaga per 10 metų) – tai
subjektyvios, tačiau jokiu būdu ne objektyvios priežastys, lėmusios termino
pateikti trūkstamus dokumentus praleidimą ir akivaizdžiai priklaususios nuo
pareiškėjų valios.
11. Teismas nepagrįstai perkelia institucijai pareigą už pareiškėjus
rūpintis tuo, ką Atkūrimo įstatymo 10 straipsnis bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtinta Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarka (toliau – ir Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo
tvarka) aiškiai įtvirtina kaip besikreipiančiųjų į instituciją dėl nuosavybės
teisių atkūrimo pareigą. Juk minėtame įstatyme nėra nurodyta, kad institucija
turi pareigą ar privalo išsiaiškinti įpėdinius, juos susirasti, kone priverstinai
supažindinti su atkūrimo bylos medžiaga, išsireikalauti iš jų tai patvirtinančius
įrodymus (paveldėjimo teisės liudijimus). Minėtų veiksmų atlikimas ir
dokumentų pateikimas – pretendentų ar jų įpėdinių įstatyme įtvirtinta pareiga,
kurios šiuo konkrečiu atveju dėl savo paties nerūpestingumo ir neatidumo
pareiškėjai tinkamai neįvykdė.
12. Teismas, darydamas išvadas apie aktyvius pareiškėjų veiksmus,
visiškai susipainiojo, nes nurodomi argumentai bei įrodymai, kuriais teismas
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remiasi, darydamas išvadas apie aktyvius pareiškėjų veiksmus, nesutampa
su teismo daromomis išvadomis. Teismas nurodo, kad „<...> byloje esantys
objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai, J. K. įpėdiniai,
iškart po pastarojo mirties ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdami savo teisių
tinkamą įgyvendinimą. 1994 m. gegužės 10 d. bei 1994 m. spalio 10 d.
pareiškėjai pateikė prašymus Kauno miesto valdybai dėl J. K. priklausančios
žemės grąžinimo“. Tačiau teismas neįvertino tos aplinkybės bei teismo
posėdžio metu išsakytų argumentų, kad J. K. buvo pateikęs institucijai
prašymą atkurti nuosavybės teises ne tik į F. K. žemę, bet ir prašymą atkurti
nuosavybės teises į jo paties iki nacionalizacijos turėtą žemę, o susipažinus
su teismo nurodytais pareiškimais, akivaizdu, kad pareiškėjai prašė „grąžinti
priklausančią K. J. ir K. E. žemę pagal paveldėtojų prašymus“.
13. Teismas nurodo, kad pareiškėjams pateikus 2002 m. birželio 10 d.
pareiškimus su papildomais dokumentais, Kauno miesto žemėtvarkos
skyrius jokių pretenzijų dėl trūkstamų dokumentų pareiškėjams nepareiškė
bei neinformavo jų apie trūkstamus dokumentus. Susipažinus su minėtais
pareiškimais, tampa akivaizdu, kad jie taip pat skirti J. K. nuosavybės teisių
atkūrimo į jo paties iki nacionalizacijos turėtą žemę atkūrimo bylai. Minėtuose
pareiškimuose nurodoma, kad pareiškėjai buvo parašę pareiškimus atkurti
jiems nuosavybės teises į 1 ha ploto laisvos žemės, prezidento A. Smetonos
valdymo laiku priklausiusią K. J., bei pažymi, kad jie yra J. K. įpėdiniai ir tik
tuomet pateikė paveldėjimo teisės liudijimus. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjai
prašo pridėti prie J. K. į jo paties turėtą žemę atkūrimo bylos dokumentus,
patvirtinančius pareiškėjų giminystę su seneliu (pareiškėjų senelis J. K.). Kauno
miesto žemėtvarkos skyriaus 2002 m. liepos 8 d. rašte Nr. 02-302 nurodyta,
jog pareiškėjai informuojami apie tai, jog su jais bus derinami nuosavybės
teisių atkūrimo į likusią J. K. žemę. Akivaizdu, kad teismas neatidžiai tyrė
byloje esančius įrodymus, nes iš minėto rašto matyti, jog juo buvo atsakoma į
pareiškėjų 2002 m. birželio 10 d. prašymus, apie kuriuos pasisakyta aukščiau,
kad tie prašymai ir dokumentai buvo pateikti dėl J. K. „Smetonos laiku
priklausančios K. J.“, o ne F. K., žemės atkūrimo. Šias aplinkybes patvirtina ir
pareiškėjų prašymuose minimas žemės plotas, nes J. K., pateikdamas prašymą
dėl F. K. priklausančios žemės atkūrimo, yra nurodęs daugiau kaip 12 ha plotą.
14. Teismas nurodo, kad neva pareiškėjai iškart po J. K. mirties ėmėsi „<...>
aktyvių veiksmų siekdami savo teisių tinkamą įgyvendinimą“. Žodis „tinkamą“
šiuo atveju aiškiai suponuoja subjektyvių faktorių buvimą, nes kiekvieno
asmens suvokimas apie „tinkamą savo teisių įgyvendinimą“ priklauso tik nuo
jo suvokimo apie atliekamų veiksmų tinkamumą konkrečioje situacijoje. Todėl
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tai, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2006 m. balandžio 8 d.
pažyma Nr. 12/2006 apie J. K. gimimą bei jo tėvus buvo pateikta tik 2006 metais,
įrodo, jog terminas buvo praleistas ne dėl objektyvių ir nuo pareiškėjų valios
nepriklausančių priežasčių, o būtent dėl pareiškėjų subjektyvaus suvokimo apie
savo atliekamų veiksmų „tinkamumą“ prieš pasibaigiant įstatymo nustatytam
terminui (2003 m. gruodžio 31 d.), siekiant savo teisių įgyvendinimo.
15. Pareiškėjai, nors ir nuosavybės teisių atkūrimo ne į F. K., o į J. K.
žemę, paveldėjimo teisės liudijimus pateikė tik kartu su 2002 m. birželio 10 d.
pareiškimais. Iš paveldėjimo teisės liudijimų akivaizdu, kad jie išduoti tik
2002 m. balandžio 4 d., t. y. praėjus devyneriems metams po J. K. mirties.
16. Atkūrimo įstatymo 10 straipsnis bei Atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarka aiškiai įtvirtina tai, kad įstatyme ir kituose teisės aktuose
numatytų dokumentų, reikalingų nuosavybės teisių atkūrimui, pateikimas
– asmenų, siekiančių nuosavybės teisių atkūrimo, pareiga, o ne institucijos
pareiga. Iš to išplaukia, kad teismas nepagrįstai perkėlė įstatyme įtvirtintas
nuosavybės teisių atkūrimo siekiančių pretendentų bei jų įpėdinių pareigas
institucijai, dėl to darė nepagrįstas išvadas ir priėmė neteisingą sprendimą.
17. Teismas pažeidė pagrindinį įrodinėjimo principą, kad kiekvienas į
teismą besikreipiantis suinteresuotas asmuo privalo įrodyti savo reikalavimų
pagrįstumą. Teismas sprendime nurodo, kad „pareiškėjų nurodytos aplinkybės
ir teiginiai nėra paneigti byloje surinktais įrodymais <...>“. Iš suformuotos
teismų praktikos tokio pobūdžio bylose yra žinoma, jog teismai paprastai
reikalauja pateikti ir vertina įrodymus, patvirtinančius objektyvių priežasčių,
egzistavusių iki termino pateikti reikiamus dokumentus pabaigos ir objektyviai
(nepriklausomai nuo pareiškėjų valios) sutrukdžiusių įgyvendinti savo
subjektines teises, buvimą, bet jokiu būdu neperkelia įrodinėjimo pareigos
bylos dalyviams, kad šie paneigtų nurodomas aplinkybes ir teiginius.
18. Tai, kad pareiškėjai yra J. K. teisių bei pareigų perėmėjai, pareiškėjai
įrodinėja 1989 m. spalio 4 d. testamentu ir 2002 m. balandžio 4 d. paveldėjimo
pagal testamentą teisės liudijimais. J. K. mirė 1993 m. gruodžio 13 d., t. y. jau
po prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo, tačiau naujo testamento,
kuriuo būtų norėjęs visą savo turtą ir turtines teises palikti pareiškėjams,
sudaręs nebuvo, nors tokią galimybę turėjo. J. K. 1989 m. spalio 4 d. testamentu
paliko pareiškėjams lygiomis dalimis aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtą
turtą – jam asmeninės nuosavybės teisėmis priklausančią dalį pastatų, esančių
(duomenys neskelbtini), Kaune. Jokio kito turto pretendentas pareiškėjams
daugiau nepaliko. Palikimo atsiradimo metu (J. K. mirties dieną) buvo
ir šiuo metu yra gyvas vienas iš vaikų, t. y. dukra S. B. Paveldėjimo teisės
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liudijimai pareiškėjams taip pat išduoti tik konkrečiam testatoriaus testamente
nurodytam turtui – gyvenamajam namui, esančiam (duomenys neskelbtini),
Kaune (buvęs adresas – (duomenys neskelbtini), Kaunas). Jokiam kitam
turtui pagal minėtą testamentą paveldėjimo teisės liudijimai nebuvo ir negali
būti išduoti. Teismas, atsižvelgdamas į tokią situaciją, turėtų įvertinti tai,
kad nuosavybės teisės į žemę bet kuriuo atveju būtų atkurtos pretendento,
pateikusio prašymą, vardu, t. y. J. K. vardu. Vadinasi, pareiškėjai, esantys
konkretaus turto pagal konkretų apibrėžtą testamentą paveldėtojai, atkurtos
žemės negautų, nes paveldėjimo bylą tvarkantis notaras šiems asmenims
negalėtų išduoti paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo į atkurtą žemę.
Tai reiškia, kad priimtas teismo sprendimas nesukels pareiškėjams tų teisinių
pasekmių, kurių pareiškėjai siekia. Priešingas nei šioje pastraipoje išdėstytos
pozicijos vertinimas, t. y. vertinimas, kad byloje esantis testamentas reiškia,
jog pareiškėjai yra visų J. K. teisių ir pareigų perėmėjai, iškraipytų paveldėjimo
teisės santykius, o tuo pačiu ir testatoriaus valią.
19. Teismo sprendimas taip pat pažeidžia konstitucinį teisėtų lūkesčių
principą, kadangi tokiu teismo sprendimu sukuriamos teisinio netikrumo
ir neapibrėžtumo aplinkybės, kai tinkamai, laiku ir rūpestingai teisės aktų
reikalavimus vykdantys asmenys negali būti visiškai tikri, jog ir kiti asmenys,
kurie netinkamai, ne laiku ir nerūpestingai vykdydami savo pareigas, tačiau
padedami teismo, lygiai taip pat sėkmingai įgyvendins savo subjektines teises.
Pareiškėjai atsiliepimu į apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A4442093/2010, II t., b. l. 149–151) prašė Z. Š. apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime
nurodyti šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. J. K. 1993 m. gruodžio 13 d. mirė ir visą savo turtą 1989 m. spalio 4 d.
testamentu paliko pareiškėjams. Žemės tuo metu jis neturėjo, tad jos palikti
negalėjo, todėl sutinkamai su Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi,
pareiškėjai yra tinkami jo teisių perėmėjai.
2. 2002 m. Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus darbuotojai telefonu
informavo, kokių dokumentų reikia pateikti papildomai dėl nuosavybės
teisių atkūrimo į F. K. turėtą žemę. 2002 m. birželio 6 d. M. B. pateikė visus
reikalaujamus dokumentus atkurti nuosavybės teises J. K. vardu. Gavęs
pateiktus dokumentus, Kauno miesto žemėtvarkos skyrius 2002 m. liepos 8 d.
raštu pranešė, kad paveldėjimo teisės liudijimas pridėtas prie dokumentų bylos
ir nuosavybės teisių atkūrimo klausimai bus derinami su pareiškėjais. To, jog
trūksta giminystės ryšį nustatančio dokumento, nepranešė ir iš pareiškėjų
nereikalavo. Todėl pareiškėjai buvo įsitikinę, kad giminystės ryšiui nustatyti
pakanka pateikto Kauno sentikių parapijos bažnyčios 1924 m. mirusiųjų
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metrikos ištraukos, kurioje nurodyta, kad po F. K. mirties liko sūnus J. ir kiti
įpėdiniai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 14 punktas nustato,
kad giminystės ryšį patvirtinančiais dokumentais laikomi gimimo liudijimai,
santuokos liudijimai, savininko ar jo vaikų mirties liudijimai, o jų nesant –
išrašai iš bažnyčios dokumentų. Kaip matyti iš pateiktos Kauno miesto civilinės
metrikacijos skyriaus 2006 m. balandžio 8 d. pažymos Nr. 12/2006, J. K.
gimimo įrašas nėra išlikęs, ir 1905 m. rugsėjo 27 d. įrašas Nr. 7a yra atkurtas.
3. Tačiau 2006 m. vasario 22 d. raštu Nr. S1-168 Kauno miesto
Žemėtvarkos skyrius dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. K. vardu iš pareiškėjų
pareikalavo pakartotinai pateikti J. K. gimimo metrikus. Gimimo pažymą
jie pateikė 2006 m. balandžio 10 d. ir ji iš pareiškėjų buvo priimta.
2007 m. sausio 30 d. raštu Nr. S1-430(1.10) pareiškėjai pranešė, kad pareiškėjai
trūkstamą Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 2006 m. balandžio 8 d.
pažymą Nr. 12/2006 pateikė praleidę terminą ir kad jie turi per tris mėnesius
kreiptis į administracinį teismą dėl termino atnaujinimo papildomiems
giminystės ryšį įrodantiems dokumentams pateikti. Tik gavę šį raštą,
pareiškėjai buvo priversti kreiptis į teismą dėl termino giminystės ryšį
nustatantiems dokumentams pateikti atnaujinimo.
4. Teismas pagrįstai konstatavo, kad 1993 m. liepos 20 d. mero
pavaduotojo raštas nebuvo įteiktas J. K., 1993 m. gruodžio 13 d. J. K. mirties
liudijimą paveldėtojai pateikė 1994 m. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo,
kad pareiškėjai po senelio mirties ėmėsi aktyvių veiksmų savo teisėms
įgyvendinti: 1994 m. gegužės 10 d. bei 1994 m. spalio 10 d. pateikė prašymus
dėl J. K. priklausančios žemės grąžinimo. Pateikus 2002 m. birželio 10 d.
papildomus dokumentus, Kauno miesto žemėtvarkos skyrius jokių pretenzijų
apie trūkstamus dokumentus nepareiškė, pranešė, kad pareiškėjai bus
informuojami ir su jais bus derinami nuosavybės atkūrimo klausimai. Visas
šias aplinkybes teismas laikė svarbiomis ir pagrįstai atnaujino terminą
giminystės ryšį nustatančiam dokumentui paduoti. Dar 1994 m. birželio 14 d.
A. B. atstovei S. B. pateikus papildomus dokumentus, surašytoje pažymoje yra
konstatuota, kad prašymas atkurti nuosavybę yra pagal papildomai pateiktus
dokumentus pagrįstas. Apie tai buvo informuota ir S. B.
5. Kaip matyti iš byloje esančių 1994 m. gegužės 10 d. bei
1994 m. spalio 10 d. pateiktų prašymų dėl J. K. priklausančios žemės
grąžinimo, 2002 m. birželio 10 d. viršininko administracijai pateiktų
pareiškimų, pareiškėjai pateikė J. K. mirties liudijimą, motinos gimimo
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liudijimą, motinos santuokos liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimus, gimimo
liudijimo ir paso kopijas. Šie dokumentai įrodo, kad nustatytais terminais
pareiškėjai pateikė patvirtinančius jų giminystės ryšį su J. K. bei jo teisių
perėmimo dokumentus ir atsakovas pretenzijų dėl jų nepakankamumo
nepareiškė. Todėl atsakovas turėjo apsvarstyti pateiktus dokumentus ir jei jų
nepakanka, apie tai informuoti pareiškėjus.
6. Pareiškėjai yra ne tik J. K. testamentiniai, bet ir įstatyminiai įpėdiniai
(Civilinio kodekso 573 str., 1964 m. redakcija). Paveldėjimo teisės liudijimų
išdavimas į pastatus įrodo, kad jie po J. K. mirties jo palikimą priėmė.
Pretenzijas dėl J. K. palikimo galėtų reikšti pareiškėjų motina S. B., tačiau ji
palikimo nepriėmė ir jį geranoriškai perleido pareiškėjams, todėl ginčų dėl to
nėra. Apeliantė nėra J. K. palikimo paveldėtoja ir neturi teisės reikšti pretenzijų
dėl J. K. palikimo priėmimo.
Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apeliantės Z. Š. atstovas
paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.
Pareiškėja M. B. ir A. B. atstovė S. B. prašė pirmosios instancijos teismo
sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 30 d.
sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens Z. Š. apeliacinį skundą patenkino,
Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimą
panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjų prašymą atmetė kaip
nepagrįstą.
Teismas nustatė, kad pareiškėjų senelis 1991 m. gegužės 15 d. padavė
prašymą atkurti nuosavybės teises į F. K. iki nacionalizacijos valdytą 12,53
ha žemę. Su prašymu pareiškėjas pateikė nuosavybės teises patvirtinantį
dokumentą, tačiau nepateikė giminystės ryšį su buvusiu turto savininku
patvirtinančių dokumentų. Apie tai, kad privalu pateikti giminystės
ryšį patvirtinančius dokumentus su buvusiu savininku F. K., J. K. buvo
pranešta 1993 m. liepos 20 d., tačiau J. K. gimimo liudijimas institucijai,
įgaliotai spręsti nuosavybės teisių atkūrimą, nebuvo pateiktas. J. K. mirė
1993 m. gruodžio 14 d. J. K. 1989 m. spalio 4 d. testamentas patvirtina, kad
jis pareiškėjams perleido dalį pastatų, esančių Kauno mieste, (duomenys
neskelbtini). Paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas, išduotas
pareiškėjams 2002 m. balandžio 4 d., patvirtina, kad pagal J. K. testamentą
jie paveldėjo ½ dalį statinių, esančių (duomenys neskelbtini), Kaune. Kitų
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duomenų, apie J. K. testamentinės valios išreiškimą bei patvarkymų dėl teisės
perleidimo atkuriant nuosavybes teises į žemę, byloje nėra. Pažymėjo, jog
Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad jeigu šio straipsnio 1
dalies 1, 2, 3, 4 punktuose nurodyti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę
prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos
mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos
pilietis. Atkūrimo įstatymo 11 straipsnis numato, kad kartu su prašymu atkurti
nuosavybės teises pateikiami pilietybę, nuosavybės teises bei giminystės ryšį
su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti
nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei
giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus
turėjo pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. sprendimus priimančioms
institucijoms. Piliečiai, praleidę nustatytąjį šių dokumentų pateikimo terminą,
netenka teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pagal šį įstatymą, išskyrus atvejus,
kai praleistas terminas atnaujinamas teismo nutartimi. Teismas pažymėjo,
jog šiuo teisiniu reguliavimu nustatyta, kam nuosavybės teisės perduodamos
mirus pretendentui po nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau nėra nustatyta, kas
turi teisę dalyvauti nuosavybės teisių atkūrimo procese, teikti dokumentus
nuosavybės teisių atkūrimui po pretendento mirties. Teismas konstatavo,
kad remiantis Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.1 straipsnio 1 dalimi,
turtinių teisių perleidimas galimas pagal įstatymą arba pagal testamentą.
Tokiu būdu mirusiojo įpėdinai pagal įstatymą arba pagal testamentą turi teisę
dalyvauti nuosavybės teisių atkūrimo procese po mirusiojo pretendento su
tokiomis pat teisėmis, kokias turėjo pats pretendentas. Todėl įpėdiniai privalo
pateikti institucijai, įgaliotai spręsti nuosavybės teisių atkūrimą, dokumentus,
patvirtinančius jų giminystės ryšį su mirusiu pretendentu arba dokumentą,
patvirtinantį mirusiojo valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Bylos įrodymai
patvirtina, kad pareiškėjai yra S. B. vaikai, o ji yra J. K. dukra. Tokiu būdu S. B.
yra įpėdinė pagal įstatymą. Teismo manymu, esant pirmos eilės įpėdiniui pagal
įstatymą, pareiškėjai, kaip mirusiojo pretendento anūkai, tokios teisės neturi.
Taip pat jie tokios teisės neįgijo pagal J. K. 1989 m. spalio 4 d. testamentą,
nes pareiškėjams buvo perleisti tik statiniai, bet ne teisė į nuosavybės teisių
atkūrimą. Pažymėjo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir
ABTĮ) 5 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar
ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šiuo atveju pareiškėjai
įstatymo saugomo intereso neturi, todėl jų prašymas atnaujinti terminą
giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti yra nepagrįstas. Laikė,
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jog pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialinės teisės normas,
reguliuojančius ginčo santykius, ir tai yra pagrindas panaikinti pirmosios
instancijos teismo sprendimą (ABTĮ 143 str.). Panaikinus sprendimą,
priimtinas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjų prašymas atnaujinti terminą
dokumentams, patvirtinantiems J. K. ir F. K. giminystės ryšį, paduoti dėl
nuosavybės teisių atkūrimo į F. K. iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą
atmestas kaip nepagrįstas.
V.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
2010 m. balandžio 16 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A444-2093/2010, II
t., b. l. 221–227) ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu atnaujino
procesą administracinėje byloje Nr. A261-1388/2009.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo
paduotas nepraleidus įstatymu nustatyto termino. Teismas nurodė, kad
procesas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą gali būti atnaujinamas,
jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, jog padarytas esminis materialinės teisės
normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą,
nutarimą ar nutartį. Siekiant atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
10 punkto pagrindu, materialinės teisės normų pažeidimo konstatavimas turi
būti akivaizdus. Pažeidimas yra akivaizdus, kai proceso atnaujinimo klausimą
nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės
normų aiškinimo ir taikymo. Vien alternatyvaus teisės normų aiškinimo
galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo aiškinimo klaidingumo,
nesudaro ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyto proceso
atnaujinimo pagrindo, nes kitaip nebūtų užtikrinamas įsiteisėjusio teismo
sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių
stabilumas. Be to, proceso atnaujinimas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10
punktą galimas, tik jei esminis teisės normų pažeidimas galėjo turėti įtakos
priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.
Teisėjų kolegijai abejonių sukėlė apeliacinės instancijos teismo išvada,
kad jog esant pirmos eilės įpėdiniui pagal įstatymą, pareiškėjai, kaip mirusiojo
pretendento anūkai, teisės dalyvauti nuosavybės teisių atkūrimo procese neturi.
Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad J. K. 1993 m. gruodžio 13 d. mirė ir
savo turtą 1989 m. spalio 4 d. testamentu paliko pareiškėjams (administracinė
byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l. 13–14, 48, II t., b. l. 42). Teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, kad pagal 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo,
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įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalį, paveldėjimo
santykiams taikomos palikimo atsiradimo metu galiojusios CK normos.
Palikimo atsiradimo metu galiojusio 1964 m. (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais) CK 567 straipsnio 1 ir 2 dalyse buvo nustatyta, kad paveldima
pagal įstatymą ir pagal testamentą. Pagal įstatymą paveldima, kada ir kiek tai
nepakeista testamentu. 1964 m. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) CK
573 straipsnyje buvo numatytas įstatyminių įpėdinių ratas. Testatoriaus teisė
laisvai savo nuožiūra spręsti dėl viso ar dalies turto palikimo konkretiems
įpėdiniams buvo įtvirtinta 1964 m. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
CK 575 straipsnio 1 dalyje, taip pat galiojančio 2000 m. CK 5.19 straipsnyje.
1964 m. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) CK 587 straipsnyje buvo
reglamentuotas palikimo priėmimas.
Teisėjų kolegija rėmėsi 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio
1 dalies 2 punktu, pagal kurį nuosavybės teisės į žemę atkuriamos asmenims,
kuriems miręs turto savininkas testamentu paliko savo turtą, nepaisant to, kad
testamente nėra duomenų apie žemės ar kito nekilnojamojo turto palikimo
faktą, o šiems mirus – jų sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams)
ar šių asmenų sutuoktiniui bei vaikams. Taip pat atsižvelgė į to paties įstatymo
2 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad jeigu nustatytu laiku padavę prašymus
atkurti nuosavybės teises piliečiai yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos
mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos
pilietis.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad apeliacinės instancijos teismas
rėmėsi tik CK 5.1 straipsnio norma, kitų paveldėjimo teisinius santykius
reglamentuojančių teisės normų netaikė, jų nesiejo su Atkūrimo įstatymo
normomis, padarė išvadą, kad teismas nagrinėtoje byloje galėjo priimti
neteisėtą sprendimą. Dėl to pareiškėjų prašymas dėl proceso administracinėje
byloje Nr. A261‑1388/2009 atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte
numatytu pagrindu buvo tenkintas, procesas atnaujintas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VI.

Nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl termino
giminystės ryšį patvirtinančiam dokumentui pateikti atnaujinimo, atkuriant
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nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą.
ABTĮ 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismo, apeliacine tvarka
nagrinėjančio bylą, nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo
patikrinti visą bylą.
Pagal administracinės bylos duomenis nustatyta, kad pareiškėjai
kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti terminą J. K. ir F. K. giminystės
ryšį patvirtinančiam dokumentui, t. y. J. K. gimimo akto įrašui, pateikti
(administracinė byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l. 5–6). Kaip matyti iš bylos
medžiagoje esančio prašymo atkurti nuosavybės teises Nr. 305 turinio,
1991 m. gegužės 15 d. pareiškėjų senelis J. K. Kauno miesto valdybai pateikė
prašymą atkurti jam nuosavybės teises į jo tėvui F. K. priklausiusį žemės
sklypą, šiuo metu esantį (duomenys neskelbtini), Kaune. 1993 m. mirus J. K.,
nuosavybės teisių į minėtą žemės sklypą mirusio pretendento vardu siekia jo
anūkai, paveldėjimo pagal testamentą būdu tapę jo nuosavybės teise valdyto
turto (gyvenamojo namo) paveldėtojais, t. y. prašymą atnaujinti terminą byloje
pateikę pareiškėjai. Pareiškėjai į teismą kreipėsi, atsižvelgdami į tai, kad Kauno
apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno
miesto žemėtvarkos skyrius juos informavo, jog nuosavybės teisių atkūrimo
byloje trūkstamas dokumentas (Kauno miesto savivaldybės administracijos
civilinės metrikacijos biuro 2006 m. balandžio 8 d. pažyma Nr. 12/2006),
patvirtinantis tai, kad J. K. yra F. K. sūnus, buvo pateiktas praleidus įstatyme
nustatytą terminą (administracinė byla Nr. A444-2093/2010, t. I, b. l. 22). Iš
pareiškėjų prašymo teismui turinio ir kitos bylos medžiagos galima spręsti, kad
pareiškėjai į teismą kreipėsi manydami, jog minimas dokumentas, dėl kurio
pateikimo byloje keliamas termino atnaujinimo klausimas, yra giminystės
ryšį su savininku patvirtinantis dokumentas, reikalingas nuosavybės teisėms į
žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune, atkurti.
Aptarti santykiai susiklostė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo srityje, todėl jiems taikytini specialūs TSRS (LTSR) įstatymų
pagrindu nacionalizuoto ar kitaip nusavinto turto grąžinimą reglamentuojantys
teisės aktai: 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas Nr. VIII-359, kuris
pakeitė nuo 1997 m. liepos 9 d. netekusį galios 1991 m. birželio 18 d.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įstatymą Nr. 1-1454 „Dėl
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos
ir sąlygų“, bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių atkūrimo
tvarką ir sąlygas pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą detalizuojanti Lietuvos
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Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057.
Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas – specifinis
socialinis teisinis procesas, sąlygotas okupacijos metu įvykusio turto
nusavinimo visuotinumo ir istorinių visuomeninių santykių pokyčių. Šios
priežastys nulėmė ir tai, kad paskelbus iki okupacijos buvusių nuosavybės
teisinių santykių tęstinumą, automatiškai jie nėra atkuriami: įstatymų leidėjas,
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, reglamentuodamas privatinės nuosavybės
instituto atkūrimą, numatė ribotą restituciją. Oficialioje konstitucinėje
justicijoje ne kartą buvo pripažinta, kad įstatymų leidėjas, konstatuodamas, jog
reikia atkurti neteisėtai nutrauktas nuosavybės teises ir siekdamas bent iš dalies
atkurti teisingumą, pasirinko ne restitutio in integrum, bet ribotą restituciją
(Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, Konstitucinio Teismo
2007 m. liepos 5 d. nutarimas). Pagal ribotos restitucijos principą nuosavybės
teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkuriamos įstatymo nustatyta tvarka ir
sąlygomis. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra pasisakęs, kad pagal
specialų, nuosavybės teisių restitucijos teisinius santykius reglamentuojantį
Atkūrimo įstatymą, nuosavybės teisės atkuriamos ne visiems buvusiems
savininkams ir ne į visą turėtą turtą. Šiame įstatyme yra specialių sąlygų
(apribojimų), taikomų buvusiems savininkams, norintiems susigrąžinti
savo turtą natūra (Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas),
todėl Atkūrimo įstatymas vertintinas kaip kompromisinis sprendimas tarp
siekimo likviduoti okupacijos padarinius ekonominių santykių srityje ir kartu
būtinumo atsižvelgti į Lietuvoje susiformavusius socialinius ekonominius
santykius (Konstitucinio Teismo 1995 m. birželio 20 d. nutarimas).
1997 m. liepos 1 d. Atkūrimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad piliečių prašymai atkurti nuosavybės teises, pateikti Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir neišnagrinėti
iki Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo įsigaliojimo, nagrinėjami bei sprendimai dėl jų
priimami laikantis šio įstatymo nuostatų. Taigi byloje nagrinėjamiems
santykiams taikytinas šiuo metu galiojantis Atkūrimo įstatymas bei Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057.
Tiek 1991 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
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Tarybos įstatymas ,,Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, tiek šiuo metu galiojantis Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymas apibrėžia asmenų, turinčių teisę atkurti nuosavybės teises į išlikusį
nekilnojamąjį turtą, ratą, šios nuosavybės atkūrimo sąlygas ir tvarką. Šiai
tvarkai priskiriami ir terminai prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį
nekilnojamąjį turtą bei dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teises
bei giminystės ryšį su savininku, pateikti, kurie nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d.
buvo nuolatos pratęsiami, taip sudarant galimybę visiems pretendentams
realizuoti įstatymo nustatytą teisę susigrąžinti visą ar dalį išlikusio
nekilnojamojo turto, prarasto dėl jo nacionalizavimo. Pagal Atkūrimo įstatymo
10 straipsnį, prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį
turtą turėjo būti paduoti iki 2001 m. gruodžio 31 d. Jeigu prašymai atkurti
nuosavybės teises buvo pateikti nustatytu laiku, nuosavybės teises bei
giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti
iki 2003 m. gruodžio 31 d. Asmenims, nerealizavusiems minėtų galimybių
įstatymo nustatytu terminu dėl svarbių priežasčių, terminas paduoti prašymą
(Atkūrimo įstatymo 10 str. 1 d.) ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su
savininku patvirtinančius dokumentus (Atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d.) teismo
gali būti atnaujinamas. Taigi, kaip matyti, Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1
ir 4 dalyse nustatytų terminų atnaujinimas yra sudėtinė nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso stadija: administracinėse bylose,
kuriose sprendžiama tik dėl terminų paduoti prašymą atkurti nuosavybės
teises ir (ar) pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku
patvirtinančius dokumentus, neskundžiami jokie aktai ar veiksmai. Šios bylos
yra dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo teisinę reikšmę
turintiems veiksmams atlikti ne teisme.
Sistemiškai aiškinant Atkūrimo įstatymo nuostatas, galima teigti,
jog šis įstatymas nuosavybės teisių atkūrimą sieja ne su bet kokių
dokumentų pateikimu. Pateikiami dokumentai turi patvirtinti tokius faktus,
kuriems konkrečią juridinę reikšmę suteikia nuosavybės teisių atkūrimą
reglamentuojantys teisės aktai, tokiu būdu susiedami juos su nuosavybės
teisių atkūrimo prielaidomis ir įgyvendinimo sąlygomis. Vienas iš tokių faktų,
kuriam Atkūrimo įstatymas suteikia teisinę reikšmę – tam tikras giminystės
ryšys tarp prašymą atkurti nuosavybės teises pateikusio asmens ir išlikusio
nekilnojamojo turto, į kurį prašoma atkurti nuosavybės teises, mirusio
savininko. Tokio fakto buvimas Atkūrimo įstatymo taikymo kontekste gali
tapti viena iš prielaidų subjektinei teisei į nuosavybės teisių atkūrimą atsirasti.
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Ši prielaida pirmiausia siejama su okupacijos metu pažeistų savininko teisių
atkūrimu.
Privatinės nuosavybės paneigimo ir jos nacionalizavimo padarinys
– nuosavybės teisių į konkretų nekilnojamąjį turtą praradimas, vienos
iš svarbiausių asmens teisių – teisės į nuosavybę – pažeidimas. Todėl šių
padarinių šalinimo mechanizmą nustatantis Atkūrimo įstatymas pirmiausia
adresuojamas tam asmeniui, kurio nuosavybės teisės buvo pažeistos. Atkūrimo
įstatymo prasme savininko nuosavybės teisė galėjo būti pažeista tada, kai
jam nuosavybės teise priklausęs turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo
nacionalizuotas ar kitaip nusavintas. Todėl iš Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio
galima daryti išvadą, kad atkurti nuosavybės teises į šio įstatymo 3 straipsnyje
nurodytą turtą pirmiausia turi teisę tas asmuo, kuris buvo nacionalizuoto
arba kitaip nusavinto turto savininkas ir kurio nuosavybės teisės minėtų
procesų metu būtent ir buvo pažeistos. Atsižvelgiant į tai, administracinėje
jurisprudencijoje buvo suformuota turto savininko prioritetinių teisių atkurti
nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą doktrina, kuri reiškia, kad kiti
Atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje išvardinti asmenys, nebuvę nusavinto turto
savininkais jo nacionalizacijos (kitokio nusavinimo) metu, taip pat turi teisę
atkurti nuosavybės teises į šį turtą, tačiau paprastai tik tuo atveju, jeigu turto
savininkas yra miręs: tokių asmenų teisė susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį
turtą yra išvestinė iš savininko teisių (LVAT 2003 m. kovo 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A3-232/2003, LVAT 2010 m. kovo 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-409/2010). Konstitucinėje jurisprudencijoje
taip pat konstatuota, jog įstatymų leidėjas, nustatęs nuosavybės teisių atkūrimo
tvarką ir sąlygas, pabrėžė pirmenybę susigrąžinti žemę buvusiems savininkams
(Konstitucinio Teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimas).
Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamas savininko sąvokos
apibrėžimas: savininkas šio įstatymo prasme – tai asmuo, kurio nekilnojamasis
turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai
nusavintas ir kuriam pagal šį įstatymą atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį
nekilnojamąjį turtą. Taigi atkuriant nuosavybės teises į žemę visais atvejais
nustatytina, kurio asmens teisės buvo pažeistos įvykdant žemės nacionalizaciją,
t. y. privalo būti nustatyta, kas nacionalizacijos momentu buvo nusavintos
žemės savininkas pagal atitinkamoje Lietuvos Respublikos teritorijos
dalyje galiojusius teisės aktus. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai yra
svarbiausias ir prioritetiškai spręstinas klausimas atkuriant nuosavybės teises
į konkretų turtą. Tai, kad pagal Atkūrimo įstatymą reikalaujama nustatyti
asmenį, nuosavybės teise valdžiusį nekilnojamąjį turtą nacionalizacijos
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momentu, nuosekliai akcentuojama Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje (LVAT 2003 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A3-232/2003, LVAT 2004 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A3-178/2004, LVAT 2009 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A261-532/2009, LVAT 2010 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A261-364/2010). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2008 m. liepos 21 d. administracinėje byloje Nr. A502-1310/2008 yra išaiškinęs,
kad tam, jog kompetentingas administravimo subjektas turėtų pagrindą priimti
sprendimą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, turi būti
įrodyta, kad asmuo, į kurio nuosavybės teisių atkūrimą pretenduojama, iki
nacionalizacijos nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą, kuris iš jo buvo
nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas.
Atsižvelgiant į tai, kad pirminis elementas nuosavybės teisių atkūrimo
procese yra turto savininko jo nacionalizavimo (kitokio nusavinimo) metu
nustatymas bei į tai, kad nuosavybės teisės atkuriamos tik į to asmens
nekilnojamąjį turtą, kuris jam priklausė šio turto nacionalizavimo ar kitokio
nusavinimo metu, konstatuotina, kad pareiga pagrįsti (įrodyti) giminystės
ryšį su savininku šios bylos kontekste reiškia reikalavimą turėti giminystės
ryšį su tuo asmeniu, kuris buvo prašomo grąžinti turto savininku šio turto
nacionalizacijos arba kitokio nusavinimo momentu.
Subjektinei teisei atkurti nuosavybės teises įgyvendinti nepakanka jos
prielaidų egzistavimo – Atkūrimo įstatymas, kaip minėta, reikalauja ir tam
tikrų sąlygų įvykdymo. Pagal Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, viena
iš jų – dokumento, patvirtinančio giminystės ryšį su savininku, pateikimas.
Aptartas fakto – giminystės ryšio su savininku – teisinis vertinimas suponuoja
ir tokio dokumento teisinį pobūdį šioje byloje: pagal Atkūrimo įstatymą šiuo
dokumentu turi būti patvirtinamas giminystės ryšys su tuo asmeniu, kuris
buvo siekiamos susigrąžinti žemės savininkas šios žemės nacionalizavimo ar
kitokio nusavinimo momentu. Toks dokumentas gali būti teisiškai reikšmingas
tuo aspektu, kad jo pateikimas leidžia pagrįsti atitinkamą pretendento ryšį su
turto savininku, įrodo prielaidos (reikalaujamo giminystės ryšio) į nuosavybės
teisių atkūrimą buvimą bei tokiu būdu sudaro reikiamas sąlygas nuosavybės
teisėms į savininko turėtą turtą atkurti.
Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką taikant
įstatymus bei kitus teisės aktus, savo jurisprudencijoje ne kartą pasisakė dėl
prašymų atnaujinti terminus prašymams atkurti nuosavybės teises paduoti
nagrinėjimo taisyklių. LVAT praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad
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sprendžiant prašymą dėl termino prašymui atkurti nuosavybės teises paduoti
atnaujinimo, svarbu nustatyti, ar prašymą dėl šio termino atnaujinimo
pateikęs asmuo pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą
teisinį reguliavimą iki įstatymu nustatyto termino (2001 m. gruodžio 31 d.)
pateko į asmenų, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, sąrašą,
kurį nustato Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–5 punktai (LVAT
2006 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-781/2006,
LVAT 2010 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-409/2010).
Minėtos administracinės jurisprudencijos nuostatų analizė suponuoja išvadą,
kad materialinių terminų pagal Atkūrimo įstatymą atnaujinimo bylose
negali būti svarstomas vien tik termino praleidimo priežasčių pagrįstumo
klausimas. Šiuo atveju, be kita ko, turi būti nustatoma, ar asmuo, prašantis
atnaujinti terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti, gali
būti savarankiškas nuosavybės teisių atkūrimo subjektas, t. y. ar termino
atnaujinimas gali sudaryti sąlygas (pašalinti kliūtis) atkurti nuosavybės teises į
turtą, į kurį pretenduoja pareiškėjai.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju
turėtų būti laikomasi panašių teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių. Todėl
taikant Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, turi būti vertinama, ar
dokumentas, kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą, gali patvirtinti
nuosavybės teises arba giminystės ryšį su turto savininku jo nacionalizacijos
ar kitokio nusavinimo metu. Atkūrimo įstatymas dokumentui, kuris negali
patvirtinti nuosavybės teisių ir patvirtina ryšį ne su turto savininku šio turto
nacionalizacijos ar kitokio nusavinimo metu, o su kitu asmeniu, kurio teisių
Atkūrimo įstatymas negina, pateikimui termino atnaujinimo galimybės
nėra nustatęs. Be to, pagal Atkūrimo įstatymą, gali būti atnaujinami terminai
pateikti tik teisiškai reikšmingus dokumentus, o ne tuos, kurie jokios teisinės
reikšmės nuosavybės teisių atkūrimo procesui neturi ir turėti negali. Procesas
dėl termino dokumentams pateikti atnaujinimo nėra savitikslis. Jo paskirtis –
sudaryti galimybes (pašalinti kliūtis) atkurti nuosavybės teises tiems asmenims,
kurie dėl svarbių priežasčių negalėjo pateikti kompetentingoms institucijoms
tokių dokumentų, kurie yra būtini sprendimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo
priimti. Taigi dokumentas, kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą,
kompetentingai institucijai turi būti būtinas ir apskritai reikalingas sprendžiant
klausimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į konkretų nekilnojamąjį turtą.
Priešingu atveju teismo procesas dėl termino atnaujinimo būtų beprasmiškas,
tokiu būdu nepateisinamai naudojant ribotus teismo ir visuomenės, iš kurios
surenkamų mokesčių ir yra iš esmės išlaikoma teismų sistema, resursus.
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Net ir atnaujinus terminą dokumentui, kuris neturi jokios teisinės reikšmės
nuosavybės teisių atkūrimui, paduoti, pareiškėjo siekis, kad būtų atkurtos
nuosavybės teisės, negalėtų būti realizuotas.
Atsižvelgiant į tai, teismui tenka pareiga įvertinti aukščiau paminėtas
aplinkybes. Byloje esant pakankamai duomenų, patvirtinančių tai, kad
dokumentas, dėl kurio pateikimo prašoma atnaujinti terminą, negali patvirtinti
nuosavybės teisių arba giminystės ryšio su turto savininku jo nacionalizacijos
(kitokio nusavinimo) metu ir (arba) nuosavybės teisių atkūrimo į konkretų
nekilnojamąjį turtą procese atitinkamas dokumentas nėra teisiškai reikšmingas,
turi būti daroma išvada, kad ir termino atnaujinimas tokiam dokumentui
yra negalimas. Šiais atvejais teismas tokį prašymą turėtų atsisakyti priimti,
kaip nenagrinėtiną teisme (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.), o jeigu jis priimtas – bylą
nutraukti (ABTĮ 101 str. 1 p.).
Kaip minėta, byloje nustatyta, jog pareiškėjų senelis J. K.
1991 m. gegužės 15 d. Kauno miesto valdybai pateikė prašymą atkurti jam
nuosavybės teises, kaip jis nurodė savo prašyme, į jo tėvo F. K. žemės sklypą,
šiuo metu esantį adresu (duomenys neskelbtini), Kaune. Taigi J. K., pateikdamas
minėtą prašymą, siekė atkurti nuosavybės teises į konkretų turtą – žemės
sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Kaune. Paduodamas prašymą atkurti
jam nuosavybės teises, J. K. nurodė, kad šio turto savininkas buvo jo tėvas F.
K. Kauno apskrities viršininko administracija, vykdžiusi nuosavybės teisių
atkūrimą į nurodytą turtą, kelis kartus reikalavo tiek iš pareiškėjų senelio J. K.,
tiek iš pareiškėjų dokumento, kuris patvirtintų, jog J. K. buvo F. K. sūnus, t. y.
pagrįstų giminystės ryšį tarp asmens, padavusio prašymą atkurti nuosavybės
teises, ir F. K. (administracinė byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l. 18, 22, 24).
Tačiau byloje taip pat yra duomenų (ištrauka iš Kauno sentikių parapijos
bažnyčios 1924 metų mirusiųjų metrikų knygų), patvirtinančių, kad F. K. mirė
dar 1924 m. (administracinė byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l. 9). Apeliacinės
instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas taip pat patvirtino, kad F.
K. mirė 1924 m.
Byloje, be kita ko, pateiktas įsiteisėjęs Kauno miesto apylinkės
teismo 2003 m. rugsėjo 15 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-7257/2003
(administracinė byla Nr. A444-2093/2010, I t., b. l. 52–53A), kurioje pareiškėjai
prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų senelis J. K., miręs
1993 m. gruodžio 13 d., iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė
1,9344 ha žemės sklypą, šiuo metu esantį adresu (duomenys neskelbtini),
Kaune. Šioje byloje buvo konstatuota, jog ,,1924 m. mirus F. K. jo turtą iki
nacionalizavimo nuosavybės teise valdė žmona ir vaikai. Po F. K. mirties
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atsirado paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai, kurie turėjo būti
nustatinėjami vadovaujantis paveldėjimo atsiradimo metu galiojusio Rusijos
imperijos civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalies 11004 – 1380 straipsnių
nuostatomis“. Kauno miesto apylinkės teismas, remdamasis byloje esančiais
duomenimis, taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjai įrodė nuosavybės
teisių atsiradimo pagrindą – ,,F. K. sūnūs J., P. ir L. priėmė palikimą ir valdė
nuosavybės teise iki žemės nacionalizavimo iki 2,5 ha dydžio žemės sklypus
kiekvienas. F. K. dukros Z., F., P. taip pat priėmė ir valdė nuosavybės teise
iki žemės nacionalizavimo po 1 ha dydžio žemės sklypus“. Taigi iš minėto
teismo sprendimo matyti, kad J. K. po jo tėvo F. K. mirties 1924 metais
priėmė palikimą ir nuosavybės teise valdė iki 2,5 ha žemės sklypą (duomenys
neskelbtini), šiuo metu tai Kauno m. (duomenys neskelbtini). Kauno miesto
apylinkės teismas 2003 m. rugsėjo 15 d. sprendimu nustatė juridinį faktą,
kad pareiškėjų senelis J. K. iki žemės nacionalizavimo nuosavybės teise valdė
1,9344 ha žemės sklypą, esantį šiuo metu Kauno mieste (duomenys neskelbtini).
Juridiniai faktai buvo nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslais.
Sisteminė byloje esančių dokumentų analizė, taip pat anksčiau
paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad po F. K. mirties 1924 m. jo
turtas buvo pradėtas valdyti kitų asmenų (jo įpėdinių), todėl konstatuotina,
kad turtas, į kurį siekiama atkurti nuosavybės teises nagrinėjamu atveju, F. K.
nuosavybės teise, 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimui paskelbus deklaraciją
dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t. y. Lietuvoje prasidėjus žemės
nacionalizacijai, nepriklausė. Taigi yra akivaizdu, kad F. K., kuris mirė 1924 m.,
1940 m. prasidėjus žemės nacionalizacijos procesui, prašomos grąžinti žemės
savininku nebebuvo ir būti juo negalėjo. Todėl, kaip matyti, F. K. interesų
nacionalizacijos procesas nepalietė.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, taip pat
vertindama tiek administracinėje byloje Nr. A444-2093/2010, tiek nuosavybės
teisių atkūrimo byloje Nr. 1648 esančius dokumentus, prieina prie išvados,
kad dokumentas, t. y. Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės
metrikacijos biuro 2006 m. balandžio 8 d. pažyma Nr. 12/2006 apie J. K.
gimimo įrašą (iš kurio matyti, kad J. K. buvo F. K. sūnus), kuriam pateikti
šioje byloje prašoma atnaujinti terminą, patvirtina giminystės ryšį tarp J. K.
(pretendento į nuosavybės teisių atkūrimą) ir F. K., t. y. tarp J. K. ir asmens,
kuris prašomos grąžinti žemės sklypo savininkas šio turto nacionalizacijos
momentu nebuvo. Atsižvelgiant į tai, prašymas atnaujinti terminą J. K.
gimimo akto įrašui pateikti negali būti nagrinėjamas iš esmės ir tenkinamas,
kadangi, kaip minėta, galimybė atnaujinti terminą tokiam dokumentui
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pateikti Atkūrimo įstatyme nėra numatyta. Įstatymo 10 straipsnio 4 dalis
numato galimybę atnaujinti terminą nuosavybės teises arba giminystės ryšį
su savininku, t. y. asmeniu, buvusiu ginčo turto savininku jo nacionalizacijos
metu, patvirtinančiam dokumentui pateikti. Byloje aptariamas dokumentas
minėto giminystės ryšio patvirtinti negali. F. K., miręs 1924 m., nacionalizacijos
metu nebuvo ginčo turto savininkas, todėl ir nuosavybės teisių jam (į jo
turėtą turtą) atkurti negalima, nes turto nusavinimu jos nebuvo pažeistos.
Pareiškėjai taip pat neįrodinėjo ir nepateikė duomenų, kad dokumentas,
dėl kurio pateikimo prašoma atnaujinti terminą, gali patvirtinti savininko
nuosavybės teises į nacionalizuotą turtą, juolab kad byloje yra įsiteisėjęs Kauno
miesto apylinkės teismo 2003 m. rugsėjo 15 d. sprendimas, kuriuo nustatytas
juridinę reikšmę turintis faktas, jog J. K. iki žemės nacionalizavimo nuosavybės
teise valdė 1,9344 ha žemės sklypą, esantį šiuo metu Kauno mieste (duomenys
neskelbtini). Taigi Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies taikymo kontekste,
nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, patvirtinančių ginčo dokumento teisinę
reikšmę nuosavybės teisės į pareiškėjų pageidaujamo žemės sklypo, šiuo metu
esančio adresu (duomenys neskelbtini), Kaune, atkūrimą įgyvendinimui.
Remdamasi aukščiau nurodytais argumentais ir atsižvelgdama į tai,
kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant
bylą yra neatsiejamai susiję, todėl tik nustačius teisiškai reikšmingus
faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas
gali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
kad pirmosios instancijos teismas, atnaujindamas pareiškėjams terminą
dokumentui, nepatvirtinančiam giminystės ryšio su savininku, kuris buvo
siekiamos susigrąžinti žemės savininku šios žemės nacionalizavimo momentu,
bet patvirtinančiam giminystės ryšį su asmeniu, kuris nacionalizacijos
metu nebuvo prašomos grąžinti žemės savininku, nepagrįstai nevertino
bylai reikšmės turinčių aplinkybių, t. y. kad F. K. mirė 1924 m. ir jo turtą
nacionalizacijos metu nuosavybės teise valdė kiti asmenys. Tokie pirmosios
instancijos teismo padaryti administracinių bylų teisenos pažeidimai sąlygojo
tai, kad byloje nebuvo tinkamai nustatyta, ar pareiškėjai turi teisę teismo
tvarka prašyti atnaujinti ginčo dokumento pateikimo terminą. Dėl nurodytų
priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atnaujintas
terminas J. K. ir F. K. giminystės ryšį patvirtinančiam dokumentui pateikti,
yra neteisėtas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, remdamasis ABTĮ
101 straipsnio 1 punktu, priėmęs pareiškimą, privalėjo bylą pagal pareiškėjų
prašymą nutraukti.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad jeigu kompetentinga
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institucija pažeidžia atitinkamų asmenų teises nuosavybės teisių atkūrimo
procese, be kita ko, reikalaudama dokumentų, kurie nėra konkrečiu atveju
reikalingi, pažeistos teisės gali būti ginamos bendra tvarka skundžiant
atitinkamus šios institucijos veiksmus, administracinius aktus ar neveikimą, o
ne prašant atnaujinti terminą tokiems dokumentams pateikti.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio
1 punktu, 102 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, 161 straipsnio 2 dalimi, 162
straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 17 d.
bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d.
sprendimus panaikinti ir bylą nutraukti.
Nutartis neskundžiama.

3.6. Dėl socialinės apsaugos
3.6.1. Dėl valstybinių nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių pensijų
mokėjimo
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (1999 m. lapkričio 4 d.
įstatymo Nr. VIII-1390 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies antrojo sakinio ir 14
straipsnio 3 dalies antrojo sakinio taikymo kontekste „kitos nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės pensijos“ sąvoka neapima našliui pagal šio įstatymo
14 straipsnio 5 dalies 5 punktą mokamos išmokos. Pensijos klasifikavimo ir
teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jos pavadinimas.
Išmokos laikomos to paties pobūdžio išmokomis, kai jų objektas ir tikslas bei
apskaičiavimo bazė ir skyrimo sąlygos yra identiški arba pakankamai panašūs.
Pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą mokama
išmoka yra artimesnė šio įstatymo 9 straipsnyje numatytai valstybinei našlio
pensijai ir nėra nukentėjusio asmens valstybinė pensija, numatyta šio įstatymo
11 straipsnyje.
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Administracinė byla Nr. A756-450/2010
Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. rugpjūčio 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjui V. M.,
atsakovo atstovei D. N.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo V. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Pasvalio skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas V. M. pareiškimu, kurį patikslino, kreipėsi į Panevėžio
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus (toliau – ir Pasvalio skyrius)
2008 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. P12 625 „Dėl V. M. nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės našlių ir našlaičių pensijos mokėjimo nutraukimo“ (toliau – ir
Sprendimas); įpareigoti atsakovą grąžinti jam nesumokėtą pensiją, iš viso –
1 000 Lt. Nurodė, kad nuo 1999 metų, mirus jo sutuoktinei, kuri buvo tremtinė,
Pasvalio skyrius pradėjo mokėti valstybinę našlio pensiją, kuri šiuo metu yra
60 Lt per mėnesį. Jis taip pat turi teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę
našlaičio pensiją už tėvą, laisvės kovų dalyvį. Tuo tarpu Sprendimu nurodyta,
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jog jis nuo 2000 m. rugpjūčio 27 d. neturėjo teisės gauti nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės našlaičių pensijos, nes nukentėjusiųjų asmenų našlaičių pensija
už tėvą, laisvės kovų dalyvį, žuvusį suėmimo metu, gali būti paskirta, jeigu
asmuo neturi teisės į kitą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Taip pat
pažymėta, kad tuo metu jis turėjo teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę
našlių pensiją už mirusią sutuoktinę. Pabrėžė, jog jam pradėta mokėti būtent
valstybinė našlio pensija, o ne nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija.
Remdamasis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio
2 dalies 2 punktu, mano, jog jis galėtų gauti nukentėjusiojo asmens valstybinę
našlių pensiją tik tuo atveju, jeigu jo žmona būtų mirusi tremties metu,
tačiau šiuo atveju taip neatsitiko. Jeigu minėta įstatymo nuostata nesuteikia
pareiškėjui teisės gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos,
tai valstybinės nukentėjusiųjų asmenų našlaičių pensijos mokėjimo jam
nutraukimas Sprendime nurodytomis sąlygomis yra neteisėtas.
Atsakovas Pasvalio skyrius atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko.
Nurodė, kad pareiškėjas 1999 m. liepos 23 d. Pasvalio skyriui pateikė prašymą
skirti nukentėjusiųjų asmenų našlių valstybinę pensiją. Pasvalio skyriaus
1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 676 pareiškėjui nuo 1999 m. liepos 12 d.
paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija. Pareiškėjas
2001 m. rugpjūčio 27 d. Pasvalio skyriui pateikė prašymą skirti nukentėjusiųjų
asmenų našlaičių pensiją už tėvą, laisvės kovų dalyvį, žuvusį suėmimo metu.
Prašyme pareiškėjas nurodė, kad gauna tik senatvės pensiją, todėl nuo
2000 m. rugpjūčio 27 d. jam paskirta ir iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. mokėta
nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija. 2008 m. rugsėjo 24 d.,
tikrinant nukentėjusiųjų asmenų valstybinių našlių ir našlaičių pensijų gavėjų
sąrašus, nustatyta, kad pareiškėjui mokamos dvi nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, nors pagal valstybinės našlaičių pensijos
skyrimo pareiškėjui metu (2001 m. rugsėjo 27 d.) galiojusį Valstybinių pensijų
įstatymo 3 straipsnį, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija galėjo
būti skiriama tik tuo atveju, jei asmuo neturėjo teisės į kitą nukentėjusiųjų
asmenų valstybinę pensiją. Pastebėjus šią klaidą, Pasvalio skyrius priėmė
Sprendimą pareiškėjui nutraukti 200 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
našlaičių pensijos mokėjimą. Valstybinių pensijų įstatymas nesuteikia teisės
žmogui pasirinkti, kurią valstybinę pensiją gauti, valstybinėms pensijoms
nėra taikoma socialinio draudimo pensijų skyrimo analogija. Pareiškėjui buvo
nutrauktas nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas,
kadangi tokia pensija jam buvo paskirta vėliau bei todėl, kad jis turi teisę gauti
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją.
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II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 27 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Nustatė, kad
pareiškėjas Pasvalio skyriui 1999 m. liepos 23 d. pateikė prašymą skirti
nukentėjusiųjų asmenų našlių valstybinę pensiją už sutuoktinę, reabilituotą
tremtinę. Pasvalio skyrius 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 676 nusprendė
pareiškėjui skirti ir mokėti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją
nuo 1999 m. liepos 12 d. Pareiškėjas 2001 m. rugpjūčio 27 d. Pasvalio
skyriui pateikė prašymą skirti nukentėjusiųjų asmenų našlaičių pensiją už
tėvą, laisvės kovų dalyvį V. M., žuvusį suėmimo metu. Prašyme pareiškėjas
nurodė, kad gauna senatvės pensiją, nenurodydamas, kad jam anksčiau
buvo paskirta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija. Pasvalio
skyrius, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, 2001 m. rugsėjo 7 d. sprendimu
Nr. 750 paskyrė mokėti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją
nuo 2000 m. rugpjūčio 27 d. 2008 m. rugsėjo 24 d., tikrinant nukentėjusiųjų
asmenų valstybinių našlių ir našlaičių pensijų gavėjų sąrašus, nustatyta,
kad pareiškėjui mokamos dvi nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių ir
našlaičių pensijos: viena – nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija už
sutuoktinę G. M., kita – nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija
už tėvą V. M. Sprendimu pareiškėjui nutrauktas 200 Lt nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2008 m. lapkričio 1 d. Įvertinęs
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos skyrimo pareiškėjui metu
(1999 m. liepos 23 d.) galiojusio Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio
5 dalies 5 punktą, 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą, padarė išvadą, kad
pareiškėjui pagrįstai skirta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija už
sutuoktinę, kuri buvo tremtinė. Pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų valstybinė
našlaičių pensija už tėvą, laisvės kovų dalyvį, buvo skirta, vadovaujantis
Valstybinių pensijų įstatymo, galiojusio prašymo skirti pensiją pateikimo metu
(2001 m. rugsėjo 27 d.), nuostatomis (14 str. 3 d.), pagal kurias asmenims
nustatyta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija skiriama ir
mokama, jei jie neturi teisės į kitą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją.
Nustatė, jog pareiškėjas tuo metu, kai jam buvo paskirta nukentėjusiųjų
asmenų valstybinė našlaičių pensija, turėjo teisę į nukentėjusiųjų asmenų
valstybinę našlių pensiją ir ją gavo, todėl jam nepagrįstai paskirta
nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija. Konstatavo, jog
Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o nepanaikinus skundžiamo akto,
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netenkino ir pareiškėjo reikalavimo priteisti nesumokėtą nukentėjusiųjų
asmenų valstybinę našlaičių pensiją.
III.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kurį patikslino, prašydamas
panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą. Nurodo,
jog nukentėjusiojo asmens statusas nustatomas specialios Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro komisijos, o jis Pasvalio skyriui
pateikė tik vieną tokio centro pažymą, kurioje nurodyta, jog jis yra nukentėjęs
našlaitis. Tuo tarpu Pasvalio skyrius pats nusprendė dėl jo, kaip nukentėjusiojo
našlio, statuso. Pažymi, jog antros nukentėjusiojo asmens valstybinės pensijos
negauna, bylos medžiaga taip pat neįrodytas tokios pensijos gavimo faktas.
Atsakovas Pasvalio skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą su apeliaciniu
skundu nesutinka. Pažymi, jog pareiškėjui paskirta nukentėjusiųjų asmenų
valstybinė našlių pensija už mirusią jo sutuoktinę, reabilituotą tremtinę, tokia
pensija pareiškėjui mokama ir bylos nagrinėjimo metu.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo ir
taikymo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.)
ir priimtinas naujas sprendimas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovo 2008 m. spalio 3 d.
sprendimo Nr. P12625, kuriuo pareiškėjui buvo nutrauktas nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius yra
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos įsteigta viešojo administravimo įstaiga (Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. V-34 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Pasvalio skyriaus nuostatų 1 p.). Taigi atsakovo, kaip viešojo administravimo
institucijos, priimamiems sprendimams (individualiems administraciniams
aktams) keliami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8
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straipsnyje įtvirtinti reikalavimai. Viešojo administravimo įstatymo (redakcija,
galiojusi ginčijamo sprendimo priėmimo metu) 8 straipsnio 1 dalyje
buvo nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, t. y. jis turi būti
motyvuotas. Šios nuostatos reiškia, kad akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai
faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo
administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų
išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma
tiesiogiai siejama su teisėtumo principu, 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. Pažymėtina, kad būtinybė motyvuoti viešojo administravimo
subjekto priimamus sprendimus yra ne kartą akcentuota ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., 2004 m. gegužės 7 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A4-387/2004, 2008 m. gegužės 6 d. LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A261-339/2008,
Administracinė jurisprudencija Nr. 5(15), p. 152−173).
Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo sprendimo turinį, daro išvadą,
kad skundžiamas administracinis aktas minėtų įstatymo reikalavimų
neatitinka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio
skyriaus 2008 m. spalio 3 d. sprendime Nr. P12 625 yra nurodoma, kad
„Vadovaudamasis (-i) Valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 101-2018),
nusprendžiu V. M. <...> nutraukti 200 Lt (du šimtai Lt 00 ct) nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės našlių ir našlaičių pensijos mokėjimą nuo 2008-11-01,
nes nutrauktas mokėjimas.“ Ginčijamo sprendimo motyvas „nes nutrauktas
mokėjimas“ vienareikšmiškai teisėjų kolegijos vertintinas kaip niekinis. Be
to, ginčijamame sprendime konkrečiai netgi nenurodoma, kokia būtent teisės
norma ar normomis remiamasi. Taigi ginčijamas sprendimas negali būti
vertinamas kaip pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis,
todėl reikia konstatuoti, jog priimant skundžiamą administracinį aktą buvo iš
esmės pažeisti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimai. Pagal šios bylos
aplinkybes vien tik minėtas faktas yra pakankamas pagrindas, kad ginčijamas
sprendimas būtų panaikintas.
V.
Tačiau pažymėtina, kad teismo išspręstoje administracinėje byloje
paprastai neturėtų likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, darančių
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išnagrinėtą bylą iki galo neišspręsta arba esančių naujo teisinio ginčo tarp
šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo. Be to,
atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamas ginčas kilęs dėl vienai iš labiausiai
pažeidžiamų visuomenės grupių priklausančio asmens teisinės padėties, ir
įvertindama, jog skundžiamas viešojo administravimo subjekto, kuris privalo
įgyvendinti kiekvieno žmogaus socialinę apsaugą, rūpintis jo socialine gerove,
sprendimas, teisėjų kolegija, vykdydama teisingumą (Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 109 str.), spręs tarp proceso šalių kilusį ginčą iš esmės.
Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas nutrauktas paaiškėjus, jog jis gauna
ir valstybinę našlių pensiją. Atsakovo teigimu, pagal Valstybinių pensijų
įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 14 straipsnio 3 dalį, nukentėjusiųjų asmenų
valstybinė našlaičių pensija skiriama ir mokama, jei asmuo neturi teisės į kitą
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, o pareiškėjas tokią teisę turi, t. y.
jam mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija už mirusią
sutuoktinę, buvusią tremtinę.
Iš tiesų reikia nurodyti, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs apribojimą
gauti valstybinę našlaičių pensiją, jei asmuo turi teisę į kitą nukentėjusiųjų
asmenų valstybinę pensiją, tiek Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio
1 dalyje, tiek to paties įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje. Tačiau nagrinėjamu
atveju būtina nustatyti, kokia išmoka minėtų Valstybinių pensijų įstatymo
nuostatų taikymo prasme laikytina kita nukentėjusiųjų asmenų valstybine
pensija. Siekiant atsakyti į šį klausimą, visų pirma svarbu išanalizuoti įtvirtinto
apribojimo pobūdį ir tikslą.
Pripažįstama, jog įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją diferencijuoti
socialinę paramą. Šiame kontekste pažymėtina, kad valstybinės pensijos
savo prigimtimi ir pobūdžiu skiriasi nuo valstybinio socialinio draudimo
pensijų: šių pensijų gavimas siejamas ne su nustatyto dydžio pensijų
socialinio draudimo įmokomis, o su atitinkamu asmens statusu (tarnyba,
nuopelnais ar kitomis aplinkybėmis, nuo kurių priklauso valstybinės
pensijos skyrimas); valstybinių pensijų ypatumai leidžia įstatymų leidėjui,
atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes ir paisant Konstitucijos
normų bei principų, nustatyti atitinkamas šių pensijų skyrimo sąlygas
(Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d.
nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas); įstatymu gali būti nustatytas
maksimalus tokių pensijų dydis, taip pat gali būti įtvirtinti įvairūs tokios
pensijos maksimalaus dydžio nustatymo būdai; įstatymų leidėjas, paisydamas
Konstitucijos, gali nustatyti ir tam tikrus atvejus, kai valstybinė pensija
335

I. Administracinių teismų praktika

asmeniui yra neskiriama (esant įstatyme numatytoms aplinkybėms); įstatymu,
paisant Konstitucijos, galima nustatyti ir atvejus, kada paskirtoji valstybinė
pensija nebemokama. Tačiau asmens teisė į socialinę paramą ir apskritai
į socialinę apsaugą visais atvejais turi būti interpretuojama, atsižvelgiant
į Konstitucijoje įtvirtintus socialinės darnos ir teisingumo imperatyvus,
konstitucinius asmenų lygiateisiškumo ir proporcingumo principus (žr.
Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimą).
Atsižvelgus į paminėtą, teigtina, jog nagrinėjamu atveju numatytų
išmokų vienas iš tikslų – suteikti apsaugą nukentėjusiems asmenims nuo,
skirtingais atvejais, socialinės rizikos ir šios išmokos iš esmės skirtos
kompensuoti, papildyti ar pakeisti nukentėjusio asmens pajamas, siekiant
materialiai padėti pažeidžiamai asmenų grupei. Tačiau šiame kontekste
reikšmingas ir socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros
užtikrinimas. Vengdamas socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros
pažeidimo pavojų, įstatymų leidėjas ir įtvirtino, kad atvejai, kai asmeniui
tuo pačiu metu mokama daugiau nei viena valstybinė pensija, kaip išimtis
iš bendros taisyklės, turi būti kuo retesni. Valstybinių pensijų įstatymo 3
straipsnio 1 dalyje (1999 m. lapkričio 4 d. įstatymo Nr. VIII-1390 redakcija,
galiojusi ginčijamo sprendimo priėmimo metu), be kita ko, buvo numatyta,
kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu
mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybines našlių ir našlaičių pensijas. Be to,
papildomas ribojimas buvo numatytas nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
našlaičių pensijos skyrimui ir mokėjimui šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje
nurodytiems asmenims: nukentėjusių asmenų valstybinė našlaičių pensija
skiriama ir mokama, jeigu asmuo neturi teisės į kitą nukentėjusių asmenų
valstybinę pensiją. Iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas nustatytas ir šiuo
metu. Taigi įstatymų leidėjas, siekdamas išvengti neleistino išmokų sutapimo,
numatė tam tikrus ribojimus, kurie iš esmės turėtų užtikrinti, jog asmuo dėl
tapataus pagrindo – bendrąja prasme nukentėjimo, kurio priežastys nurodytos
Įstatymo 11 straipsnyje, – negautų antros nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
pensijos. Dar daugiau, nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos
skyrimui ir mokėjimui nustatytas specifinis reguliavimas: įstatymų leidėjas
numatė, jog prioritetas turėtų būti teikiamas visų kitų nukentėjusių asmenų
valstybinių pensijų skyrimui ir mokėjimui, o nukentėjusiųjų asmenų valstybinė
našlaičių pensija skiriama ir mokama tik išskirtiniais atvejais, t. y. kai jokia kita
nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija nepriklauso.
Asmenys, kurie turi teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines
pensijas, ir tokios pensijos skyrimo pagrindai (tiek ginčijamo sprendimo
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priėmimo metu, tiek šiuo metu) numatyti Valstybinių pensijų įstatymo 11
straipsnyje. Išanalizavus Įstatymo 11 straipsnio nuostatas, matyti, kad asmenys,
turintys teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, iš esmės
suskirstyti į dvi grupes: pirma, asmenys, kurie asmeniškai ir tiesiogiai patyrė
žalą dėl Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatytų įvykių, ir antra, asmenų,
nukentėjusių dėl Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytų įvykių, tėvai,
sutuoktiniai ir vaikai.
Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę į nukentėjusio
asmens valstybinę pensiją Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu,
t. y. kaip asmens, žuvusio pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms
(rezistencijos) veiksmų metu, vaikas – našlaitis. Byloje ginčo, kad pareiškėjas
patenka bent į vieną iš Įstatymo 11 straipsnyje išvardintų asmenų grupių,
kitais minėtame straipsnyje numatytais pagrindais, inter alia kaip sutuoktinis,
nėra. Tiesioginis ir betarpiškas našlio pensijos mokėjimo jam pagrindas (tiek
ginčijamo sprendimo priėmimo, tiek šiuo metu) yra ne Įstatymo 11 straipsnis,
bet Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktas. Taigi reikia konstatuoti, jog
remiantis Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsniu, pareiškėjas nėra įgijęs
teisės į kitą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją.
Pažymėtina, kad Įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje (tiek ginčijamo
sprendimo priėmimo metu, tiek šiuo metu) numatyta, jog nukentėjusiųjų
asmenų valstybinė našlių ir našlaičių pensija taip pat skiriama mirus šio
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims. Bylos
duomenys patvirtina, jog pareiškėjo sutuoktinė patenka į nurodytos nuostatos
taikymo sritį, t. y. ji buvo tremtinė (Pensijos bylos Nr. 30689001 8 l.) ir turėjo
teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Tačiau teisėjų kolegija
atkreipia dėmesį, kad pensijos klasifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti
tik formalūs kriterijai, inter alia jos pavadinimas. Vis dėlto ir šiuo aspektu
pastebėtina, kad lingvistiniu požiūriu, nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
pensijos sąvoka nebūtinai privalo būti traktuojama kaip apimanti valstybinę
našlių ir našlaičių pensiją, skiriamą tuo atveju, kai asmuo praranda tėvus arba
sutuoktinį, kurie turi nukentėjusiųjų asmenų teisinį statusą. Įstatymų leidėjas
atitinkamos normos taikymo aspektu gali pasirinkti suteikti šiems terminams
ir skirtingą prasmę bei turinį. Todėl svarbu aptarti ir nagrinėjamų išmokų
pobūdį.
Kalbant apie nagrinėjamoje byloje aptariamų išmokų pobūdžio
nustatymą, pažymėtina, jog išmokos laikomos to paties pobūdžio išmokomis,
kai jų objektas ir tikslas bei apskaičiavimo bazė ir skyrimo sąlygos yra identiški
arba pakankamai panašūs. Atsižvelgiant į tai, toliau teisėjų kolegija nagrinės,
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ar nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija, numatyta Įstatymo 14
straipsnio 5 dalies 5 punkte, ir pensija, numatyta Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
2 punkte, yra identiškos.
Šiame kontekste reikia nurodyti, jog nukentėjusiųjų asmenų valstybinių
pensijų skyrimo ir mokėjimo vienas iš pagrindinių tikslų – materialiai padėti
asmenims, kurie tiesiogiai nukentėjo Įstatymo 11 straipsnyje numatytų įvykiu
metu. Neginčijama, jog pareiškėjas patyrė žalą dėl Įstatymo 11 straipsnio
2 dalies 2 punkte numatytų įvykių, t. y. kaip asmuo, netekęs tėvo. Tačiau
kalbant apie našlio išmoką, matyti, jog ji paskirta ne dėl minėtų Įstatymo
11 straipsnyje įvardintų įvykių, o jo sutuoktinės mirties, t. y. dėl Įstatyme 11
straipsnyje numatytų įvykių nukentėjo ne jis, o jo žmona. Vadinasi, skiriasi
faktinis pagrindas, kuriuo remiantis paskirta išmoka. Dar daugiau, akivaizdžiai
skiriasi ir nagrinėjamų išmokų skyrimo tvarka bei dydžiai: kaip našliui
paskirta pareiškėjui išmoka yra 20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios
valstybinės pensijos dydžio (60 Lt) (b. l. 20), tuo tarpu nukentėjusių asmenų
našlaičio valstybinė pensija yra valstybinių pensijų bazės dydžio (200 Lt)
(Įstatymo 14 str. 3 d.). Taigi teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo gaunamos
našlio pensijos tikslą, dydį bei skyrimo pagrindą, konstatuoja, jog Įstatymo
14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytos išmokos ginčijamo sprendimo
priėmimo metu negalėjo būti sutapatintos su 11 straipsnyje įtvirtintomis
nukentėjusiųjų asmenų valstybinėmis pensijomis. Analizuojant šių išmokų
prigimtį teleologiniu ir sisteminiu aiškinimo metodais, darytina išvada,
jog Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytos
išmokos yra kur kas artimesnės Įstatymo 9 straipsnyje numatytoms
valstybinėms našlio pensijoms, nei Įstatymo 11 straipsnyje numatytoms
nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms. Tą patvirtina ir ta aplinkybė,
jog našlio valstybinė pensija pareiškėjui mokama Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies
1 punkto pagrindu (to neginčija ir pats atsakovas, b. l. 10). Be to, Įstatymo 14
straipsnio 6 dalis dėl Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies išmokų sąlygų ir dydžių
nukreipia būtent į Įstatymo 9 straipsnį. Įstatymo 14 straipsnis papildomų
pagrindų (lyginant su Įstatymo 11 straipsniu), kada skiriamos ir mokamos
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, nenumato. Šiame straipsnyje
reglamentuojamos papildomos sąlygos, taikytinos Įstatymo 11 straipsnio
2 dalyje numatytos pensijos skyrimui ir mokėjimui, taip pat aptariamas
valstybinės našlių ir našlaičių pensijos mokėjimas.
Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad anksčiau paminėtą aiškinimą, pagal
kurį Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies antrojo sakinio ir 14 straipsnio 3 dalies
antrojo sakinio taikymo kontekste „kitos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
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pensijos“ sąvoka neapima našliui pagal Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5
punktą mokamos išmokos, patvirtina ir teisingumo bei protingumo principai.
Teisėjų kolegijos manymu, teisinis reguliavimas negalėtų būti traktuojamas
kaip teisingas ir protingas, jei asmeniui, kuris turi teisę gauti išmokas tiek kaip
našlys, tiek kaip našlaitis (Valstybinių pensijų įstatymo taikymo šioje byloje
kontekste), būtų nustatyta tokia šių išmokų mokėjimo tvarka, kad jis gautų
kuo mažesnę sumą. Pastebėtina, kad teisėjų kolegija neįžvelgia tokių skirtumų
tarp asmens, kuris turi teisę gauti tik kaip našlaitis išmoką pagal Įstatymo 11
straipsnio 2 dalies 2 punktą, ir asmens, kuris turi teisę gauti išmoką ką tik
paminėtu pagrindu kaip našlaitis bei 14 straipsnio 5 dalies 5 punkto pagrindu
kaip našlys, kad pateisintų tokį reguliavimą, jog pastarajam asmeniui būtų
mokama būtent mažesnė suma, neleidžiant pasirinkti gauti didesnės.
Įstatymų leidėjas, kaip minėta, yra įtvirtinęs draudimą skirti
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją, jeigu asmuo turi teisę į kitą
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Kadangi, kaip matyti iš anksčiau
paminėto, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies antrojo sakinio ir 14 straipsnio 3 dalies
antrojo sakinio taikymo kontekste „kitos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
pensijos“ sąvoka neapima našliui pagal Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą
mokamos išmokos, kuri yra artimesnė Įstatymo 9 straipsnyje numatytai
valstybinei našlio pensijai ir nėra nukentėjusio asmens valstybinė pensija,
numatyta Įstatymo 11 straipsnyje, darytina išvada, jog nukentėjusio asmens
valstybinės našlaičio pensijos mokėjimas pareiškėjui nutrauktas nepagrįstai
– iš bylos medžiagos matyti, kad šią pensiją jis pageidavo gauti, juolab kad ji
yra (buvo) didesnė nei kita gauta (kaip našlio) pensija. Tai sudaro dar vieną
pagrindą panaikinti ginčijamą sprendimą.
Pareiškėjas, be kita ko, prašė įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Pasvalio skyrių sumokėti nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
našlaičio pensijos neišmokėtą dalį, kuri susidarė priėmus ginčijamą sprendimą
nutraukti pensijos mokėjimą. Konkrečios prašomos sumos apeliaciniame
skunde pareiškėjas nenurodė. Atsižvelgiant į paminėtą, taip pat į tai, jog
pensijas iš valstybės biudžeto moka ir jų apskaitą tvarko Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Pasvalio skyrius įpareigotinas apskaičiuoti ir išmokėti
pareiškėjui V. M. nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją nuo
2008 m. rugsėjo 1 d., t. y. nuo tos dienos, kai neteisėtai buvo nutrauktas šios
pensijos mokėjimas (nukentėjusiųjų asmenų našlaičių pensijos b. l. 16, 30).
Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau
duomenų, pagrindžiančių jų dydį, nepateikė. Pagal Lietuvos Respublikos
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administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų
atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų
apskaičiavimu ir pagrindimu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal
minėtą teisės normą prašymai raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu,
nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti
teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.
Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas
naikinamas, priimant naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti ir
panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus
2008 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. P12 625. Skundžiamo akto panaikinimas,
be kita ko, reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto
panaikinimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti
interesai, todėl atsakovas įpareigotinas apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo V. M. apeliacinį skundą patenkinti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: pareiškėjo V. M. skundą
patenkinti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus
2008 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. P12 625 „Dėl V. M. nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės našlių ir našlaičių pensijos mokėjimo nutraukimo“ panaikinti ir
įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrių
apskaičiuoti ir išmokėti V. M. nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių
pensiją nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.7. Dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų
3.7.1. Dėl valstybės ar savivaldybės atsakomybės už neteisėtą neteisėtos
statybos padarinių šalinimą
Nekvestionuotina, jog teisinėje valstybėje gali ir turi būti kovojama su
neteisėtomis statybomis. Tačiau ši teisė (o kartu ir pareiga) turi būti
įgyvendinama griežtai laikantis teisės aktuose įtvirtintų sąlygų ir reikalavimų,
konstitucinių teisingumo, proporcingumo ir kitų teisės principų. Tokia pareiga
saisto visas be išimties valstybės ir savivaldybės institucijas. Tai lemia, kad dėl
neteisėtų veiksmų šalinant neteisėtos statybos padarinius gali kilti ir pačios
valstybės ar savivaldybės atsakomybė, taip pat ir civilinė atsakomybė. Priteisus
neturtinės žalos kompensaciją už neteisėtą neteisėtų statinių nugriovimą,
pareiškėjai negauna jokios naudos iš to, kad statiniai buvo pastatyti neteisėtai
– jiems tiesiog atlyginama (kompensuojama) ta žala, kurią jie patyrė dėl to, kad
valstybė (savivaldybė) nesilaikė teisės normų reikalavimų. Jei būtų laikomasi
nuostatos, kad savivaldybė gali beatodairiškai, nesilaikant valstybėje nustatytų
teisės normų griauti visus neteisėtus statinius ir už tai visiškai neatsakyti
(traktuojant, kad jai už minėtus veiksmus visiškai negali būti taikoma civilinė
atsakomybė), tai reikštų, kad teismas turėtų ginti ne pamatinius teisinės
valstybės principus ir idėjas (pvz., kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms
ir turi paklusti teisei), kuriomis grindžiama visa Lietuvos kaip demokratinės
valstybės esmė ir paskirtis, bet turėtų įteisinti (pateisinti) valdžios institucijų
savivalę – valstybei (savivaldybėms) būtų paprasčiausiai leidžiama nesilaikyti
įstatymų ir kitų teisės reikalavimų. Teismas, kaip teisingumą vykdanti institucija,
to daryti negali. Juolab kad aiškinimas, jog savivaldybė visiškai neturi atsakyti
už neteisėtus (nors ir neteisėtų) statinių griovimus, paprasčiausiai paverstų
visiškai beprasmiu ir patį teisinį reguliavimą, nustatantį sąlygas ir procedūras,
kurių privalu laikytis šalinant neteisėtos statybos padarinius. Teisinėje valstybėje
net ir teisės pažeidėjas turi teises, be kita ko, garantuojančias, kad atitinkamos
poveikio priemonės jam bus taikomos tik laikantis įstatymo (plačiąja prasme).
Šias teises įstatymų nustatytais atvejais ir pagrindais valstybė turi veiksmingai
ginti.
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Administracinė byla Nr. A444-1003/2010
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.1.1; 15.2.3; 15.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. rugsėjo 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir
Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Tadui Kelpšui,
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovui Edvardui Varoneckui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjų N. S., S. S. (S. S.), V. S., A. S. (A. S.), E. S., A. S., J. Č.,
M. Č., Z. Č., A. Č. (A. Č.), L. J., M. Č., R. B., O. B., R. B. (R. B.), R. B., T. B., L.
B., L. B., V. T. B. ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinius skundus
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. S., S. S., V. S., A. S., E. S., A. S., J.
Č., M. Č., Z. Č., A. Č., L. J., M. Č., R. B., O. B., R. B., R. B., T. B., L. B., L. B.,
V. T. B. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, dalyvaujant trečiajam
suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Grinda“ dėl turtinės ir
neturtinės žalos atlyginimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atlyginti patirtą žalą: N. S. ir jos
šeimai (sūnui S. S.) – 60 000 Lt turtinės žalos ir 500 000 Lt neturtinės žalos,
V. S. ir jos šeimai (vaikams A. S., E. S., A. S.) – 40 000 Lt turtinės žalos ir 500
000 Lt neturtinės žalos, J. Č. – 500 000 Lt neturtinės žalos, M. Č. – 20 000 Lt
turtinės žalos ir 500 000 Lt neturtinės žalos, Z. Č. ir jos šeimai (vaikams A. Č.,
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L. J., M. Č.) – 500 000 Lt neturtinės žalos, R. B. – 500 000 Lt neturtinės žalos,
O. B. – 500 000 Lt neturtinės žalos, R. B. – 40 000 Lt turtinės žalos ir 500 000
Lt neturtinės žalos, R. B. ir jos šeimai (vaikams T. B., L. B., L. B.) – 500 000 Lt
neturtinės žalos, V. T. B. – 30 000 Lt turtinės žalos ir 1 000 000 Lt neturtinės
žalos, iš viso – 190 000 Lt turtinės žalos ir 5 500 000 Lt neturtinės žalos.
Nurodė, kad 2004 m. gruodžio 2–3 d. romų taboro teritorijoje, Kirtimuose,
Vilniuje, buvo nugriauti pareiškėjams priklausantys pastatai: 5 gyvenamieji ir
1 negyvenamasis pastatas (nuosavybės teisė į pastatus pareiškėjams atsirado
Civilinio kodekso 4.47 straipsnio pagrindu – pagaminus naują daiktą). Priimant
sprendimą griauti (demontuoti) pastatus (statinius) romų taboro teritorijoje,
Kirtimuose, Vilniuje, nebuvo atsižvelgta į tai, kokį poveikį toks sprendimas
turės romų būsto problemų sprendimui ir romų integracijos eigai. Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos tarnautojai, vykdydami pastatų (statinių)
romų taboro teritorijoje griovimo (demontavimo) darbus, pažeidė pareiškėjų
teisę į būstą, į būsto neliečiamumą, neatsižvelgė į tai, kad dėl tokių savavališkų
ir neteisėtų veiksmų romų šeimos (dauguma jų su mažamečiais vaikais) liks be
gyvenamosios vietos. Kartu buvo pažeista pareiškėjų teisė į privataus gyvenimo
neliečiamumą. Savavališki statiniai buvo romų nuosavybė, o nuosavybės teisė
yra prigimtinė žmogaus teisė ir ją riboti galima tik įstatymo nustatytais atvejais
ir tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo neteisėtais veiksmais
pažeidė vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, nors privalo
užtikrinti vaiko teises, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose
teisės aktuose. Tai patvirtino ir Seimo kontrolierė 2004 m. gruodžio 13 d.
pažymoje Nr. 4D-2004/03-1716. Pastatų (statinių) griovimo (demontavimo)
veiksmų neteisėtumą patvirtina tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės
administracija inicijavo ir atliko romų tabore esančių savavališkų pastatų
(statinių) griovimą (demontavimą) be teismo sprendimo, neatsižvelgdama į tai,
kad nei Civiliniame kodekse, nei Statybos įstatyme, nei Statybos techniniame
reglamente STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas“, nei kituose teisės aktuose nėra normų, suteikiančių teisę
savivaldybėms atlikti kitų asmenų savavališkai pastatytų (statomų) pastatų
(statinių) griovimo (demontavimo) darbus. Vilniaus miesto savivaldybės
administracija pastatus (statinius) nugriovė dar nepasibaigus statybos valstybinę
priežiūrą atliekančių pareigūnų statytojams nustatytam terminui nugriauti
romų taboro teritorijoje, Kirtimuose, Vilniuje, esančius savavališkus statinius.
Atsakovas nesilaikė Vietos savivaldos įstatyme 4 straipsnyje nurodytų principų,
t. y. pastatų (statinių) griovimo (demontavimo) darbai buvo vykdomi viršijant
įgaliojimus, pažeidžiant pareiškėjų teises ir laisves. Pastatų (statinių) griovimo
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(demontavimo) darbus romų taboro teritorijoje vykdė UAB „Grinda“ pagal
2004 m. gruodžio 16 d. sutartį Nr. 153/10 su atsakovu. Pareiškėjai dėl atsakovo
neteisėtų veiksmų patyrė dvasinių, emocinių išgyvenimų, nepatogumų,
nes negali jaustis saugiai, nėra užtikrinti dėl savo ateities, todėl verčiami
gyventi jausdami nuolatinę baimę. Netekusios gyvenamųjų būstų, pareiškėjų
šeimos jautė ir iki šiol dar jaučia nepatogumą glausdamosi pas artimuosius ir
pažįstamus jų perpildytuose namuose. Dar didesnę žalą patyrė mažamečiai
vaikai, iš kurių buvo atimtas gyvenamasis būstas, pažeista teisė į būtinas
ir tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis. Pareiškėjai patyrė ilgalaikių
išgyvenimų, iki šiol neišspręstas klausimas dėl jų gyvenamosios vietos.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė bylą nutraukti, nes
praleistas terminas skundui paduoti, arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad pareiškėjai nepagrindė ir neįrodė kiekvienam iš jų padarytos
turtinės žalos fakto ir dydžio. Nepateikiami jokie objektyvūs rašytiniai
įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškėjai buvo įgiję nuosavybės (ar kitą)
teisę į pastatus ir (ar) jų užimamą žemės sklypą. Nepagrindžiama, kokį
kitą konkretų turtą ir teises šie pareiškėjai buvo įgiję iki galimai neteisėtų
2004 m. gruodžio 2–3 d. atsakovo veiksmų. Nepateikti rašytiniai įrodymai,
sutartys, mokėjimo ir kiti dokumentai, kurie patvirtintų pareiškėjų galimai
patirtas išlaidas, buvusio turto vertę. Įrodyti žalos dydį, jos padarymo faktą
yra pareiškėjų pareiga, tačiau prašymo reikalavimuose nurodytos sumos
apibūdintos tik abstrakčiai ir subjektyviai. Byloje nėra įrodymų, kad būtent
šie asmenys ir jų šeimos yra nukentėję, kokioje konkrečioje vietoje, kokiame
name tuo metu pareiškėjai gyveno ar buvo apsistoję. Neturtinės žalos
padarymo faktas ir dydis grindžiami bendro pobūdžio teiginiais, nepateikus
išsamaus žalos pagrindimo ir jos patvirtinimo, taip pat neįrodyti pareiškėjų
dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, sukrėtimai, kurie sugriovė artimiausius
jų planus. Asmens reikalavimas atlyginti jam padarytą neturtinę žalą yra
vertintinas itin individualiai, todėl nukentėjusysis privalo nurodyti ir pagrįsti,
kuo konkrečiai jam, kaip asmeniui, pasireiškė žalos padarymas, kokios
konkrečios pasekmės dėl to atsirado ir ar jos atsirado būtent dėl atsakovo
veiksmų. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros departamento surašyti savavališkos statybos
aktai, administracinio teisės pažeidimo protokolai, nutarimai patvirtina,
kad statiniai buvo pastatyti savavališkai, nes jie neatitiko Statybos įstatymo
4 straipsnyje nurodytų mechaninių atsparumo ir pastovumo, gaisrinės
saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo ir kitų
reikalavimų, dėl kurių gali kilti reali grėsmė asmenų sveikatai ir gyvybei,
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todėl šie statiniai nepagrįstai vertinami kaip būstai. 2004 m. lapkričio 2 d.
administracinio teisės pažeidimo protokolais ir 2004 m. lapkričio 4 d. priimtais
nutarimais įrodytas pačių pareiškėjų veiksmų neteisėtumas. Reikalavimas
atlyginti žalą turėtų būti atmestas, nes nebuvo priimtas nė vienas Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
ar kitos savivaldybės institucijos sprendimas, įsakymas, potvarkis ar kitas
teisines pasekmes sukeliantis teisės aktas, kuriuo būtų pažeistos pareiškėjų
teisės ir interesai. 2004 m. gruodžio 16 d. su UAB „Grinda“ sudaryta sutartis
dėl gatvių priežiūros ir avarijų likvidavimo darbų nepatvirtina, kad atsakovas
atliko neteisėtus veiksmus – sutartis sudaryta ir įsigaliojo jau po pareiškėjų
nurodomų 2004 m. gruodžio 2–3 d. įvykių. Jeigu teismas konstatuotų,
kad buvo atlikti veiksmai, kurie sukėlė žalą, juos padaręs asmuo, atsakovo
nuomone, turi būti atleistas nuo civilinės atsakomybės vadovaujantis Civilinio
kodekso 6.253 straipsnio 6 dalimi kaip už veiksmus, padarytus dėl būtinojo
reikalingumo. Romų taboro teritorijoje, valstybinėje žemėje, nesilaikant
statybą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų, buvo pastatyta 12 savavališkų
statinių. Pastatyti statiniai (pastatai) neatitiko gaisrinės saugos, higienos,
sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo reikalavimų, galėjo kilti reali
grėsmė asmenų sveikatai ir gyvybei. Siekiant užtikrinti visuomenės ir valstybės
interesus, kitos išeities kaip pašalinti minėtoms vertybėms gresiantį pavojų
nebuvo. Atsakovas pabrėžė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
veiksmų neteisėtumas galėjo būti konstatuotas tik Administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka, kreipiantis į administracinį teismą per
minėto įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Pareiškėjai šį terminą
kreiptis į teismą dėl neteisėtų atsakovo veiksmų yra praleidę.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 18 d.
sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies – priteisė pareiškėjams N. S., S.
S., V. S., A. S., E. S., A. S., J. Č., M. Č., Z. Č., A. Č., L. J., M. Č., R. B., O. B.,
R. B., R. B., T. B., L. B., L. B. ir V. T. B. po 5 000 Lt (penkis tūkstančius litų)
kiekvienam neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje skundą atmetė.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašė panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą dalyje dėl atsisakymo pareiškėjams
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priteisti jiems padarytą turtinę žalą ir priteisti pareiškėjams turtinę žalą,
nurodytą 2007 m. lapkričio 20 d. patikslintame prašyme bei pakeisti
skundžiamą sprendimą toje dalyje, kurioje nuspręsta pareiškėjams priteisti
po 5 000 Lt neturtinės žalos, ir priteisti pareiškėjams neturtinę žalą, nurodytą
2007 m. lapkričio 20 d. patikslintame prašyme. Apeliacinis skundas
grindžiamas šiais argumentais:
1.
Pirmosios
instancijos
teismas
nepagrįstai
atmetė
2007 m. lapkričio 13 d. teismo posėdyje pateiktą prašymą ,,Dėl liudytojų
apklausos“ ir 2007 m. gruodžio 10 d. teismo posėdyje pateiktą prašymą ,,Dėl
ekspertizės skyrimo“, tuo nevykdydamas pareigos tinkamai išsiaiškinti visas
bylos aplinkybes ir visapusiškai objektyviai jas ištirti (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 81 str.). Patenkinus šiuos prašymus, būtų buvusi galimybė
nustatyti nugriautų pastatų vertę, tuo pačiu ir patirtos turtinės žalos dydį,
išsiaiškinti, kuriuose pastatuose gyveno pareiškėjai.
2. Teismas netinkamai įvertino patirtos neturtinės žalos dydį –
neatsižvelgta į patirtų išgyvenimų trukmę, intensyvumą, į tai, kad skriaudą
patyrė mažamečiai vaikai. Atkreipė dėmesį, kad teismas nepasisakė dėl
prašymo pareiškėjai V. T. B. priteisti 1 000 000 Lt neturtinės žalos, nevertino
skunde dėl šiai pareiškėjai prašomos atlyginti neturtinės žalos dydžio pateiktų
argumentų, dėl ko šiai pareiškėjai turėtų būti atlyginama didesnė neturtinė žala.
Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria
priteista pareiškėjams po 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, ir pareiškėjų skundą
atmesti visiškai, kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis
skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas pažeidė principą, kad iš neteisėtumo negali kilti jokia teisė
(ex injuria ius non oritur) – statybos buvo neteisėtos ir jų pagrindu pareiškėjai
negalėjo įgyti jokių teisių ar teisėtų interesų, taip pat ir į gyvenamąjį būstą ar
jo neliečiamumą. Be to, pagal Civilinio kodekso 6.282 straipsnio 1 dalį paties
nukentėjusio asmens kaltė dėl žalos jam atsiradimo yra pagrindas atmesti
reikalavimą atlyginti žalą.
2. Teismas priteisė moralinės žalos atlyginimą, nors nenustatyta, kokie
konkretūs asmenys žalą patyrė.
3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad neteisėtus veiksmus atliko
Vilniaus miesto savivaldybės administracija – šiuo atveju ginčui aktualiu
klausimu nebuvo priimtas joks kurios nors savivaldybės institucijos
sprendimas, sukeliantis teisines pasekmes.
4. Galimai neteisėtų savivaldybės institucijų veiksmų, iš kurių pareiškėjai
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kildina žalą, konstatavimui yra privaloma laikytis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio termino.
5. 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimas kiekvienam pareiškėjui
yra nepagrįstas ir prieštarauja neturtinės žalos atlyginimo principams – jos
atsiradimas neįrodytas, nepagrįsta, kuo konkrečiai neturtinė žala kiekvienam iš
pareiškėjų pasireiškė.
6. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo, ar atsakovo veiksmai nebuvo sąlygoti
būtinojo reikalingumo (Civilinio kodekso 6.253 str. 6 d.).
Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto
savivaldybė prašė jį atmesti.
Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą
pareiškėjai prašė jį atmesti.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 26 d.
nutartimi pareiškėjų ir atsakovo apeliacinius skundus patenkino iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimo
dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjų skundas dėl neturtinės žalos priteisimo
panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad pirmosios
instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareiškėjai neįrodė paties turtinės
žalos fakto (vieno iš pagrindinių būtinų civilinei atsakomybei atsirasti
elementų) – nepateikė turtinę žalą patvirtinančių įrodymų (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 53 str. 2 d., 57 str.). Šią aplinkybę teismas laikė
pakankamu pagrindu reikalavimui dėl turtinės žalos atlyginimo atmesti.
Pareiškėjų teiginius, jog jie nuosavybės teisę į pastatus įgijo Civilinio kodekso
4.47 straipsnio 4 punkto normos pagrindu pastatę statinius teismas laikė
nepagrįstais. Pagal Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punktą nuosavybės
teisė gali būti įgyjama pagaminant naują daiktą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad šiuo atveju, norint, jog nurodytos normos pagrindu pareiškėjai būtų įgiję
nuosavybės teisę į pastatus, šie privalėjo būti pastatyti teisės aktų nustatyta
tvarka. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas pažymėjo, kad statybos buvo
neteisėtos bei padarė išvadą, kad į ginčo statinius nuosavybės teisių pareiškėjai
neįgijo ir dėl jų nugriovimo turtinės žalos nepatyrė.
Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos
teismas nenagrinėjo visiškai ir nepasisakė dėl atsakovo teiginių, jog veiksmai
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buvo sąlygoti būtinojo reikalingumo (Civilinio kodekso 6.253 str. 6 d.). Teismas
taip pat pažymėjo, kad priteisdamas pareiškėjams neturtinę žalą, pirmosios
instancijos teismas taip pat neįvertino visų byloje esančių įrodymų, o teismo
sprendime padarytos išvados nepagrįstos faktinėmis bylos aplinkybėmis
arba joms prieštarauja. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovo apeliacinio
skundo argumentu, kad byloje nėra įrodymų ir apie tai, kur kuris pareiškėjas
gyveno ar buvo apsistojęs ir netgi ar jie apskritai buvo apsistoję būtent tuose
nugriautuose namuose. Pareiškėjai, kurie prašo atlyginti neturtinę žalą
remdamiesi teiginiu, kad jie gyveno nugriautuose statiniuose, šių teiginių
niekaip nepagrindžia. Byloje esantys dokumentai gali patvirtinti tik tai, kad kai
kurie asmenys neteisėtus statinius statė, bet neįrodo, kad būtent juose gyveno.
Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjai pateikė prašymą
apklausti liudytojus. Atmesdamas prašymą, pirmosios instancijos teismas net
nesiaiškino, kokias aplinkybes prašomi iškviesti ir apklausti liudytojai galėtų
patvirtinti, ar šios aplinkybės susijusios su nagrinėjamu ginču. Todėl teisėjų
kolegija konstatavo, kad toks sprendimas yra nemotyvuotas, o įrodymai
nepagrįstai nebuvo tirti pirmosios instancijos teisme. Jų ištyrimas gali būti
reikšmingas vertinant įrodymų visumą ir priimant teisingą sprendimą. Dėl
šių priežasčių Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padarė išvadą, kad
pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl neturtinės žalos atlyginimo,
neištyrė visų svarbių bylai aplinkybių, todėl sprendimas šioje dalyje negali būti
pripažintas teisėtu ir pagrįstu.
V.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 17 d.
sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Iš atsakovo – Vilniaus miesto
savivaldybės iš savivaldybės biudžeto priteisė atlyginti tokio dydžio neturtinę
žalą: N. S. – 1 100 litų; V. S. – 1 000 litų; M. Č. – 1 500 litų; Z. Č. – 1 200 litų; R.
B. – 1 200 litų; O. B. – 1 200 litų; R. B. – 1 000 litų; R. B. – 1 500 litų; V. T. B. – 1
400 litų; S. S. – 2 500 litų; A. S. – 2 000 litų; E. S. – 2 000 litų; A. S. – 2 000 litų;
J. Č. – 2 000 litų; A. Č. – 2 000 litų; L. J. – 2 000 litų; M. Č. – 2 000 litų; T. B. – 2
000 litų; L. B. – 2 000 litų; L. B. – 2 000 litų. Likusioje dalyje skundą atmetė.
Nagrinėdamas administracinę bylą teismas apibrėžė tyrimo dalyką,
kurį iš esmės suformulavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2008 m. rugsėjo 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-1626/2008.
Remdamasis minėta nutartimi teismas konstatavo, kad nagrinės pareiškėjų
prašymą tik dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.
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Teismas konstatavo, kad bylos dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso
6.271 str.) yra specifinė administracinių bylų rūšis, kuriai taikytinas specialusis,
Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje numatytas, sutrumpintas trejų metų
ieškinio senaties terminas; pareiškėjai į teismą kreipėsi nepažeidę šio termino.
Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje būtina
nustatyti, ar buvo padaryti neteisėti veiksmai, ar buvo priežastinis ryšys tarp
neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos ir ar buvo teisės pažeidimu padaryta žala.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ginčo pastatai, pareiškėjams
nenugriovus šių pastatų patiems, buvo nugriauti be teismo sprendimo, kurio
negalėjo net inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybė, jos institucijos, pareigūnai
(šį teismo sprendimą turėjo teisę inicijuoti Vilniaus apskrities viršininko
administracija) bei konstatavo, kad ginčo pastatai buvo nugriauti neteisėtai, nes
juos griovė UAB „Grinda“, kuri pagal teisės aktus apskritai neturi jokių teisių
vykdyti nei statybos valstybinę priežiūrą, nei statinių naudojimo priežiūrą, be
to, byloje nėra jokių įrodymų, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija,
galėjusi inicijuoti teismo sprendimo priėmimą dėl ginčo pastatų griovimo,
būtų davusi UAB „Grinda“ kokius nors nurodymus dėl ginčo pastatų griovimo.
Teismas atmetė atsakovo teiginius, kad nustačius veiksmų neteisėtumą, reikėtų
ištirti, ar minėtų veiksmų neteisėtumą lėmė būtinasis reikalingumas. Teismas
pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, jos institucijos, pareigūnai net
negalėjo kištis, net ir prisidengiant būtinuoju reikalingumu (būti „priverstais“),
į minėtų statinių griovimo procesą. Teismas, išanalizavęs įrodymų visetą,
pažymėjo, kad statinių griovimo iniciatorė ir organizatorė buvo UAB „Grinda“
savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė, jos institucijos, pareigūnai. Kartu
teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės neteisėti organizaciniai
veiksmai, pasireiškę šios savivaldybės pareigūnų, jos institucijų organizaciniais
veiksmais, buvo daromi be rašytinių įrodymų, siekiant nuslėpti atsakingus
subjektus. Teismas taip pat pažymėjo ir tai, kad rangovas UAB „Grinda“
užsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio
departamentui 2005 m. vasario 15 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą, serija GAO
Nr. 0001349, už atliktą savavališkai pastatytų statinių ardymą Metalo g. (aktas
Nr. 1042/02), darbų vertė su PVM – 13 381,00 Lt. Teismas konstatavo, kad
atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė savo institucijų, pareigūnų
neteisėtais veiksmais principą, jog teisinėje valstybėje su teisės pažeidimais,
jų padariniais gali kovoti tik kompetentingos teisės aktuose nustatytos
institucijos, o tuo tarpu ji pagal jokius aktus negalėjo organizuoti ginčo statinių
griovimo, net negalėjo to inicijuoti per teismą. Teismas taip pat pažymėjo,
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kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė savo institucijų, pareigūnų
neteisėtais veiksmais konstitucinį proporcingumo principą, pagal kurį kovoje
su teisės pažeidimais, jų padariniais, inter alia savavališkomis statybomis,
naudojamos priemonės, metodai ir būdai bei poveikio priemonės būtų
proporcingi siekiamam kilniam tikslui – minėtais veiksmais pareiškėjai buvo
palikti be pastogės 2004 m. gruodžio 2–3 d., t. y. žiemą, nors jokios būtinybės
taip skubėti nebuvo.
Teismas nusprendė, kad vaizdo įrašas, liudytojų S. B., T. L., Z. A., S.
V., J. T., S. N. parodymai įrodo, kad nugriovus ginčo statinius buvo padaryta
neturtinė žala pareiškėjams, nes buvo sutrikdyti ir pažeisti jų teisėti interesai
reziduoti toje gyvenamojoje vietovėje, kurioje jie faktiškai buvo apsistoję ir
gyveno. Teismas pareiškėjų teiginius, kad buvo pažeistos jų teisės į būstą,
atmetė kaip nepagrįstus, nes teisės aktų nustatyta tvarka įteisintų būstų jie
neturėjo. Pažymėjo, kad dėl neteisėtų Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų
pareiškėjai N. S., R. B., M. Č., S. S. patyrė nepatogumus, blogas emocijas,
pažeminimą, pareiškėja V. T. B. žiemą gyveno palapinėje.
Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė buvo neteisėta
organizatorė griaunant ginčo statinius, o juos neteisėtai vykdė UAB „Grinda“.
Todėl konstatavęs, kad neteisėtais veiksmais nugriovus ginčo statinius buvo
padaryta neturtinė žala pareiškėjams, nes buvo sutrikdyti ir pažeisti jų teisėti
interesai reziduoti toje gyvenamojoje vietovėje, teismas padarė išvadą, jog tarp
neteisėtų veikų ir neturtinės žalos yra priežastinis ryšys.
Dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio teismas, remdamasis Civilinio
kodekso 6.282 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad suaugę pareiškėjai savo
neteisėtais veiksmais, kuriuos turėjo ir galėjo suprasti, gyveno savavališkai
pastatytuose statiniuose. Dar daugiau, minėtus statinius savavališkai statė
pareiškėjai V. T. B., R. B., V. S., N. S. Todėl visiems pareiškėjams neturtinė
žala kilo tik dėl jų savavališkai pastatytų statinių neteisėto nugriovimo, todėl
neturtinė žala turi būti ženkliai mažinama. Teismas atkreipė dėmesį, kad
nugriautieji statiniai buvo menkaverčiai, todėl jų nugriovimas negalėjo sukelti
didelių ir ilgalaikių išgyvenimų. Todėl teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjų
V. T. B., R. B., V. S., N. S. įrodytą ir nepaneigtą savivalę statant statinius, taip
pat N. S., R. B., M. Č. išgyvenimus, patvirtintus vaizdo įrašu, V. T. B. gyvenimą
palapinėje žiemą, Vilniaus miesto savivaldybės slepiamus neteisėtus veiksmus,
suaugusiems pareiškėjams iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisė
atlyginti tokio dydžio neturtinę žalą: N. S. – 1 100 litų; V. S. – 1 000 litų; M.
Č. – 1 500 litų; Z. Č. – 1 200 litų; R. B. – 1 200 litų; O. B. – 1 200 litų; R. B. – 1
000 litų; R. B. – 1 500 litų; V. T. B. – 1 400 litų. Vaikams teismas iš atsakovo
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Vilniaus miesto savivaldybės priteisė atlyginti tokio dydžio neturtinę žalą: S. S.
– 2 500 litų; A. S. – 2 000 litų; E. S. – 2 000 litų; A. S. – 2 000 litų; J. Č. – 2 000
litų; A. Č. – 2 000 litų; L. J. – 2 000 litų; M. Č. – 2 000 litų; T. B. – 2 000 litų; L.
B. – 2 000 litų; L. B. – 2 000 litų.
VI.
Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo pakeisti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendimą dalyje, kurioje
pareiškėjams nuspręsta priteisti neturtinę žalą ir priteisti pareiškėjams
neturtinę žalą, nurodytą 2007 m. lapkričio 20 d. patikslintame prašyme.
Apeliaciniame skunde, be anksčiau nurodytų aplinkybių, pateikiami šie
argumentai:
1. Pareiškėjams, priešingai nei 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartyje
konstatuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, turtinė žala buvo
padaryta.
2. Buvo pažeistos ne tik pareiškėjų teisės į būstą, nuosavybės bei privataus
gyvenimo neliečiamumą, tačiau ir teisėti lūkesčiai išsaugoti pastatus (statinius),
o taip pat juos įstatymo nustatyta tvarka įteisinti. Aplinkybė, jog apeliantai
gyveno nustatyta tvarka neįteisintuose, pačių pasistatytuose statiniuose
(pastatuose), priešingai nei nepagrįstai 2009 m. liepos 17 d. sprendime nurodo
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nepanaikina apeliantų prigimtinės
teisės į būstą, kuri savavališkais, neproporcingais bei brutaliais atsakovo
Vilniaus miesto savivaldybės veiksmais buvo pažeista.
3. Negalima sutikti su 2009 m. liepos 17 d. Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendime nurodyta aplinkybe, jog neteisėtais atsakovo
veiksmais apeliantams padaryta moralinė žala pasireiškė tik nepatogumais
ir blogomis emocijomis dėl patirto pažeminimo ar gyvenimo palapinėje.
Apeliantai neigiamus išgyvenimus (dvasinius, emocinius padarinius,
nepatogumus), išgyveno ne vien todėl, kad, kaip teigia Vilniaus apygardos
administracinis teismas, buvo žeminami neteisėtais atsakovo Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais, bet daugiausiai dėl to,
kad buvo griaunami pastatai (statiniai), kuriuose apeliantai gyveno, o taip
pat niokojami pareiškėjams priklausantys asmeniniai daiktai. Situacija,
kai šeimos (dauguma iš jų su mažamečiais vaikais) žiemą, esant minusinei
temperatūrai, yra išmetamos tiesiog į gatvę, negali sukelti vienkartinių
nepatogumų ir trumpalaikių neigiamų emocijų. Teismas skundžiamame
sprendime pasisakydamas dėl apeliantų patirtos neturtinės žalos, nevertino
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svarbių šios bylos aplinkybių, tokių kaip prigimtinių asmens teisių paneigimas
ir pažeidimas (teisės į būstą, nuosavybės neliečiamumo pažeidimas ir kt.),
ilgalaikiai ir intensyvūs apeliantų išgyvenimai dėl neteisėto ginčo pastatų
nugriovimo, vaikų patirtas emocinis sukrėtimas.
4. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino ir faktą, jog
neturtinė žala buvo padaryta būtent dėl valstybės valdžios institucijos veiksmų.
Nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3604/2005 bei teigia, kad valstybei taikytina griežtesnė (didesnė) atsakomybė.
5. Nugriovus (demontavus) apeliantams priklausiusius pastatus
(statinius) bei suniokojus pareiškėjams nuosavybės teisėmis priklausiusius
daiktus (buitinė technika, baldai, rūbai ir pan.), buvo pažeistos tokios vertybės
kaip teisė į būstą, garantuojanti apsaugą nuo priverstinio iškeldinimo ir nuo
būsto sunaikinimo, nuosavybės neliečiamumas, apeliantų nepilnamečių vaikų
teisė į gyvenamąjį būstą, į gyvenimo sąlygas, būtinas jų fiziniam, protiniam,
dvasiniam vystymuisi. Be to, dėl neteisėtų ir neproporcingų atsakovo
veiksmų apeliantai patyrė ilgalaikius ir intensyvius išgyvenimus, turėjusius
taip pat ir ilgalaikį poveikį sveikatai, normaliam vystymuisi. Taigi nurodytų
konstitucinių vertybių pažeidimas, stiprus emocinis sukrėtimas bei ilgalaikis
neigiamas poveikis tiek suaugusiems apeliantams, tiek jų mažamečiams
vaikams paneigia Vilniaus apygardos administracinio teismo skundžiamame
sprendime išdėstytus teiginius apie dėl patirto pažeminimo išgyventus laikinus
nepatogumus ir blogas emocijas.
6. Teismas vienu atveju teigia, kad neturtinę žalą padarė atsakovas, kitu
– jog dėl žalos atsiradimo kalti patys pareiškėjai. Mano, kad nagrinėjamu
atveju nepripažintina pareiškėjų veiksmuose buvus didelio neatsargumo.
Apeliantai, priešingai nei nepagrįstai 2009 m. liepos 17 d. sprendime teigia
Vilniaus apygardos administracinis teismas, neturėjo ir negalėjo numatyti,
kad savavališkai pasistatyti pastatai (statiniai) Vilniaus miesto savivaldybės
nurodymu bus nugriauti. Priešingai, apeliantai visiškai teisėtai bei pagrįstai
tikėjosi, kad romų taboro teritorijoje, Kirtimuose, Vilniuje, esančios
gyvenvietės pastatų (statinių) statusas bus sureguliuotas, o pastatai įteisinti
įstatymų nustatyta tvarka.
7. Vilniaus apygardos administracinio teismo argumentas dėl ginčo
pastatų menkavertiškumo buvo išsakytas remiantis tik prielaidomis, bet ne
konstatuotais faktais (statinių vertinimas atliktas nebuvo) apie galimai mažą
apeliantams priklausiusių pastatų ekonominę vertę.
8. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nuspręsdamas dėl
apeliantams priteistinų neturtinės žalos dydžių, netaikė visumos kriterijų,
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reikšmingų neturtinės žalos dydžiui nustatyti, bei netinkamai nustatė nepagrįstai
mažus pareiškėjams padarytos neturtinės žalos dydžius. Prie tokių kriterijų
nurodo atsakovo kaltę, neigiamo pobūdžio pasekmes, atsakovo elgesį nugriovus
pastatus. Teismas, spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą, kaskart turi
tinkamai įvertinti individualias, konkrečiai bylai reikšmingas aplinkybes ir kitus
bylai reikšmingus faktus, kas nagrinėjamu atveju padaryta nebuvo.
Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d.
sprendimo dalį, kuria pareiškėjų skundas buvo patenkintas ir pareiškėjams
priteista neturtinė žala (nuo 1 000 Lt iki 2 500 Lt), ir priimti naują sprendimą –
pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliaciniame skunde, be anksčiau
nurodytų aplinkybių, pateikiami šie argumentai:
1. Teismas, darydamas išvadą, kad principo „iš neteisės negali kilti
teisė“ taikymas nagrinėjamoje administracinėje byloje Vilniaus miesto
savivaldybės nurodytu aspektu yra negalimas, pažeidė konstitucinį asmenų
lygybės prieš įstatymą principą, kadangi asmenims, pažeidusiems teisės aktus,
suteikė nepagrįstą pranašumą kitą asmenų atžvilgiu ir priimdamas sprendimą
pareiškėjams priteisti neturtinę žalą, juos traktavo kaip esančius žymiai
geresnėje padėtyje lyginant su kitais subjektais. Be to, teismas savo teiginio, kad
principo „iš neteisės negali kilti teisė“ taikymas nagrinėjamoje administracinėje
byloje Vilniaus miesto savivaldybės nurodytu aspektu yra negalimas, teisiniais
argumentais nemotyvavo.
2. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę,
kad neturtinė žala nagrinėjamu atveju galėtų būti atlyginama tik su sąlyga,
jei yra teisėto intereso pažeidimas, t. y. pareiškėjai turi įrodyti, kad jų patirta
žala yra įteisinta. Šiuo atveju pareiškėjai neįrodo aplinkybės, kad buvo pažeisti
įstatymų saugomi neturtiniai jų interesai (priešingai – byloje yra nustatyta, kad
pareiškėjų veiksmai buvo neteisėti ir neatitiko teisės aktų keliamų reikalavimų).
3. Teismo sprendime vieninteliu proporcingumo principo pažeidimu
yra nurodyta aplinkybė, kad nelegalūs statiniai romų tabore nugriauti
žiemą, nors jokios būtinybės skubėti nebuvo. Teismas, darydamas tokią
išvadą, nevertino aplinkybės, kad V. T. B., R. B., V. S., N. S. buvo įpareigoti
iki 2005 m. sausio 15 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y.
taip pat žiemą. Todėl mano, kad 2004 m. gruodžio 2−3 d. atlikti veiksmai
šiems pareiškėjams nesukėlė ir negalėjo sukelti didesnių nepatogumų ar
dvasinių sukrėtimų (CK 6.250 str. 1 d.), kadangi jie patys privalėjo išsikelti iki
2005 m. sausio 15 d.
4. Teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, nevertino
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pateiktų į bylą įrodymų leistinumo ir sąsajumo su administracinės bylos
nagrinėjimo dalyku, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl Vilniaus miesto
savivaldybės neteisėtų veiksmų, kas lėmė nepagrįsto ir neteisėto sprendimo
priėmimą. Mano, kad pateiktas vaizdo įrašas neatitinka įrodymų įforminimo
taisyklių, todėl negalėjo būti teismo priimtas ir vertinamas.
5. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad neteisėtus veiksmus atliko
Vilniaus miesto savivaldybės administracija – šiuo atveju ginčui aktualiu
klausimu nebuvo priimtas joks kurios nors savivaldybės institucijos
sprendimas, sukeliantis teisines pasekmes.
6. Teismas nepagrįstai netaikė Civilinio kodekso 6.253 straipsnio 6
dalies nuostatų dėl būtinojo reikalingumo. Teismas nevertino ir neatsižvelgė
į liudytojų paaiškinimus dėl to, kad statiniai neatitinka sanitarinių, higieninių
reikalavimų, kad statiniai kėlė grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai bei
aplinkybės, kad vien 2004 metais romų tabore (Dariaus ir Girėno g. 185) jau
buvo kilę 4 gaisrai, nusinešę vieno vaiko gyvybę; 2003 metais kilo 6 gaisrai.
7. Teismas neįvertino individualios kiekvieno pareiškėjo patirtos
neturtinės žalos, remdamasis nešališkais ir objektyviais įrodymais. Teismas
nepagrįstai konstatavo teisėtų interesų, t. y. teisės reziduoti atitinkamoje
vietovėje, pažeidimą, nemotyvavo, kokiu pagrindu šią teisę pareiškėjai įgijo,
kadangi pats teismas pripažino, kad pareiškėjai gyveno neteisėtai, nes „<...>
teisės aktų nustatyta tvarka įteisintų būstų neturėjo“. Neaišku, kodėl teismas
nurodė, kad vienos teisės iš neteisėtų veiksmų pareiškėjai įgyti negalėjo, o kitą
teisę iš tų pačių neteisėtų veiksmų – galėjo.
8. Jokių kitų duomenų kaip paties pareiškėjų skundo argumentai ir
liudytojų paaiškinimai dėl neturtinės žalos atsiradimo į bylą pateikta nebuvo,
dėl to pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą rėmėsi tik pačių
pareiškėjų paaiškinimais, prielaidomis, bet ne teisiniais argumentais. Tokiu
būdu buvo paneigti neturtinės žalos atlyginimo principai, o taip pat ir civilinės
atsakomybės esmė.
9. Teismas nenagrinėjo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos 2004 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. 2-532 nurodytų
aplinkybių dėl N. S.
10. Teismas nustatė, kad tariama neturtinė žala buvo padaryta
keturiems suaugusiems pareiškėjams (N. S., R. B., M. Č. ir V. T. B.) ir vienam
nepilnamečiui pareiškėjui (S. S.), todėl neaišku, kokiu pagrindu remdamasis
pirmosios instancijos teismas, nustatydamas priteistinos neturtinės žalos dydį,
neturtinę žalą priteisė pareiškėjams V. S., Z. Č., R. B., O. B., R. B. ir vaikams
(esamiems ir tokiems buvusiems 2004 m. gruodžio 2−3 d.), išskyrus S. S.
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11. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pagrindas priteisti neturtinę žalą
vaikams yra pablogėjusios vaikų gyvenimo sąlygos. Teismas nepagrindė
šio savo argumento, nenurodė, kaip vaikų gyvenimo sąlygos pablogėjo,
nenurodė, kokiais įrodymais vadovaudamasis teismas daro tokią išvadą ir
pan. Pažymi, kad, visų pirma, būtent tėvai turi pareigą užtikrinti savo vaikams
tinkamas gyvenimo sąlygas ir ši pareiga „automatiškai“ negali būti perkeliama
valstybei ar savivaldybių institucijoms. Šiuo atveju tėvai savo veiksmais
sudarė nepalankias ir netinkamas gyvenimo sąlygas, o ši aplinkybė negali
būti pagrindas priteisti vaikams neturtinę žalą. Teismas nepagrindė, kokios
konkrečiai neturtinės teisės buvo pažeistos kiekvieno iš vaikų, tačiau taikant
civilinės atsakomybės institutą, konkreti žala turi būti nustatyta konkrečiam
asmeniui.
12. Pažymi, kad negali būti taikomas kolektyvinis neturtinės žalos
atlyginimo principas, tačiau teismas iš esmės taikė kolektyvinį nukentėjusiųjų
asmenų principą ir preziumavo, kad jie visi patyrė neturtinę žalą.
13. Teismas nenustatė ir nepagrindė priežastinio ryšio (CK 6.271 str.)
tarp tariamai padarytos neturtinės žalos pareiškėjams ir Vilniaus miesto
savivaldybės tariamai neteisėtų veiksmų.
14. Teismas, nors ir taikė Civilinio kodekso 6.282 straipsnio 1 dalį,
numatančią, kad reikalavimas atlyginti žalą gali būti sumažintas arba
atmestas, atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltę, nevertino ir nepagrindė,
kodėl nagrinėjamos bylos kontekste nėra pagrindo šias nuostatas taikyti
visa apimtimi ir neatmetė reikalavimo atlyginti žalą dėl grubaus pareiškėjų
piktnaudžiavimo savo teisėmis, o taip pat realios grėsmės asmenų (kartu ir jų
mažamečių vaikų) sveikatai ir gyvybei kėlimu.
15. Suformavus tokią ydingą praktiką, nagrinėjant panašaus pobūdžio
bylas teismai būtų priversti pripažinti iš neteisėtų veiksmų kylančias pasekmes
ir tokiu būdu atsirastų galimybė asmenims neteisėtu būdu įgyti teises ar
teisėtus interesus.
Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto
savivaldybė prašo jį atmesti. Papildomai pateikia šiuos argumentus:
1. Pareiškėjai iš esmės turtinės žalos atsiradimą grindė ir jos dydį
įrodinėjo tik kaip žalos, patirtos demontavus neteisėtai pastatytus statinius.
Tuo tarpu turtinės žalos atlyginimo dėl tariamai padarytos žalos pareiškėjų
baldams, rūbams, namų apyvokos daiktams reikalavimas šioje administracinėje
byloje nebuvo reiškiamas. Todėl pareiškėjai apeliaciniu skundu iš esmės kelia
naują reikalavimą, pažeisdami Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 130 straipsnio 5 dalį. Be to, pareiškėjai nepagrindė ir neįrodė
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kiekvienam iš jų padarytos turtinės žalos dydžio.
2. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjai, neturėdami teisės aktų
nustatyta tvarka įteisintų būstų, neįgijo ir teisės į būstą. Patys pareiškėjai atliko
aiškiai neteisėtus ir priešingus teisei veiksmus, dėl kurių jie neįgijo kokių nors
teisių ir teisėtų interesų, taip pat – ir teisių į gyvenamąjį būstą, jo neliečiamumą.
3. Pareiškėjai netinkamai aiškina teisėtų lūkesčių principo turinį, kadangi
asmuo gali turėti teisėtų lūkesčių tik dėl teisėtai įgytų teisių ir teisėtų interesų.
4. Iš pareiškėjų skundo matyti, kad neturtinės žalos padarymo faktas
ir dydis grindžiami bendro pobūdžio teiginiais, nepateikus išsamaus žalos
pagrindimo bei jos patvirtinimo įrodymais. Pareiškėjai nepateikė jų dvasinių
išgyvenimų, nepatogumų, sukrėtimų ar kitų įrodymų.
5. Šios bylos kontekste turto vertė vertintina atsižvelgiant į tai, kad
pareiškėjams pagal įstatymus nebuvo galimybės statinių įteisinti, t. y. rinkos
požiūriu tie statiniai buvo beverčiai, kadangi negalėjo būti civilinės apyvartos
objektais. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad teismas privalo vadovautis
Civilinio kodekso 4.11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta asmeniniais tikslais pagrįsta
daikto verte, neturi jokio teisinio pagrindo.
Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą
pareiškėjai prašo jį atmesti. Papildomai pateikia šiuos argumentus:
1. Aplinkybė, jog pareiškėjai gyveno nustatyta tvarka neįteisintuose,
pačių pasistatytuose statiniuose (pastatuose), nepanaikina ir nepaneigia
pareiškėjų prigimtinės teisės į būstą, taip pat nuosavybės teisės į pastatus
ar medžiagas. Tuo atveju, jei asmuo tam tikru būdu ir pažeidžia teisės aktų
nustatytus reikalavimus, jis dėl to gali būti tik traukiamas atsakomybėn, tačiau
tai jokiu būdu nereiškia, kad apskritai išnyksta pažeidimą padariusio asmens
teisė tikėtis jo atžvilgiu sankcijas taikančios valstybės ar savivaldybės veiksmų
teisėtumo.
2. Nei Konstitucijos 30 straipsnis, nei Civilinio kodekso 6.250 ar 6.271
straipsnis žalos atlyginimo (taip pat ir neturtinės žalos) nesieja su jokiomis
papildomomis sąlygomis, o taip pat ir su apelianto nurodytąja – patirtos žalos
įteisinimu.
3. Vykstant teisminiam procesui, teismo sprendimu asmenys turi teisę
pateikti įrodymus (pareiškimus, paaiškinimus ir pan.) taip pat ir ne lietuvių
kalba, kurie, esant būtinybei, tiesiog teismo posėdžio metu yra išverčiami. Į
lietuvių kalbą būtina išversti tik teismui teikiamus dokumentus, bent ne vaizdo
įrašus ar kitus įrodymus, kurie nėra dokumentai.
4. Pareiškėjams priklausiusių pastatų (statinių) nugriovimas
(demontavimas) 2004 m. gruodžio 2−3 d. negali būti laikomas atliktu esant
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būtinajam reikalingumui, nes žalos padarymas pareiškėjams šiuo atveju taip
pat nebuvo ir vienintelis būdas išvengti didesnės žalos.
5. Siekdamas įgyvendinti ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtintą teisminės gynybos
principą, kartu bent iš dalies apgindamas pažeistas pareiškėjos N. S. teises,
Vilniaus apygardos administracinis teismas visiškai pagrįstai nusprendė šiai
pareiškėjai priteisti neturtinę žalą.
6. Bylą nagrinėjęs teismas neprivalėjo nurodinėti ir pagrįsti, kokia
konkrečiai neturtinė žala buvo padaryta kiekvienam iš pareiškėjų, kadangi
įrodinėjimo pareiga tenka proceso šalims. Be to, teismas įvertino byloje esančių
įrodymų visumą – vaizdo įrašą bei liudytojų parodymus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VII.

Pareiškėjų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Atsakovo apeliacinis
skundas atmestinas.
Pareiškėjai apeliaciniame skunde (t. III, b. l. 204) prašo pakeisti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendimą dalyje
dėl pareiškėjams priteistų neturtinės žalos sumų ir priteisti neturtinę žalą,
nurodytą 2007 m. lapkričio 20 d. patikslintame prašyme (Vilniaus apygardos
administraciniame teisme gautas 2007 m. lapkričio 22 d.). Atsakovas Vilniaus
miesto savivaldybė taip pat ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. liepos 17 d. sprendimo dalį, kuria visiems pareiškėjams nuspręsta
priteisti nuo 1 000 Lt iki 2 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo (t. IV, b. l. 4).
Dėl bylos nagrinėjimo ribų
Galutine Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 26 d.
nutartimi šioje byloje pareiškėjų reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo buvo
atmestas kaip neįrodytas. Minėta nutartimi Vyriausiasis administracinis teismas
panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 18 d.
sprendimo dalį tik dėl pareiškėjų reikalavimo atlyginti neturtinę žalą ir perdavė
bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik šia (neturtinės
žalos atlyginimo klausimo) apimtimi. Jokių naujų reikalavimų dėl turtinės žalos
(pvz., baldų sugadinimo) priteisimo po bylos grąžinimo pirmosios instancijos
teismui pareiškėjai tinkamai nesuformulavo. Naujų reikalavimų negalima kelti
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apeliacinės instancijos teisme (ABTĮ 130 str. 5 d.). Taigi klausimas dėl pareiškėjų
reikalautos turtinės žalos atlyginimo buvo galutinai išspręstas 2008 m. rugsėjo 26 d.
įsiteisėjusia nutartimi. Teise pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo šiuo aspektu
(t. y. dėl reikalavimo atlyginti turtinę žalą atmetimo) nepasinaudota (tai patvirtino
ir pareiškėjų atstovas teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu).
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šiuo atveju Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo spręsti dėl turtinės žalos atlyginimo,
nes kitaip būtų pažeistos proceso teisės normos, įsiteisėjusio ir įstatymų nustatyta
tvarka neapskųsto teismo sprendimo res judicata galia.
Dėl principo ex iniuria non oritur ius taikymo
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija visiškai sutinka
su pirmosios instancijos teismo išvada, kad principas, jog iš neteisės negali
atsirasti teisė (ex iniuria non oritur ius), šiuo atveju neatleidžia savivaldybės
nuo atsakomybės. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nekvestionuotina, jog teisinėje
valstybėje gali ir turi būti kovojama su neteisėtomis statybomis. Tačiau ši teisė
(o kartu ir pareiga) turi būti įgyvendinama griežtai laikantis teisės aktuose
įtvirtintų sąlygų ir reikalavimų, konstitucinių teisingumo, proporcingumo
ir kitų teisės principų. Tokia pareiga saisto visas be išimties valstybės ir
savivaldybės institucijas. Nesilaikydamos šių nuostatų, šios institucijos
nusižengia teisei, o tai reiškia, kad iš šių savo neteisėtų veiksmų jos negali
gauti jokios naudos ir įgyti kokių nors neadekvačių ar neprotingų teisių ar
imunitetų. Tai lemia, kad dėl neteisėtų veiksmų šalinant neteisėtos statybos
padarinius gali kilti ir pačios valstybės ar savivaldybės atsakomybė, taip pat ir
civilinė atsakomybė. Savivaldybės ar valstybės civilinė atsakomybė kaip prievolė
atlyginti padarytą žalą tokiu atveju atsiranda būtent iš valstybės ar savivaldybės
neteisėtų veiksmų. Taigi priteisus neturtinės žalos kompensaciją už neteisėtą
neteisėtų statinių nugriovimą, pareiškėjai negauna jokios naudos iš to, kad
statiniai buvo pastatyti neteisėtai. Aptariamu atveju jiems tiesiog atlyginama
(kompensuojama) ta žala, kurią jie patyrė dėl to, kad valstybė (savivaldybė)
nesilaikė teisės normų reikalavimų. Priešingas teisės normų aiškinimas,
skirtingai nei teigia pareiškėjas, būtų ydingo precedento suformavimas. Jei būtų
laikomasi nuostatos, kad savivaldybė gali beatodairiškai, nesilaikant valstybėje
nustatytų teisės normų griauti visus neteisėtus statinius ir už tai visiškai
neatsakyti (traktuojant, kad jai už minėtus veiksmus visiškai negali būti taikoma
civilinė atsakomybė), tai reikštų, kad teismas turėtų ginti ne pamatinius teisinės
valstybės principus ir idėjas (pvz., kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms
358

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

ir turi paklusti teisei), kuriomis grindžiama visa Lietuvos kaip demokratinės
valstybės esmė ir paskirtis, bet turėtų įteisinti (pateisinti) valdžios institucijų
savivalę – valstybei (savivaldybėms) būtų paprasčiausiai leidžiama nesilaikyti
įstatymų ir kitų teisės reikalavimų. Teismas, kaip teisingumą vykdanti
institucija, to daryti negali. Juolab kad aiškinimas, jog savivaldybė visiškai neturi
atsakyti už neteisėtus (nors ir neteisėtų) statinių griovimus, paprasčiausiai
paverstų visiškai beprasmiu ir patį teisinį reguliavimą, kuris nustato sąlygas
ir procedūras, kurių privalu laikytis šalinant neteisėtos statybos padarinius.
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad teisinėje valstybėje net ir teisės pažeidėjas turi
teises, be kita ko, garantuojančias, kad atitinkamos poveikio priemonės jam bus
taikomos tik laikantis įstatymo (plačiąja prasme). Šias teises įstatymų nustatytais
atvejais ir pagrindais valstybė turi veiksmingai ginti.
Dėl savivaldybės neteisėtų veiksmų
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neturi jokio
pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad Vilniaus miesto
savivaldybė per savo institucijas ir pareigūnus šiuo atveju atliko neteisėtus
veiksmus ir yra atsakinga už neteisėtą ginčo statinių nugriovimą. Atsakovo
argumentai, kuriais jis bando paneigti šią išvadą, yra visiškai nepagrįsti ir
atmestini plačiau jų neanalizuojant – teismas neturi absoliučios pareigos
atsakyti į aiškiai nepagrįstus teiginius.
Dėl būtinojo reikalingumo
Atsakovas teigia, kad civilinė atsakomybė jam neturėtų būti taikoma, nes
jis veikė būtinojo reikalingumo situacijoje.
Civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė
atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas
nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: dėl <...> būtinojo reikalingumo
<...>. Civilinio kodekso 6.253 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad „būtinasis
reikalingumas – tai veiksmai, kuriais asmuo priverstas padaryti žalos dėl to,
kad siekia pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės
ar valstybės interesams gresiantį pavojų, išvengdamas gresiančios didesnės
žalos atsiradimo žalą patyrusiam ar kitam asmeniui, jeigu žalos padarymas
tomis aplinkybėmis buvo vienintelis būdas išvengti didesnės žalos. Teismas,
atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei sąžiningumo ir teisingumo kriterijus, gali
įpareigoti atlyginti žalą asmenį, kurio interesais veikė žalą padaręs asmuo“.
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Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau paminėta teisės norma gali būti
taikoma tik tada, kai pavojus, kurį siekiama pašalinti atliekant būtinojo
reikalingumo kriterijus atitinkančius veiksmus, yra realus ir akivaizdus, t.
y. pavojus gresia iš tiesų. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas nenurodė
ir nepateikė įrodymų, kad kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar
valstybės interesams grėsė toks realus ir akivaizdus pavojus, jog ginčo statinius
buvo būtina nugriauti nedelsiant, t. y. įstatymų nustatyta tvarka nelaukiant,
kol kompetentingos valstybės institucijos kreipsis į teismą dėl jų nugriovimo
ir bus priimtas atitinkamas sprendimas. Taigi šiuo atveju nebuvo būtinojo
reikalingumo situacijos.
Dėl savivaldybės pareigos atlyginti neturtinę žalą
Materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą
paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima
sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai niekas
– jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr., pvz., Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą).
Analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra
glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms
pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai
ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris
patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo
susikurtai gerovei ex ante (2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus)
žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo)
atvejais būdingi svarbūs ypatumai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime pabrėžė, kad: „moralinė žala yra dvasinė
skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai;
padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai
apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes
asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol
jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada
(geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią
(pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą <...>.“
Savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal Civilinio
kodekso 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl savivaldybės valdžios institucijų
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neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar
kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog „iš Konstitucijos neišplaukia, kad
įstatymais galima nustatyti kokias nors išimtis, pagal kurias asmeniui padaryta
materialinė ir (arba) moralinė žala neatlyginama, pavyzdžiui, dėl to, kad ją
neteisėtais veiksmais padarė pačios valstybės institucijos, pareigūnai. Jeigu
įstatymu, juo labiau kitu teisės aktu, būtų nustatytas toks teisinis reguliavimas,
kad valstybė visiškai arba iš dalies išvengtų pareigos teisingai atlyginti materialinę
ir (arba) moralinę žalą, padarytą neteisėtais pačios valstybės institucijų,
pareigūnų veiksmais, tai ne tik reikštų, kad yra nepaisoma konstitucinės žalos
atlyginimo sampratos, ir būtų nesuderinama su Konstitucija (inter alia su jos
30 straipsnio 2 dalimi), bet ir pakirstų pačios valstybės, kaip bendro visos
visuomenės gėrio, raison d‘etre.“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimas). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnyje
(2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1281 redakcija, galiojusi ginčijamų
veiksmų atlimo metu) buvo nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl
viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad viešoji atsakomybė dėl
savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų tiek neturtinės, tiek turtinės žalos
atveju atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui,
žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui.
Teisėjų kolegija, išsamiai susipažinusi su bylos medžiaga bei išanalizavusi
aktualų teisinį reguliavimą, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį,
kurioje konstatuoti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės neteisėti veiksmai, jau
aukščiau pripažino teisėta ir pagrįsta. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, jog
pirmosios instancijos teismas priėjo prie teisėtos ir pagrįstos išvados, jog tarp
neteisėtų veiksmų ir pareiškėjų patirtos neturtinės žalos yra priežastinis ryšys.
Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos
teismas neteisingai taikė teisės normas, reglamentuojančias neturtinės žalos
bei jos dydžio nustatymo ypatumus, bei nukrypo nuo teismų praktikos,
formuojamos neturtinės žalos atlyginimo bylose.
Pažymėtina, kad bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl reikalavimo
atlyginti neturtinę žalą, turi visapusiškai ištirti ir įvertinti aplinkybes, kurios
gali pagrįsti arba paneigti paminėtų sąlygų, būtinų civilinei atsakomybei
atsirasti, buvimą arba nebuvimą, bei nurodyti konkrečius motyvus bei
argumentus, kurių pagrindu padaro vienokią ar kitokią išvadą (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A6-1286/2006). Panašią praktiką formuoja ir
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Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, ne kartą savo nutartyse įvairių kategorijų
bylose akcentuodamas, jog teismo sprendime turi būti išvardyti ir pasverti
argumentai, dėl kurių pasiekiama vienokia ar kitokia kompensacijos suma ir
motyvai, dėl kurių žalos dydis gali būti nustatomas didesnis ar mažesnis (žr.,
pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos
2003 m. kovo 26 d. nutartį c. b. Nr. 3K-3-371/2003; Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. balandžio 18 d. nutartį c. b. Nr. 3K3-157/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį c. b. Nr. 3K-3-393/2008 ir kt.).
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjams priteistą neturtinę žalą
diferencijavo, t. y. priteistos neturtinės žalos dydis svyruoja nuo 1 000 Lt iki 2
500 Lt. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepateikė pakankamų motyvų,
pagrindžiančių teismo sprendimą neturtinę žalą kompensuoti būtent tokia,
o ne kitokia suma, bei neanalizavo neturtinės žalos kompensacijos dydžio
nustatymo kriterijų. Todėl nėra aišku, kokios objektyvios aplinkybės lėmė,
kad vienų pareiškėjų patirti neigiami išgyvenimai įvertinti didesne pinigų
suma, o kokiais argumentais grindžiama kitiems pareiškėjams priteista
mažesnė suma. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog teismo sprendime turi būti
įvardyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas nustato priteistiną konkrečiu
atveju neturtinės žalos dydį, ir argumentuotai pagrįstas kiekvieno iš nurodytų
kriterijų taikymas nagrinėjamos bylos faktinėms aplinkybėms, atskleista
jo reikšmė bei įtaka, sprendžiant apie teisingą piniginės kompensacijos už
neturtinių vertybių pažeidimą dydį konkrečioje situacijoje (šiuo klausimu
žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos
2008 m. liepos 8 d. nutartį c. b. Nr. 3K-3-357/2008).
Nustačius, jog pakankami kriterijai, kuriais remiantis nustatytas
priteistinas neturtinės žalos dydis, pirmosios instancijos teismui priimant
sprendimą nebuvo nei įvardinti, nei analizuotas jų taikymas nagrinėjamu
atveju susiklosčiusioms faktinėms aplinkybėms, teisėjų kolegijai kyla
pagrįstų abejonių, ar pirmosios instancijos teismo priteistos neturtinės žalos
kompensacijos dydis atitinka visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principą.
Dėl pareiškėjų patirtos neturtinės žalos
Paminėtina, kad neturtinės žalos sąvoka apima platų spektrą pačių
įvairiausių išgyvenimų. Pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių Teismas savo
jurisprudencijoje pripažino, jog neturtinė žala apima traumas, nerimą ir
neteisybės jausmą (McMichael prieš Jungtinę Karalystę, 1995 m. vasario 24 d.,
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Series A Nr. 307-B); bejėgiškumo jausmą, frustraciją (Papamichalopoulus
prieš Graikiją, 1995 m. spalio 31 d., Nr. 14556/89, ECHR, 1993 A-330-B),
nepatogumus, nerimą ir sielvartą (Olsson prieš Švediją, 1988 m. kovo 24 d.,
Nr. 10465/83, 102 par., Series A Nr. 130), įžeidinėjimą, pažeminimą, įtampą
(Lopez Ostra prieš Ispaniją, 1994 m. gruodžio 9 d., Nr. 16798/90, 65 par., Series
A Nr. 303-C) ir pan. Plačią neturtinės žalos sampratą įtvirtino ir Lietuvos
įstatymų leidėjas, kuris neturtinę žalą apibrėžia kaip asmens fizinį skausmą,
dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją,
pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą ir
kt., teismo įvertintą pinigais (CK 6.250 str. 1 d.).
Pažymėtina, jog atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios
instancijos teismas nenurodo pagrįsto pagrindo, kuriuo remiantis pareiškėjams
priteistas neturtinės žalos atlyginimas (t. IV, b. l. 10). Teisėjų kolegija,
išanalizavusi bylos faktines aplinkybes, konstatuoja, jog šį atsakovo teiginį
paneigia byloje surinkta medžiaga. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog
pareiškėjai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų – pareiškėjų nurodomų statinių
nugriovimo – patyrė neturtinę žalą. Pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007 yra
pažymėjęs, 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 priimtos moralės ir etikos
normoms bei vertinimams kriterijai. Taigi įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą
reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine
seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas
(nagrinėjamu atveju – neturtinės žalos padarymo faktas). Įrodžius tokius
faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam
asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas
ir neturtinės žalos padarymo faktas (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A444-619/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 14).
Šioje byloje yra neginčijamai nustatytas statinių, didžiojoje dalyje kurių
buvo gyvenama, neteisėto nugriovimo faktas. Atsakovo atstovas šioje byloje, be
kita ko, parodė, kad „byloje yra daug įrodymų, kurie patvirtina, kad pareiškėjai
ten gyveno“ (t. III, b. l. 36). Byloje buvo peržiūrėta vaizdo medžiaga, apklausti
liudytojai, kurie nurodė nemažai bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių
su pareiškėjų gyvenimu ginčo statiniuose, stresine ir įtempta situacija tuo
metu, kai buvo neteisėtai griaunami statiniai, šių veiksmų pasekmėmis. Be
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to, atsakovas iš esmės neteikė įrodymų, paneigiančių pareiškėjų teiginius.
Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad byloje išties surinkta pakankamai duomenų,
kad pareiškėjai gyveno (kai kurie – planavo gyventi) nugriautuose statiniuose.
Visa tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju dėl neteisėto
šių statinių nugriovimo pareiškėjai patyrė neigiamų išgyvenimų: bejėgiškumo
jausmą (pareigūnų nepavyko įtikinti, jog trobelių griovimas turėtų būti
sustabdytas); pažeminimą (trobelių griovimas buvo vykdomas priverstinai
į lauką išnešant asmeninius daiktus (žr., pvz., liudytojo S. B. paaiškinimus,
t. III, b. l. 119), neviltį (nugriauti statiniai didžiajai daliai pareiškėjų buvo
gyvenamoji vieta), apmaudą (pareiškėjai dėjo tam tikras pastangas, jog
statiniai, tokie, kokie jie buvo, taptų jų gyvenamąja vieta), baimę, emocinį
susijaudinimą, nepatogumus (daugeliui pareiškėjų reikėjo ieškoti naujos vietos
gyventi), gyvenimo kokybės apribojimus ir pan. Tačiau, siekiant nustatyti
patirtos neturtinės žalos dydį pinigine išraiška, būtina įvertinti įstatymo
leidėjo įtvirtintus bei teismų praktikoje suformuotus neturtinės žalos dydžio
nustatymo kriterijus.
Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas,
nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą
padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei
kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo
ir protingumo kriterijus. Šioje normoje nėra pateiktas išsamus neturtinės žalos
dydžio kriterijų sąrašas, nes, priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismas gali
pripažinti ir kitus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus.
Pažymėtina, kad taikant Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalies nuostatas,
administracinių teismų praktikoje, apskaičiuojant neturtinės žalos dydį, be kita
ko, atsižvelgiama į asmens, kuris patyrė žalą, amžių ir sveikatos būklę (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A14-1625/2005), neteisėtų veiksmų trukmę, ar
neteisėti veiksmai yra vienkartiniai ar pasikartojantys (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A8-483/2007), pareiškėjo elgesį ginčo metu (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A2-367/2007), pažeidimo įtaką tolesniam nukentėjusio asmens gyvenimui
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 17 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008)
ir kitas reikšmingas aplinkybes.
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Dėl pažeistos neturtinės vertybės pobūdžio
Išanalizavus ginčo esmę, aktualias faktines aplinkybes, teisėjų kolegijai
nekyla abejonių, kad neturtinė vertybė, dėl kurios apsaugos į teismą kreipėsi
pareiškėjai, yra jų teisė į būstą. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo
išvada, jog pareiškėjų teisė į būstą nebuvo pažeista, kadangi jie teisės aktų
nustatyta tvarka įteisintų būstų neturėjo, nepagrįsta.
Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė į būstą neturėtų būtų aiškinama
siaurai, kaip reiškianti tik teisę į tinkamą, t. y. saugumo, higienos ir kitus
teisės aktuose numatytus reikalavimus atitinkantį, būstą. Nors teisė į būstą ir
gali būti suprantama kaip grupė konkrečių teisių, susijusių su adekvačiu būstu
ir gyvenimo sąlygomis, tačiau bendrąja prasme ši teisė reiškia teisę saugiai,
ramiai ir oriai gyventi tam tikroje vietoje. Toks aiškinimas pateikiamas Europos
Tarybos žmogaus teisių komisaro 2009 m. birželio 30 d. rekomendacijoje
CommDH(2009)5 dėl teisės į būstą įgyvendinimo bei Jungtinių Tautų
Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 1991 m. gruodžio 13 d.
bendrajame komentare Nr. 4 „Teisė į tinkamą būstą“. Minėtuose dokumentuose
taip pat pabrėžiama, jog teisė į būstą yra labai svarbi ne tik įgyvendinant
socialines, ekonomines ir kultūrines teises, tokias kaip teisė į vandenį,
maistą, sveikatą, išsilavinimą ir darbą, bet ir siekiant veiksmingai pasinaudoti
politinėmis ir pilietinėmis teisėmis, pvz., teise į privatumą ir šeimos gyvenimą.
Teisės į būstą apsaugą garantuoja tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos
24 straipsnio, tiek tarptautinių žmogaus teisių apsaugą įtvirtinančių
dokumentų (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, prie kurios Lietuva
prisijungė 1991 m. kovo 12 d., 25 str. 1 d., Jungtinių Tautų Tarptautinio
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto, kuris Lietuvoje įsigaliojo
1992 m. vasario 20 d., 11 str. 1 d.; Europos socialinės chartijos (pataisytos),
Lietuvai įsigaliojusios (su išlygomis) 2001 m. rugpjūčio 1 d., I d.; Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2010/C 83/02) 7 str., Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 2 str., 3 str., 8 str.) nuostatos.
Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sąvoka
„būstas“ yra autonomiška ir jos klasifikavimas nepriklauso nuo nacionalinės
teisės nuostatų – pakankamų ir besitęsiančių ryšių su tam tikra vieta
egzistavimas gali pagrįsti būsto buvimą (Europos Žmogaus Teisių Teismo
1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Buckley prieš Jungtinę Karalystę, Reports
1996-IV; 2001 m. sausio 18 d. sprendimas Chapman prieš Jungtinę Karalystę,
Reports of Judgments and Decisions 2001-I, 2001 m. sausio 18 d. sprendimas
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Beard prieš Jungtinę Karalystę). Taigi Konvencijos 8 straipsnio prasme ginamos
asmens teisės į „būstą“ sąvoka apima ne tik teisėtai įsteigtą ir užimtą būstą,
bet ir faktinę pareiškėjo gyvenamąją vietą, kuri kiekvienu atveju nustatoma
atsižvelgiant į faktines aplinkybes, patvirtinančias asmens pakankamų ir
tęstinių ryšių su konkrečia vieta buvimą (Gillow prieš Jungtinę Karalystę,
1986 m. lapkričio 24 d., Series A Nr. 109, 46 par.; Wiggins prieš Jungtinę
Karalystę, Nr. 7456/76, Komisijos 1978 m. vasario 8 d. sprendimas, Decisions
and Reports (DR) 13, p. 40).
Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad teisė į būstą neturėtų būti
aiškinama kaip asmens teisė reikalauti, jog jam būtų suteiktas gyvenamasis
plotas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. spalio 27 d.
nutarime yra nurodęs, jog konstitucinė žmogaus būsto neliečiamumo
garantija saugo ne individo teisę į būstą (pvz., teisę gauti gyvenamąją patalpą),
bet patį žmogaus būstą nuo pašalinių įsibrovimo. Ši konstitucinė garantija
įpareigoja valstybę, t. y. jos įstatymų leidžiamąją, teisminę, vykdomąją
valdžią, atitinkamomis teisinėmis priemonėmis saugoti žmogaus būstą. Dar
daugiau, Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra konstatavęs, kad
Konvencijos 8 straipsnis neturėtų būti aiškinamas tokiu būdu, kuris įpareigotų
susitariančiąsias valstybes pripažinti asmens teisę į gyvenamojo būsto
suteikimą (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2001 m. sausio 18 d.
sprendimą Chapman prieš Jungtinę Karalystę byloje, 99 par., Reports of
Judgments and Decisions 2001-I ).
Atsižvelgus į paminėtą, darytina išvada, jog nepaisant to, kad nugriauti
statiniai neatitiko tam tikrų reikalavimų, susijusių su jų tinkamumu gyventi ir
įteisinimu, nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste pripažintina, jog
pareiškėjai patyrė neturtinę žalą dėl jų teisės į būstą pačia bendriausia prasme
pažeidimo. Nugriauti statiniai daugelio pareiškėjų atveju buvo jų gyvenamoji
vieta. Atsižvelgus į tai, kad teisė į būstą kyla iš prigimtinio žmogaus asmenybės
orumo (Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto
preambulė), teisėjų kolegija sprendžia, jog teisė į būstą yra viena svarbiausių ir
reikšmingiausių neturtinių vertybių.
Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra
pabrėžęs, kad teisingam kompensacijos už neturtinę žalą dydžio nustatymui
yra svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos,
kadangi civilinėje teisėje galioja principas, jog kuo aukštesnė ir svarbesnė
vertybė yra, tuo stipriau ji turėtų būti ginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 12 d. nutartis c. b.
Nr. 3K-3-394/2006). Atsižvelgusi į tai, kad nuo teisės į būstą įgyvendinimo
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tiesiogiai priklauso ir kitų neturtinių vertybių, tokių kaip sveikata, išsilavinimas,
privatumas ir šeimos gyvenimas bei kt., apsauga, teisėjų kolegija sprendžia, jog
asmeniui, kurio teisės į būstą pažeidžiamos, turėtų būti suteikiama intensyvi ir
didelė apsauga. Atitinkamai šis faktas, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu
atveju yra neturtinės žalos atlyginimo sumą didinanti aplinkybė.
Dėl asmenų, patyrusių žalą, statuso
Sprendžiant klausimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, svarbu turėti
omenyje tai, jog kiekvienas asmuo skriaudą išgyvena subjektyviai dėl tam tikrų
aplinkybių, susijusių su jo padėties ypatumais. Dėl to šių aplinkybių analizė yra
būtina, siekiant nustatyti asmens išgyvenimų laipsnį, jų pobūdį ir intensyvumą.
Pažymėtina, kad pareiškėjai yra romų tautybės asmenys. Kaip nurodyta
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje 1740(2010) dėl romų
situacijos Europoje ir su ja susijusios Europos Tarybos veiklos, romai sudaro
didžiausią tautinę mažumą Europoje. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad romai
yra viena pažeidžiamiausių asmenų grupių. Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos rezoliucijoje 1557(2002) dėl romų teisinės padėties Europoje, be
kita ko, nurodyta, kad romai turi dvigubą mažumos statusą: jie yra tautinė
mažuma ir dauguma jų priklauso socialiai nuskriaustoms visuomenės
grupėms. Dar daugiau, jau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos
rezoliucijoje 1203(1993) dėl romų Europoje, pažymėta, kad romams Europoje
turi būti suteikiama speciali apsauga. Pažymėtina ir tai, kad specialios apsaugos
romams suteikimo būtinybę yra pripažinęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas
(Chapman prieš Jungtinę Karalystę [DK], Nr. 27238/95, 96 par., ECHR 2001-I;
Connors prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 66746/01, 84 par., 2004 m. gegužės 27 d.).
Lietuvos romų padėtis ir jų patiriami sunkumai iš esmės tapatūs
nustatytiems Europos Tarybos. Romų integracijos į Lietuvos visuomenę
2008–2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 309 (galiojo iki 2010 m. birželio 5 d.),
duomenys patvirtina, jog atlikus analizę pagal išsilavinimo, dalyvavimo darbo
rinkoje, sveikatos apsaugos, būsto, nepakantumo romams ir jų diskriminacijos
bei organizacinių ir administracinių gebėjimų sritis, romų tautybės asmenys
susiduria su reikšmingomis ir nevienadienėmis problemomis visose minėtose
srityse. Pastebėtina, kad Programos 13 punkte nurodyta, jog dėl uždaro
gyvenimo būdo ir menko išsilavinimo romai ne visada gali tinkamai ginti
savo teises ir interesus, atskleisti diskriminacijos atvejus, pasinaudoti Lietuvos
Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių teisės normomis.
367

I. Administracinių teismų praktika

Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog romų patirtus
dvasinius išgyvenimus dėl nugriautų statinių sustiprino jų, kaip vienos iš
pažeidžiamiausių asmenų grupės, padėtis, kas nagrinėjamos bylos kontekste
taip pat laikytina neturtinės žalos atlyginimo sumą didinančia aplinkybe.
Dėl asmenų, kurie patyrė žalą, amžiaus ir sveikatos būklės
Teisėjų kolegija pažymi, jog nukentėjusių asmenų išgyvenimus, jų
intensyvumą gali sustiprinti ne tik socialinė padėtis visuomenėje, bet ir kitos
asmeninės nukentėjusių asmenų savybės, pvz., sveikatos būklė, amžius ir kt.
Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjai V. T. B. žalos padarymo
metu buvo 62 metai. Reikia pažymėti, jog vyresnio amžiaus asmenų sveikata
silpnesnė, bet kokie neigiamo pobūdžio dvasiniai išgyvenimai, patirtas stresas
turi atitinkamos įtakos jų sveikatos būklės pablogėjimui. Teisėjų kolegijos
vertinimu, senyvas nukentėjusio asmens amžius yra objektyvi aplinkybė, kurią
konstatavus, priteistinos neturtinės žalos dydis pareiškėjos atžvilgiu gali būti
didinamas.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 10 pareiškėjų žalos padarymo
metu buvo nepilnamečiai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnyje
nustatyta: nepilnamečius vaikus gina įstatymas. Ši nuostata reiškia, kad
nepilnamečių vaikų teisėms turi būti garantuojama pakankama ir efektyvi
jų teisių ir teisėtų interesų apsauga, taip pat ir tai, kad įstatymų leidėjas, kitos
valstybinės institucijos, teisės aktais reglamentuodamos nepilnamečių būklę,
reguliuodamos kitus santykius, turi paisyti nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų
interesų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d.
nutarimas). Konstitucijos nuostatos sukonkretinamos bei priemonės joms
įgyvendinti nustatomos įstatymuose, kituose teisės aktuose. Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 5 punkte
įtvirtinta, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto.
Egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, jog nepilnamečiams asmenims
įvykiai, dėl kurių kilo neturtinė žala, turės ilgalaikio pobūdžio pasekmių
jų vidiniam pasauliui, vertybių sistemai, o jų patirtas dvasinis sukrėtimas
išgyvenamas daug jautriau dėl silpnesnės ir lengviau pažeidžiamos vaikų
dvasinės pusiausvyros. Teisėjų kolegija taip pat mano, kad šioje konkrečioje
byloje nebūtų teisinga, nesant tai pateisinančių aplinkybių, skirtingai nustatyti
itin jauno amžiaus vaikų ir kitų nepilnamečių patirtos neturtinės žalos
kompensacijas.
Taikant minėtą kriterijų, pažymėtina ir tai, jog pareiškėjas S. S. patyrė ne
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tik gilius dvasinius sukrėtimus, bet ir tam tikrų sveikatos sutrikimų (liudytojo
S. B. paaiškinimai, III t., b. l. 117), dėl šios aplinkybės jam priteistinos
neturtinės žalos dydis turėtų būti didinamas.
Dėl nukentėjusiųjų asmenų veiksmų įtakos atsiradusioms negatyvioms
pasekmėms
Atsakovas apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad pareiškėjai,
patys atlikę neteisėtus veiksmus, neturėtų įgyti kokių nors teisių į žalos
atlyginimą (IV t., b. l. 11).
Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pareiškėjai akivaizdžiai nusižengė
teisės aktų, reglamentuojančių statybas, reikalavimams. Kaip matyti iš bylos
medžiagos, savavališkos (neteisėtos) statybos fakto jie iš esmės neginčijo (I t.,
b. l. 6, II t., b. l. 71). Tačiau ši aplinkybė neatleido savivaldybės institucijų nuo
pareigos laikytis įstatymų reikalavimų šalinant neteisėtų statybų padarinius.
Apskritai griovimas prasidėjo iš anksto tinkamai apie tai neįspėjus, net
nepasibaigus terminams, kurie buvo nustatyti kai kuriems pareiškėjams
neteisėtų statybų padariniams pašalinti. Žinoma, reikia pažymėti, kad
neturtinė žala, kilusi dėl trukdymo naudotis teisėtai įgytu būstu, galėtų
būti pripažinta didesne negu tais atvejais, kai pažeidžiama asmens teisė
naudotis būstu, kuris pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau
nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste šis faktas (nelegali statyba)
negali paneigti būtinybės apskritai suteikti veiksmingą apsaugą – atlyginti
neturtinę žalą − asmenims, kurie patyrė dvasinių sukrėtimų dėl neteisėtai
paneigtos teisės į nors ir nelegaliai pastatytą, bet jų gyvenamąjį būstą. Kiek
tai susiję su statiniais, kuriuose griovimo metu dar nebuvo nuolat gyvenama,
reikia pažymėti, kad asmenys turi teisę reikalauti ir tikėtis, kad neteisėtų
statybų padarinių šalinimas vyks įstatymuose nustatyta tvarka, kas šios
bylos aplinkybių požiūriu neatsiejamai susieja šią teisę su pačia teise į būstą
(bendriausia prasme), todėl teisės aktų nesilaikymas visiškai pagrįstai gali lemti
atlygintinos neturtinės žalos, nors ir mažesnės nei dėl būsto, kuriame realiai
gyvenama, atsiradimą. Be to, teisėjų kolegijos įsitikinimu, pareiškėjų teisės į
neturtinės žalos atlyginimą paneigimas nagrinėjamu atveju prieštarautų tiek
žmogaus teisių apsaugai, tiek teisingumo principui, dėl to minėti atsakovo
argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Tačiau aplinkybė, jog statiniai buvo
pastatyti nelegaliai ar nebuvo realiai apgyvendinti, teisėjų kolegijos vertinama
kaip priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydį mažinantis kriterijus.
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Dėl neturtinės žalos padarymo priežasčių ir tikslų bei žalą padariusio
subjekto kaltės
Nors CK 6.271 straipsnis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl savivaldybės
valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės
biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės, manytina, kad kaltės klausimas
vis dėlto turėtų būti vertinamas, remiantis CK 6.250 straipsnio 2 dalimi,
kuri imperatyviai nurodo, jog teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį,
turi atsižvelgti į žalą padariusio asmens kaltę. Teisėjų kolegija, įvertinusi
bylos faktines aplinkybes, konstatuoja, jog atsakovas, vykdydamas statinių
griovimą, ne tik viršijo savo kompetenciją, bet ir ignoravo elementariausius ir
akivaizdžius rūpestingumo bei atidumo reikalavimus, kas nagrinėjamu atveju
sąlygoja didesnės piniginės kompensacijos priteisimą: pastatų griovimas vyko
žiemą, griovimo metu nebuvo užtikrintas asmenų saugumas ir kt.
Atsakovas, be kita ko, teigia, kad žymios apimties nelegali statyba ant
valstybinės žemės, nekontroliuojama romų taboro plėtra, kai draudžiamoje
teritorijoje statomi statiniai neatitinka įstatymuose nustatytų jų saugumo
reikalavimų, kėlė realią ir pagrįstą grėsmę ne tik juose gyvenantiems asmenims,
bet ir kitiems ne tabore gyvenantiems asmenims, t. y. visuomenei, jos turtui.
Atsakovo nuomone, vien tik neteisėtas ir tęstinis valstybinės žemės užėmimas
reiškia abejotiną visuomenės ir valstybės intereso pažeidimą, kuris privalėjo
būti apgintas (III t., b. l. 8).
Teisėjų kolegija pažymi, kad neteisėtas žemės užėmimas gali pateisinti
neteisėtų gyventojų iškeldinimą. Tačiau iškeldinimas turėtų vykti teisės aktų
nustatyta tvarka ir suteikti veiksmingą apsaugą iškeldinamiems asmenims.
Tokia išvada darytina remiantis, be kita ko, Europos socialinių teisių
komiteto priimtais sprendimais (ERRC prieš Italiją, skundo Nr. 27/2005,
2005 m. gruodžio 7 sprendimas, p. 41; ERRC prieš Bulgariją, skundo
Nr. 31/2005, 2006 m. spalio 18 d., p. 51), kuriuose inter alia pabrėžta, jog
iškeldinimas turėtų vykti gerbiant asmenų orumą. Pažymėtina, jog Europos
Žmogaus Teisių Teismas minėtoje Chapman byloje yra konstatavęs, jog
sprendžiant klausimus, susijusius su teisės į būstą pažeidimais, būtina įvertinti,
ar iškeldinamiems asmenims suteikiama alternatyvi gyvenamoji vieta. Tais
atvejais, kai asmenims nėra jokios kitos apgyvendinimo alternatyvos, valstybės
institucijų įsikišimas yra rimtesnis nei tais atvejais, kai tam tikras būstas
suteikiamas. Kuo tinkamesnis alternatyvus būstas, tuo mažesnę žalą sukelia
valstybės institucijų įsikišimas.
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Iš bylos duomenų matyti, kad į atsakovą buvo kreiptasi dėl paramos
pareiškėjai V. T. B., kuri po pastatų nugriovimo žiemos metu gyveno
palapinėje, suteikimo, tačiau atsakovas jokios pagalbos suteikti iš esmės
negalėjo (I t., b. l. 146). Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad romų moterų
ir jų vaikų apgyvendinimo nakvynės namuose klausimas atsakovo buvo
svarstytas 2005 m. sausio 10 d. (I t., b. l. 143). Be to, atsakovas teismo posėdžio
metu užsimena, jog vienai iš pareiškėjų buvo suteiktas socialinis būstas, tačiau
patvirtinti, jog buvo pasirūpinta ir kitais pareiškėjais, negalėjo (III t., b. l. 150).
Teisėjų kolegijos nuomone, šie duomenys nėra pakankami, kad pagrįstų išvadą,
jog pareiškėjai turėjo tinkamą alternatyvią galimybę iškart po ginčo įvykių
apsigyventi kitur, todėl romų namų nugriovimas laikytinas ne tik neteisėta, bet
ir neproporcinga priemone, siekiant nurodyto valstybės intereso įgyvendinimo.
Šiame kontekste reikia pažymėti, kad greta atsakovo nurodomo visų asmenų
lygybės principo, egzistuoja ir konstitucinis teisingumo principas, kuris negali
pateisinti skriaudos, daromos silpnesnėje padėtyje esantiems asmenims,
kuriems įgyvendinti teisės aktų reikalavimus yra sudėtingiau nei kitiems.
Dėl patirtų išgyvenimų pobūdžio ir neturtinės žalos pasekmių
Įstatymų leidėjas CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatė, kad sprendžiant
dėl neturtinės žalos dydžio turi būti atsižvelgiama ir į neturtinės žalos
pasekmes. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje šis kriterijus
taikytas ne kartą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-330/2008
išplėstinė teisėjų kolegija, spręsdama dėl neturtinės žalos dydžio, vertino
įvykdyto pažeidimo įtaką tolesniam pareiškėjo gyvenimui. Pažymėtina, kad
teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai patyrė
neigiamų pasekmių, kurios turėjo įtakos tolimesniam pareiškėjų šeiminiam
bei asmeniniam gyvenimui, pakeitė iki pažeidimo buvusią gyvenimo kokybę,
paliko neišdildomą ir skaudų pėdsaką. Pareiškėja V. T. B. kurį laiką gyveno
palapinėje (I t., b. l. 145). Pareiškėja N. S., kartu su sūnumi S. S. glaudėsi pas
tėvus (II t., b. l. 20). Pareiškėjai R. B. ir O. B. glaudėsi pas gimines (II t., b. l.
20). Pareiškėja J. Č. apsistojo pas tetą (II t., b. l. 85). Pareiškėja M. Č. glaudėsi
pas seserį (III t., b. l. 85). Taigi pareiškėjų gyvenimo kokybė po gruodžio 2−3
dienos įvykių pablogėjo, sukėlė nepatogumų, papildomų rūpesčių bei neigiamų
dvasinių išgyvenimų ne tik patiems pareiškėjams, bet ir jų artimiesiems.

371

I. Administracinių teismų praktika

Dėl neturtinės žalos padarymo laiko
Teisėjų kolegijos manymu, nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių
kontekste, sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio, svarbu atsižvelgti ir į
neteisėtų veiksmų padarymo laiką. Bylos duomenys patvirtina, kad statiniai
buvo griaunami gruodžio 2−3 d., t. y. žiemos metu (III t., b. l. 117). Teisėjų
kolegijos vertinimu, ši aplinkybė galėjo sustiprinti neigiamą nukentėjusių
asmenų reakciją ir paaštrinti kančių laipsnį bei mastą.
Dėl kitų neturtinės žalos dydžio nustatymui reikšmingų aplinkybių
Pažymėtina, jog pareiškėja V. S. bei jos vaikai pareiškėjai A. S., E. S. ir A.
S. statomame name nebuvo apsigyvenę (II t., b. l. 20), dėl to vertintina, kad jų
patirta neturtinė žala yra mažesnė nei likusių pareiškėjų.
Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjos N. S. būstas buvo pastatytas
iš silikatinių blokelių ir, palyginus su kitų pareiškėjų statiniais, gali būti
pripažįstamas tvariausiu, daugiausiai pastangų ir investicijų reikalavusiu
statiniu. Atsižvelgus į tai, jai priteisiama neturtinės žalos atlyginimo suma
didintina. Kitiems pareiškėjams priteistina suma taip pat nustatytina
atsižvelgiant į nugriautų statinių būklę ir kitas kokybines charakteristikas.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad visi statiniai, išskyrus pareiškėjos
N. S., buvo pastatyti pakankamai seniai ir vis tam tikra apimtimi plečiami
ar remontuojami (liudytojo J. T. paaiškinimai, III t., b. l. 87; liudytojo S. V.
paaiškinimai, III t., b. l. 90). Teisėjų kolegijos vertinimu, ši aplinkybė taip pat
turi reikšmės nustatant priteistinos neturtinės žalos dydį pareiškėjams.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėja M. Č. pastatų griovimo metu
buvo policijos pareigūnų sulaikyta (liudytojo S. V. paaiškinimai, III t., b. l. 89).
Nustatydama konkretų neturtinės žalos kompensacijos dydį teisėjų
kolegija taip pat atsižvelgia į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus,
įvertina bazinės socialinės išmokos (atskaitos rodiklio socialinės apsaugos
išmokoms ir kitiems teisės aktų nustatytiems dydžiams apibrėžti ir apskaičiuoti
(anksčiau − minimalusis gyvenimo lygis) dydį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra
130 Lt, aplinkybę, kad nepateikti įrodymai apie realų ginčo įvykių poveikį
pareiškėjų sveikatai (pvz., gydymo įstaigų pažymos), įtikinami duomenys apie
ilgalaikį neigiamą šių įvykių poveikį pareiškėjams (išskyrus (iš dalies) V. T. B.,
kuri pakankamai ilgai gyveno palapinėje).
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Dėl konkretaus neturtinės žalos kompensacijos dydžio
Teisėjų kolegija, šioje byloje esančių įrodymų kontekste įvertinusi visus
neturtinės žalos kompensacijos dydžiui reikšmingus kriterijus kiekvieno iš
pareiškėjų atžvilgiu, daro šias išvadas:
− Teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėja N. S. patyrė neturtinę žalą
dėl teisės į būstą, kuri kyla iš prigimtinio žmogaus asmenybės orumo ir yra
viena reikšmingiausių neturtinių vertybių, pažeidimo. Atsižvelgdama į tai,
jog neturtinę žalą patyrė vienas iš pažeidžiamiausių visuomenės narių, kad
savivaldybės institucijos savo tikslų siekė neproporcingomis priemonėmis,
pareiškėjai nebuvo suteiktas alternatyvus gyvenamasis būstas, o jai
priklausiantis pastatas buvo nugriautas žiemą, įvertindama, jog pareiškėjos
gyvenamasis būstas buvo pakankamai tvarus (pastatytas iš blokelių), kita vertus,
atkreipdama dėmesį, kad statiniai vis dėlto buvo nelegalūs, teisėjų kolegija
nusprendžia, jog pareiškėjos N. S. patirta neturtinė žala vertintina 2 500 Lt.
− Pareiškėjo S. S. patirta neturtinė žala vertintina 3 500 Lt. Teisėjų
kolegijos manymu, būtent tokia suma yra adekvati, siekiant kompensuoti
teisės į būstą, kuri kyla iš prigimtinio žmogaus asmenybės orumo ir yra viena
reikšmingiausių neturtinių vertybių, pažeidimo pasekmes mažamečiui.
Ši suma priteistina įvertinus ir tai, jog neturtinę žalą patyrė vienas iš
pažeidžiamiausių visuomenės narių, kad savivaldybės institucijos savo tikslų
siekė neproporcingomis priemonėmis (mažametis buvo griaunamo namo
viduje), pareiškėjui nebuvo suteiktas alternatyvus gyvenamasis būstas, o būstas,
kuriame gyveno pareiškėjas, buvo nugriautas žiemą, be to, pareiškėjui dėl
patirto streso prireikė medikų pagalbos.
− Pareiškėjai V. S. priteistina 1 700 Lt dydžio neturtinės žalos
kompensacija. Ši suma skiriama nustačius, kad pareiškėja į nebaigtą statyti
būstą persikėlusi nebuvo, statinys buvo nelegalus, pareiškėja nepateikė
patikimų duomenų apie gerą jo būklę ir kitas teigiamas charakteristikas, todėl
jos teisė į būstą (bendriausia prasme), teisėjų kolegijos vertinimu, pažeista
kur kas mažesne apimtimi negu kitų pareiškėjų, kurie nelegaliuose pastatuose
gyveno. Nustatydama priteistinos neturtinės žalos dydį, teisėjų kolegija
atsižvelgia į tai, jog pareiškėjos statusas reikalauja papildomos apsaugos:
pareiškėja yra daugiavaikė mažamečių vaikų motina ir priklauso vienai iš
pažeidžiamiausių visuomenės grupių.
− Pareiškėjų A. S. E. S. ir A. S. (V. S. vaikų) neturtinė žala vertintina 2
000 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent tokia suma yra tinkama, siekiant
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atlyginti neturtinę žalą mažamečiams asmenims, kurie neabejotinai patyrė
dvasinius išgyvenimus ir galimybių praradimus dėl neproporcingų ir
neteisėtų savivaldybės veiksmų. Neturtinės žalos dydis skiriamas įvertinus, jog
pareiškėjai nebuvo apsigyvenę statomame name.
− Teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjos V. T. B. neturtinei žalai
dėl pažeistos teisės į būstą kompensuoti skirtini 2 700 Lt. Teisėjų kolegijos
vertinimu, savivaldybės institucijos savo tikslų siekė neproporcingomis
priemonėmis, pareiškėjai nebuvo suteiktas alternatyvus gyvenamasis būstas,
o būstas, kuriame gyveno pareiškėja, nors nelegalus ir pareiškėjai nepateikė
patikimų duomenų apie gerą jo būklę ir kitas teigiamas charakteristikas, buvo
nugriautas žiemą. Be to, pareiškėja yra senyvo amžiaus, priklauso vienai iš
pažeidžiamiausių visuomenės grupių, jai kilusios neturtinės žalos pasekmės
buvo ilgalaikio pobūdžio ir intensyvios (pareiškėja kurį laiką gyveno palapinėje
žiemos metu).
− Pareiškėjai R. B. priteistini 2 200 Lt neturtinei žalai atlyginti. Teisėjų
kolegija, vertindama pareiškėjos patirtą neturtinę žalą, atsižvelgia į tai, kad ji
yra daugiavaikė motina, priklauso vienai iš pažeidžiamiausių visuomenės
grupių. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjos atžvilgiu savivaldybės
institucijos savo tikslų siekė neproporcingomis priemonėmis, pareiškėjai
nebuvo suteiktas alternatyvus gyvenamasis būstas, o būstas, kuriame gyveno
pareiškėja (pareiškėjai nepateikė patikimų duomenų apie gerą jo būklę ir kitas
teigiamas charakteristikas), buvo nugriautas žiemą.
− Pareiškėjoms T. B., L. B. bei L. B. apeliacinės instancijos teismas
priteisia po 2 700 Lt neturtinei žalai atlyginti. Teisėjų kolegija pažymi, kad
būtent tokia suma yra tinkama, siekiant atlyginti neturtinę žalą mažamečiams
asmenims, kurie neabejotinai patyrė pakenkimus ir praradimus dėl
neproporcingų ir neteisėtų savivaldybės veiksmų. Pažymėtina, kad šių
pareiškėjų išgyvenimus sustiprino ne tik skriauda jų motinai pareiškėjai R. B.,
bet ir senelės pareiškėjos V. T. B. patirti išgyvenimai.
− Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos M. Č. patirtai neturtinei žalai
kompensuoti priteistini 2 200 Lt, kadangi savivaldybės institucijos savo tikslų
siekė neproporcingomis priemonėmis (pareiškėja, be kita ko, buvo suimta), jai
nebuvo suteiktas alternatyvus gyvenamasis būstas, o būstas, kuriame gyveno
pareiškėja, nors nelegalus ir pareiškėjai nepateikė patikimų duomenų apie gerą
jo būklę ir kitas teigiamas charakteristikas, buvo nugriautas žiemą, o tai tik
sustiprino jos išgyvenimus.
− Priklausymas socialiai pažeidžiamai grupei, neproporcingi
savivaldybės veiksmai, griaunant nelegaliai pastatytus būstus vertinami ir
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sprendžiant dėl pareiškėjoms Z. Č. ir M. Č. priteistinos neturtinės žalos dydžio.
Pareiškėjos M. Č. patirta neturtinė žala vertintina 2 000 Lt. Pažymėtina, kad
pareiškėja Z. Č. yra daugiavaikė motina. Ši aplinkybė vertintina kaip neturtinės
žalos atlyginimo sumą didinantis kriterijus. Todėl, įvertinus reikšmingų
aplinkybių visumą, pareiškėjai Z. Č. priteistina 2 200 Lt.
− Pareiškėjams A. Č., L. J. ir J. Č. apeliacinės instancijos teismas priteisia
po 2 700 Lt neturtinei žalai atlyginti. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent
tokia suma yra tinkama, siekiant atlyginti neturtinę žalą mažamečiams
(nepilnamečiams) asmenims, kurių gyvenimo kokybė nukentėjo dėl
neproporcingų ir neteisėtų savivaldybės veiksmų.
− Teisėjų kolegijos vertinimu, neturtinę žalą, kilusią pareiškėjams R. B. ir
O. B., galėtų tinkamai kompensuoti 2 000 Lt dydžio suma. Šie pareiškėjai, kaip
ir kiti nukentėję asmenys, patyrė neturtinę žalą dėl teisės į būstą, kuri kyla iš
prigimtinio žmogaus asmenybės orumo ir yra viena reikšmingiausių neturtinių
vertybių, pažeidimo. Atsižvelgdama į tai, jog neturtinę žalą patyrė vieni iš
pažeidžiamiausių visuomenės narių, kad savivaldybės institucijos savo tikslų siekė
neproporcingomis priemonėmis, pareiškėjams nebuvo suteiktas alternatyvus
gyvenamasis būstas, o jiems priklausantis pastatas buvo nugriautas žiemą, kita
vertus, atkreipdama dėmesį, kad statinys vis dėlto buvo nelegalus, pareiškėjai
nepateikė patikimų duomenų apie gerą jo būklę ir kitas teigiamas charakteristikas,
teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjų patirta neturtinė žala vertintina 2 000 Lt.
− Pareiškėjai R. B. priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas – 1 500 Lt,
kadangi byloje nenustatyta nei patirtą žalą didinančių, nei mažinančių ar kitų
jos patirtą žalą individualizuojančių aplinkybių.
Dėl CK 6.282 straipsnio taikymo
Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos
teismas nepagrįstai nevertino ir nepagrindė, kodėl nagrinėjamos bylos
kontekste nėra pagrindo taikyti CK 6.282 straipsnio 1 dalies, pagal kurią
reikalavimas atlyginti žalą gali būti sumažintas arba atmestas, atsižvelgiant į
nukentėjusio asmens kaltę, pilna apimtimi (III t., b. l. 11).
Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra
nurodęs, kad iki tol, kol teismas neturtinės žalos dydžio nenustatė, konkretaus
mažintino žalos atlyginimo dydžio nėra (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 18 d. nutartį
byloje Nr. 3K-3-157/2007). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, jeigu
apeliacinės instancijos teismas, peržiūrėdamas neįsiteisėjusį teismo sprendimą
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dėl neturtinės žalos dydžio nustatymo, daro išvadą, kad yra aplinkybės,
nustatytos CK 6.282 straipsnyje, tai nesudaro pagrindo šią normą taikyti ir jos
pagrindu mažinti neturtinės žalos dydį. Tokiu atveju turi būti daroma išvada dėl
to, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CK 6.250 straipsnį, tiesiogiai
reglamentuojantį neturtinės žalos dydžio nustatymą. Jeigu konstatuojamas
netinkamas neturtinės žalos dydžio nustatymas, tai pagrindas panaikinti ar
pakeisti teismo sprendimą yra CK 6.250 straipsnio netinkamas aiškinimas,
taikymas ar kitoks šios normos pažeidimas, o ne CK 6.282 straipsnio pažeidimas.
Atsižvelgdama į paminėtą, teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo
argumentus dėl CK 6.282 straipsnio 1 dalies pažeidimo, nes sprendžiant dėl
neturtinės žalos dydžio pirmosios instancijos teisme ši norma neturėjo būti
taikoma ir jos taikymas ar netaikymas negali būti pripažintas turinčiu įtakos
sprendimo priėmimui. Šiuo atveju pačių pareiškėjų veiksmai (neteisėtų statybų
faktas) buvo įvertinti nustatant konkretų neturtinės žalos kompensacijos dydį,
atitinkamai jį mažinant, šiuo aspektu, be kita ko, įvertinant ir visumą kitų bylai
reikšmingų aplinkybių (pvz., sudėtingą romų integraciją, apsunkintą galimybę
tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ir kt.).
Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės skundas atmestinas, o pareiškėjų
apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas keistinas, nustatant, kad pareiškėjams N. S. priteisiama 2 500 litų; S.
S. – 3 500 litų; V. S. – 1 700 litų; A. S. – 2 000 litų; E. S. – 2 000 litų; A. S. – 2 000
litų; V. T. B. – 2 700 litų; R. B. – 2 200 litų; T. B. – 2 700 litų; L. B. – 2 700 litų; L.
B. – 2 700 litų; M. Č. – 2 200 litų; Z. Č. – 2 200 litų; A. Č. – 2 700 litų; L. J. – 2
700 litų; M. Č. – 2 000 litų; J. Č. – 2 700 litų; R. B. – 2 000 litų; O. B. – 2 000 litų;
R. B. – 1 500 litų neturtinės žalos. Likusi Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendimo dalis paliekama nepakeista.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti.
Pareiškėjų N. S., S. S., V. S., A. S., E. S., A. S., J. Č., M. Č., Z. Č., A. Č.,
M. Č., L. J., R. B., O. B., R. B., R. B., L. B., T. B., L. B., V. T. B. apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies.
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d.
sprendimą pakeisti iš dalies. Iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisti
tokio dydžio neturtinės žalos atlyginimus: N. S. – 2 500 (du tūkstančius penkis
šimtus) litų; S. S. – 3 500 (tris tūkstančius penkis šimtus) litų; V. S. – 1 700
(vieną tūkstantį septynis šimtus) litų; A. S. – 2 000 (du tūkstančius) litų; E.
S. – 2 000 (du tūkstančius) litų; A. S. – 2 000 (du tūkstančius) litų; V. T. B. –
2 700 (du tūkstančius septynis šimtus) litų; R. B. – 2 200 (du tūkstančius du
šimtus) litų; T. B. – 2 700 (du tūkstančius septynis šimtus) litų; L. B. – 2 700 (du
tūkstančius septynis šimtus) litų; L. B. – 2 700 (du tūkstančius septynis šimtus)
litų; M. Č. – 2 200 (du tūkstančius du šimtus) litų; Z. Č. – 2 200 (du tūkstančius
du šimtus) litų; A. Č. – 2 700 (du tūkstančius septynis šimtus) litų; L. J. – 2 700
(du tūkstančius septynis šimtus) litų; M. Č. – 2 000 (du tūkstančius) litų; J. Č.
– 2 700 (du tūkstančius septynis šimtus) litų; R. B.– 2 000 (du tūkstančius) litų;
O. B. – 2 000 (du tūkstančius) litų; R. B. – 1 500 (vieną tūkstantį penkis šimtus)
litų.
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d.
sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.7.2. Dėl žalos, susijusios su atitinkamų nacionalinės teisės aktų
nepriėmimu, atlyginimo
Valstybės neveikimas, t. y. nesudarymas tinkamų teisinių prielaidų gydytis
transseksualumą, traktuotinas kaip neteisėtas neveikimas Civilinio kodekso
6.271 straipsnio prasme. Civilinio kodekso 2.27 straipsnyje numatyta, kad
nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį,
jeigu tai mediciniškai įmanoma. Lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato
įstatymai (Civilinio kodekso 2.27 str. 2 d.). Tačiau Lietuvoje iki šiol nėra priimtas
įstatymas, nustatantis lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką. Todėl nagrinėjamu
atveju neteisėti veiksmai pasireiškia legislatyvine omisija, įstatymų leidėjui
nevykdant Civiliniame kodekse nustatytos pareigos priimti lyties pakeitimo
sąlygas ir tvarką nustatantį įstatymą. Tačiau valstybės neveikimas, nevykdant
pareigos priimti įstatymą dėl lyties pakeitimo sąlygų ir tvarkos, savaime
nelemia to, kad turi būti kompensuotos asmens išlaidos, susijusios su lyties
keitimu ir gydymu. Nėra pagrindo teigti, kad Lietuvoje esant įtvirtintai lyties
keitimo tvarkai ir sąlygoms, šio gydymo išlaidas visiškai kompensuotų
valstybė. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8
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straipsnis, įtvirtinantis teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, tuo pačiu
negarantuoja teisės į nemokamą gydymą. Vis dėlto, tinkamų teisinių prielaidų
gydyti ligą nesudarymas (įstatymo nepriėmimas) gali būti vertinamas per
neturtinės žalos atlyginimo prizmę.
Administracinė byla Nr. A858-1452/2010
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1.; 15.2.3.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio
(pranešėjas) ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjai R. S. (buvęs A. S.),
pareiškėjo atstovei advokatei Ingai Abramavičiūtei,
atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
atstovui Ramūnui Valatkai,
trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
atstovei Jolantai Kuzmienei,
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos atstovui Andriejui Bielinskiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, ir pareiškėjo A. S. (dabar – R. S.) apeliacinius skundus dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Lietuvos
valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, (tretieji
suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vilniaus
miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija) dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas A. S. (toliau – ir pareiškėjas, pareiškėja) skundu (b. l. 2–8)
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš
atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – ir Lietuvos valstybė), 31 243,32 litus turtinės ir 100 000 litų neturtinės
žalos, padarytos neteisėtais veiksmais.
Savo reikalavimus pareiškėjas pagrindė tuo, kad nuo 2007 m. spalio 5 d.
iki 2007 m. spalio 19 d. jis buvo tirtas Vilniaus miesto psichikos sveikatos
centro konsultaciniame psichiatrijos ir psichoterapijos centre, kur jam
buvo diagnozuotas transseksualumas (F64.00). Buvo konstatuota, kad
pareiškėjui galima atlikti lyties keitimo operaciją. Pareiškėjo ligos istorijos
išraše 2008 m. liepos 17 d. nurodoma, jog pareiškėjas lanko psichoterapeuto
konsultacijas, vartoja hormonus, planuoja atlikti lyties keitimo operaciją.
Pareiškėjui hormonų (iki lyties keitimo operacijos atlikimo) gydymo neskyrė
joks pareiškėjo sveikatą prižiūrintis gydytojas, nes vyriškosios lyties asmeniui
moteriški hormonai nėra skiriami, t. y. joks gydymas iki chirurginės operacijos
atlikimo pareiškėjui Lietuvoje nebuvo taikomas, todėl pareiškėjas hormonus
naudojo pagal savo pasirinkimą. Pareiškėjui buvo nurodyta, kad tokios
operacijos Lietuvoje nėra legalizuotos, todėl neatliekamos. Po to, kai pareiškėjui
buvo konstatuota, jog galima atlikti lyties keitimo operaciją, jis buvo priverstas
susirasti tiek gydymo įstaigą, tiek finansinius išteklius atlikti šią chirurginę
operaciją, t. y. 2008 m. rugpjūčio 21 d. Tailande pareiškėjui buvo atlikta lyties
pakeitimo operacija – iš vyriškosios į moteriškąją. Atlikta lyties pakeitimo
operacija yra negrįžtama, po šios operacijos atlikimo pareiškėjui visą likusį
gyvenimą reikės vartoti moteriškus lytinius hormonus. Po šios operacijos
atlikimo pareiškėjas dėl tolesnio gydymo kreipėsi į Lietuvos medikus, tačiau
jokių rekomendacijų ar tolesnio gydymo nesulaukė. Pareiškėjui nebuvo
suteikta jokia galimybė atlikti lyties keitimo operaciją Lietuvoje ir gauti dalinį
valstybės finansavimą dėl šios operacijos atlikimo, t. y. pareiškėjui nebuvo
suteikta galimybė gauti kompensaciją už tokios chirurginės operacijos atlikimą,
pareiškėjas buvo priverstas užbaigti gydymą kitoje valstybėje, dėl ko patyrė
didelę turtinę žalą ir papildomus dvasinius išgyvenimus. Po lyties pakeitimo
operacijos A. S. nėra suteikiamas adekvatus ir tinkamas gydymas dėl teisės aktų
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šiuo klausimu nebuvimo. Kadangi A. S. lyties keitimo operacija jau yra atlikta
ir šiuo metu A. S. fiziškai yra moteris, akivaizdu, jog tolesnis gydymas šiam
asmeniui yra gyvybiškai svarbus ir privalėjo būti suteiktas. Tačiau pareiškėjas
neturi galimybės toliau gydytis Lietuvoje. Tokios pasekmės pareiškėjui atsirado
ir pastarajam jas tenka patirti išimtinai dėl neteisėtų Lietuvos valstybės
veiksmų (neveikimo), t. y. Lyties pakeitimo įstatymo nepriėmimo ir teisinės
bazės šiuo klausimu nesukūrimo. Pareiškėjas ne tik negauna tinkamo ir
adekvataus gydymo, tačiau ir kasdieniame gyvenime yra priverstas patirti
kančias ir nepatogumus, kurie gali būti prilyginami žiauriems kankinimams
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau –
ir Konvencija) 3 straipsnio prasme. Pareiškėjo asmens dokumentuose esanti
tikrovės neatitinkanti informacija turi didelį poveikį gyvenimui visuomenėje,
kurioje asmens lytis turi teisinę reikšmę. Dėl susiklosčiusios situacijos šiuo
metu pareiškėjo judėjimo laisvė yra suvaržyta ir tai apsunkina jo asmeninius
poreikius, pažeidžia jo teisę į privatų gyvenimą. Toks dvigubas gyvenimas,
kai yra užbaigtas gydymo procesas, yra nepakeliamas, psichologiškai sunkus,
sukelia sunkius išgyvenimus.
Pareiškėjas nurodė, kad žalos atlyginimą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnis, kurio 1
dalyje nurodyta, jog atsakovas bylose dėl žalos atlyginimo yra valstybė, o
žala atlyginama nepaisant konkretaus valstybės tarnautojo ar kitos valstybės
institucijos darbuotojo kaltės, t. y. ši teisės norma numato civilinę atsakomybę
be kaltės, todėl ji neįrodinėtina. Neteisėti valdžios institucijų veiksmai yra
tai, kad Lyties pakeitimo įstatymas Lietuvoje iki šiol yra nepriimtas, nors tai
numato galiojantys įstatymai. Taip pat tai, jog Lietuvos valstybė, nevykdydama
savo įsipareigojimų pagal Konvencijos 8 straipsnį ir nepriimdama teisės
akto, kuris numatytų CK įtvirtintos teisės realizavimo tvarką, pažeidžia
savo pozityvią pareigą Konvencijos 8 straipsnio prasme, yra konstatuota
Lietuvos atžvilgiu byloje Europos žmogaus teisių teismo (toliau – ir EŽTT)
2007 m. birželio 11 d. sprendime L. prieš Lietuvą. Iki šio skundo pateikimo
teismui Lietuvos valstybė EŽTT nurodyto specialaus įstatymo nepriėmė, t. y.
neįvykdė EŽTT nustatyto bendrojo pobūdžio įpareigojimo, todėl pareiškėjo
atžvilgiu šioje byloje konstatuotinas jo teisių pažeidimas pagal Konvencijos 8
straipsnį, dėl ko Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti pareiškėjui jo patirtą
turtinę ir neturtinę žalą. Asmens patirtą žalą, išreikštą pinigais, gali sudaryti
tiek tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos, tiek tik tiesioginiai nuostoliai
arba tik negautos pajamos. Pareiškėjas nurodė, jog tiesioginiai nuostoliai
šiuo atveju sudaro 26 638,62 litus už lyties pakeitimo operaciją, 2 566 litus
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kelionės skrydžio lėktuvu į/iš Tailando išlaidos, 224 litus už kraujo tyrimus
Biomedicinos tyrimų centre, 166,81 litus hormoninių preparatų (vaistų)
pirkimo išlaidos. Lietuvos valstybės pozityvios pareigos nevykdymas ir
neįgyvendinimas sukėlė pareiškėjui turtinę ir neturtinę žalą, o pagal aukščiau
išdėstytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad tarp valstybės neteisėtų
veiksmų ir atsiradusios turtinės ir neturtinės žalos yra teisiškai reikšmingas
priežastinis ryšys.
A. S. pabrėžė, jog jis patyrė neturtinę žalą dėl neteisėtų Lietuvos valstybės
veiksmų, nes dėl jų asmuo patiria pažeminimą, yra nesaugus. EŽTT pabrėžė,
jog jei valstybė numato teisę keisti lytį asmeniui, esant atitinkamai diagnozei,
tai valstybė negali atsisakyti pripažinti dėl tokio gydymo kylančių pasekmių.
Tai, kad Lietuvoje nėra jokių teisės aktų, reglamentuojančių tokį gydymą,
negali nulemti asmens šiandieninio pasirinkimo laisvės būti tuo, kuo jis
jaučiasi esąs. Dar daugiau, dėl teisinio reglamentavimo nebuvimo asmuo ne tik
yra priverstas kreiptis į teismą dėl civilinės būklės aktų pakeitimo registravimo,
tačiau nuo pat pareiškėjo gydymo pradžios nebuvo užtikrintas tinkamas
ir adekvatus gydymas, pareiškėjas buvo priverstas ieškoti būdų užsienio
valstybėse atlikti chirurginę operaciją, surasti finansinius šaltinius, po atliktos
operacijos pareiškėjui ir dėl teisinio reglamentavimo stokos, nebuvo užtikrinta
teisė į tolesnį gydymą, kyla grėsmė dėl sveikatos galimų sutrikimų atsiradimo
dėl nekvalifikuoto gydymo. Pareiškėjas daugiau kaip metus yra priverstas
viešoje erdvėje naudotis tikrovės neatitinkančiais asmens dokumentais,
praktiškai kiekviename žingsnyje atskleisti privataus ir asmeninio pobūdžio
informaciją, patirti dvasinį skausmą, stresą ir pažeminimą.
Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 61–65) su pareiškėjo skundu
nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad skundas
neteismingas administraciniams teismams. Pareiškėjo skundžiami neteisėti
veiksmai ar neveikimas, remiantis Viešojo administravimo įstatymu (toliau
– ir VAĮ) bei Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2
straipsnyje pateiktomis sąvokomis, nepatenka į viešojo administravimo
sritį, skundžiami neteisėtas veikas atlikę subjektai (Seimas, sveikatos
priežiūros įstaigos) nepriskirtini valstybinio ar savivaldybių administravimo
subjektams, skundas nepatenka į administracinių teismų sprendžiamų bylų
kategorijas. Be to, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra
priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai ar bendrosios kompetencijos
teismams, netiria Seimo, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos) veiklos.
Nei bendrosios kompetencijos teismai, nei administraciniai teismai nevertina
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Seimo veiksmų teisėtumo, konstitucingumo, ir šiems teismams tokia
kompetencija nesuteikta. Remiantis Konstitucija ir Konstitucinio Teismo
įstatymu, tik Konstituciniam Teismui pripažinus CK 2.27 straipsnio 2 dalį
prieštaraujančia Konstitucijai, galėtų atsirasti teisinis pagrindas valstybės
neveikimą vertinti kaip neteisėtą veiksmą. Nesant specialaus įstatymo,
nustatančio valstybės institucijų pareigas ir veiksmus lyties keitimo procese,
nėra ir negali atsirasti valstybės institucijų veiksmų neteisėtumo požymių,
nurodytųjų CK 6.246 straipsnyje.
Atsakovas nurodė, kad nei Konstitucija, nei Konvencija neįpareigoja
valstybės užtikrinti asmenims lyties keitimo operacijos atlikimą ar šios
operacijos išlaidų apmokėjimą valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondo
lėšomis, t. y. joks nacionalinis ar tarptautinės teisės aktas neįpareigoja
Lietuvos valstybės teikti tokios rūšies sveikatos priežiūros paslaugą kaip
lyties keitimo operacija ar padengti šiems asmenims tokios rūšies operacijos
išlaidas. Konstitucijoje ir Konvencijoje įtvirtintos teisės į privatų gyvenimą
turinio aspektu valstybei kyla pozityvioji pareiga pripažinti lyties pakeitimą
transseksualams, pakeičiant jų civilinės būklės aktų įrašus. Šią pareigą
Lietuvos valstybė yra įvykdžiusi: CK 2.27 straipsnyje asmenims pripažįstama
teisė pakeisti lytį, 2.18 straipsnyje įtvirtintas privalomas asmens lyties
pakeitimo registravimas, Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 514516 straipsniuose numatyta teisminė civilinės būklės akto registravimo
ir įrašų keitimo procedūra, Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų
Teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160, 109.8, 111
ir kt. punktuose reglamentuojama civilinės būklės aktų įrašų keitimo pakeitus
asmens lytį, vardą ir pavardę dėl lyties keitimo procedūra, Asmens vardo,
pavardės ir tautybės keitimo taisyklių, patvirtintų Teisingumo ministro
2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111, 10, 11.7 ir 12 punktuose įtvirtinamas
vardo ir pavardės atitikimo asmens lyčiai principas ir keitimo pakeitus lytį
pagrindas, Asmens kodo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Gyventojų
registro tarnybos prie VRM 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. (29)4R-61, 3.5
punkte įtvirtintas asmens kodo suteikimas pakeitus lytį ir panašiai.
Lietuvos valstybė pabrėžė, kad pareiškėjas netinkamai realizavo savo
teises į lyties tapatumo gydymą arba netinkamai traktavo šių teisių realizavimą.
Lietuvos Respublikoje yra gydomas į Tarptautinę ligų ir sveikatos problemų
klasifikaciją (toliau – ir TLK-10) įtrauktas lyties tapatumo sutrikimas –
transseksualumas. Pareiškėjas savo valia, be Lietuvos medikų tarpininkavimo,
pasirinko tyrimus, gydymą, medikamentus ir konsultavimą užsienio valstybėje
(Tailande) bei Lietuvoje (mokamus kraujo tyrimus Biomedicinos tyrimų
382

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

centre, hormoninius preparatus ir pan.), taigi savo valia apsisprendė pats
apmokėti ir šias patirtas su lyties tapatumo sutrikimo gydymu (tyrimais,
konsultacijomis ir pan.) ir lyties keitimo operacijomis susijusias išlaidas.
Nepasinaudojus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančių
teisės aktų garantuojamomis nacionalinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis,
t. y. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 478, ar
tinkamai nerealizavus savo teisių į šias paslaugas, pareiškėjo reikalavimas
atsakovui padengti jo patirtas šios srities išlaidas vertintinas kaip nepagrįstas
ir spekuliatyvus. Reikalavimas padengti su lyties tapatumo sutrikimo gydymu
ir lyties keitimo operacijomis susijusias užsienio valstybėje ir Lietuvoje patirtas
išlaidas negali būti grindžiamas valstybės vengimu priimti CK 2.27 straipsnio
2 dalyje nurodytą lyties keitimo sąlygas ir tvarką nustatantį įstatymą. Šio
įstatymo reguliavimo dalyku neturėtų būti sveikatos priežiūros paslaugų
atlygintinumas. Konstituciškai valstybei kyla pareiga piliečiams nemokamai
suteikti (arba ta apimtimi atlyginti piliečio patirtas išlaidas) ne visas, o tik
įstatymu nustatytas sveikatos priežiūros paslaugas ir tik įstatymu nustatytais
atvejais ir apimtimi. Valstybės laiduojamą ir savivaldybių remiamą sveikatos
priežiūrą ir jos atlikimo tvarką reglamentuoja Sveikatos sistemos įstatymas
(II skyrius) ir Sveikatos draudimo įstatymas. Pareiškėjo reikalavimuose
nurodytos sveikatos priežiūros paslaugos nepatenka į minėtųjų įstatymų
reguliavimą, todėl valstybei nekyla pareiga padengti šių paslaugų teikimo
išlaidas.
Atsakovas nurodė, kad negali būti atsakingas dėl pareiškėjo nurodomo
visuomenės socialinio priešiškumo lyties tapatumo sutrikimu sergantiems
žmonėms, t. y. dėl pareiškėjo santykių su kolegomis darbe, negalėjimu
apsigyventi viešbučiuose, apsunkintų atsiskaitymų kreditine kortele ir
kitų kasdieninių situacijų. Be bendrųjų civilinės atsakomybės atsiradimo
pagrindų, CK 6.250 straipsnyje įtvirtinta papildoma neturtinės žalos
atsiradimo sąlyga, t. y. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais
atvejais. Pareiškėjo keliami reikalavimai dėl valstybės neteisėtų veiksmų
nepatenka į įstatymuose nustatytus neturtinės žalos atlyginimo atvejus, t. y.
pareiškėjo reikalavimai valstybei nekyla dėl viešojo administravimo srityje
padarytų pažeidimų, kadangi įstatymų leidyba nepatenka į VAĮ reguliavimo
sritį, pareiškėjo reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo nesusiję su
nusikaltimo padarymu, žala sveikatai, gyvybei ar pan. Pareiškėjas pateiktais
rašytiniais įrodymais tinkamai nepagrindžia skundo reikalavimų. Pareiškėjo
pateiktieji užsienio valstybėje išduoti dokumentai nėra patvirtinti nustatyta
tvarka, todėl nėra vertintini kaip oficialūs. Pareiškėjas nepateikia įrodymų,
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patvirtinančiu gydytojo J. A. atsisakymą jį konsultuoti, viešbučių atsisakymą jį
apgyvendinti, neįmanomą išvykimą (atvykimą) iš (į) Lietuvą, „Eurovaistinėje“
pirktų prekių paskirtį ir ryšį su lyties tapatumo sutrikimo gydymu. Nėra
aišku, kaip su pareiškėjo reikalavimais susijusios viešbutyje Tailande patirtos
išlaidos interneto paslaugoms. Pateikta medicininė pažyma, išduota Tailande
2008 m. gegužės 30 d., patvirtina vėliau nei pažymos išdavimo datą atliktą
operaciją (2008 m. rugpjūčio 21 d.). Pareiškėjo nurodomos aplinkybės
sudaro prielaidas manyti, jog žalos atsiradimą nulėmė paties pareiškėjo
nepakankamas rūpestingumas. Pats lyties pakeitimo medicininiu būdu
faktas savaime nesukelia jokių pasekmių ir pareigų tretiesiems asmenims
(įskaitant ir valstybę). Tik įteisinus lyties pakeitimą (atitinkamai įregistravus
civilinės būklės aktus) atsiranda būtinųjų aplinkybių visuma, leidžiančių
laikyti asmenį pakeitusiu lytį. Pareiškėjui neišreiškus valios užbaigti lyties
pakeitimo įteisinimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka, valstybei
ar kitiems asmenims negali atsirasti su pareiškėjo neveikimu susijusios
pasekmės ir atsakomybė. Nepakankamą pareiškėjo rūpestingumą rodo
nepasinaudojimas esamomis lyties keitimo įteisinimo teisminiu keliu
procedūromis, nepasinaudojimas Lietuvoje teikiamomis transseksualumo
gydymo paslaugomis.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija (toliau – ir TM) atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 68–70) su
skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti. Teisingumo
ministerija nurodė, kad valstybę žalos atlyginimo bylose, kai pagal įstatymus
žalą privalo atlyginti valstybė, atstovauja valstybės institucija, dėl kurios
arba dėl kurių pareigūnų neteisėtų aktų atsirado žala. Tai, kad pareiškėjo
skundu prašoma atlyginti žalą, kuri atsirado dėl sveikatos apsaugos institucijų
neveikimo, atsakovo atstovu turi būti traukiama Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija.
Teisingumo ministerija paaiškino, kad nesusituokęs pilnametis asmuo
turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma.
Toks asmens prašymas turi būti išreikštas raštu. A. S. tik 2007 m. lapkričio 17 d.
nutraukė santuoką, t. y. iki to laiko jis neturėjo teisės pasikeisti lyties. Prieš
lyties keitimo operaciją yra būtinas hormoninis gydymas, kuris trunka ne
mažiau 2 metus. Pareiškėjas nuo 2007 m. spalio 5 d. iki 2007 m. spalio 19 d.
buvo tirtas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro konsultaciniame
psichiatrijos ir psichoterapijos centre, kur pareiškėjui buvo diagnozuotas
transseksualumas (F64.00). Įrodymų, kad pareiškėjas kreipėsi į gydymo
įstaigas Lietuvoje, atitinkamos srities gydytojus specialistus jau 2006 metais ir
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gavo neigiamą atsakymą dėl galimybės gydyti lyties tapatumo sutrikimą, nėra
pateikta. Taip pat pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog jis raštu kreipėsi į gydymo
įstaigą dėl lyties pakeitimo operacijos atlikimo, nors Lietuvos Respublikoje
yra gydomos visos ligos, kurios yra įtrauktos į TLK-10 klasifikaciją, kur
transseksualumas yra žymimas F64.00 kodu. Tokiu būdu, lyties tapatumo
sutrikimas yra gydomas Lietuvoje. Teisingumo ministerija paaiškino, kad
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d.
įsakymo Nr. 478 „Dėl pacientų nukreipimo konsultuotis (išsitirti) ir/ar gydytis
užsienyje ir išlaidų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punkte nustatyta, kad
konsultavimas, ištyrimas, gydymas užsienyje Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis gali būti organizuojamas apdraustiems privalomuoju
sveikatos draudimu asmenims, kuriems teiktos konsultacijos ir taikyti visi
Lietuvoje galimi tyrimo ir gydymo metodai nedavė teigiamų rezultatų, o
užsienyje būtų galima suteikti konsultacijas bei pritaikyti naujus tyrimo ir/
ar gydymo metodus, kurių prognozuojami rezultatai būtų geri. Šis įsakymas
suteikia galimybę gydytis užsienyje, jeigu ligos, įtrauktos į TLK-10, nėra
galimybės gydyti Lietuvoje, todėl pareiškėjas galėjo pasinaudoti šia galimybe,
tačiau to nepadarė, vadinasi pats apsisprendė išlaidas, susijusias su lyties
tapatumo sutrikimo gydymu ir lyties keitimo operacija, apmokėti iš savo lėšų.
Teisingumo ministerija pabrėžė, kad sprendžiant neturtinės žalos klausimą
šioje byloje, būtina atsižvelgti į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo
turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai
aplinkybes, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus. Spręstinas
klausimas, ar, atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltės dydį (o kai yra žalos
padariusio asmens kaltės – ir į jo kaltės dydį), žalos atlyginimas, jeigu įstatymai
nenustato ko kita, gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti
atmestas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – ir SAM) atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 73–74)
su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti. SAM
nurodė, kad pareiškėjas neturi teisinio pagrindo reikalauti iš valstybės turtinės
ir neturtinės žalos atlyginimo, nes lyties keitimo ir su tuo susiję klausimai
nėra sureguliuoti įstatymu ar kitais teisės aktais. Pareiškėjas pats savarankiškai
padarė tokio pobūdžio operaciją kitoje šalyje, nesant jokių Lietuvos
Respublikos kompetentingų institucijų pritarimo, todėl turėtų prisiimti visas
operacijos ir kitas su tuo susijusias išlaidas. SAM, kaip vykdomosios valdžios
institucijai, nėra priskirti įgaliojimai priimti įstatymus. Dar 2002 metais buvo
sudaryta darbo grupė įstatymo, reglamentuojančio lyties pakeitimo sąlygas
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ir tvarką, projektui parengti. Ši grupė 2003 metais parengė Lyties pakeitimo
įstatymo projektą, kuris buvo pateiktas Vyriausybei, 2003 metais pritarusiai
projektui. SAM, Vyriausybė parengė bei pateikė įstatymo projektą Seimui, t. y.
pasinaudojo įstatymo leidybos iniciatyvos teise.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės
administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 80) prašė ginčą spręsti
teismo nuožiūra.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 6 d.
sprendimu (b. l. 98–108) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies; priteisė iš
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pareiškėjo
naudai 30 000 litų neturtinės žalos atlyginimo; likusią pareiškėjo skundo dalį
atmetė.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pažymėjo, kad tinkamas
atsakovas šioje byloje yra Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, o ne Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos
Seimo, ar sveikatos priežiūros įstaigos. Pareiškėjas jam padarytą žalą kildina iš
Lietuvos valstybės veiksmų, atsiradusią Lietuvos valstybei nesugebėjus priimti
reikalingų teisės aktų ir priemonių, susijusių su lyties pakeitimu Lietuvos
valstybėje, ką nustatė CK 2.27 straipsnis, o Lietuvos valstybė, atstovaujama
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, turi įgaliojimus bei pagal savo kompetenciją
gali ir privalo atstovauti Lietuvos valstybei byloje, kiek tai susiję su lyties
pakeitimu ir iš to kilusiais reikalavimais atlyginti žalą.
Pirmosios instancijos teismas dėl turtinės žalos atlyginimo nurodė,
kad lyties tapatumo sutrikimas – transseksualumas yra įtrauktas į TLK-10
(kodas F64.00) ir yra gydomas Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjas netinkamai
realizavo savo teises į transseksualumo gydymą, t. y. netinkamai traktavo šių
teisių realizavimą, nepasinaudojo Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūrą
reglamentuojančių teisės aktų garantuojamomis nacionalinėmis sveikatos
priežiūros paslaugomis, t. y. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. 478, t. y. pareiškėjas su prašymu gydyti transseksualumą užsienyje
į Lietuvos institucijas nesikreipė.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas savo
valia, be Lietuvos medikų tarpininkavimo, pasirinko tyrimus, gydymą,
medikamentus ir konsultavimą užsienio valstybėje (Tailande) bei Lietuvoje
(mokamus kraujo tyrimus Biomedicinos tyrimų centre, hormoninius
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preparatus), savo valia apsispręsdamas pats apmokėti ir šias su lyties tapatumo
sutrikimo gydymu (tyrimais, konsultacijomis ir panašiai) bei lyties keitimo
operacija susijusias išlaidas. Lietuvos valstybėje sveikatos priežiūros paslaugų
apmokėjimas biudžeto lėšomis yra aiškiai reglamentuotas ir nėra 100 procentų
atlyginamas, t. y., remiantis Konstitucijos 53 straipsniu, įstatymas nustato
piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose
teikimo tvarką. Konstituciškai valstybei kyla pareiga piliečiams nemokamai
suteikti (arba ta apimtimi atlyginti piliečio patirtas išlaidas) ne visas, o tik
įstatymu nustatytas sveikatos priežiūros paslaugas ir tik įstatymu nustatytais
atvejais bei apimtimi. Valstybės laiduojamą (nemokamą) ir savivaldybių
remiamą sveikatos priežiūrą ir jos atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymas. Pareiškėjas, reikalaudamas atlyginti turtinę žalą, susijusią
su lyties pakeitimo operacija, remiasi tik prielaidomis ir samprotavimais,
kad esant Lyties pakeitimo įstatymui Lietuvoje, valstybė privalėtų atlyginti jo
išlaidas, patirtas atlikus lyties pakeitimo operaciją. Pareiškėjo reikalavimuose
nurodytoms sveikatos priežiūros paslaugoms, t. y. išlaidoms, susijusioms su
lyties tapatumo sutrikimo gydymu (tyrimais, konsultacijomis, medikamentais)
ir lyties keitimo operacija, nepatenkant į minėtųjų įstatymų reguliavimą,
valstybei nekyla pareiga padengti minėtų patirtų išlaidų.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad valstybės atsakomybei
atsirasti pakanka to, kad valdžios institucijų darbuotojai nebūtų veikę taip,
kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.
2007 m. birželio 11 d. sprendime byloje L. prieš Lietuvą EŽTT įpareigojo
Lietuvos valstybę per nustatytą laiko tarpą priimti specialų įstatymą,
reglamentuojantį Lyties pakeitimo tvarką, tačiau Lietuvos valstybė EŽTT
nurodyto specialaus įstatymo nepriėmė, t. y. neįvykdė EŽTT nustatyto
bendrojo pobūdžio įpareigojimo, Lietuvos valstybė yra kalta, kad neįvykdė
nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), o tokie Lietuvos valstybės veiksmai
yra neteisėti. A. S. buvo diagnozuotas transseksualumas, dėl šios ligos jis gydėsi
ir jam buvo atlikta lyties pakeitimo operacija, jis patyrė 31 243,32 litus išlaidų,
susijusių su atlikta lyties pakeitimo operacija, tačiau teismas konstatavo, kad
minėtos išlaidos nėra traktuojamos kaip atsiradusi žala deliktinės civilinės
atsakomybės prasme. Reikalavimas neteisėtais veiksmais tiesiogiai nulemti
asmenų teises, laisves ir interesus, suponuoja išvadą, kad atsakomybei dėl
žalos padarymo pagal CK 6.271 straipsnį atsirasti yra būtina, jog egzistuotų
tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėtų valstybės veiksmų ir atsiradusios
žalos. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tiesioginio priežastinio
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ryšio tarp neteisėtų Lietuvos valstybės veiksmų, vykdant įsipareigojimus bei
įpareigojimus, susijusius su lyties pakeitimo galimybe Lietuvoje, ir atsiradusių
pareiškėjo išlaidų, susijusių su atlikta lyties pakeitimo operacija, nėra, nes
teismo nustatytas neteisėtas valstybės neveikimas lyties pakeitimo srityje
nenulėmė pareiškėjo nurodytų patirtų išlaidų, be to, valstybės neteisėtas
neveikimas nėra besąlygiška pareiga atlyginti A. S. jo patirtas išlaidas.
Pirmosios instancijos teismas dėl neturtinės žalos nurodė, kad valstybė
CK 2.27 straipsnyje yra įteisinusi lyties pakeitimo galimybę Lietuvoje, tačiau
tai, kad Lietuvoje nėra priimta jokių kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokį
gydymą, negali nulemti pareiškėjo šiandieninio pasirinkimo laisvės būti tuo,
kuo jis jaučiasi esąs. Dėl minėto teisinio reglamentavimo nebuvimo pareiškėjas
ne tik buvo priverstas kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl civilinės
būklės aktų pakeitimo registravimo, tačiau nuo pat gydymo pradžios jam
nebuvo užtikrintas tinkamas ir adekvatus gydymas, pareiškėjas buvo priverstas
ieškoti būdų užsienio valstybėse atlikti chirurginę operaciją, po atliktos
operacijos pareiškėjui dėl teisinio reglamentavimo stokos nebuvo užtikrinta
teisė į tolesnį gydymą Lietuvoje, kilo grėsmė dėl sveikatos galimų sutrikimų
atsiradimo, esant nekvalifikuotam gydymui. Pareiškėjas buvo priverstas
naudotis tikrovės neatitinkančiais asmens dokumentais bei atskleisti privataus
gyvenimo subtilybes, patirti dvasinį skausmą, stresą, jo pažeminimą dalyje
visuomenės, kurį sukėlė valstybės veiksmai, tinkamai nevykdant prisiimtų
įsipareigojimų, patvirtintų CK 2.27 straipsnyje, bei nevykdant konkrečių
EŽTT reikalavimų, kiek tai susiję su lyties pakeitimo procedūromis Lietuvoje.
Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad diagnozavus pareiškėjui
transseksualumą bei nustačius galimybę keisti lytį, pareiškėjas patyrė
neturtinę žalą dėl neteisėtų valstybės veiksmų, t. y. dėl valstybės neveikimo,
deramai nesiekiant užtikrinti tinkamo lyties pakeitimo galimybės Lietuvoje
įgyvendinimo, nes konfliktas tarp socialinės realybės ir teisės sukelia priežastis,
dėl kurių transseksualas pateko į tokią nepageidaujamą padėtį, kurioje patyrė
pažeminimą, išgyvenimus, buvo pažeidžiamas, nesaugus. Vilniaus apygardos
administracinis teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo patirtų išgyvenimų,
sunkumų bei kitų nepatogumų pobūdį, į atsirandantį valstybės pozityvų požiūrį
bei vykdomus veiksmus, siekiant tinkamos lyties pakeitimo galimybės bei su
tuo susijusių pasekmių įgyvendinimo Lietuvoje, vertinant sunkią finansinę
Lietuvos valstybės padėtį bei finansinę Lietuvos valstybės padėtį Europos
Sąjungos valstybių kontekste, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo
kriterijais, konstatavo, kad pareiškėjo skundas dėl neturtinės žalos atlyginimo
yra tenkintinas iš dalies, priteisiant 30 000 litų neturtinės žalos atlyginimo.
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III.
Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, apeliaciniu skundu (b. l. 115–117) prašo panaikinti pirmosios
instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą
atmesti.
Atsakovas be aplinkybių, nurodytų pirmosios instancijos teisme, pažymi,
kad teismas, motyvuodamas atsisakymą patenkinti reikalavimą priteisti turtinę
žalą ir iš dalies patenkindamas reikalavimą priteisti neturtinę žalą, netinkamai
vertino tuos pačius įrodymus ir prieštaravo pats sau. Viena vertus, pirmosios
instancijos teismas nurodė, kad pats pareiškėjas apsisprendė apmokėti už
paslaugas, susijusias su asmens tapatybės sutrikimu gydymo ir keitimo
operacijos atlikimu, kita vertus, nurodo, kad nuo pat pareiškėjo gydymo
pradžios nebuvo užtikrintas tinkamas ir adekvatus gydymas, buvo priverstas
ieškoti būdų užsienio valstybėse atlikti chirurginę operaciją. Pirmosios
instancijos teismas sutiko su trečiojo asmens argumentu, kad Lietuvos
Respublikoje yra gydomos visos ligos, kurios yra įtrauktos į Tarptautinę ligų
ir sveikatos problemų klasifikaciją. TLK-10 transseksualumas yra žymimas
F64.0 kodu. Tokiu būdu lyties tapatumo sutrikimas yra gydomas Lietuvoje.
Nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį,
jeigu tai mediciniškai įmanoma (CK 2.27 str. 1 d.). Toks asmens prašymas
turi būti išreikštas raštu. Įrodymų, kad toks pareiškimas buvo pateiktas, šioje
byloje nėra. Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatydamas neturtinės žalos
atsiradimą ir dydį, netinkamai vertino aplinkybę, kad jeigu ne Lietuvoje, tai
užsienio valstybėje pareiškėjas galėjo gauti gydymo paslaugas ir tai negali būti
aplinkybė, kuri sąlygojo neturtinės žalos atsiradimą.
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės
teismą, kuris 2009 m. spalio 8 d. sprendimu patenkino visus pareiškėjo
prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo. Tokiu būdu teisės spragą
dėl teisės aktų, reglamentuojančių civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą,
kuomet pakeičiama lytis, nebuvimą, užpildė teismo sprendimas. Ginčo dėl
tokios teisės realizavimo nekilo. Todėl pirmosios instancijos teismo motyvas
dėl to, jog pareiškėjas patyrė pažeminimus dėl civilinės būklės aktų įrašų
nepakeitimo, yra nepagrįstas.
Pareiškėjas A. S. apeliaciniu skundu (b. l. 119–125) prašo pakeisti
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą iš dalies ir patenkinti
pareiškėjo skundą visiškai – priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai 31 243,32
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litus turtinės žalos ir 100 000 litų neturtinės žalos atlyginimo; priteisti iš
atsakovo pareiškėjo patirtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas.
Pareiškėjas nurodo, kad jis kreipėsi dėl gydymo į Lietuvos medikus,
tačiau jo nesulaukė. Nei vienas iš pareiškėją gydančių Lietuvos medikų
nenukreipė dėl tolesnio jo gydymo į užsienį. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui
nebuvo suteiktos jokios konsultacijos, netaikyti jokie gydymo metodai dėl
nustatytos medicininės diagnozės, nes Lietuvoje transseksualumo gydymo
metodų nėra, joks gydymas nėra suteikiamas, ką konstatavo teismas teismo
sprendimo konstatuojamoje dalyje. Lietuvoje nėra suteikiamas joks minėtos
diagnozės gydymas, tai patvirtino ir trečiojo suinteresuoto asmens Sveikatos
apsaugos ministerijos atstovas. Kyla pagrįstas klausimas: jei pareiškėjui nebuvo
suteiktos konsultacijos dėl gydymo Lietuvoje, ar pastarasis turėjo toliau laukti
ir patirti didesnius dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus dėl nesuteikiamo
gydymo ir didinti žalą savo sveikatai? Pareiškėjas ne savo valia pasirinko
gydymą ir nusprendė atlikti chirurginę operaciją, pareiškėjas šiuos veiksmus
atliko, būdamas priverstas taip elgtis ir tik po to, kai kreipėsi į Lietuvos
medikus. Lietuvos valstybė neatliko jokių veiksmų, jog transseksualumo
diagnozė būtų gydoma ar kokios medicininės paslaugos šiuo klausimu būtų
suteikiamos. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas neišnaudojo
ar netinkamai naudojosi teikiamo gydymo Lietuvoje galimybėmis, yra
nepagrįsta.
Pareiškėjas pažymi, kad nesant jokios teisinės bazės Lietuvoje dėl
lyties keitimo operacijų atlikimo ir šių operacijų visiško ar dalinio valstybės
finansavimo, nėra galimybės nei teigti, nei paneigti faktą, ar kokių nors
įstatymų reguliavimo dalyku turėtų ar neturėtų būti tokių sveikatos priežiūros
paslaugų atlygintinumas. Todėl tokia teismo išvada paremta prielaida, jog
galimų ateities įstatymų šioje srityje reguliavimo dalyku minėtų paslaugų
atlygintinumas nebus reguliavimo dalykas. Teismas nurodė, jog valstybei
kyla pareiga piliečiams nemokamai suteikti ne visas, o tik įstatymu nustatytas
sveikatos priežiūros paslaugas ir tik įstatymu nustatytais atvejais bei apimtimi.
Tačiau Lyties keitimo įstatymo ir kitų šį įstatymą lydinčių ir įgyvendinančių
teisės aktų šiuo metu Lietuvoje nėra priimta. Šiai dienai nėra galimybės
nustatyti ir konstatuoti, jog jei būtų priimtas reikalaujamas teisės aktas,
atitinkamos medicinos paslaugos liktų nekompensuotos.
Pareiškėjas pabrėžia, kad jis savo reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės
žalos patyrimo ir atlyginimo grindė tuo pačiu teisiniu pagrindu, t. y. valstybės
neteisėtais veiksmais, kuriuos konstatavo tiek EŽTT, tiek pirmosios instancijos
teismas. Todėl neaišku, kuo remdamasis teismas analizavo ir nagrinėjo, jog
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pareiškėjo patirta turtinė žala yra kildinama iš valstybės pareigos kompensuoti
chirurginės operacijos atlikimo ir kitas susijusias pareiškėjo patirtas išlaidas. Šis
teisinis klausimas nėra iki šiol sureguliuotas. Lietuvos valstybė dėl neveikimo,
t. y. dėl EŽTT nustatyto bendrojo pobūdžio įpareigojimo neįvykdymo, bei tuo
pačiu CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 50 straipsnio 1
dalies e punkte numatytos pareigos nevykdymo, kas būtent ir sudaro valstybės
neteisėtų veiksmų turinį, padarė pareiškėjui tiek turtinę, tiek neturtinę žalą,
todėl pirmosios instancijos teismo pateiktas aiškinimas, jog turtinė žala nekyla
dėl tokių neteisėtų valstybės veiksmų atlikimo, yra nemotyvuotas, nepagrįstas,
neteisėtas. Pirmosios instancijos teismas, nurodydamas argumentus dėl
neturtinės žalos dydžio, rėmėsi EŽTT išaiškinimu byloje L. prieš Lietuvą,
jog Lietuvoje nėra prieinamos medicininės lyties pakeitimo paslaugos, nėra
suteikiama asmeniui tokios chirurginės operacijos finansavimo galimybė
bei galimybė pakeisti civilinės būklės aktų įrašus. Taigi teismas pripažino,
jog chirurginės operacijos finansavimo iš valstybės klausimas iki dabar nėra
išspręstas, tai ir nulemia pareiškėjo turtinės žalos atsiradimą.
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo
vadovautis EŽTT pateiktu išaiškinimu dėl turtinės žalos sąsajų ir teisiškai
reikšmingo priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir būsimos turtinės
žalos. Teismas pareiškėjui turėjo priteisti jo patirtą (netgi ne būsimą) turtinę
žalą, susijusią su chirurginės operacijos atlikimu užsienyje. Nagrinėjamu
atveju teismui nustačius valstybės neteisėtus veiksmus, teigtina, jog iš šių
neteisėtų veiksmų turtinė žala, kurią patyrė pareiškėjas, gali būti teisiškai
kildinama. Tam reikalinga nustatyti, ar tarp pareiškėjo patirtos žalos ir
valstybės neteisėtų veiksmų yra teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys. Todėl
pirmosios instancijos teismas neteisus, jog turtinė žala negali būti kildinama iš
teismo nustatytų valstybės neteisėtų veiksmų. Lietuvos valstybės neveikimas ir
bendrojo pobūdžio, nurodyto EŽTT byloje L. prieš Lietuvą neįvykdymas, yra
teisiškai reikšminga pareiškėjo patirtos turtinės žalos pasekmė. Esant teisiniam
reguliavimui dėl lyties pakeitimo Lietuvoje, sureguliavus teisės aktais, kokia
apimtimi ir dydžiu valstybė kompensuoja atitinkamas sveikatos priežiūros
paslaugas, jokios turtinės žalos pareiškėjas nepatirtų. Pirmosios instancijos
teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog nagrinėjamu atveju privalėtų būti
nustatytas tiesioginis priežastinis ryšys. CK 6.271 straipsnis tokios sąlygos
nenumato. CK 6.247 straipsnyje yra įtvirtinta lankstaus priežastinio ryšio
teorija, kurios esmė ta, jog priežastinis ryšys egzistuoja, jeigu žala (nuostoliai)
pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų
rezultatu, t. y. ši priežastinio ryšio teorija nereikalauja, jog neteisėti veiksmai
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būtų vienintelė sąlyga kilti žalai. Teismas nepagrįstai vadovavosi tiesioginio
priežastinio ryšio teorija, todėl padarė nepagrįstas išvadas dėl turtinės žalos
nepagrįstumo.
Pareiškėjas pažymi, kad teismas netinkamai nustatė pareiškėjo patirtos
neturtinės žalos dydį. Pareiškėjo patirtos neturtinės žalos dydį lemia ir tai,
dėl ko teismas nepasisakė sprendime, t. y. valstybės neteisėti veiksmai tęsiasi
pakankamai ilgą laiko tarpą. Dar daugiau, nepaisant to, jog lyties pakeitimo
srityje reikalingi priimti teisės aktai privalėjo būti priimti dar 2003 m., EŽTT
byloje L. prieš Lietuvą konstatavus valstybės neteisėtus veiksmus ir konstatavus,
jog vien L. priteisus turtinę ir neturtinę žalą padėtis nepasikeis, buvo priimtas
bendrojo pobūdžio įpareigojimas Lietuvos valstybei – priimti specialų teisės
aktą per teismo nustatytą terminą. Toks EŽTT sprendimas sukėlė pareiškėjui
teisėtus lūkesčius, jog Lietuvos valstybė nutrauks savo neteisėtus veiksmus ir
imsis šią padėtį taisyti. Tačiau nepaisant visų šių faktinių aplinkybių, praėjus
daugiau nei 2 metams po sprendimo byloje L. prieš Lietuvą, Lietuvos valstybė
ir toliau tęsia neteisėtus veiksmus visų kitų asmenų atžvilgiu, kuriems ši
situacija aktuali. Tokia situacija pareiškėjui sukėlė papildomas dvasines kančias
ir išgyvenimus, be to, visišką neaiškumą, netikrumą dėl ateities ir valstybės
tolesnių veiksmų. Šios faktinės aplinkybės ir argumentai pirmosios instancijos
teismo nebuvo įvertintos, į jas nebuvo tinkamai atsižvelgta, todėl netinkamai
nustatytas neturtinės žalos dydis. Oficialūs ir vieši Lietuvos valstybės valdymo
institucijų pareigūnai reiškia nuomones, kurios ne tik neatitinka EŽTT
išaiškinimo ar liudytų apie neteisėto valstybės neveikimo nutraukimą, tačiau,
priešingai, liudija apie tokių veiksmų atlikimą, kurie transseksualų padėtį ir
gyvenimą apsunkins dar daugiau. Valstybės sunki finansinė padėtis šiuo atveju
nors ir turi tam tikrą reikšmę, sprendžiant klausimą dėl neturtinės žalos dydžio
nustatymo, tačiau pabrėžtina tai, jog Lietuvos valstybė ir turtinės, ir neturtinės
žalos tiek šioje, tiek kitose panašaus pobūdžio bylose išvengtų, jei nutrauktų
neteisėtą neveikimą. Lietuvos valstybė netgi byloje L. prieš Lietuvą pasirinko
turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą pareiškėjui dėl savo neteisėtų veiksmų,
bet ne neteisėtų veiksmų nutraukimą. Todėl akivaizdu, jog valstybės sunki
finansinė padėtis, esant tokioms faktinėms aplinkybėms, daro pačią mažiausią
reikšmę neturtinės žalos dydžiui, nes pati valstybė savo neveikimu, kuris
tęsiasi nuo 2003 m., tokią žalą sukelia ir ją tik didina. Tai nesuteikia pagrindo
mažinti neturtinės žalos dydį. Todėl teismo argumentas, jog valstybės sunki
finansinė padėtis pareiškėjo prašomos neturtinės žalos dydžiui turi ypatingą
reikšmę, yra atmestinas. Teisės doktrinoje teigiama, kad teisingumas reikalauja
ginti sąžiningą asmenį ir neginti nesąžiningo, teikti pirmumą silpnesnės šalies
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interesams. Nagrinėjamoje byloje neabejotinai teigtina, jog ženkliai silpnesnė
šalis yra būtent pareiškėjas, pastarasis neturi jokių galimybių pakeisti ir (ar)
nutraukti valstybės neteisėto neveikimo. Protingumo kriterijus reiškia, kad
asmens veiksmus konkrečioje situacijoje būtina vertinti pagal apdairaus,
rūpestingo, atidaus, t. y. racionalaus, protingo, asmens elgesio adekvačioje
situacijoje etaloną. Sąžiningas asmuo yra toks asmuo, kuris veikia rūpestingai,
teisingai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepimu
į apeliacinius skundus (b. l. 131–132) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą
atmesti, o atsakovo – patenkinti. SAM nurodo, kad pareiškėjui negali būti
priteisiama neturtinė žala iš valstybės, nes pareiškėjas pats apsisprendė
išlaidas, susijusias su lyties tapatumo sutrikimo gydymu ir lyties keitimo
operacija, apmokėti iš savo lėšų. Taip pat SAM palaiko kitus TM apeliacinio
skundo argumentus. SAM nurodo, kad jų atstovas teismo posėdžio pirmosios
instancijos teisme metu pranešė, kad Lietuvoje yra gydomos visos ligos, kurios
yra įtrauktos į Tarptautinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją. Tokiu būdu
lyties tapatumo sutrikimas yra gydomas Lietuvoje ir su tuo sutiko pirmosios
instancijos teismas.
Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į
pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 134–136) prašo jį atmesti. Atsakovas be
aplinkybių, nurodytų pirmosios instancijos teismui bei apeliaciniame skunde,
pažymi, kad nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog nesant specialaus įstatymo,
jis buvo priverstas apmokėti visas gydymo ir lyties keitimo operacijos išlaidas iš
savo lėšų ir negalėjo pasinaudoti galimybe būti pasiųstas gydytis į užsienio šalį
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Byloje L. prieš Lietuvą EŽTT iš
valstybės pareiškėjo naudai priteisė 5 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą, o 40
000 eurų buvo priteista (su sąlyga, jeigu nebus priimti atitinkami teisės aktai)
turtinei žalai atlyginti. Pirmosios instancijos teismas priteisė žymiai didesnę
sumą neturtinei žalai atlyginti, todėl pareiškėjo argumentai šioje dalyje yra
nepagrįsti.
Pareiškėjas A. S. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 137–139)
prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą iš dalies
ir patenkinti pareiškėjo skundą visiškai – priteisti iš atsakovo pareiškėjo
naudai 31 243,32 litus turtinės žalos ir 100 000 litų neturtinės žalos atlyginimo;
priteisti iš atsakovo pareiškėjo patirtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas.
Pareiškėjas be argumentų, nurodytų apeliaciniame skunde, pažymi, kad
atsakovas netinkamai nurodo pareiškėjo reikalavimo teisinį pagrindą, nes
pareiškėjo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atsiradimas kyla iš valstybės
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neteisėtų veiksmų, kuriuos konstatavo esant tiek EŽTT byloje L. prieš Lietuvą,
tiek pirmosios instancijos teismas šioje administracinėje byloje. Atsakovo
pagrindinis argumentas teigiant, jog pareiškėjas nepatyrė nei turtinės, nei
neturtinės žalos nagrinėjamu atveju yra tas, jog Lietuvoje transseksualumas
yra gydomas. Šie teiginiai visiškai atmestini, be to, jie yra paneigti byloje
esančiais rašytiniais ir kitais įrodymais, nes pareiškėjui nei iki lyties keitimo
operacijos, nei po jos atlikimo medikų konsultacijos dėl šios medicininės
diagnozės gydymo nebuvo suteiktos. Byloje nėra ginčo dėl to, jog valstybė iki
šiol yra neįvykdžiusi pareigos dėl Lyties keitimo įstatymo priėmimo. Lietuvos
valstybė ir toliau tęsia savo neteisėtą neveikimą. Dėl to pareiškėjas patyrė
turtinę ir neturtinę žalą. Todėl visiškai nėra aišku, kuo vadovaujantis atsakovas
mano, jog pareiškėjas privalėjo įvykdyti veiksmą – pateikti raštu prašymą dėl
lyties pakeitimo, kai toks veiksmas yra visiškai nereglamentuotas teisės aktais,
t. y. nėra aišku, nei kam toks prašymas turėtų būti pateikiamas, nei kada ir
kokiomis sąlygomis, nei tokio prašymo pateikimo ir (ar) nagrinėjimo tvarka,
nei atitinkamo sprendimo priėmimo tvarka, nei kompetentingos institucijos,
kuri turėtų tokį prašymą priimti ir (ar) nagrinėti ir pan.
Pareiškėjas nurodo, kad civilinės būklės aktų įrašai pareiškėjui buvo
pakeisti tik po Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo, priimto
2009 m. spalio 8 d., įsiteisėjimo. Pareiškėjas dėl transseksualumo buvo
konsultuotas dar 2006 m. ir 2007 m., 2008 m. konstatuota, jog pareiškėjui
galima atlikti lyties keitimo operaciją. Visus šiuos metus pareiškėjas turėjo
išgyventi nuolat besitęsiančius dvasinius išgyvenimus dėl asmens dokumentų
ir realybės neatitikimo, t. y. pareiškėjui civilinės būklės aktai buvo pakeisti
tik praėjus daugiau nei metams po pačios lyties keitimo operacijos atlikimo.
Atsakovas mano, jog teismui užpildžius teisinę spragą, kuri egzistuoja tik dėl
neteisėto valstybės neveikimo, pareiškėjui jokia neturtinė žala šių aplinkybių
pagrindu nebuvo padaryta. Pirmosios instancijos teismo išvados aptariamame
kontekste yra teisėtos ir pagrįstos. Išimtinai dėl valstybės neveikimo pareiškėjas
buvo priverstas kreiptis į teismą dėl civilinės būklės aktų pakeitimo, nes
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento civilinės
metrikacijos skyrius atsisakė pakeisti pagal pareiškėjo prašymą šiuos įrašus.
Pareiškėjo patirtos neturtinės žalos dydžiui turi reikšmės šios aplinkybės, jos
patenka į neturtinės žalos turinį. Tai, jog pareiškėjas buvo priverstas kreiptis į
teismą dėl civilinės būklės aktų pakeitimo, jo patirti dvasiniai išgyvenimai dėl
užsitęsusio neatitikimo tarp realybės (turimų asmens dokumentų ir jų įrašų)
ir tikrosios prigimties, dėl to, jog lyties pakeitimas užtruko ilgiau dėl teisinio
reguliavimo stokos, tai turėjo poveikį ir asmens dokumentų pakeitimui, asmens
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civilinės būklės aktų įrašus buvo atsisakyta pakeisti (pakeisti tik priėmus dėl
to teismo sprendimą), turi reikšmės ir daro tiesioginę įtaką neturtinės žalos
dydžiui.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliaciniai skundai atmestini.
Nagrinėjamoje byloje analizuojama situacija dėl pareiškėjos patirtos
turtinės ir neturtinės žalos, susijusios su atitinkamų nacionalinės teisės aktų
nepriėmimu, pareiškėjai atlikta lyties keitimo operacija bei civilinės būklės aktų
keitimu, atlyginimu. Bylos dalykas – turtinės ir (ar) neturtinės žalos, padarytos
valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, buvimas, ir, nustačius jos buvimą,
priteistinos turtinės ir (ar) neturtinės žalos dydis.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad A. S. buvo tirtas Vilniaus miesto
psichikos sveikatos centro konsultaciniame psichiatrijos ir psichoterapijos
centre nuo 2007 m. spalio 5 d. iki 2007 m. spalio 19 d. ir jam diagnozuotas
transseksualumas (F64.0) pagal Tarptautinę ligų ir sveikatos problemų
klasifikaciją TLK-10. Konstatuota, kad pareiškėjui galima atlikti lyties
keitimo operaciją (b. l. 20). Vėliau pareiškėjas lankė psichoterapeuto
konsultacijas, vartojo hormonus, planavo atlikti lyties keitimo operaciją.
2008 m. rugpjūčio 21 d. Tailande pareiškėjui buvo atlikta lyties pakeitimo
operacija ir pareiškėjo lytis pakeista iš vyriškos į moterišką (b. l. 21–23).
Pareiškėja patirtą žalą sieja su Lietuvos valstybės nevykdoma pareiga įtvirtinti
teisės aktus, reguliuojančius žmogaus lyties pakeitimo medicininiu būdu
sąlygas ir tvarką, lyties pakeitimo registravimą, taip pat su sunkumais, patirtais
keičiant civilinės būklės aktus.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato, kad žalą,
atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti
valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar
kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.
Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1)
neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų
ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės
pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.), tačiau CK 6.271 straipsnyje numatyta
viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar
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neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir
žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės)
privalo būti tenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų:
pareiškėjos nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą,
žalos pareiškėjai padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos
neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš
nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį
nekyla prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1355/2010). Kadangi pareiškėja prašo atlyginti ir turtinę, ir neturtinę
žalą, šie aspektai bus vertinami atskirai.
Dėl turtinės žalos atlyginimo
Įstatymų leidėjas turtinę žalą apibrėžia kaip asmens turto netekimą
arba sužalojimą, turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius), taip pat negautas
pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK
6.249 str.). Turtinės žalos atlyginimo institutas turi būti aiškinamas siejant
žalos atlyginimą su realiai patirtais nuostoliais ar negautomis pajamomis dėl
institucijos pareigūnų neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Kitaip tariant, turi
būti nustatytas priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų ar neveikimo
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-548/2010).
Taigi turtinės žalos atsiradimo faktas konstatuojamas nustačius
pareiškėjos nurodytos valdžios institucijos (ar valstybės apskritai) neteisėtus
veiksmus ar neveikimą, pareiškėjos patirtus nuostolius ar negautas pajamas
ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir
patirtų nuostolių ar negautų pajamų.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis
Teismas) yra konstatavęs, jog teisės spraga inter alia legislatyvinė omisija,
visuomet reiškia, kad atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas
nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra nustatytas nei tam tikrame teisės
akte (jo dalyje), nei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau poreikis tuos
visuomeninius santykius teisiškai sureguliuoti yra, o legislatyvinės omisijos
atveju tas teisinis reguliavimas, paisant iš Konstitucijos kylančių teisės
sistemos nuoseklumo, vidinio neprieštaringumo imperatyvų ir atsižvelgiant
į tų visuomeninių santykių turinį, turi būti nustatytas būtent tame teisės akte
(būtent toje jo dalyje), nes to reikalauja kuris nors aukštesnės galios teisės aktas
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(Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas). Nagrinėjamoje byloje
neteisėti veiksmai, kaip viena iš civilinės atsakomybės sąlygų, pasireiškė tuo,
kad Lietuvos valstybė nesudarė tinkamų teisinių prielaidų gydyti diagnozuotą
ligą, taip pat nebuvo nustatyta procedūra, kokia tvarka yra vykdomas lyties ir
civilinės būklės aktų keitimas. CK 2.27 straipsnyje numatyta, kad nesusituokęs
pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai
mediciniškai įmanoma. Toks asmens prašymas turi būti išreikštas raštu
(CK 2.27 str. 1 d.). Lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai (CK
2.27 str. 2 d.). Tačiau Lietuvoje iki šiol nėra priimtas įstatymas, nustatantis
lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad
nagrinėjamoje byloje neteisėti veiksmai pasireiškia legislatyvine omisija,
įstatymų leidėjui nevykdant CK nustatytos pareigos priimti lyties pakeitimo
sąlygas ir tvarką nustatantį įstatymą. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad
Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) yra konstatavęs, jog
transseksualų teisės patenka tarp pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK) 8 straipsnyje (teisė į šeimos ir
privataus gyvenimo gerbimą) ginamų teisių, o valstybė turi užtikrinti šias teises
ir įgyvendinti su šiomis teisėmis susijusias pareigas (žr. EŽTT sprendimą byloje
Christine Goodwin prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 28957/95).
Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliaciniame skunde (b. l. 115–117)
atsakovo Lietuvos valstybės atstovas teigė, kad transseksualumas Lietuvoje yra
gydomas, nes tai yra diagnozuojama liga pagal Tarptautinę ligų ir sveikatos
problemų klasifikaciją TLK-10, jis nepateikė konkrečių ir pagrįstų šį teiginį
pagrindžiančių įrodymų, taip pat nepaaiškino, kokiu būdu pareiškėja tai
turėjo ar galėjo padaryti. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad trečiojo
suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
atstovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad Lietuvoje nesudarytos
tinkamos teisinės prielaidos gydyti pareiškėjai diagnozuotą ligą, todėl
pareiškėja Lietuvoje oficialiai transseksualumo gydytis negalėjo (b. l. 95). Šį
teiginį patvirtina ir Lietuvos Respublikos lyties pakeitimo įstatymo projekto
(IXP-2627) aiškinamojo rašto turinys, jame nurodoma, kad „lyties pakeitimo
sąlygų ir tvarkos nereglamentuoja jokie teisės aktai“. Teisėjų kolegija taip pat
pažymi, kad EŽTT sprendime L. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 27527/03)
taip pat nurodė esant teisėkūros spragą, keliančią problemų teisės į privataus
gyvenimo apsaugą požiūriu. Tai, kad pareiškėja neturėjo galimybių de facto
gydyti šią ligą patvirtina ir ta faktinė aplinkybė, jog jau atlikus lyties keitimo
operaciją ji susidūrė su praktinėmis problemomis toliau gydant šią ligą (b.
l. 33). Todėl minėti atsakovo atstovo teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.
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Taip pat kritiškai vertintini ir atsakovo argumentai dėl
2001 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 478 patvirtintų Pacientų siuntimo konsultuotis (išsitirti) ir/
ar gydytis Europos Sąjungos ir kitose šalyse ir išlaidų apmokėjimo tvarkos
aprašo (toliau – ir Tvarka) taikymo nagrinėjamoje situacijoje. Pabrėžtina,
kad Tvarkos 1 punkte (nuo 2005 m. rugpjūčio 27 d. galiojusi redakcija)
nurodoma, kad konsultavimas, ištyrimas, gydymas Europos Sąjungos ir
kitose šalyse Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis
gali būti organizuojamas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu
asmenims, kuriems teiktos konsultacijos ir taikyti visi Lietuvoje galimi
tyrimo ir gydymo metodai nedavė teigiamų rezultatų, o užsienyje būtų galima
suteikti konsultacijas bei pritaikyti naujus tyrimo ir/ar gydymo metodus.
Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje argumentas dėl to, jog pareiškėja
nepasinaudojo Tvarka, yra atmestinas, nes Tvarka pasinaudoti jis neturėjo
objektyvių galimybių. Tvarkos 1 punkte numatyta, kad Tvarka ir joje nurodytos
gydymo užsienyje procedūros taikomos tuomet, kai Lietuvoje galimi tyrimo
ir gydymo metodai nedavė teigiamų rezultatų, tačiau, kaip minėta, pareiškėjai
Lietuvoje taikyti gydymą apskritai nebuvo tinkamų teisinių prielaidų. Kaip
matyti iš Tvarkos 1 punkto nuostatų, Tvarka taikytina tais atvejais, kai Lietuvoje
taikytas gydymas neduoda teigiamų rezultatų, ji iš esmės reglamentuoja
situacijas, kuomet dėl kompetencijos, techninių galimybių, metodologijų
neturėjimo ir negalėjimo jas taikyti ar kitų objektyvių veiksnių pacientas negali
būti gydomas Lietuvoje, tačiau tai gali būti padaryta užsienyje. Atsižvelgiant
į nurodytus argumentus bei sisteminę Tvarkos analizę (inter alia Tvarkos
3 punkto formuluotę gydantys gydytojai, Tvarkos 4 punkto formuluotę
atlikti tyrimai, taikytas gydymas) pažymėtina, kad pareiškėja nebuvo tas
subjektas, kuriam galėjo būti taikoma Tvarka, nes ji neatitiko subjektui
keliamų reikalavimų. Kaip matyti iš Tvarkos 3 punkto nuostatų, iniciatyva dėl
pasinaudojimo Tvarkos nuostatomis priklauso gydytojams. Jame numatyta,
kad gydantys gydytojai nustatyta tvarka siunčia pacientus konsultuotis į
universitetų ar universitetines ligonines, kurių specialistai, įvertinę pacientų
sveikatos būklę, rengia dokumentus dėl jų konsultavimo (ištyrimo) ir/ar
gydymo užsienyje. Todėl nėra pagrindo teigti, kad iniciatyvą dėl Tvarkos
nuostatų taikymo pareiškėjos atžvilgiu turėjo išreikšti pati pareiškėja. Dėl
minėtų priežasčių teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos
teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėja netinkamai realizavo savo teisę
į gydymą, t. y. netinkamai traktavo šių teisių realizavimą. Pabrėžtina, kad, kaip
nurodyta pirmiau, pareiškėja objektyviai negalėjo pasinaudoti Tvarka, nes jos
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nuostatos pareiškėjai netaikytinos. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos
bylos kontekste būtina atriboti dvi situacijas: 1) situaciją, kai teisinių santykių
subjektas, siekdamas pasinaudoti teisės aktuose įtvirtinta teise (teise pasikeisti
lytį), nepasinaudoja visomis galimybėmis, kurias jam suteikia teisės aktai
ir dėl to patiria neigiamas pasekmes ir, 2) situaciją, kai teisinių santykių
subjektas, siekdamas pasinaudoti įstatyme įtvirtinta teise (teise pasikeisti
lytį), objektyviai negali pasinaudoti savo teise, nes valstybės (savivaldybės)
valdžios institucijos savo neveikimu neužtikrina tinkamų teisinių prielaidų
šios teisės įgyvendinimui. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja objektyviai negalėjo
pasinaudoti jai suteikta teise dėl valstybės valdžios institucijų neveikimo
(neteisėtų veiksmų). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad
atsakovo neveikimas, t. y. nesudarymas pareiškėjai tinkamų teisinių prielaidų
gydytis transseksualumą, traktuotinas kaip neteisėtas neveikimas CK
6.271 straipsnio prasme.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja pateikė įrodymus apie
jos turėtas išlaidas, susijusias su lyties pakeitimu. Ji nurodo, kad patyrė 31
243,32 litų turtinės žalos, t. y. 26 638,62 litai turtinės žalos už lyties pakeitimo
operaciją, 2 566 litai už kelionę lėktuvu į (iš) Tailandą, 224 litai už kraujo
tyrimus Biomedicinos tyrimų centre, 166,81 litai už hormoninių preparatų
(vaistų) pirkimą. Pareiškėjos teigimu, jos patirtas išlaidas nulėmė atsakovo
neveikimas – t. y. tinkamų prielaidų gydyti pareiškėjai diagnozuotą ligą
nebuvimas. Taigi šiuo atveju būtina nustatyti, ar tarp atsakovo neveikimo ir
pareiškėjos patirtų išlaidų yra priežastinis ryšys.
Teisėjų kolegija, vertindama, ar tarp atsakovo neteisėto neveikimo, kaip
deliktinės atsakomybės sąlygos, ir pareiškėjos patirtų išlaidų yra priežastinis
ryšys, a priori pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti
esant tokį ryšį.
Tokia išvada darytina dėl kelių priežasčių. Visų pirma pažymėtina, kad
atsakovo neveikimas, nevykdant pareigos ir nepriimant įstatymo dėl lyties
pakeitimo sąlygų ir tvarkos, savaime nelemia to, kad pareiškėjai turi būti
kartu ir kompensuotos išlaidos, susijusios su lyties keitimu ir gydymu. Teisėjų
kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad
šiuo atveju tarp pareiškėjos patirtų išlaidų ir neteisėto valstybės neveikimo nėra
priežastinio ryšio, t. y. negalima teigti, jog pareiškėja išlaidas patyrė vien dėl to,
jog valstybė nenustatė tinkamų lyties pakeitimo sąlygų ir tvarkos.
Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 53 straipsnyje nurodyta, kad įstatymas nustato
piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose
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teikimo tvarką. Todėl pagal Konstituciją valstybei kyla pareiga piliečiams
nemokamai suteikti (arba ta apimtimi atlyginti piliečio patirtas išlaidas) ne
visas, o tik įstatymu nustatytas sveikatos priežiūros paslaugas ir tik įstatymu
nustatytais atvejais bei apimtimi. Valstybės laiduojamą (nemokamą) ir
savivaldybių remiamą sveikatos priežiūrą ir jos atlikimo tvarką reglamentuoja
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir Lietuvos Respublikos
sveikatos draudimo įstatymas. Todėl nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo
teigti, kad Lietuvoje esant įtvirtintai lyties keitimo tvarkai ir sąlygoms, šio
gydymo išlaidas visiškai kompensuotų valstybė. Šiuo aspektu pažymėtina ir
tai, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8
straipsnis, įtvirtinantis teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, neįtvirtina
teisės į nemokamą gydymą.
Šiuo aspektu taip pat būtina pabrėžti, kad nagrinėjamoje byloje
pareiškėjos patirtos išlaidos operacijai ir gydymui negali būti vienareikšmiškai
traktuojamos kaip turtinė žala dėl to, kad byloje nėra duomenų, jog būtent
chirurginė lyties pakeitimo operacija yra tas gydymo būdas, kuris privalėjo
būti taikomas gydant pareiškėjos ligą. Iš byloje pateiktų įrodymų negalima
daryti išvados, kad pareiškėjai buvo būtinas būtent toks ligos gydymo metodas,
pareiškėja šios faktinės aplinkybės neįrodė. Pareiškėja apeliaciniame skunde
nurodo, kad EŽTT L. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 27527/03) sprendime
priteisė būtent (būsimos) turtinės žalos atlyginimą, todėl tokio požiūrio turėtų
būti laikomasi ir šioje byloje. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu nesutinka.
Pažymėtina, kad minėtoje byloje EŽTT pažeidimą konstatavo ir sąlyginį
turtinės žalos atlyginimą priteisė esant kitoms faktinėms aplinkybėms nei
nagrinėjamoje byloje. Nurodytoje byloje chirurginė lyties pakeitimo operacija
buvo akivaizdžiai vienintelė ir būtina priemonė, minėto asmens gydymas jau
buvo pradėtas ir buvo tokioje stadijoje, kad buvo būtina nedelsiant užbaigti
gydymą, lytį pakeičiant chirurginiu būdu. Teisėjų kolegijos manymu, būtent
dėl šios priežasties EŽTT bendros priemonės (t. y. atitinkamo įstatymo)
priėmimą susiejo su tikėtinai atsirasiančios turtinės žalos priteisimu. Tuo
tarpu nagrinėjamoje byloje nėra aiškių ir neginčytinų įrodymų, kad pareiškėjai
chirurginė lyties keitimo operacija buvo vienintelis jos ligos gydymo būdas.
Minėtų dviejų aspektų (įrodymų, kad chirurginė lyties keitimo operacija
buvo būtina gydant pareiškėjos ligą, nebuvimas ir aplinkybė, kad teisės aktai
negarantuoja visiško lyties pakeitimo išlaidų kompensavimo) lemia tai, kad
nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti esant priežastinį ryšį tarp
atsakovo neveikimo ir pareiškėjos patirtų išlaidų.
Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,
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nustatęs neteisėtą valstybės neveikimą, t. y. tinkamų teisinių prielaidų gydyti
aptariamą ligą nesudarymą (įstatymo nepriėmimą), šį neteisėtą neveikimą
pagrįstai vertino per neturtinės žalos atlyginimo prizmę, vertindamas, kokius
nepatogumus ir neigiamas pasekmes tokio teisinio reguliavimo nebuvimas
sukėlė pareiškėjai. Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad lyties pakeitimo
sąlygas ir tvarką reglamentuojančio įstatymo nebuvimas, t. y. tinkamų teisinių
prielaidų skirti ir taikyti atitinkamą gydymą nebuvimas, pareiškėjai dėl to
būnant priverstai savarankiškai gydytis, taip pat tai, kad, grįžus po operacijos,
pareiškėjai nebuvo suteiktos tinkamos medicininės paslaugos ir pan., yra
svarbios aplinkybės, kurios, be kitų aplinkybių, taip pat vertinamos, teismui
sprendžiant dėl neturtinės žalos buvimo ir jos dydžio.
Dėl neturtinės žalos atlyginimo
Kaip yra nurodęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, neturtinė
žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti
materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės
skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija)
negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos,
buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią
būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant
inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą
(tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija
už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę
žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama
vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui
tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija
savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta
ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal
savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos.
Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą
paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima
sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas
– jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata
suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje,
kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs
su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias
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sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai
atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę
žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei
ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys,
jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos
nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala
yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai.
Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant
apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma. Pažymėtina, kad
vien tik atitinkamos neturtinės teisės pažeidimas nereiškia ir neturtinės žalos
padarymo, todėl neturtinei žalai atlyginti už neturtinių teisių pažeidimą yra
būtinos visos atitinkamu atveju įstatymo reikalaujamos civilinės atsakomybės
sąlygos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-548/2010).
Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teismų praktiką ir teisinį reguliavimą,
pažymėtina, kad neturtinės žalos padarymo faktas konstatuojamas nustačius
pareiškėjos nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, neturtinės
žalos pareiškėjai padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos
neteisėtų veiksmų ir atsiradusios neturtinės žalos. Teisėjų kolegija pažymi, kad
nagrinėjamoje byloje argumentai dėl valdžios institucijos neteisėtų veiksmų
yra analizuoti aptariant turtinės žalos nustatymą, dalyje dėl neturtinės žalos
nustatymo jie yra analogiški ir nekartotini. Vertinant pareiškėjai padarytos
neturtinės žalos padarymo fakto pagrindimą, pažymėtina, kad jis bus
vertinamas kartu su priežastinio ryšio elementu.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja jai kilusią neturtinę žalą sieja
su tinkamų teisinių prielaidų gauti sveikatos apsaugos paslaugas nesudarymu,
taip pat veiksmingu teisiniu jos pasikeitusios tapatybės nepripažinimu.
Teisėjų kolegija pažymi, kad Europos žmogaus teisių teismas yra
konstatavęs, jog valstybės yra įpareigotos pagal Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį, nustatantį teisę į
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės
nuožiūros laisvę tam tikrose ribose, užtikrinti lyties pakeitimo pripažinimą
po lyties pakeitimo, inter alia pakeičiant civilinės būklės aktus (žr. EŽTT
sprendimą byloje Grant prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 32570/03).
Taip pat pažymėtina, kad lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką numatančio
įstatymo nebuvimas nulemia situaciją, kai asmeniui kyla kliūčių pasinaudoti
tinkamomis sveikatos apsaugos paslaugomis. Dėl negalėjimo gauti tinkamą
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gydymą ir nesant tinkamos civilinės būklės aktų keitimo tvarkos, pareiškėja
patenka į situaciją, kai jos privatus gyvenimas ir tikroji prigimtis yra
nepagrįstame neapibrėžtume (žr. mutatis mutandis sprendimą L. prieš Lietuvą
(pareiškimo Nr. 27527/03).
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad minėta EŽTT praktika nulemia ir
nagrinėjamoje byloje pareiškėjos patirtos neturtinės žalos struktūrą: t. y. 1)
pareiškėjos patirta neturtinė žala dėl lyties pakeitimą ir gydymą nustatančio
tinkamo teisinio reguliavimo nebuvimo ir 2) pareiškėjos patirta neturtinė
žala dėl adekvačios civilinės būklės aktų keitimo dėl lyties pakeitimo tvarkos
nebuvimo. Abu nurodyti aspektai (apimantys iš CK 2.27 straipsnio 2 dalies
kylančią pareigą įstatymu nustatyti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką) nulemia
EŽTK 8 straipsnyje įtvirtintos teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą
pažeidimą. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai
pažymėjo, kad dėl lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką numatančio įstatymo
(teisinio reguliavimo) nebuvimo, pareiškėja ne tik buvo priversta kreiptis
į bendrosios kompetencijos teismą dėl civilinės būklės aktų pakeitimo
registravimo, tačiau nuo pat pareiškėjos gydymo pradžios nebuvo užtikrintas
tinkamas ir adekvatus gydymas, pareiškėja buvo priversta ieškoti būdų užsienio
valstybėse atlikti chirurginę operaciją, po atliktos operacijos pareiškėjai dėl
minėto teisinio reglamentavimo nebuvimo nebuvo užtikrinta teisė į tolesnį
gydymą Lietuvoje. Taip pat pareiškėjai kilo grėsmė dėl galimų sveikatos
sutrikimų atsiradimo gavus nekvalifikuotas gydymo paslaugas. Pareiškėja
buvo priversta naudotis tikrovės neatitinkančiais asmens dokumentais bei
atskleisti privataus gyvenimo subtilybes, patirti dvasinį skausmą, stresą,
pažeminimą visuomenėje, kurį sukėlė atsakovo veiksmai, tinkamai nevykdant
prisiimtų įsipareigojimų, patvirtintų CK 2.27 straipsnyje, kiek tai susiję su lyties
pakeitimo sąlygomis ir tvarka Lietuvoje nustatymu. Teisėjų kolegija pabrėžia,
kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimas
civilinėje byloje Nr. 2-13394-640/2009, kuriuo teismas įpareigojo atitinkamas
institucijas įgyvendinti veiksmus, susijusius su civilinės būklės aktų keitimu,
nors ir išsprendė pareiškėjos kilusias problemas, negali būti laikomas tinkama
lyties pakeitimo pripažinimo forma EŽTK 8 straipsnio prasme, nes tokia
procedūra (teismo būdu) sukelia papildomus nepatogumus, ji traktuotina kaip
nesiderinanti su inter alia lygiateisiškumu principu – nesant viešojo intereso
asmuo, norintis įprastai pakeisti atitinkamus civilinės būklės aktus ir juose
esančius įrašus, gali kreiptis tiesiogiai į atitinkamas institucijas (savivaldybės
civilinės metrikacijos skyrių), tuo tarpu analogiškų veiksmų atlikimas,
pakeitus lytį, įmanomas tik kreipiantis į teismą. Teisėjų kolegija mano, kad
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tokia egzistuojanti praktika yra ydinga ir nepagrįsta. Vis dėlto aplinkybė, kad
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. spalio 8 d. sprendimu įpareigojo
pakeisti pareiškėjos įrašus civilinės būklės aktuose yra vertintina kaip aspektas,
į kurį būtina atsižvelgti, sprendžiant klausimą dėl priteistinos žalos dydžio, t. y.
ši aplinkybė traktuotina kaip atsakovo atsakomybę lengvinanti aplinkybė.
Dėl išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios
instancijos teismas šioje byloje pagrįstai konstatavo, jog nustatytos visos
neturtinės žalos atsiradimo sąlygos.
Apeliaciniuose skunduose taip pat keliamas klausimas dėl priteistos
neturtinės žalos dydžio.
Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo
motyvais dėl neturtinės žalos dydžio. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad
neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti,
ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios
žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į
kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo
dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos
tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti
reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio
kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos
atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai,
piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu
atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir
teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.), vadovaujantis
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 str.), nagrinėjamos
bylos aplinkybių kontekste atsižvelgiant į šiuo klausimu suformuotą
teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010).
Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes,
pirmosios instancijos teismo priteistas 30 000 litų neturtinės žalos atlyginimo
dydis nėra akivaizdžiai per mažas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš
esmės panašiais aspektais neturtinės žalos atlyginimo klausimą analizavęs
EŽTT sprendime byloje L. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 27527/03) priteisė
5 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą nežiūrint to, kad minėtoje byloje
pareiškėjo faktinė situacija buvo žymiai sudėtingesnė nei šioje byloje. Todėl,
teisėjų kolegijos vertinimu, 30 000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimas
nagrinėjamoje byloje laikytinas tinkama kompensacija, atitinkančia
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.
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Atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir faktines bylos aplinkybes
teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra
teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti pagrindo nėra. Atitinkamai pareiškėjos ir
atsakovo apeliaciniai skundai atmestini.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
nutaria:
Atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, ir pareiškėjos R. S. apeliacinius skundus atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.8. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
3.8.1. Dėl tiesioginio vertinamo asmens vadovo dalyvavimo vertinimo
komisijoje
Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje dėl savo
neabejotino šališkumo negali dalyvauti tiesioginis vertinamo valstybės
tarnautojo vadovas, kaip jį apibrėžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintų Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo taisyklių (toliau – ir Vertinimo taisyklės) 6 punktas, kadangi jis
yra suinteresuotas ginti savo surašytą išvadą, kuri yra vertinimo komisijos
nagrinėjimo dalykas, ir gali daryti įtaką kitų vertinimo komisijos narių
apsisprendimui. Esant situacijai, kai dvejiems metams sudarytos vertinimo
komisijos vienu iš narių yra tiesioginis vertinamo valstybės tarnautojo
vadovas, surašęs valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą,
jis, vadovaudamasis minėtų Vertinimo taisyklių 5 punktu, nuo šios konkrečios
vertinimo procedūros turi nusišalinti ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsnio 6 dalimi ir Vertinimo taisyklių
21 punktu, vertinime gali dalyvauti tik kaip vertinimo komisijos iškviestas
vertinamo valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas.
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Administracinė byla Nr. A662-1215/2010
Procesinio sprendimo kategorija 16.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. spalio 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,
dalyvaujant pareiškėjai Z. A.,
atsakovo atstovėms Valiai Staniulionytei ir Eglei Mockevičienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Trakų darbo biržos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. A. skundą atsakovui Trakų darbo
biržai dėl įsakymo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Z. A. skundu (I t., b. l. 21−25) ir patikslintu skundu (I t., b. l. 2−9)
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti
Trakų darbo biržos (toliau – ir Institucija) direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d.
įsakymą Nr. K-27 „Dėl Z. A. kvalifikacinės klasės“ (toliau – ir Įsakymas).
Nurodė, kad Įsakymas parengtas remiantis Institucijos Valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos (toliau – ir vertinimo
komisija, Komisija) 2009 m. balandžio 27 d. išvada (toliau – ir Išvada), kurioje
pareiškėjos tarnybinė veikla įvertinta nepatenkinamai ir pasiūlyta panaikinti
karjeros valstybės tarnautojo turimą trečią kvalifikacinę klasę. Tvirtino, kad
Komisija buvo šališka ir suinteresuota, kad pareiškėjos tarnybinės veiklos
vertinimas būtų neigiamas. Nurodė, kad vertinimo metu pareiškėja nuolat
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raginta greičiau vykdyti paskirtas praktines užduotis, greičiau atsakinėti
į klausimus, Komisijos nariais buvo paskirti ir Komisijos narių funkcijas
vykdė pareiškėjos tiesioginė vadovė M. S. ir jos pavaduotoja S. K. Priėjo prie
išvados, kad Komisija sudaryta pažeidžiant Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d.
nutarimu Nr. 909 patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių
suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių
(toliau – ir Taisyklės; Vertinimo taisyklės) 5 ir 21 punktus. Pažymėjo, kad apie
vyksiantį tarnybinės veiklos vertinimą pareiškėja buvo informuota nesilaikant
Taisyklių 16 punkto nuostatų, t. y. tik prieš 3 kalendorines dienas Institucijos
direktorės 2009 m. balandžio 24 d. raštu Nr. LS-306. Paaiškino, kad vertinimo
metu Komisija apsiribojo M. S. aptarimui pateiktos Išvados pristatymu ir jos
nenagrinėjo, į pareiškėjos pastabas dėl vertinimo nereagavo. Pabrėžė, kad
Komisija neatsižvelgė į tai, jog Išvada surašyta nesivadovaujant Taisyklių 10
punktu. Pareiškėjos manymu, vertinimas neatitiko Taisyklių 19 ir 20 punktų
reikalavimų, nes vertinimo metu buvo tikrinamos žinios, teikiant praktines
užduotis, kurių vertinimo rezultatas prilygintas visų metų tarnybinės veiklos
vertinimui, tačiau užduotys ir klausimai pateikti nesivadovaujant pareiškėjos
pareigybės aprašymu. Pastebėjo, kad vertinimas buvo atliktas pažeidžiant
Taisyklių 51 punktą, t. y. nenurodant, kas iš Komisijos narių balsavo ir kaip
balsavo, kurie pateikti klausimai buvo esminiai, kurie ne. Nesutiko su jos
tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvada, kurią pateikė tiesioginis
vadovas, be kita ko, todėl, kad joje pateiktos nemotyvuotos, nesuprantamos ir
pareiškėjos pareigybės aprašymui prieštaraujančios išvados.
Atsakovas Trakų darbo birža atsiliepimu į pareiškėjos skundą (I t., b. l.
69−78) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Pabrėžė, kad teisės aktuose nenumatyta, jog vertinamo valstybės
tarnautojo tiesioginis vadovas negali būti vertinimo komisijos nariu ir
vykdyti vertinimo komisijos nariui priskirtų funkcijų, todėl tiesioginio
vadovo dalyvavimas Komisijos posėdyje Komisijos nario teisėmis, atsakovo
manymu, buvo teisėtas, o aplinkybių, kėlusių abejonių dėl Komisijos narių
nešališkumo, nenustatyta. Teigė, kad Komisija nepažeidė Taisyklių 19 ir 20
punktų reikalavimų, nes posėdžio metu, vertinant Z. A. tarnybinę veiklą,
buvo nagrinėjama tiesioginio vadovo parengta vertinimo išvada, vertinami
šios valstybės tarnautojos gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas ir jos kvalifikacija. Tvirtino, kad Komisijos posėdžio metu pateikti
klausimai, į kuriuos pareiškėja atsakinėjo, ir praktinės užduotys apėmė
jos pareigybės aprašyme nustatytas kasdien atliekamas funkcijas, Karjeros
planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 6 kategorija) paskirtį,
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todėl nesusiaurino nei veiklos vertinimo laikotarpio, nei apimties. Pažymėjo,
kad pareiškėjai 2008 m. gruodžio 22 d. buvo įteiktas pranešimas, kuriuo
ji pasirašytinai informuota apie būsimą jos tarnybinės veiklos vertinimą
Komisijoje 2009 m. sausio 12 d., tačiau pareiškėja 2009 m. sausio 12 d.
susirgo. Jos nedarbingumo pažymėjimas galiojo nuo 2009 m. sausio 12 d. iki
2009 m. balandžio 23 d. Sugrįžus į darbą po ligos 2009 m. balandžio 24 d.,
remiantis Institucijos direktoriaus 2009 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-124,
pareiškėjai 2009 m. balandžio 24 d. pakartotinai pasirašytinai pranešta apie
jos tarnybinės veiklos vertinimą Komisijoje; jokių pretenzijų dėl posėdžio
datos pareiškėja nepateikė, neprašė posėdžio atidėti. Atkreipė dėmesį, kad nei
Valstybės tarnybos įstatymas, nei Taisyklės nenumato pranešimo valstybės
tarnautojui apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo Komisijoje
posėdžio datą termino, kai šis posėdis atidedamas. Sutiko, kad Išvadoje nėra
aptartos pareiškėjos pastangos dirbti po darbo valandų, tačiau atkreipė dėmesį,
kad Komisijai pasiūlius, pareiškėja turėjo galimybę pasisakyti apie daugkartines
pastangas gauti leidimus dirbti po darbo valandų, siekiant visiškai įgyvendinti
iškeltus uždavinius, tačiau to nepadarė. Tvirtino, kad Komisijos posėdyje
pareiškėjai pateiktos užduotys atitiko jos pareigybės aprašymą. Paaiškino, kad
Komisijos nariai vienbalsiai nusprendė, jog pareiškėja nesugeba praktiškai
atlikti valstybės tarnautojo Karjeros planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, ir nutarė siūlyti Institucijos direktoriui
panaikinti pareiškėjos turimą trečią kvalifikacinę klasę. Pažymėjo, kad
tiesioginio vadovo surašyta valstybės tarnautojo kasmetinio vertinimo išvada
nėra galutinė, kadangi valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus labai
gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, toliau valstybės tarnautojo tarnybinę
veiklą vertina Komisija. Atkreipė dėmesį, kad Z. A. su tiesioginio vadovo
Išvada susipažino pasirašytinai 2008 m. gruodžio 15 d. ir, nesutikdama su ja,
turėjo teisę ją apskųsti per vieną mėnesį nuo susipažinimo, tačiau to nepadarė.
Taip pat Z. A. turėjo galimybę Komisijos posėdžio metu aptarti kiekvieną
Išvados punktą, su kuriuo ji nesutiko, tačiau neįvardijo, su kokiais trūkumais
nesutinka.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d.
sprendimu skundą patenkino ir Įsakymą panaikino.
Teismas
atkreipė
dėmesį,
kad
Komisijos
posėdis
vyko
2009 m. balandžio 27 d., beveik tris valandas, kurios buvo skirtos vien
408

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

pareiškėjos vertinimui. Konstatavo, kad nėra prielaidų konstatuoti, jog buvo
skubama ir raginama atlikti užduotis nepagrįstai greitai.
Nurodė Taisyklių 5, 21 punktus ir pažymėjo, kad tiek Valstybės tarnybos
įstatymo 221 straipsnio 6 dalies, tiek Taisyklių 21 punkto nuostatos netiesiogiai
draudžia dalyvauti tiesioginiam vertinamojo valstybės tarnautojo vadovui
vertinimo komisijos darbe, nes šiuo atveju jis yra šališkas, t. y. neabejotinai
ginantis savo surašytą vertinimo išvadą. Atkreipė dėmesį į įsiteisėjusį
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 22 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I-260-162/2008. Nurodė, kad Komisijos veikloje
dalyvavo vertinimo išvadą surašiusi pareiškėjos tiesioginė vadovė ir jos
pavaduotoja. Teismo požiūriu, jos buvo šališkos, todėl vien šiuo pagrindu (dėl
Komisijos šališkumo) Įsakymą panaikino kaip neteisėtą.
Nurodė Taisyklių 16 punktą ir pažymėjo, jog pareiškėja Institucijos
2008 m. gruodžio 22 d. pranešimu Nr. LS-825 buvo informuota, kad
jos tarnybinė veikla bus vertinama Komisijos posėdyje, vyksiančiame
2009 m. sausio 12 d., 14.00 val., Institucijoje. Pareiškėja pasirašytinai patvirtino,
kad gavo pranešimą Nr. LS-825, todėl teismas konstatavo, kad šiuo aspektu
Taisyklių 16 punktas nebuvo pažeistas, nes pakartotiniam pranešimui minėtas
punktas netaikomas.
Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad vertinimo metu Komisija
apsiribojo M. S. aptarimui pateiktos tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo
išvados pristatymu ir jos nenagrinėjo, į pareiškėjos pastabas dėl vertinimo
nereagavo, neatsižvelgė į tai, kad tiesioginio vadovo vertinimo išvada surašyta
nesivadovaujant Taisyklių 10 punktu, o netikrindama Išvados objektyvumo
ir pagrįstumo, Komisija vertinimą atliko nekompetentingai, kadangi teismo
posėdyje dalyvavusios liudytojos paaiškino, jog pareiškėja Komisijos posėdyje
galėjo prieštarauti ir prieštaravo, jos darbinė veikla buvo ne kartą aptarta
(aptarimuose dalyvavo tiek pati pareiškėja, tiek jos tiesioginė vadovė) ir
tikrinta iki jos vertinimo, Institucijos Karjeros planavimo skyriaus vedėja
M. S. patikrino Elektrėnų informacijos ir konsultacijų centro vyriausiosios
specialistės Z. A. pirminio informacinio susirinkimo pravedimą ieškantiems
darbo asmenims ir 2008 m. spalio 30 d. pažymoje Nr. 7-125, su kuria Z. A.
supažindinta 2008 m. lapkričio 17 d., įformino tikrinimo rezultatus. Pažymėjo,
kad pareiškėjos abejonės, jog vertinimas neatitiko Taisyklių 19 ir 20 punktų
reikalavimų, nes vertinimo metu buvo tikrinamos žinios, teikiant praktines
užduotis, kurių vertinimo rezultatas prilygintas visų metų tarnybinės veiklos
vertinimui, tačiau užduotys ir klausimai pateikti nesivadovaujant pareiškėjos
pareigybės aprašymu, nėra niekuo pagrįstos. Nustatė, jog visos užduotys ir
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pareiškėjai pateikti klausimai buvo susiję su jos tarnybine veikla ir darbu,
atitiko pareigybės aprašymą. Teismas kaip nepagrįstus atmetė pareiškėjos
argumentus, kad vertinimas atliktas pažeidžiant Taisyklių 51 punktą, t. y.
nenurodant, kas iš Komisijos narių balsavo ir kaip balsavo, kurie pateikti
klausimai buvo esminiai, kurie ne, nes Komisijos protokole aiškiai įtvirtinta,
kad Komisijos nariai balsavo „vienbalsiai“, o protokolas pasirašytas visų
Komisijos narių.
III.
Atsakovas Trakų darbo birža apeliaciniu skundu (II t., b. l. 46−49) prašo
pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą
– Įsakymą palikti nepakeistą.
Pažymi, kad byloje netirta, jog M. S. gynė savo surašytą vertinimo
išvadą ir tokiu būdu buvo šališka. Paaiškina, kad M. S. tik atliko vertinimo
komisijos nario pareigas, pateikė Z. A. su jos pareigybės aprašyme nurodytomis
funkcijomis susijusius klausimus ir praktines užduotis, siekiant nustatyti
šios valstybės tarnautojos gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas ir jos kvalifikaciją, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22
straipsnio 3 dalimi. Mano, kad M. S. pateikti klausimai ir praktinės užduotys
buvo nesudėtingos, apėmė kasdienines ir tiesiogines pareiškėjos darbo
funkcijas ir nebuvo sudėtingesnės už kitų Komisijos narių pateiktus klausimus
ir praktines užduotis. Nurodo, kad, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo
221 straipsniu, Institucijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymu
Nr. V-387 buvo sudaryta Komisija 2 metams iš 5 valstybės tarnautojų visų
Institucijos valstybės tarnautojų, kuriems teisės aktai nustato privalomą
vertinimą Komisijoje, tarnybinės veiklos vertinimui. Pabrėžia, kad M. S. ir
S. K. dalyvavo Komisijos posėdyje atlikdamos savo, kaip kompetentingų ir
turinčių didelę darbo patirtį Komisijos narių, pareigas. Atkreipia dėmesį, jog
nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei Taisyklėse nenumatyta, kad vertinamo
valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas negali būti vertinimo komisijos
nariu ir vykdyti vertinimo komisijos nariui priskirtas funkcijas. Prieina prie
išvados, kad Komisija buvo teisėtos sudėties. Paaiškina, kad Z. A. gebėjimus
vertino visi 5 Komisijos nariai, posėdžio dokumentuose užfiksuota, kad
kiekvienas Komisijos narys individualiai įvertino pareiškėją nepatenkinamai,
Komisijos nariai balsavo savo nuožiūra, tai patvirtino savo parašais. Pažymi,
kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog pagal Taisyklių 4
punktą Komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė visų
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vertinimo komisijos narių. Atkreipia dėmesį, kad Komisijoje daugiau nei
pusė narių nebuvo susiję su vertinama valstybės tarnautoja jokiais pavaldumo
santykiais.
Pareiškėja Z. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 54−56) prašo
apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti
nepakeistą.
Nurodo Taisyklių 5, 21 punktus, atkreipia dėmesį, kad atsakovas
atsiliepime į patikslintą skundą pažymėjo, jog Komisija nagrinėjo Z.
A. tarnybinę veiklą analizuodama vertinimo išvadą, buvo išklausytas
tiesioginio vadovo vertinimo išvados pristatymas, todėl mano, kad pats
atsakovas patvirtino, jog vertinimą vykdė Komisija, nes nei Komisijos
2009 m. balandžio 27 d. posėdžio protokole Nr. 9-1, nei kituose
dokumentuose nėra pateiktų atskirų Komisijos narių nuomonių ir sprendimų,
patvirtinančių atsakovo teiginius, nėra detaliai aprašytų tiesioginės vadovės
ir jos pavaduotojos veiksmų, įrodančių, kad Komisijos narės elgėsi kitaip,
t. y. nenagrinėjo ir nevertino tiesioginio vadovo vertinimo išvados, kaip
teigia atsakovas. Prieina prie išvados, kad atsakovas neįrodė M. S. ir S. K.
nešališkumo.
Paaiškina, kad Komisijai pirmininkavo, teikė siūlymus, balsavo ir
pasirašė Komisijos posėdžio protokolą, Išvadą bei juos teikė Institucijos
direktoriui jo pavaduotoja, pavaduojanti direktorių – V. S. Atkreipia dėmesį,
kad Institucijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. K-27 taip pat
pasirašė V. S. Mano, kad tokiais veiksmais pastaroji pažeidė Valstybės tarnybos
įstatymą ir kitus teisės aktus, tačiau ši aplinkybė pirmosios instancijos teisme
nebuvo nagrinėta. Atkreipia dėmesį, kad Institucijoje tas pačias pareigas ėjo 11
metų, jos veikla prieš metus buvo įvertinta trečia kvalifikacine klase.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Ginčas byloje kilęs dėl to, ar Trakų darbo biržos direktoriaus
2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. K-27 „Dėl Z. A. kvalifikacinės klasės“ (I
t., b. l. 95) yra teisėtas ir pagrįstas.
Pareiškėja savo poziciją grindė tuo, kad minėtas įsakymas
buvo parengtas, remiantis Trakų darbo biržos Valstybės tarnautojų
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tarnybinės veiklos vertinimo komisijos, kuri buvo šališka ir neobjektyvi,
2009 m. balandžio 27 d. išvada (I t., b. l. 92).
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vertinimo komisijos veikloje
dalyvavo pareiškėjos tiesioginė vadovė – Karjeros planavimo skyriaus vedėja
M. S., kuri surašė vertinimo išvadą, ir jos pavaduotoja S. K. Nors teismas
pažymėjo, kad minėtos valstybės tarnautojos buvo teisėtomis vertinimo
komisijos narėmis, tačiau padarė išvadą, jog jos buvo šališkos – ypač M. S.
Teismas įsakymą panaikino kaip neteisėtą, konstatavęs, jog jis buvo priimtas
remiantis šališkos sudėties vertinimo komisijos išvada.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (aktuali redakcija nuo
2007 m. spalio 1 d.) 221 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės
tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą vertina valstybės
ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje jie eina pareigas, vadovo
sudaryta vertinimo komisija. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad vertinimo
komisija sudaroma dvejiems metams iš valstybės tarnautojų. Vertinimo
komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Vertinimo komisiją sudariusio
asmens motyvuotu sprendimu arba komisijos nario motyvuotu prašymu
vertinimo komisijos sudėtis gali būti keičiama nepraėjus dvejiems metams
nuo jos sudarymo dienos. Šio straipsnio 6 dalyje reglamentuota, kad vertinimo
komisija turi teisę į savo posėdį pakviesti valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė
veikla vertinama, tiesioginį vadovą.
Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (aktuali
redakcija nuo 2007 m. spalio 26 d.), 9, 10, 12 ir 15 punktuose nustatyta, kad
tiesioginis vadovas kasmet, pokalbio su valstybės tarnautoju metu, aptaria
valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos rezultatus ir valstybės tarnautojo
kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Po pokalbio su valstybės tarnautoju
tiesioginis vadovas pagal valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinio
vertinimo išvados formą surašo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos
vertinimo išvadą, kurioje valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą apibūdina
pagal kiekvieną iš vertinimo kriterijų, įrašo valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos įvertinimą ir rekomendaciją, kaip tobulinti jo kvalifikaciją. Įvertinęs
valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai arba
nepatenkinamai, tiesioginis vadovas išvadoje pateikia vieną iš Valstybės
tarnybos įstatymo 22 straipsnio 9, 10 ar 11 dalyse nurodytų siūlymų. Išvados,
kurioje valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinta labai gerai, patenkinamai
arba nepatenkinamai, kopiją pateikia atitinkamai vertinimo komisijai, kuri
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organizuoja vertinimo komisijos posėdį.
Pagal Vertinimo taisyklių 18 punktą valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos vertinimo procedūra vertinimo komisijoje apima: 1) valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos nagrinėjimą (18.1 p.); 2) valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos įvertinimą (18.2 p.); 3) sprendimo dėl atitinkamo vertinimo
komisijos siūlymo priėmimą (išskyrus atvejus, kai vertinimo komisija
valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina gerai (18.3 p.); 4) vertinimo
komisijos išvados surašymą (18.4 p.). Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos
kasmetinio vertinimo metu nagrinėdama valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą,
vertinimo komisija vertina valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas ir jo kvalifikaciją (Vertinimo taisyklių 19 p.).
Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos nagrinėjimas, t. y. pirmasis vertinimo
procedūros etapas (Vertinimo taisyklių 18.1 p.), susideda iš pokalbio su
valstybės tarnautoju ir išvados nagrinėjimo (Vertinimo taisyklių 20 p.). Tų
pačių Vertinimo taisyklių 21 punkte nurodyta, kad vertinimo komisija turi
teisę pakviesti dalyvauti komisijos posėdyje tiesioginį vadovą, kai nagrinėjama
jam pavaldaus valstybės tarnautojo tarnybinė veikla. Šiuo atveju vertinimo
komisijos nariai tiesioginiam vadovui gali pasiūlyti išsamiau apibūdinti tam
tikrus valstybės tarnautojo gebėjimus, būtinus valstybės tarnautojo pareigybės
aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, taip pat pateikti jam kitų klausimų,
susijusių su valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, kvalifikacija
ir tarnybinės veiklos rezultatais. Iš šių Vertinimo taisyklių nuostatų seka,
kad tiesioginio vadovo išvada, kuria valstybės tarnautojo tarnybinė veikla
įvertinta nepatenkinamai, yra vertinimo komisijos nagrinėjimo dalykas
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-702/2010, 2010 m. gegužės 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-726/2010).
Vertinimo taisyklių 4 punkte nustatyta, kad vertinimo komisijos
darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai vertinimo komisijos darbe dėl svarbių
priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu
jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė vertinimo komisijos narių. Vertinimo
taisyklių 5 punkte nurodyta, jog jeigu paaiškėja, kad vertinimo komisijos narys
yra valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, sutuoktinis, artimas
giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių,
kurios kelia abejonių dėl vertinimo komisijos nario nešališkumo, vertinimo
komisijos narys turi nusišalinti. Pažymėtina, kad šiame punkte yra nustatytas
nebaigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms esant vertinimo komisijos narys turi
nusišalinti, nes kyla abejonių dėl jo nešališkumo.
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Teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama išdėstytą teisinį reglamentavimą,
daro išvadą, kad vertinimo komisijos darbe, t. y. valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos vertinimo procedūroje, negali dalyvauti tiesioginis
vertinamo valstybės tarnautojo vadovas (kaip jį apibrėžia Vertinimo taisyklių
6 p.) dėl savo neabejotino šališkumo, kadangi jis yra suinteresuotas ginti savo
surašytą išvadą, kuri yra vertinimo komisijos nagrinėjimo dalykas, ir gali
daryti įtaką kitų vertinimo komisijos narių apsisprendimui. Esant situacijai,
kai dvejiems metams sudarytos vertinimo komisijos vienu iš narių yra
tiesioginis vertinamo valstybės tarnautojo vadovas, surašęs valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos vertinimo išvadą, jis, vadovaudamasis Taisyklių 5 punktu,
nuo šios konkrečios vertinimo procedūros turi nusišalinti, ir, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsnio 6 dalimi ir
Taisyklių 21 punktu, vertinime gali dalyvauti tik kaip vertinimo komisijos
iškviestas vertinamo valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas. Priešingu
atveju vertinimo komisijos sudėtis laikytina šališka, o jos surašyta išvada –
neobjektyvia.
Byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju vertinimo komisijos veikloje
dalyvavo pareiškėjos tiesioginė vadovė – Karjeros planavimo skyriaus vedėja
M. S., kuri surašė vertinimo išvadą Nr. 1 (I t., b. l. 38−40, 85−87), ir jos
pavaduotoja S. K. Tai, kad minėtos valstybės tarnautojos buvo teisėtomis
vertinimo komisijos narėmis nėra ginčo, jos buvo paskirtos Trakų darbo
biržos direktoriaus 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-387 „Dėl Trakų darbo
biržos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“
(I t., b. l. 88). Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad abi valstybės
tarnautojos buvo šališkos. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos
teismo padaryta išvada, kad skyriaus vedėjos pavaduotoja S. K. buvo šališka
pareiškėjos tarnybinės veiklos vertinimo procedūros komisijoje metu, kadangi
pagal Karjeros planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą
(I t., b. l. 96–98) ji nėra pareiškėjos tiesioginė vadovė, neatliko pareiškėjos
įvertinimo ir nesurašė tarnybinės veiklos vertinimo išvados. Tačiau, teisėjų
kolegijos nuomone, skyriaus vedėja M. S., kuriai pagal minėtą pareigybės
aprašymą pareiškėja buvo tiesiogiai pavaldi ir kuri surašė pareiškėjos
tarnybinės veiklos vertinimo išvadą, buvo šališka pareiškėjos tarnybinės
veiklos vertinimo procedūros komisijoje metu, nes buvo suinteresuota ginti
savo pačios surašytą išvadą, turėjo išankstinę nuomonę dėl pareiškėjos
tarnybinės veiklos vertinimo, komisijos posėdžio metu pateikė Z. A. klausimus
ir praktines užduotis bei galėjo daryti įtaką kitų vertinimo komisijos narių
apsisprendimui, todėl, vadovaudamasi Vertinimo taisyklių 5 punktu, turėjo
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nusišalinti nuo šios konkrečios vertinimo procedūros, tačiau to nepagrįstai
nepadarė. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
89 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skundžiamas aktas turi būti panaikintas,
jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės
procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų
kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai Trakų darbo
biržos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. K-27 „Dėl Z. A.
kvalifikacinės klasės“ panaikino kaip neteisėtą, nes jis buvo priimtas remiantis
vertinimo komisijos, kurios sudėtyje buvo šališkas komisijos narys ir turėjo
galimybę daryti įtaką kitų narių objektyvumui, išvada.
Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė teisės normas,
tinkamai ištyrė ir įvertino byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus,
priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti apeliacinio
skundo jame nurodytais motyvais.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Atsakovo Trakų darbo biržos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 25 d.
sprendimą palikti nepakeistą
Nutartis neskundžiama.

3.8.2. Dėl diplomato rotacijos sąlygų
Diplomatų, kaip statutinių valstybės tarnautojų grupės, specifiškumas neleidžia
jos vertinti visiškai analogiškai kitoms valstybės tarnautojų kategorijoms ar
net pačių statutinių valstybės tarnautojų grupėms, o lemia diferencijuoto
nuo minėtų grupių reglamentavimo būtinumą, kurį įstatymų leidėjas ir
įgyvendino priimdamas Diplomatinės tarnybos įstatymą. Taigi įstatymų
leidėjas, priimdamas lex specialis – Diplomatinės tarnybos įstatymą, pripažino
diplomatinės tarnybos specifiką ir būtiną teisinio reguliavimo skirtingumą.
Laikant Diplomatinės tarnybos įstatymą specialiuoju įstatymu Valstybės
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tarnybos įstatymo atžvilgiu ir atsižvelgiant į diplomatų išskirtinumą
kitų valstybės tarnautojų atžvilgiu, pirmiausia turi būti vadovaujamasi
Diplomatinės tarnybos įstatyme įtvirtintomis diplomatų rotacijos principo
taikymo nuostatomis ir vertinamos jų taikymo sąlygos. Tik nustačius, kad
atitinkamo su diplomatų statusu susijusio klausimo Diplomatinės tarnybos
įstatymas nereglamentuoja, būtų galima analizuoti atitinkamas Valstybės
tarnybos įstatymo normas.
Įstatymų leidėjui Diplomatinės tarnybos įstatyme expressis verbis nenumačius
būtinybės gauti diplomato sutikimo jį perkeliant į diplomatines atstovybes ar
konsulines įstaigas, specialus Diplomatinės tarnybos įstatymas šiuos santykius
sureguliuoja taip, kad besąlygiškai nereikalauja diplomato sutikimo prieš
užsienio reikalų ministrui priimant įsakymą dėl jo paskyrimo dirbti Lietuvos
Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Pastebėtina, kad
asmens sutikimo būtinumas galėtų užkirsti kelią rotacijos principo taikymui,
kadangi tuomet susiklostytų situacija, jog skiriamas asmuo apskritai galėtų
atsisakyti vykti į užsienio valstybę, pats nurodytų ir išsirinktų pareigas, į kurias
jis būtų paskiriamas. Tokia situacija diplomatinėje tarnyboje teisiniu požiūriu
būtų netoleruotina. Kita vertus, valstybės tarnautojams negali būti duodami
neteisėti pavedimai ar nurodymai, valstybės tarnautojai negali tokių pavedimų
ar nurodymų vykdyti ar būti kitaip verčiami jiems paklusti.
Diplomatinės tarnybos įstatymas neišskiria jokių kriterijų, į kuriuos
atsižvelgdamas užsienio reikalų ministras asmenį paskiria į tam tikrą
konsulinę įstaigą ar diplomatinę atstovybę. Todėl užsienio reikalų ministras
turi santykinai plačią diskreciją, kuri, vadovaujantis Diplomatinės tarnybos
įstatymu, nėra suteikta jokiam kitam valdžios subjektui – užsienio reikalų
ministras yra asmeniškai atsakingas už diplomatinio korpuso formavimą. Iš
kitos pusės, užsienio reikalų ministras yra valstybės pareigūnas, saistomas, be
kita ko, bendrųjų teisės (draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą
ir kt.) bei gero administravimo principų (objektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo priimant atitinkamus
sprendimus, skaidrumo ir kt.). Taigi minėta užsienio reikalų ministro diskrecijos
laisvė nėra absoliuti. Apskritai kiekvienas valdžios institucijos sprendimas
turi būti tinkamai motyvuojamas, grindžiamas nustatytomis faktinėmis
aplinkybėmis ir teisės normomis. Šie teisiniai imperatyvai saisto ir Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministrą, kartu užtikrindami ir aiškų, skaidrų bei
pagrįstą rotacijos principo įgyvendinimą.
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Administracinė byla Nr. A756-1229/2010
Procesinio sprendimo kategorija 16.8

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. spalio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjai M. V., jos atstovei advokatei D. G.-K.,
atsakovo atstovui advokatui V. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos M. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjos M. V. prašymą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėja M. V. skundu (I t., b. l. 2−4), patikslintais skundais (I t., b. l.
73−78, II t., b. l. 9−17, b. l. 58−73) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą ir prašė panaikinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. D-30 „Dėl M. V. perkėlimo darbui
užsienyje“ (I t., b. l. 20) (toliau – ir Įsakymas).
Skunde paaiškino, kad 2008 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos diplomatų atestacijos komisija (toliau – ir Komisija) savo
sprendimu rekomendavo pareiškėją skirti į pareigas Lietuvos Respublikos
generaliniame konsulate Kaliningrade, tačiau pareiškėja 2008 m. spalio 15 d.
šių pareigų atsisakė dėl nepakankamo rusų kalbos mokėjimo ir asmeninių
aplinkybių, susijusių su tėvo tremtimi. Nepaisydama jos atsisakymo, Komisija
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2008 m. spalio 31 d. sprendimu, pareiškėjos manymu – nemotyvuotai, nutarė
palikti galioti Komisijos 2008 m. spalio 3 d. rekomendaciją. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi,
karjeros valstybės tarnautojas arba statutinis valstybės tarnautojas jo rašytiniu
sutikimu gali būti perkeltas į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse
atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų,
taip pat dirbti į specialiąsias misijas. Minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje
išdėstyti įstatymo straipsniai, kurie statutiniams valstybės tarnautojams yra
taikomi be išlygų, tarp jų ir šio įstatymo 19 straipsnyje. Teigė, kad remiantis
paminėta teisės norma, ją perkeliant į trečiosios sekretorės pareigas Lietuvos
Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, turėjo būti gautas
rašytinis jos sutikimas. Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje
nustatyta pareiga laikytis rašytinio sutikimo sąlygos ir šios sąlygos atsakovas
negalėjo pakeisti. Pareiškėja, remdamasi Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos Diplomatų atestacijos komisijos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2003 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. 106 (2008 m. kovo 3 d. įsakymo redakcija Nr. V-67) (toliau – ir Komisijos
nuostatai) 36 punktu, išreiškė pageidavimą užimti laisvas pareigas Lietuvos
Respublikos generaliniame konsulate Niujorke arba Lietuvos Respublikos
ambasadoje Italijos Respublikoje, nes ji gerai moka anglų, prancūzų ir vokiečių
kalbas, turi italų kalbos pagrindus, tačiau kitos pareigos jai nebuvo pasiūlytos,
nors tokia galimybė egzistavo. Nurodė, kad ji buvo paskirta į neteisėtai sukurtą
pareigybę, t. y. pareigybės aprašymas, su kuriuo ji buvo supažindinta ir ant
kurio pasirašė, buvo nepatvirtintas ministro parašu, neturėjo registracijos
datos ir numerio. Teigė, kad tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ 2 ir 5 punktui. Darė išvadą,
kad Komisija nepagrįstai rekomendavo ją į pareigas, kurios tuo metu dar
nebuvo įsteigtos, o kriterijai, kuriais vadovavosi Komisija ją pasirinkdama
minėtoms pareigoms, buvo subjektyvūs ir laikytini diskriminaciniais, nes tuo
metu dar negalėjo būti žinomi reikalavimai, keliami konkrečioms pareigybėms.
Be to, skiriant ją į naują pareigybę, pareigybės aprašymas buvo priderintas
su jos turima kvalifikacija, t. y. buvo nustatytas kriterijus mokėti rusų kalbą
A1 lygiu, tačiau A1 lygiu rusų kalbą mokantis asmuo negalėtų tinkamai
atlikti notarinių veiksmų ar kitų funkcijų, nurodytų pareigybės aprašyme.
Tvirtino, kad atsakovas sistemingai ir nepertraukiamai vykdė neteisėtus
veiksmus jos atžvilgiu, ignoravo jos reiškiamą nesutikimą dėl perkėlimo į
trečiosios sekretorės pareigas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate
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Kaliningrade. Kadangi atsakovas nesvarstė jos prašymo dėl perkėlimo į jos
kvalifikaciją atitinkančias pareigas ir nesiūlė kitų lygiaverčių pareigų, todėl
teigė, kad atsakovas neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal įstatymus. Dėl
tokių neteisėtų atsakovo veiksmų pareiškėja patyrė neigiamus išgyvenimus.
Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir
Užsienio reikalų ministerija) su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos
M. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepimuose (I t., b. l. 48−49, 111−112, II t., b. l. 39−41) nurodė, kad
2008 m. spalio 3 d. svarstant diplomatų 2009 m. vasaros rotaciją, Komisija
rekomendavo pareiškėją vykdyti konsulines funkcijas generaliniame
konsulate Kaliningrade. Pareiškėja 2008 m. spalio 15 d. pateikė prašymą,
kuriame nurodė, kad ji atsisako eiti minėtas pareigas ir nurodė atsisakymo
priežastis. Tame pačiame prašyme išreiškė pageidavimą dirbti Generaliniame
konsulate Niujorke arba ambasadoje Romoje. Komisija, išnagrinėjusi prašymą,
2008 m. spalio 31 d. nusprendė neskirti pareiškėjos į 2009 m. rotacijos
plane patvirtintas pareigas ir palikti galioti ankstesnę 2008 m. spalio 3 d.
rekomendaciją. Atsakovas nerado jokių pagrindų atsisakyti skirti pareiškėją
rotacijos būdu tolesniam darbui į generalinio konsulato Kaliningrade trečiosios
sekretorės pareigas, todėl priėmė skundžiamą Įsakymą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 8 d.
sprendimu atmetė pareiškėjos skundą.
Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro įsakymo, kuriuo pareiškėja buvo perkelta darbui
užsienyje; nagrinėjamos administracinės bylos ginčo dalykas yra Įsakymo
teisėtumas ir pagrįstumas, o nagrinėjamos bylos ginčo objektas yra diplomato
darbui taikomo rotacijos principo įgyvendinimo tvarka ir sąlygos. Teismas
rėmėsi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (toliau –
ir DTĮ), Komisijos nuostatais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 (2008 m. balandžio 9 d. nutarimo
redakcija Nr. 375) (toliau – ir Nuostatai) ir kitais teisės aktais, susijusiais su jų
įgyvendinimu.
Nuostatų 12.18 punktas įtvirtina, kad Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras suteikia ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus,
antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ir atašė diplomatinius rangus,
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skiria ir atšaukia diplomatus iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių,
konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų
misijų. Remiantis DTĮ 24 straipsnio 1 dalimi, diplomatų darbui yra taikomas
rotacijos principas, t. y. priimtas į Lietuvos Respublikos diplomatinę
tarnybą diplomatas Užsienio reikalų ministerijoje paprastai dirba 3 metus
(į šį laikotarpį įskaičiuojamas parengiamasis laikotarpis); vėliau diplomatas
paprastai 3 metams užsienio reikalų ministro įsakymu paskiriamas dirbti į
Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, iš kurios
užsienio reikalų ministro įsakymu grąžintas į Užsienio reikalų ministeriją (ar
paskirtas dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę
įstaigą kitoje užsienio valstybėje) joje vėl paprastai dirba 3 metus iki kito
paskyrimo. Pagal Komisijos nuostatų, įgyvendinančių rotacijos principo
įgyvendinimo tvarką, 1 punktą, Komisija yra patariamoji institucija, kuri
kolegialiai svarsto ir vertina diplomatų veiklą ir teikia rekomendacijas
užsienio reikalų ministrui. Remiantis Komisijos nuostatų 3.4 punktu,
Komisija teikia rekomendacijas ministrui dėl diplomatų rotacijos ir laikinojo
perkėlimo. Atrinkdama diplomatą į pareigas, Komisija vadovaujasi pokalbio
su pretendentu rezultatais, diplomato paskutinių metų veiklos vertinimu ir
privalumų vertinimu (Komisijos nuostatų 27 p.). Pagal Komisijos nuostatų
30 punktą, Komisija svarsto ir tvirtina metinį diplomatų rotacijos planą. Jeigu
diplomatas motyvuotu raštišku prašymu atsisako eiti patvirtintas rotacijos
plane pareigas ministerijoje ar atstovybėje likus daugiau kaip 4 mėnesiams iki
rotacijos laikotarpio pradžios, Personalo departamentas, esant galimybei, siūlo
eiti kitas pareigas, o jų nesant, Komisija gali rekomenduoti atidėti diplomato
rotaciją (Komisijos nuostatų 36 p.). Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir
VTĮ) 4 straipsnio 2 dalis nurodo konkrečius šio įstatymo straipsnius, kurie
taikomi statutiniams valstybės tarnautojams ir nustato, kad kitos šio Įstatymo
nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso
nereglamentuoja statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas. Remiantis
Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, karjeros valstybės
tarnautojas arba statutinis valstybės tarnautojas jo rašytiniu sutikimu gali būti
perkeltas į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse,
konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat
dirbti į specialiąsias misijas. Šio įstatymo 19 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad
karjeros valstybės tarnautojų arba statutinių valstybės tarnautojų perkėlimo
į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas ir atšaukimo iš šių pareigų tvarką,
socialinių garantijų tarnybos užsienyje metu ypatumus nustato įstatymai ir kiti
teisės aktai. Teismas, sistemiškai analizuodamas minėtas teisės normas, padarė
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išvadą, kad galutinį sprendimą dėl diplomato paskyrimo į Lietuvos Respublikos
diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą priima Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministras. Komisijos teikiamos išvados yra tik rekomendacinio
pobūdžio, jos nesaisto ministro priimant atitinkamą sprendimą dėl diplomato
pasiuntimo darbui į užsienį, nes Nuostatuose ir DTĮ aiškiai yra įtvirtinta, kad
ministras skiria ir atšaukia diplomatus iš Lietuvos Respublikos diplomatinių
atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir
specialiųjų misijų. Įstatymų leidėjas Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio
6 dalyje aiškiai yra nurodęs, kad karjeros valstybės tarnautojų arba statutinių
valstybės tarnautojų perkėlimo į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas ir
atšaukimo iš šių pareigų tvarką, socialinių garantijų tarnybos užsienyje metu
ypatumus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Diplomatinės tarnybos įstatymas
Valstybės tarnybos įstatymo atžvilgiu yra specialioji teisės norma, kurioje
nustatyta, kad Valstybės tarnybos įstatymas, darbo santykius ir socialines
garantijas nustatantys įstatymai bei kiti teisės aktai diplomatams taikomi
tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nenustato šis įstatymas. Valstybės
tarnybos įstatymas yra bendroji teisės norma. Teismas, vadovaudamasis teisės
normų kolizijos taisyklėmis, nustatė, kad ginčo atveju yra taikytina specialioji
teisės norma, t. y. DTĮ ir su jo įgyvendinimu susiję teisės aktai. DTĮ 24
straipsnio 1 dalyje nenumatyta, kad yra būtinas diplomato sutikimas paskiriant
jį dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, Taigi
įstatymų leidėjas šioje teisės normoje nėra įtvirtinęs jokio teisinio imperatyvo.
Teismas pabrėžė, kad pagrindiniai nesutikimo su Įsakymu motyvai
yra susiję su pareiškėjos kvalifikacijos vertinimu, t. y. pareiškėja neigė savo
kvalifikaciją ir nurodė, kad negali eiti Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Kaliningrade trečiosios sekretorės pareigų, nes jos rusų kalbos
žinių lygis yra nepakankamas, bei asmenines aplinkybes, susijusias su jos tėvo
tremtimi. Teismas pažymėjo, kad jis negali įvertinti pareiškėjos kvalifikacijos,
nes tokia teisė suteikta Komisijai ir teismas jos negali pakeisti. Be to, nurodytus
pareiškėjos argumentus, t. y. kad ji nemoka rusų kalbos, paneigia byloje esantys
rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad pareiškėja Pretendento į diplomatinę
tarnybą anketoje nurodė, kad ji moka anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbas
bei kad nėra jokių priežasčių, kurios galėtų apsunkinti jos darbą užsienyje.
Užsienio kalbų mokėjimo kortelėje (2005 m. sausio 28 d.) rusų kalbos
mokėjimą penkių balų sistemoje įvertino: klausa – 5, kalba – 4; skaitymas – 4,
rašymas – 2, o Užsienio kalbų mokėjimo kortelėje (2005 m. gruodžio 21 d.)
rusų kalbos mokėjimą penkių balų sistemoje įvertino: klausa – 4, kalba – 4;
skaitymas – 4, rašymas – 2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
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asmens kortelėje M. V. nurodė, kad ji moka rusų kalbą. Darbuotojo anketa
tvirtina, kad pareiškėja rusų kalbą moka „gerai“. Iš pareiškėjos gyvenimo
aprašymo matyti, kad ji rusiškai kalba ir skaito laisvai, rašo patenkinamai.
Atsižvelgęs į išdėstytą, teismas padarė išvadą, kad skundžiamas Įsakymas yra
teisėtas ir pagrįstas, jį priimant nebuvo pažeistos pagrindinės procedūros, jis
savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Teismas pažymėjo,
kad jokiame teisės akte nėra numatyta asmens teisė pačiam nustatyti savo
kvalifikaciją, nes tai atlieka atitinkamos institucijos, kurioms įstatymai tokią
teisę suteikia. Taip pat teisės aktuose nėra nustatyta asmeniui galimybės
nurodyti asmeniui, skiriančiam ir atleidžiančiam jį į pareigas, kur asmuo turėtų
būti paskirtas dirbti ir į kokias pareigas.
III.
Pareiškėja M. V. apeliaciniu skundu (II t., b. l. 96−107) prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – panaikinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. D-30 ir grąžinti ją į Valstybinio ir
diplomatinio protokolo departamento Darbo su diplomatiniu korpusu skyriaus
atašė pareigas. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame
skunde nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir
savo nesutikimą grindžia šiais argumentais:
1. Teismas neteisingai nustatė koliziją tarp Valstybės tarnybos įstatymo
19 straipsnio 1 dalies ir Diplomatinės tarnybos įstatymo 24 straipsnio 1
dalies. Paaiškina, kad šios teisės normos viena kitai neprieštarauja, nes DTĮ 24
straipsnis, nustatantis diplomatų rotacijos principą, neįtvirtina, kad skiriant
diplomatą į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje nėra
reikalingas jo rašytinis sutikimas, o Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnis
rotacijos principą papildo reikalavimu, kad turi būti rašytinis diplomato
sutikimas būti paskirtu į tam tikras diplomatines pareigas. Remiantis DTĮ
1 straipsnio 2 dalimi, VTĮ 19 straipsnis yra viena iš sudėtinių Lietuvos
Respublikos diplomatinės tarnybos teisinio pagrindo dalių, o pagal VTĮ 4
straipsnio 2 dalį šio įstatymo 19 straipsnis visiems statutiniams valstybės
tarnautojams yra taikomas be išlygų. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2005 m. birželio 1 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. A7-433/2005 yra pasisakęs, kad pagal rotacijos principą dirbantį
diplomatą grąžinant į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje DTĮ 25 straipsnio
1 dalies pagrindu reikalingas paties diplomato sutikimas, perkėlimas be
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sutikimo yra DTĮ 25 straipsnio 1 dalies numatytų reikalavimų pažeidimas.
Teismas pripažino, kad įstatymuose reglamentuojamo diplomatui taikomo
rotacijos principo įgyvendinimo tvarką nustato Komisijos nuostatai. Teigia,
kad vadovaujantis protingumo principu, tarp diplomato skyrimo į pareigas
Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir į pareigas Užsienio reikalų
ministerijoje negali būti esminių skirtumų.
2. Teismas, aiškindamas DTĮ 24 straipsnio 1 dalį, kaip besąlygišką
ministro teisę skirti diplomatus į pareigas, neatsižvelgiant į diplomato
išreiškiamą valią, nesivadovavo protingumo ir teisingumo principais, nes
galimybė skirti diplomatą į pareigas neatsižvelgiant į jo valią suponuoja
priverstinio darbo įteisinimą. Mano, kad DTĮ 24 straipsnis turi būti
aiškinamas kaip ministro kompetencija, neveikiant priešingai diplomato
valiai, paskirti jį į pareigas ministerijoje ar atstovybėje. Nurodo, kad įstatymų
leidėjas VTĮ 4 straipsnio 2 dalyje aiškiai pasisakė, kurios įstatymo normos
statutiniams tarnautojams taikomos be išlygų ir kurios tiek, kiek jų statuso
nereglamentuoja statutai ir Diplomatinės tarnybos įstatymas. Įrašydamas, kad
VTĮ 19 straipsnio 1 dalis visiems statutiniams tarnautojams taikoma be išlygų,
įstatymų leidėjas aiškiai nurodė, kad ši teisinė norma, t. y. rašytinio sutikimo
imperatyvas, yra taikoma ir pagal Diplomatinės tarnybos įstatymą dirbantiems
statutiniams valstybės tarnautojams, taigi diplomatams, ypač kai būtent šie
statutiniai valstybės tarnautojai ir yra skiriami į pareigas Lietuvos Respublikos
diplomatinėse atstovybėse.
3. Teismas neteisingai nustatė kilusio ginčo dalyką, nurodydamas,
kad tarnybinis ginčas kilo tik dėl skundžiamo Įsakymo teisėtumo ir nurodė,
kad ginčas byloje kilo ir dėl atsakovo neveikimo pagal nustatytus teisės aktų
reikalavimus. Paaiškino, kad Nuostatų 36 punktas nustato, jog diplomatui,
nesutikus su pirma Komisijos rekomendacija, jam siūlomos kitos pareigos
Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, tačiau Komisija nesvarstė
jos 2008 m. spalio 15 d. prašymo neskirti jos į konsulines pareigas Lietuvos
Respublikos Generaliniame konsulate ir nesiūlė užimti kitų pareigų. Tokiu
būdu Komisija neveikė pagal teisės aktų reikalavimus. Pabrėžia, kad atsakovo
teisė parinkti ir siūlyti konkrečias pareigas nepaneigia darbuotojo teisės
nesutikti su paskyrimu į šias pareigas ir nesuponuoja darbuotojo pareigos
dirbti prievarta. Nurodo, kad teismas turėjo išnagrinėti, ar jos kvalifikacija
buvo tinkama užimti konsulines pareigas Lietuvos Respublikos Generaliniame
konsulate, t. y. ar Komisijos neveikimas buvo pagrįstas.
4. Teismas netyrė ir nevertino pareiškėjos skundo pirmosios instancijos
teismui argumentų, kad ji buvo paskirta į neteisėtai sukurtą pareigybę. Nurodo,
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kad trečiojo sekretoriaus pareigybė Lietuvos Respublikos Generaliniame
konsulate buvo įsteigta neteisėtai, nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų,
todėl jos paskyrimas į trečiosios sekretorės pareigas Lietuvos Respublikos
Generaliniame konsulate Kaliningrade negali būti laikomas teisėtu.
5. Teismas neišnagrinėjo visų paskyrimo į trečiosios sekretorės pareigas
Lietuvos Respublikos Generaliniame konsulate Kaliningrade aplinkybių.
Teismas neatsižvelgė ir nevertino, kad ministro atsakymas į jos prašymą
neskirti į minėtas pareigas buvo be motyvų, pagrįstas tik bendro pobūdžio
frazėmis, tai, pareiškėjos manymu, rodė ministro abejingumą nelygiaverčiam
asmenų traktavimui ministerijoje ir neatsižvelgimą į asmens valią. Nurodė,
kad tai prieštarauja VTĮ 19 straipsnio 1 daliai, Nuostatų 36 punktui, Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 3 daliai ir Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4 straipsniui.
6. Teismas netyrė jos skundo argumentų dėl trečiosios sekretorės
ir konsulo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade
pareigybių aprašymų santykio, kuriuo buvo grindžiami atsakovo veiksmai
paskirti ją į pareigas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pažymėjo, kad trečiosios sekretorės pareigybės aprašyme nustatytas kriterijus
mokėti rusų kalbą A1 lygiu, o viena iš šios pareigybės funkcijų yra atlikti
notarinius veiksmus. Teigė, kad remiantis protingumo principu, A1 lygiu
rusų kalbą mokantis asmuo negalėtų tinkamai atlikti notarinių veiksmų ar
kitų funkcijų, nurodytų pareigybės aprašyme. Nurodė, kad pagal Komisijos
2008 m. spalio 3 d. rekomendaciją buvo nuspręsta ją perkelti į konsulo
pareigas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade,
todėl mano, kad ji turėjo atitikti konsulo pareigybės aprašyme keliamus
specialiuosius reikalavimus (mokėti rusų kalbą). Darė išvadą, kad skiriant ją
į naują pareigybę, pareigybės aprašymas buvo priderintas prie jos turimos
kvalifikacijos ir tokiu būdu pažeista VTĮ 19 straipsnio 5 dalis.
7. Teismas netyrė, kad byloje nebuvo pateikti rašytiniai ir objektyvūs
kompetentingų institucijų išduoti įrodymai apie pareiškėjos rusų kalbos
mokėjimą. Pabrėžė, kad teismas vertino jos pačios subjektyviai įvertintą
rusų kalbos mokėjimą, pateiktą įsidarbinimo ministerijoje metu. Teismas
nevertino 2009 m. liepos 28 d. teismo posėdžio metu duotų jos paaiškinimų,
kad Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos asmens kortelę pildė
ne ji, o Personalo departamento darbuotojai (tai matyti iš rašysenos), su šia
kortele ji niekada nebuvo supažindinta, kortelė nebuvo atnaujinama. Be to,
teismas nenagrinėjo, kad atsakovas nepateikė vėlesnių nei 2005 m. užsienio
kalbų mokėjimo kortelių. Mano, kad atsakovas turėjo įrodyti, jog pareiškėjos
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kvalifikacija buvo tinkama eiti minėtas pareigas. Teigia, kad teismas pažeidė
įrodymų vertinimo taisykles, nesivadovavo teisingumo ir protingumo
kriterijais, nes įrodomąją reikšmę suteikė nesamiems duomenims, kurių
įrodomąją vertę pats vėliau paneigė. Tinkamai neištyręs visų įrodymų ir bylos
aplinkybių, teismas padarė procesinių teisės normų pažeidimą.
8. Pareiškėjos patikslintame skunde keliamus reikalavimus išskyrus
į atskiras bylas, byla tapo nenuosekli ir nebuvo iš esmės atskleisti keliami
reikalavimai, t. y. buvo nenagrinėtos diskriminacinės aplinkybės socialinės
padėties pagrindu perkeliant ją į Lietuvos Respublikos Generalinį Konsulatą
Kaliningrade. Nurodo, kad atsakovas vykdė neskaidrią atranką į rotacines
pareigas ir teismas privalėjo nustatyti, ar tokiu būdu nebuvo pažeistos jos
teisės, išsireikalauti prašomus įrodymus bei perkelti įrodinėjimo naštą
atsakovui.
9. Teismas pažeidė teisingumo principą, nes teisės normos buvo
pritaikytos tik atsakovo naudai, o jos teisėti interesai buvo paneigti. Nurodo,
kad teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareikštus reikalavimus.
Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepimu
(II t., b. l. 110−113) prašo atmesti pareiškėjos M. V. apeliacinį skundą ir palikti
nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Nurodo,
kad šioje byloje buvo sprendžiamas ginčas tik dėl užsienio reikalų ministro
2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D-30 teisėtumo, t. y. ar priimant įsakymą
buvo pažeista teisės aktais nustatyta diplomatui taikomo rotacijos principo
įgyvendinimo tvarka ir sąlygos, ir teigia, kad pirmosios instancijos teismo
sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsiliepime pateikia šiuos argumentus:
1. Apeliaciniame skunde pareiškėja nepagrįstai plečiamai aiškina
Diplomatinės tarnybos įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės
aktų, reglamentuojančių diplomatinės tarnybos veiklą, nuostatas. Sutinka su
pirmosios instancijos teismo išaiškinimu, kad Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos nuostatose įtvirtinta specialioji užsienio reikalų ministro
kompetencija, pagal kurią užsienio reikalų ministras yra asmeniškai atsakingas
už diplomatinio korpuso formavimą.
2. Pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas
nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. birželio 1 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-433/2005 suformuotos teisminės
praktikos. Paaiškina, kad šioje nutartyje pateiktais išaiškinimais vadovautis
negalima, nes nesutampa šios ir nagrinėjamos bylos aplinkybės, t. y. pareiškėjos
nurodytoje byloje buvo pasisakyta dėl diplomato skyrimo į pareigas Lietuvos
Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje.
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3. Pareiškėja savo skunde pirmosios instancijos teismui ir apeliaciniame
skunde netinkamai aiškina Komisijos teises ir pareigas, jos veiklą
reglamentuojančių nuostatų turinį ir prasmę. Nurodo, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nėra pagrindo teigti, jog Komisija
netinkamai įvertino pareiškėjos kvalifikaciją.
4. Kiti apeliacinio skundo argumentai, kurių, pareiškėjos nuomone,
neįvertino teismas, nesusiję su šios bylos nagrinėjimo objektu ir neturi įtakos
skundžiamo įsakymo pripažinimui teisėtu ar neteisėtu.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos paskyrimo į trečiosios
sekretorės pareigas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade
teisėtumo, todėl byloje analizuotinos diplomatams taikomo rotacijos principo
įgyvendinimo sąlygos.
Pareiškėja apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas
neteisingai vertino Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio ir Diplomatinės
tarnybos įstatymo 24 straipsnio santykį. Nurodo, kad DTĮ 24 straipsnis negali
būti aiškinamas lingvistiškai, neatsižvelgiant į teisės aktų sistemą – VTĮ
19 straipsnio 1 dalį, Diplomatų atestacijos komisijos nuostatų 36 punktą,
Konstitucijos 48 straipsnio 3 dalį bei prigimtines žmogaus teises. DTĮ 24
straipsnis turi būti aiškinamas kaip užsienio reikalų ministro kompetencija,
neveikiant priešingai diplomato valiai, paskirti jį į pareigas Užsienio reikalų
ministerijoje ar atstovybėje.
Dėl Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio ir Diplomatinės tarnybos
įstatymo 24 straipsnio santykio
Visų pirma, siekiant išsiaiškinti Valstybės tarnybos įstatymo ir
Diplomatinės tarnybos įstatymo nuostatų santykį, būtina ne tik lingvistiškai
išanalizuoti ginčijamas teisės normas, tačiau ir atsižvelgti į valstybės tarnybos
sistemą, jos struktūrą, valstybės tarnybos teisinių santykių ypatybes bei
valstybės tarnyboje taikomus teisės principus.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarime pažymėjo, kad „valstybė savo funkcijas vykdo per atitinkamų
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institucijų sistemą, apimančią visų pirma valstybės institucijas. <...> Valstybės
institucijų įvairovę, jų teisinį statusą ir įgaliojimus lemia valstybės vykdomų
funkcijų įvairovė, visuomenės bendrųjų reikalų tvarkymo ypatumai, valstybės
organizacinės ir finansinės galimybės, tam tikru visuomenės gyvenimo
ir valstybės raidos laikotarpiu vykdomos politikos turinys, tikslingumas,
valstybės tarptautiniai įsipareigojimai, kiti veiksniai. <...> Vienas iš valstybės
tarnybos konstitucinės sampratos elementų, kartu ir reikalavimų, kurių
privalu paisyti organizuojant valstybės tarnybą ir reguliuojant valstybės
tarnybos santykius, yra valstybės tarnybos sistemos vieningumas. Atsižvelgiant
į valstybės funkcijų, įgyvendinamų per atitinkamas institucijas, įvairovę,
valstybės tarnybos sistemos vieningumas nepaneigia galimybės tam
tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai. <...> Toks
diferencijavimas galimas atsižvelgiant į tai, kad pagal Konstituciją būtina
užtikrinti veiksmingą valstybės funkcijų vykdymą, garantuoti viešąjį interesą.
Valstybės tarnybos santykių diferencijuotas teisinis reguliavimas grindžiamas
valstybės (savivaldybių) institucijų bei jų vykdomų funkcijų ypatumais, šių
institucijų vieta visų institucijų, per kurias vykdomos valstybės funkcijos,
sistemoje, joms nustatytais įgaliojimais, atitinkamiems valstybės tarnautojams
būtinomis profesinėmis savybėmis, kitais svarbiais veiksniais. Diferencijuoto
valstybės tarnybos santykių reguliavimo pagrindu gali būti įvairūs kriterijai:
valstybės funkcijos, vykdomos per atitinkamą valstybės (savivaldybių)
instituciją, institucijos kompetencija, veiklos mastas, dydis, veiklos teritorija ir
t. t.“
Pagal VTĮ 6 straipsnį valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į: 1)
karjeros; 2) politinio (asmeninio) pasitikėjimo; 3) įstaigų vadovų; 4) statutinių.
Statutinis valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, kurio tarnybą
reglamentuoja įstatymo patvirtintas statutas arba Diplomatinės tarnybos
įstatymas, nustatantys specialias priėmimo į valstybės tarnybą, tarnybos
atlikimo, atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sąlygas, ir (ar)
turintis viešojo administravimo įgaliojimus jam nepavaldžių asmenų atžvilgiu
(VTĮ 2 str. 6 d.).
Vadinasi, statutiniai valstybės tarnautojai kaip atskira valstybės
tarnautojų pareigybė dar gali būti diferencijuojami pagal tai, koks teisės aktas
reglamentuoja jų tarnybą inter alia jiems taikomas specialias tarnybos atlikimo,
atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sąlygas, kurias lemia jų
atliekamos funkcijos ir vieta valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose (pvz.,
Krašto apsaugos sistemos statutiniai valstybės tarnautojai; Vidaus reikalų
ministerijai pavaldžių įstaigų statutiniai valstybės tarnautojai; muitinės įstaigų
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statutiniai valstybės tarnautojai; Specialiųjų tyrimų tarnybos statutiniai
valstybės tarnautojai ir kt).
Diplomatinės tarnybos įstatymas nustato Lietuvos Respublikos
diplomatinės tarnybos formavimo ir funkcionavimo teisinius pagrindus,
diplomatų ir jų šeimos narių teisinę padėtį ir socialines garantijas. Vadinasi,
įstatymų leidėjui priėmus Diplomatinės tarnybos įstatymą, kartu buvo
įtvirtinta atskira statutinių valstybės tarnautojų grupė – tarnautojai, atliekantys
diplomatinę tarnybą.
DTĮ 2 straipsnio 1 dalis numato, kad Lietuvos Respublikos diplomatinė
tarnyba yra valstybės tarnybos dalis, kuri per Lietuvos Respublikos
diplomatinės tarnybos institucijas įgyvendina ir vykdo Respublikos
Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytą užsienio politiką. Konstitucijos 135 straipsnyje nurodyta, kad
Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai
pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies
saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves,
prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo.
Vadovaujantis DTĮ 2 straipsnio 2 dalimi, galiojusia ginčijamo įsakymo
priėmimo dieną (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2520 redakcija) –
Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba yra vientisa. Ją sudaro Užsienio
reikalų ministerijoje bei Užsienio reikalų ministerijai atskaitingose Lietuvos
Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, Lietuvos
Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose,
specialiosiose misijose, Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo
kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose, kitose valstybės
institucijose ar įstaigose bei derybų grupėse ir derybų delegacijose dirbantys
diplomatai.
Tad konstatuotina, kad diplomatinė tarnyba neatsiejamai susijusi su
nustatytos užsienio politikos įgyvendinimu per atitinkamose institucijose
dirbančius diplomatus. Taigi diplomatų tarnyba yra neatsiejama nuo itin
reikšmingos valstybės politikos dalies, galinčios sukelti teisinius padarinius ne
tik valstybės viduje, bet ir kitose užsienio valstybėse.
Tarptautiniuose teisiniuose santykiuose valstybė veikia kaip vieninga
politinė organizacija, turinti tarptautinį teisinį subjektiškumą, kuris yra
nedalomas. Kitaip tariant, pati valstybė realizuoja savo suverenias teises,
kurios, be kita ko, pasireiškia ir diplomatinių bei konsulinių santykių srityje
– juos užmezgant, palaikant ar nutraukiant. Tačiau valstybė tarptautiniuose
santykiuose dalyvauja per savo institucijas ir jų pareigūnus, kurie pagal
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nacionalinę teisę turi kompetenciją arba įgaliojimus atstovauti valstybei. Šios
institucijos ir pareigūnai savo funkcijas atlieka ne tik valstybės teritorijoje, bet
ir už jos ribų. Šios veiklos teisinės pasekmės pasireiškia ne tik atstovaujamosios,
bet ir kitų tarptautinės teisės subjektų atžvilgiu. Valstybės užsienio santykių
institucijos veikdamos užsienyje atstovauja valstybei oficialiuose santykiuose su
kitomis valstybėmis bei kitais tarptautinės teisės subjektais, ir visi jų veiksmai
laikomi atstovaujamosios valstybės veiksmais. Šios institucijos ir pareigūnai
užtikrina valstybės, jos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir teisėtų interesų
gynimą užsienyje bei vykdo valstybės užsienio politiką tarptautinės teisės
nustatytomis formomis ir būdais.
Atsižvelgiant į tai, diplomatams keliami ir taikomi specialūs reikalavimai
(pvz., privilegijos, imunitetai). Atlikdamas diplomatinę tarnybą, tarnautojas
privalo būti visiškai lojalus Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai,
kiekvienas tokio asmens veikimas ar neveikimas yra vertintinas kaip valstybės
veikimas ar neveikimas. Be kita ko, diplomatų tarnyba yra paremta ne tik
nacionalinės teisės nuostatomis, bet ir visuotinai pripažintais tarptautinės
teisės principais ir normomis. Diplomatai, įgyvendindami nustatytą užsienio
politiką, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos
kūrimo. Toks šios valstybės tarnautojų grupės specifiškumas neleidžia jos
vertinti visiškai analogiškai kitoms valstybės tarnautojų kategorijoms ar
net pačių statutinių valstybės tarnautojų grupėms, o lemia diferencijuotą
nuo minėtų grupių reglamentavimo būtinumą, kurį įstatymų leidėjas ir
įgyvendino priimdamas Diplomatinės tarnybos įstatymą. Taigi įstatymų
leidėjas, priimdamas lex specialis – Diplomatinės tarnybos įstatymą, pripažino
diplomatinės tarnybos specifiką ir būtiną teisinio reguliavimo skirtingumą.
Bendruosius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo
statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės
tarnybos valdymo teisinius pagrindus reglamentuojantis Valstybės tarnybos
įstatymas ginčijamo įsakymo priėmimo metu įtvirtino kolizinę taisyklę (VTĮ
4 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI‑53
redakcija): „Statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo 15 straipsnis,
16 straipsnio 4 ir 6 dalys, 16-1 straipsnis, 17 straipsnis, 18-1 straipsnis, 19
straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnio 5 ir 6 dalys, 31 straipsnis, 31-1 straipsnis,
32 straipsnis, 33 straipsnis, 39 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 5 dalies 9
punktas ir šio Įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų. Kitos šio Įstatymo
nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso
nereglamentuoja statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas.“
Tačiau Diplomatinės tarnybos įstatymo 1 straipsnio 2 dalis
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(2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2520 redakcija) taip pat apibrėžė šio
įstatymo santykį su kitais teisės aktais: „Lietuvos Respublikos diplomatinės
tarnybos teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, šis įstatymas, Lietuvos Respublikos
konsulinis statutas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos
tarptautinės sutartys, tarp jų 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių
santykių, kiti teisės aktai. Valstybės tarnybos įstatymas, darbo santykius ir
socialines garantijas nustatantys įstatymai bei kiti teisės aktai diplomatams
taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nenustato šis įstatymas.“
Teisėjų kolegija, laikydama Diplomatinės tarnybos įstatymą specialiuoju
įstatymu Valstybės tarnybos įstatymo atžvilgiu, ir atsižvelgdama į aukščiau
apibrėžtą diplomatų išskirtinumą kitų valstybės tarnautojų atžvilgiu, daro
išvadą, kad šioje byloje reikia vadovautis Diplomatinės tarnybos įstatyme
įtvirtinta kolizine taisykle. Taigi teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje
spręsdama ginčą pirmiausia vadovaujasi Diplomatinės tarnybos įstatyme
įtvirtintomis diplomatų rotacijos principo taikymo nuostatomis ir vertina jų
taikymo sąlygas. Tik nustačius, kad atitinkamo su diplomatų statusu susijusio
klausimo Diplomatinės tarnybos įstatymas nereglamentuoja, būtų galima
analizuoti atitinkamas Valstybės tarnybos įstatymo normas.
Dėl rotacijos principo taikymo sąlygų
Vieną pagrindinių diplomatinėje tarnyboje taikomų principų, tai
yra rotacijos taisyklę, įtvirtina DTĮ 24 straipsnis. Šios straipsnio 1 dalyje,
galiojusioje ginčijamo įsakymo priėmimo metu (1998 m. gruodžio 29 d.
įstatymo Nr. VIII-1012 redakcija) buvo nustatyta, kad diplomatų darbui
taikomas rotacijos principas: priimtas į Lietuvos Respublikos diplomatinę
tarnybą diplomatas Užsienio reikalų ministerijoje paprastai dirba 3 metus
(į šį laikotarpį įskaičiuojamas parengiamasis laikotarpis); vėliau diplomatas
paprastai 3 metams užsienio reikalų ministro įsakymu paskiriamas dirbti į
Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, iš kurios
užsienio reikalų ministro įsakymu grąžintas į Užsienio reikalų ministeriją
(ar paskirtas dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar
konsulinę įstaigą kitoje užsienio valstybėje) joje vėl paprastai dirba 3 metus
iki kito paskyrimo. Ši rotacijos taisyklė netaikoma Lietuvos Respublikos
diplomatiniams atstovams.
Šis rotacijos principas atskleidžia diplomatinės tarnybos esmę –
diplomatas nėra siejamas su konkrečia užsienio valstybe, kurioje atlieka
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terminuotą tarnybą, o tarnauja Lietuvos valstybei visą savo tarnybos laikotarpį
inter alia yra lojalus tik Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai visą
diplomatinės tarnybos laiką. Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarime pažymėjo, jog Konstitucija netoleruoja tokių situacijų, kai kuri
nors valstybės tarnybos sistemos grandis, kuri nors valstybės ar savivaldybės
institucija arba atskiri valstybės tarnautojai veikia priešingai Lietuvos valstybės
interesams ar pažeidžia Lietuvos valstybės konstitucinę tvarką. Taigi situacija,
kai diplomatas savo asmeninius interesus (pvz., karjeros galimybes, asmeninius
norus) vertina aukščiau nei atliekamą diplomatinę tarnybą, nėra konstituciškai
pagrįsta. Diplomatas turi veikti paklusdamas Konstitucijai ir teisei, taigi ir
laikydamasis Diplomatinės tarnybos įstatymo 24 straipsnyje nustatyto rotacijos
principo.
Įgyvendindama Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje numatytą teisę
lygiomis sąlygomis su kitais piliečiais stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę
tarnybą, kuri yra neatsiejamai susijusi su Konstitucijos 48 straipsnio 1
dalyje įtvirtinta kiekvieno žmogaus teise laisvai pasirinkti darbą, pareiškėja
sudarė diplomato tarnybos sutartį (I t., b. l. 79). Šia laisva valia sudaryta
sutartimi pareiškėja įsipareigojo vykdyti diplomato pareigas, taip pat paklusti
toms pareigoms vykdyti nustatytai tvarkai. Atsižvelgiant į tai, atmestini
pareiškėjos teiginiai dėl vienos iš diplomato pareigos, tai yra rotacijos
principo įgyvendinimo sąsajų su priverčiamuoju darbu. Pastebėtina, kad
tiek pagal Valstybės tarnybos įstatymą, tiek pagal Darbo kodeksą tarnautojas
(darbuotojas) atitinkamais atvejais gali būti atleidžiamas iš pareigų,
jei nesutinka eiti jam siūlomų kitų pareigų. Tad negali būti vertinama
priverčiamuoju darbu tokia situacija, kai laikantis teisės aktuose nustatytų
sąlygų, asmens pareigybė panaikinama ir jam nustatyta tvarka yra siūloma
užimti kitą (laisvą) pareigybę, tačiau jis savo laisva valia nesutinka ją užimti.
Be to, byloje nėra duomenų, kad pareiškėja buvo verčiama dirbti naudojant
prieš ją fizinę ar psichinę prievartą. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje
perkėlimas į kitą (mažiau naudingą) darbą netraktuojamas kaip privalomasis
darbas (žr. 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimą dėl priimtinumo byloje Antonov
prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 38020/03).
Kaip minėta, rotacijos principo taikymą detalizuoja DTĮ 24 ir 25
straipsniai. Nė viename iš jų expressis verbis ginčijamo įsakymo priėmimo
metu nebuvo numatytas įpareigojimas gauti diplomato sutikimą, jį rotacijos
pagrindu perkeliant iš Užsienio reikalų ministerijos į diplomatinę atstovybę
ar konsulinę įstaigą. Kita vertus, teisėjų kolegija akcentuoja, jog šiuolaikinė
teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir įstatymo raidės skyrimu, pripažįstant
431

I. Administracinių teismų praktika

teisę fundamentalesniu dalyku negu expressis verbis išreikšta įstatymo leidėjo
valia. Teisinga, o ne vien formali teisė, apima ir teisės principus bei atitinkamu
teisiniu reglamentavimu siekiamus tikslus.
DTĮ 25 straipsnio 3 dalis (1998 m. gruodžio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1012
redakcija) numatė, jog paskyrimas dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar grąžinimas į darbą Užsienio reikalų
ministerijoje įforminamas užsienio reikalų ministro įsakymu. Diplomato
tarnybos sutartyje padaromi įrašai apie sutarties pakeitimą. Vadinasi, DTĮ 25
straipsnis reguliuoja ne tik diplomato perkėlimą į pareigas Užsienio reikalų
ministerijoje, bet ir paskyrimą dirbti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje
įstaigoje. Iš to seka, kad įstatymų leidėjui expressis verbis nenumačius
būtinybės gauti diplomato sutikimo jį perkeliant į diplomatines atstovybes ar
konsulines įstaigas, specialus Diplomatinės tarnybos įstatymas šiuos santykius
sureguliuoja taip, kad besąlygiškai nereikalauja diplomato sutikimo prieš
užsienio reikalų ministrui priimant įsakymą dėl jo paskyrimo dirbti Lietuvos
Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Taip pat
pastebėtina, kad asmens sutikimo būtinumas galėtų užkirsti kelią rotacijos
principo taikymui, kadangi tuomet susiklostytų situacija, jog skiriamas
asmuo apskritai galėtų atsisakyti vykti į užsienio valstybę, pats nurodytų ir
išsirinktų pareigas į kurias jis būtų paskiriamas. Tokia situacija, teisėjų kolegijos
vertinimu, diplomatinėje tarnyboje teisiniu požiūriu būtų netoleruotina.
Kita vertus, valstybės tarnautojams negali būti duodami neteisėti
pavedimai ar nurodymai, valstybės tarnautojai negali tokių pavedimų ar
nurodymų vykdyti ar būti kitaip verčiami jiems paklusti. Pažymėtina, kad
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.).
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, šioje byloje būtina išsiaiškinti: 1) ar
užsienio reikalų ministras turėjo teisinį pagrindą priimti ginčijamą įsakymą,
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ir 2) ar priimant ginčijamą įsakymą nebuvo pažeistos esminės procedūrinės
taisyklės.
Minėta, kad Diplomatinės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3
dalis nustatė, jog paskyrimas dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar grąžinimas į darbą Užsienio reikalų
ministerijoje įforminamas užsienio reikalų ministro įsakymu. Taigi užsienio
reikalų ministras turėjo tam tikrą diskreciją spręsti dėl diplomato rotacijos.
Diplomatinės tarnybos įstatymas neišskiria jokių kriterijų, į kuriuos
atsižvelgdamas, užsienio reikalų ministras asmenį paskiria į tam tikrą
konsulinę įstaigą ar diplomatinę atstovybę. Todėl užsienio reikalų ministras
turėjo santykinai plačią diskreciją, kuri, vadovaujantis Diplomatinės tarnybos
įstatymu, nebuvo suteikta jokiam kitam valdžios subjektui – užsienio reikalų
ministras buvo asmeniškai atsakingas už diplomatinio korpuso formavimą.
Kita vertus, užsienio reikalų ministras yra valstybės pareigūnas,
saistomas, be kita ko, bendraisiais teisės (draudimo diskriminuoti, asmenų
lygybės prieš įstatymą ir kt.) bei gero administravimo principais (objektyvumo,
proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo priimant
atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kt.). Taigi minėta užsienio reikalų
ministro diskrecijos laisvė nebuvo absoliuti. Apskritai kiekvienas valdžios
institucijos sprendimas turi būti tinkamai motyvuojamas, grindžiamas
nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. Šie teisiniai
imperatyvai saistė ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą, kartu
užtikrindami ir aiškų, skaidrų bei pagrįstą rotacijos principo įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija turi vertinti, ar atsakovo įgyvendinta
teisė atitiko bendruosius teisės ir gero administravimo principus, t. y. teisės
reikalavimus.
Užsienio reikalų ministras savo diskrecijos teisę realizavo priimdamas
šioje byloje ginčijamą 2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. D-30, kuriuo
pareiškėja, įgyvendinant rotacijos principą, nuo 2009 m. birželio 15 d.
perkelta į Generalinio konsulato Kaliningrade trečiosios sekretorės pareigas.
Užtikrinant gero administravimo principus, su minėtu įsakymu bei pareigybės
aprašymu ji buvo supažindinta 2009 m. balandžio 28 d., tačiau pareiškėja
tvirtina nesutikusi eiti šių pareigų dėl nepakankamo rusų kalbos žinių lygio ir
asmeninių aplinkybių, susijusių su tėvo tremtimi.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6
dalimi, teisėjų kolegija vertina, kad išanalizuoti pareiškėjos atsisakymo motyvai
nesudaro pagrindo teigti, jog užsienio reikalų ministras, paskirdamas ją dirbti
į Generalinio konsulato Kaliningrade trečiosios sekretorės pareigas, pažeidė
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šiam atvejui taikytinus teisės reikalavimus.
Visų pirma, sutinkant su pirmosios instancijos teismo nuomone,
pažymėtina, kad pareiškėjos rusų kalbos žinių lygį parodo byloje esantys
rašytiniai įrodymai (I t., b. l. 53−55, 148−150, 56, 151, 127, 128, 134).
Atsižvelgiant į juos, Užsienio reikalų ministerija neturėjo pagrindo abejoti
pareiškėjos pateiktais duomenimis. Pareiškėja teismui taip pat nepateikė
įrodymų, paneigiančių byloje esančius duomenis. Atkreiptinas dėmesys į tai,
jog pareiškėja jau dirbo Kaliningrade (I t., b. l. 52). Jokių skundų, susijusių su
rusų kalbos vartojimu ar tarnybos atlikimu, byloje nėra pateikta. Priešingai,
vadovaujantis 2007 m. spalio 26 d. Tarnybinės veiklos parengiamuoju
laikotarpiu vertinimo anketa (I t., b. l. 30−32), kurioje buvo vertinamas ir
laikotarpis nuo 2007 m. birželio 4 d. iki 2007 m. liepos 1 d., kai pareiškėja
atliko konsulinę stažuotę Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate
Kaliningrade, ji charakterizuojama tik teigiamai: užduotis atlieka kruopščiai,
laiku ir nepriekaištingai, yra drausminga, pareiginga, gali vertinti problemų
sudėtingumą ir spręsti jas adekvačiai situacijai, turi organizacinių gebėjimų,
galima patikėti vis sudėtingesnes užduotis ir kita. Šiuo aspektu taip pat
pažymėtina, kad valstybės tarnautoją, kaip ir kitus asmenis, saisto bendrasis
sąžiningumo imperatyvas. Tačiau nėra sąžiningas ir priimtinas (bei gali
būti teisiškai neginamas) toks asmens elgesys, kai asmuo, priklausomai nuo
situacijos, keičia savo poziciją taip, kad tam tikri faktai šiam asmeniui taptų
palankūs, arba apskritai vienais atvejais nurodo vienus faktus, o kitais atvejais
jau kitus, priklausomai nuo to, kaip jam yra palankiau.
Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad apie sudarytą rotacijos planą
pareiškėja sužinojo 2008 m. spalio 3 d., jos paskyrimas buvo numatytas
2009 m. birželio 15 d. Vadinasi, pareiškėja apie savo paskyrimą sužinojo
daugiau nei prieš aštuonis mėnesius. Bylos duomenimis jai buvo nuolat
siūloma lankyti rusų kalbos kursus ir tobulinti kalbą. Valstybės tarnybos
įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 8 punktas įtvirtina kiekvieno valstybės
tarnautojo pareigą mokytis. Teisėjų kolegija vertina, kad tik valstybės
tarnautojams keliant savo kvalifikaciją, nuolat tobulėjant, gali būti užtikrinta
efektyvi ir kokybiška valstybės tarnyba. Be kita ko, atkreiptinas dėmesys, jog
italų kalbos minimalios žinios pareiškėjai, jos teigimu, nebūtų buvusi priežastis
atsisakyti paskyrimo į diplomatinę atstovybę Italijoje (I t., b. l. 2; II t., b. l.
4). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija vertina, jog su rusų kalbos mokėjimu
susijusios aplinkybės negali būti vertinamos kaip pareiškėjos atsisakymą
pateisinantis argumentas, galėjęs suvaržyti užsienio reikalų ministro teisę
priimti skundžiamą įsakymą.
434

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

Antra, argumentai dėl asmeninių aplinkybių, susijusių su tėvo tremtimi,
taip pat nesuponuoja užsienio reikalų ministro įsakymo neteisėtumo.
Pareiškėja yra įgijusi politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį (I t., b.
l. 82−91), todėl nėra pagrindo teigti, jog stodama į diplomatinę tarnybą, ji
nežinojo šioje tarnyboje galiojančio rotacijos principo, diplomatinės tarnybos
pagrindinių principų ir funkcionavimo. Pretendento į Lietuvos Respublikos
diplomatinę tarnybą anketoje, atsakydama į 23 klausimą, „ar esama priežasčių,
galinčių apsunkinti Jūsų darbą užsienyje?“, pareiškėja pateikė atsakymą
– „nėra“ (I t., b. l. 150). Be kita ko, pažymėtina, kad diplomatui taikomi
Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai, pvz.: įstatymų
viršenybės, teisėtumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už
priimtus sprendimus ir kiti. Vienas iš svarbiausių valstybės tarnautojų etikos
principų yra teisingumas: valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti
visiems gyventojams, nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų, būti teisingas
spręsdamas prašymus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis ir valdžia.
Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepime į skundą (I t., b. l. 49), užsienio reikalų
ministro 2009 m. balandžio 28 d. rašte (I t., b. l. 94) išdėstytais argumentais,
jog Lietuvos diplomatu dirbantis asmuo yra statutinis pareigūnas, jis privalo
nesavanaudiškai žvelgti į savo tarnybą, neskirstyti postų į patrauklius,
sudėtingus ir lengvus. Pažymėtina, kad pareiškėja davė priesaiką ištikimai
dirbti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
sąžiningai vykdyti diplomato pareigas, saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis (I
t., b. l. 175).
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog
pareiškėjos argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad užsienio reikalų
ministras įgyvendindamas savo diskrecijos teisę, tai yra priimdamas
2009 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. D-30 pažeidė taikytinus teisės
reikalavimus.
Vertinant užsienio reikalų ministro įsakymą procedūriniu aspektu,
pažymėtina, kad teisėjų kolegija negali sutikti su pareiškėjos argumentu, jog
Diplomatų atestacijos komisija turėdama prievolę, kylančią iš Diplomatų
atestacijos komisijos nuostatų 36 punkto, vis dėlto neveikė, tai yra Diplomatų
atestacijos komisija, anot pareiškėjos, turėjo teisę siūlyti ir kitas laisvas pareigas
arba atidėti rotaciją, tačiau to nepadarė.
DTĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Diplomatų atestacijos komisija
vertina diplomatų tarnybinę veiklą užsienio reikalų ministro nustatyta
tvarka, svarsto diplomatų kandidatūras, ar diplomatai atitinka skiriamas ar
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einamas pareigas, diplomatų siuntimo mokytis ar stažuoti užsienio valstybėse,
diplomatinių rangų suteikimo klausimus ir teikia rekomendacijas šiais
klausimais užsienio reikalų ministrui.
Diplomatų atestacijos komisijos funkcijas byloje nagrinėjamam ginčui
aktualiu laikotarpiu reglamentavo Užsienio reikalų ministerijos Diplomatų
atestacijos komisijos nuostatai, patvirtinti užsienio reikalų ministro
2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-91. Šiuose Nuostatuose buvo numatyta,
jog minėta komisija teikia rekomendacijas ministrui dėl diplomatų rotacijos ir
laikino perkėlimo (3.4 p.). Šių Nuostatų 30, 32-33, 35-38 punktai numatė:
„30. Komisija svarsto ir tvirtina metinį diplomatų rotacijos planą.
Rotacija paprastai vyksta kasmet nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.
32. Prieš du mėnesius iki metinio rotacijos plano svarstymo Personalo
departamentas Ministerijos vidiniame kompiuterių tinkle (nais‘e) paskelbia
pareigybių, į kurias numatoma rotacija, sąrašą. Sąraše nurodomos pagrindinės
pareigybei priskiriamos funkcijos.
33. Diplomatai, kuriems planuojamos rotacijos metais sueis 3 metų
rotacijos terminas, ne vėliau kaip per mėnesį nuo pareigybių, į kurias
planuojama rotacija, sąrašo paskelbimo Personalo departamentui pristato
užpildytas Diplomato rotacijos anketas.
35. Jeigu diplomatas laiku nepateikia užpildytos anketos, Komisija,
atsižvelgdama į Personalo departamento parengtą rotacijos planą, savo
nuožiūra rekomenduoja diplomatą skirti į pareigas Atstovybėje ar
Ministerijoje, kurios pagal darbo užmokesčio lygį ir kategoriją yra ne žemesnės
už tas, kurias jis ėjo iki paskyrimo.
36. Jei diplomatas motyvuotu raštišku prašymu atsisako eiti patvirtintas
rotacijos plane pareigas Ministerijoje arba Atstovybėje likus daugiau kaip 4
mėnesiams iki rotacijos laikotarpio pradžios, Personalo departamentas, esant
galimybei, siūlo eiti kitas pareigas, o jų nesant Komisija gali rekomenduoti
atidėti diplomato rotaciją.
37. Diplomatui sutikus eiti Personalo departamento siūlomas pareigas,
paskyrimui turi pritarti Komisija. Diplomatui nesutikus su dviem pasiūlymais
eiti pareigas Ministerijos administracijos padaliniuose ar Atstovybėse, Komisija
savo nuožiūra rekomenduoja ministrui skirti diplomatą į kitas pareigas
Ministerijoje ar Atstovybėje. Esant tarnybinei būtinybei arba motyvuotam
raštiškam diplomato prašymui, Komisija gali rekomenduoti atidėti diplomato
rotaciją.
38. Pirmosios rotacijos metu Komisija savo nuožiūra rekomenduoja
ministrui skirti diplomatą į pareigas Atstovybėje.“
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Iš prieš tai paminėtų teisės normų matyti, kad pirmoji rotacija
yra išimtinė, jai netaikomos visos Nuostatuose numatytos garantijos,
kurios galioja vėlesnių rotacijų metu. Šį sisteminį aiškinimą patvirtina ir
2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-106, kuriuo Nuostatų 37 punktas buvo
papildytas, nustatant, kad diplomatui nesutikus su dviem pasiūlymais eiti
pareigas Ministerijos administracijos padaliniuose ar Atstovybėse, Komisija
savo nuožiūra rekomenduoja ministrui skirti diplomatą į kitas pareigas
Ministerijoje ar Atstovybėje. Esant tarnybinei būtinybei arba motyvuotam
raštiškam diplomato prašymui, Komisija gali rekomenduoti atidėti diplomato
rotaciją. Ši nuostata netaikoma diplomato pirmosios rotacijos metu.
Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad vadovaujantis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, teismas nevertina ginčijamo
administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio
tikslingumo požiūriu, o 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.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad
diplomatų atestacijos komisija neturėjo teisinės pareigos pirmosios rotacijos
metu siūlyti pareiškėjai kitas pareigas ar rekomenduoti atidėti rotaciją. Teisėjų
kolegijos vertinimu, kitų pareigų nepasiūlymas ir rotacijos neatidėjimas
pareiškėjai diplomatinės tarnybos tvarkos ir kitų šiuo atveju taikytinų normų ir
principų nepažeidė.
Pareiškėja
apeliaciniame
skunde
taip
pat
teigė,
jog
2009 m. balandžio 28 d. ji susipažino su užsienio reikalų ministro nepatvirtintu
pareigybės aprašymu. Pabrėžtina, kad trečiosios sekretorės pareigybė
buvo įsteigta užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. D-30, pareiškėja buvo
supažindinta su minėtos pareigybės aprašymu (I t., b. l. 34). Duomenų dėl
šios pareigybės aprašymo patvirtinimo teismas neturi. Tačiau šis trūkumas
(jei jis egzistavo), teisėjų kolegijos vertinimu, neturi lemiamos reikšmės,
nes iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja buvo tinkamai supažindinta su
skiriama užimti pareigybe ir galėjo pareikšti savo poziciją dėl jos, bendravo
(susirašinėjo) su užsienio reikalų ministru dėl jos perkėlimo į Generalinį
konsulatą Kaliningrade. Jai sutikus eiti minėtas pareigas, atsakovas teisės aktų
nustatyta tvarka būtų turėjęs užtikrinti jos tarnybą pagal jai pateiktą susipažinti
pareigybės aprašymą.
Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų teisėjų kolegija
nurodo, kad jie yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neturi lemiamos reikšmės
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šiai bylai. Atsižvelgiant į prieš tai aptartas atsakovo diskrecijos ribas,
teisėjų kolegija nenustatė, kad pareiškėja buvo diskriminuojama dėl jos
socialinės padėties. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad DTĮ 24 straipsnio
1 dalis (1998 m. gruodžio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1012 redakcija) nenumatė,
jog į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą diplomatas negali būti
siunčiamas nepraėjus trejiems metams nuo jo tarnybos Užsienio reikalų
ministerijoje pradžios. Be to, nagrinėjama situacija savo faktinėmis
aplinkybėmis akivaizdžiai skiriasi nuo Vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. birželio 1 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A7-433/2005)
išspręstos administracinės bylos, todėl vadovautis toje nutartyje išdėstytomis
teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis nėra pagrindo.
Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė faktines bylos
aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pritaikė materialinės
teisės normas. Sprendime atsakė į visus pareiškėjos pareikštus pagrindinius
reikalavimus, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 86
straipsnio 3 dalies nuostata. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o
pareiškėjos apeliacinis skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjos M. V. apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.9. Dėl energetikos teisinių santykių
3.9.1. Dėl kainų dujų sektoriuje paskelbimo
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje expressis
verbis nurodyta, kad valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos
viešai, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios, jei kiti įstatymai
nenustato kitaip, ir taikomos nuo mėnesio pirmos dienos. Kaip matyti iš šios
normos turinio, joje nėra nurodytas konkretus subjektas, kuris privalo skelbti
valstybės kontroliuojamas kainas šioje normoje nurodyta tvarka. Akivaizdu,
kad aptariamos normos tikslas – užtikrinti vartotojų teisių apsaugą. Šio tikslo
požiūriu nėra jokio skirtumo, kas paskelbia konkrečias kainas – dujų įmonės ar
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Taigi Energetikos įstatymo 15
straipsnio 3 dalyje įtvirtintas imperatyvas iš anksto paskelbti konkrečias kainas
taikytinas ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kai ši institucija
savo teisės aktais nustato konkrečias kainas dujų sektoriuje.
Administracinė byla Nr. A858-1205/2010
Procesinio sprendimo kategorija 28

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams M. K. ir advokatei Vilijai Vaitkutei Pavan,
atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams Žanai
Mekšraitei ir Renatui Pociui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir Nacionalinės
dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinius skundus dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo
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administracinėje byloje pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“
ir Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos skundus
atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (trečiasis
suinteresuotas asmuo – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) dėl
nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (toliau – ir Bendrovė,
AB „Lietuvos dujos“) skundu (I t., b. l. 3–11, II t., b. l. 37–52) kreipėsi
į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliau – ir Komisija, VKEKK)
2008 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-219 (toliau – ir Nutarimas,
ginčijamas Nutarimas) ir įpareigoti Komisiją pritarti AB „Lietuvos dujos“
valdybos 2008 m. lapkričio 24 d. nustatytoms ir 2008 m. lapkričio 28 d. viešai
paskelbtoms gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir gamtinių dujų kainoms
buitiniams vartotojams nuo 2009 m. sausio 1 d.
Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ nurodė, kad atsakovas skundžiamu
Nutarimu vienašališkai nustatė gamtinių dujų perdavimo, skirstymo
kainas ir gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams, įsigaliosiančias nuo
2009 m. sausio 1 d. Bendrovė pažymėjo, kad Nutarimas yra neteisėtas ir
nepagrįstas, pažeidžia Bendrovės teises ir teisėtus interesus, todėl naikintinas.
Komisija, vienašališkai nustatydama konkrečias kainas, pažeidė aukštesnės
galios teisės aktus. Nutarimas motyvuojamas iš esmės dviem argumentais,
t. y. kad pareiškėjas, nustatydama konkrečias kainas, nesilaikė Perdavimo
ir skirstymo kainų viršutinių ribų metodikos bei Tiekimo kainų viršutinių
ribų metodikos atitinkamų punktų reikalavimų, kad Bendrovė neatsižvelgė
į Komisijos 2008 m. gruodžio 4 d. rašte nurodytus argumentus dėl iš esmės
pasikeitusių prognozuojamų makroekonominių rodiklių ir naftos produktų
kainų.
Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ akcentavo, kad Gamtinių dujų įstatymo
(toliau – ir GDĮ) 23 straipsnio 7 dalis, suteikianti teisę Komisijai vienašališkai
nustatyti konkrečias dujų kainas, nenumato nei vieno iš Nutarime nurodytų
pagrindų. Minėta teisės norma nustato baigtinį sąrašą atvejų, kada Komisija
gali vienašališkai nustatyti konkrečias kainas, tik jeigu konkrečios kainos
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viršija Komisijos nustatytas kainų viršutines ribas arba konkrečios kainos
apskaičiuotos nesilaikant jų apskaičiavimo metodikos, arba konkrečios kainos
yra klaidingos. Komisijos kompetencija dujų sektoriaus kainų reguliavime
yra labai aiškiai apibrėžta teisės aktuose. Iš Energetikos įstatymo 15 straipsnio
1 dalies ir Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio aiškiai matyti, kad Komisija
turi teisę reguliuoti kainas, tik nustatydama perdavimo, skirstymo ar tiekimo
kainų viršutines ribas. Konkrečių kainų nustatymo funkciją Komisijai įstatymo
leidėjas yra suteikęs tik išimtinais, Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 5
punkte, GDĮ 23 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais. Komisija vienašališkai
nustatė konkrečias kainas, neištaisydama tariamų pareiškėjo padarytų kainų
skaičiavimo klaidų, o paprasčiausiai pasinaudojo naujomis naftos produktų
kainų prognozėmis 2008 m. gruodžio 16 d. bei naujomis darbo užmokesčio
prognozėmis, kurias Lietuvos Respublikos finansų ministerija paskelbė tik
2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos atliktas vienašališkas konkrečių kainų
nustatymas, neturint teisės aktuose suteiktos teisės tai daryti konkrečiu
atveju, turi būti pripažintas neteisėtu, kaip viršijantis teisės aktuose nustatytas
Komisijos kompetencijos ribas ir panaikintas. Pareiškėjo nustatytos konkrečios
kainos neviršijo perdavimo ir skirstymo bei tiekimo kainų viršutinių ribų.
Pareiškėjos nustatytos kainos buvo palankios vartotojams. Konkrečios kainos
buvo apskaičiuotos pagal konkrečių kainų nustatymo metodikas. Perdavimo
ir skirstymo kainų viršutinių ribų metodikos ir Tiekimo kainų viršutinių ribų
metodikos nuostatos yra adresuojamos ne dujų įmonei, o Komisijai. Šios
metodikų nuostatos yra skirtos viršutinėms riboms nustatyti – tai Komisijos
kompetencija. Konkrečių kainų nustatymo metodikas parengia dujų įmonės,
kuriomis vadovaudamasi dujų įmonė ir nustato konkrečias kainas. Pareiškėjas
negalėjo pažeisti ir nepažeidė Komisijos nurodytų Perdavimo ir skirstymo/
tiekimo kainų viršutinių ribų metodikų nuostatų. Pareiškėjas konkrečias kainas
nustatė laikydamasi savo parengtų konkrečių kainų metodikų, kurios buvo
parengtos pagal teisės aktų reikalavimus.
Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“, nustatydamas konkrečias kainas,
atsižvelgė į teisingas darbo užmokesčio fondo augimo tendencijas, į kurias
atsižvelgti jį įpareigoja teisės aktai. Pareiškėjo gamtinių dujų perdavimo ir
skirstymo kainų skaičiavimuose įtrauktos darbo užmokesčio sąnaudos, į kurias
Komisija atkreipia dėmesį, taip pat neviršija Komisijos nustatytų bazinių
sąnaudų. Komisija, nustatydama konkrečias kainas, nepagrįstai ir neteisėtai
rėmėsi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo užmokesčio augimo
prognozėmis, nes darbo užmokesčio augimo prognozėmis Komisija turi
teisę remtis nustatydama kainų viršutines ribas, ką jinai ir padarė priimdama
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sprendimą dėl kainų viršutinių ribų. Komisija įvertino darbo užmokesčio
augimo prognozes, kurios buvo paskelbtos tik 2008 m. gruodžio 15 d., į kurias
pareiškėjas niekaip negalėjo atsižvelgti. Todėl tai negali būti laikoma klaida.
Komisijos 2008 m. gruodžio 4 d. rašte buvo prašoma atsižvelgti į naujas dujų
importo kainas. Toks prašymas nelaikytinas pareiškėjo kainų skaičiavimo
klaida, jis nepagrįstas, neteisėtas ir prieštaraujantis bet kokiai verslo logikai.
Bendrovė 2008 m. gruodžio15 d. rašte Komisijai pažymėjo, kad valdybos
sprendimas, kuriuo nustatytos konkrečios kainos, buvo priimtas vadovaujantis
paskutinėmis (2008 m. spalio 31 d.) 1 % S mazuto ir gazolio kainų kitimo
prognozėmis 2008–2009 m. Tai vėliausia galima data, siekiant apskaičiuoti,
patvirtinti ir paskelbti gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams laikantis
teisės aktuose bei AB „Lietuvos dujos“ reglamentuose numatytų procedūrų.
Nustatant gamtinių dujų importo kainą, buvo įvertintos paskutinės mazuto ir
gazolio kainų kitimo prognozės.
Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ nepagrįstu laikė ir Komisijos prašymą
atsisakyti būtinų investicijų sąnaudų. Pažymėjo, kad pareiškėjas privalo
vykdyti jau daugiau kaip 16 metų eksploatuojamų membraninių dujų
apskaitos prietaisų patikrą pagal teisės aktų reikalavimus ir, kol nėra pakeistas
atitinkamas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymas, apskaitos
prietaisų patikros termino neturi teisės atidėti. Toks Komisijos siūlymas yra
rizikingas vartotojų ir dujų tiekimo saugumui bei gali sukelti nepagrįstus
gamtinių dujų nuostolius. Jeigu Komisija mano, kad apskaitos prietaisų
patikros ir keitimo sąnaudos yra nepagrįstos, ji gali inicijuoti atitinkamų teisės
aktų pakeitimą. Neegzistavo ir neegzistuoja nė vienas iš GDĮ 23 straipsnio 7
dalyje nurodytų pagrindų Komisijai vienašališkai nustatyti konkrečias kainas,
todėl Nutarimas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams,
Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 5 punktui, GDĮ 23 straipsnio
7 daliai, Perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų metodikos 72–73
punktams bei Tiekimo kainų viršutinių ribų metodikos 54–55 punktams.
Komisija konkrečias kainas taip pat paskelbė nesilaikydama teisės aktuose
nustatytų naujų kainų paskelbimo terminų. Komisija vienašališkai nustatytas
konkrečias kainas leidinyje „Informaciniai pranešimai“ paskelbė tik
2008 m. gruodžio 31 d., t. y. likus vienai dienai iki jų privalomo įsigaliojimo
2009 m. sausio 1 d. Kainas paskelbė Komisija, nors pagal Gamtinių dujų
įstatymo 7 straipsnio 3 dalį Komisijai nesuteikta teisė skelbti naujas kainas, nes
tokia teisė įstatymu suteikta tik dujų įmonei.
Pareiškėjas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo
lyga (toliau – ir Lyga) skundu (II t., b. l. 72–75, 180–188) kreipėsi į Vilniaus
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apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės kainų ir
energetikos komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. O3-219 3 punkto
dalį, kurioje nustatyta, kad gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir gamtinių
dujų kainos buitiniams vartotojams įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d., bei
patenkinus pareiškėjo skundą, įpareigoti Komisiją teismo sprendimą paskelbti
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
Pareiškėjas Lyga nurodė, kad Komisija, vienašališkai nustatydama
gamtinių dujų tiekimo kainas, nesilaikė Europos Sąjungos ir Lietuvos
teisės norminių aktų reikalavimų, dėl to nustatė neteisėtas gamtinių dujų
kainas. Komisija Nutarimą priėmė 2008 m. gruodžio 29 d., kurį paskelbė
2008 m. gruodžio 31 d. ir kurio 3 punktas nustatė AB „Lietuvos dujos“
gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainas ir gamtinių dujų kainas buitiniams
vartotojams, galiosiančias nuo 2009 m. sausio 1 d. Šis punktas prieštarauja
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams ir Lietuvos Respublikos
įstatymams. Komisija neteisėtai paankstino gamtinių dujų naujų kainų taikymą
ir jų įsigaliojimą. Tokiais veiksmais Komisija viršijo savo kompetenciją,
pažeidė viešąjį interesą, vartotojų teises ir jų teisėtus lūkesčius, vartotojų
teisę į informaciją. Naują gamtinių dujų kainą ir jų taikymo tvarką viešai
skelbti privalėjo gamtinių dujų tiekėjai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki jų
taikymo pradžios. Apie naują gamtinių dujų kainą pranešti atskiru pranešimu
ir tiesiogiai buitiniams vartotojams ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki kainų
padidinimo privalėjo gamtinių dujų tiekėjai. Pateikti naujos kainos pakeitimo
priežastis ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki naujos gamtinių dujų kainos
įsigaliojimo pradžios, taip pat privalėjo gamtinių dujų tiekėjai. Atsakovas,
vienašališkai nustatydamas gamtinių dujų kainas, privalėjo garantuoti,
kad gamtinių dujų tiekėjai galės įvykdyti (realizuoti) įstatymų numatytas
prievoles. Komisija, priimdama Nutarimą ir nustatydama jo taikymą nuo
2009 m. sausio 1 d., neteisėtai apribojo ūkio subjektų veiklą, t. y. apribojo
jų galimybes vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus.
Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu
(III t., b. l. 3–9, 38–40) su pateiktais skundais nesutiko ir prašė pareiškėjų AB
„Lietuvos dujos“ bei Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo
lygos skundus atmesti kaip nepagrįstus.
Atsakovas nurodė, kad GDĮ 23 straipsnio 7 dalis nuostatos įpareigoja
Komisiją tikrinti dujų įmonių pateikiamus skaičiavimus (ir principus,
pagal kuriuos šie skaičiavimai atliekami). Įgyvendindama šią funkciją,
Komisija privalo užtikrinti metodikų teisėtumą. Tikrindama pareiškėjo
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pateiktus konkrečių kainų apskaičiavimus, Komisija nėra saistoma vien
tik pareiškėjo patvirtintų metodikų, priešingu atveju Komisijos atliekamas
tikrinimas netektų prasmės ir virstu vien formaliu kainų tvirtinimu. Komisija,
patikrinusi pareiškėjo pateiktas metodikas, konstatavo, kad jose nėra nustatyti
prognozuojamų dujų importo kainų skaičiavimo principai, konkrečiai
neapibrėžtas laikotarpis, kuriam apskaičiuojama gamtinių dujų importo kaina,
todėl konstatavo, kad pareiškėjo skaičiavimuose yra trūkumų, t. y. jie klaidingi.
Komisija pagal analogiją vadovavosi Gamtinių dujų tiekimo kainų
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 49 punkto nuostatomis. Pareiškėjas
pats teigia, kad tarp jo patvirtintos metodikos ir Gamtinių dujų tiekimo
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos yra esminių skirtumų, t. y.
skiriasi laikotarpis, kuriam apskaičiuojama gamtinių dujų importo kaina.
Todėl negalima laikyti, kad pareiškėjo patvirtintos metodikos nuostatos
atitinka Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos
nuostatas. Atsakovas akcentavo, kad pareiškėjo pateiktoje Gamtinių dujų kainų
buitiniams vartotojams nustatymo metodikoje prognozuojamų dujų kainų
skaičiavimo principai apskritai nėra išdėstyti. Pareiškėjas, teigdamas, kad
negalėjo pažeisti jam netaikomų teisės aktų (Viršutinių kainų ribų skaičiavimo
metodikų), nepagrįstai susiaurina Gamtinių dujų įstatymo taikymo sritį.
Pareiškėjo pateiktos kainos yra klaidingos, nes apskaičiuotos, nesilaikant šiam
teisiniam santykiui taikytinų teisės aktų reikalavimų. Konkrečių gamtinių dujų
kainų apskaičiavimo tikrinimas yra išimtinė Komisijos pareiga. Teisės aktai
nenustato, kokia forma Komisija turėtų nurodyti dujų įmonėms jų klaidas.
Komisija 2008 m. gruodžio 4 d. rašte pakankamai išsamiai aptarė pareiškėjo
padarytas klaidas, jų turinį. Pareiškėjas 2008 m. gruodžio 15 d. raštu pateikė
atsakymą į minėtą Komisijos raštą. Tai patvirtina, kad jis suvokė Komisijos
išdėstytų nurodymų imperatyvumą ir jų pagrįstumą Gamtinių dujų įstatymo
įtvirtintomis normomis. Komisija tinkamai informavo pareiškėją apie jo
padarytas klaidas ir įpareigojo jas pašalinti. Komisija pažymėjo, kad pagrindinė
pareiškėjo skaičiavimuose padaryta klaida – pateiktose metodikose nenustatyti
prognozuojamų dujų importo kainų skaičiavimo principai. Komisija,
įvertinusi aplinkybę, kad pareiškėjas turėtų pagal jos nurodymus pašalinti šią
klaidą, nurodė įvertinti iš esmės pasikeitusias naftos produktų kainų kitimo
tendencijas bei aktualias Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamas
darbo užmokesčio augimo prognozes.
Komisija, Nutarimu nustatydama konkrečias gamtinių dujų kainas,
veikė įgyvendindama jai teisės aktais pavestas funkcijas ir siekdama užtikrinti
tinkamą vartotojų interesų apsaugą. Darbo užmokesčio sąnaudų dydis yra
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prognozinis. Komisija dujų sektoriuje kontroliuoja dujų įmonių reguliuojamos
veiklos sąnaudas. Nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, Komisija
įvertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą. Tai reiškia,
kad Komisija turi teisę vertinti ir kontroliuoti, kiek pagrįstos yra pareiškėjo
patiriamos reguliuojamos veiklos sąnaudos. Komisija, atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozes dėl darbo užmokesčio
augimo, įvertino, kad pareiškėjo sąnaudos darbo užmokesčiui turėtų mažėti,
t. y. turėtų mažėti ir reguliuojamos veiklos sąnaudas, bei nurodė pareiškėjui,
skaičiuojant konkrečias gamtinių dujų kainas, neįtraukti į jas nepagrįstų
sąnaudų, t. y. sąnaudų darbo užmokesčio fondui skaičiuoti pagal aktualias
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prognozes. Pareiškėjas viešai
paskelbė Komisijos nepatikrintas kainas. Vadovaudamasi GDĮ 23 straipsnio 7
dalimi, Komisija turėjo patikrinti minėtas kainas, ir tik tuo atveju, jei Komisija
konstatuotų, kad kainos apskaičiuotos be klaidų, jos galėjo būti skelbiamos.
Nepatikrintų kainų skelbimui Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies
nuostatos netaikytinos. Tai reiškia, kad Bendrovės 2008 m. lapkričio 28 d.
viešai paskelbtos kainos negalėjo būti pardėtos taikyti nuo 2009 m. sausio 1 d.,
nes jos nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka patikrintos. Komisijai patikrinus
kainas ir Bendrovei jas paskelbus gruodžio mėnesį, jos galėtų būti taikomos
tik nuo 2009 m. vasario 1 d. Taigi pareiškėjas galėjo ir turėjo vykdyti
Komisijos nurodymus, o šalindamas Komisijos nurodytas klaidas, turėjo
vadovautis aktualiomis prognozėmis. Komisija atsižvelgė į pareiškėjo
pateiktus argumentus ir Nutarimu nustatydama konkrečias kainas, įvertino
planuojamas investicijas. Taigi Komisija, vienašališkai nustatydama kainas,
neviršijo savo kompetencijos. Komisijos teisė priimti ir skelbti atitinkamus
nutarimus kildintina ne tik iš Gamtinių dujų įstatymo, bet ir iš kitų įstatymų,
reglamentuojančių Komisijos veiklą. Energetikos įstatymo 17 straipsnio 9
dalyje bei Komisijos nuostatų 11 punkte nustatyta, kad Komisija, spręsdama
jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima sprendimus, kurie įforminami
nutarimais. Kai kurie Komisijos nutarimai teisės aktų nustatyta tvarka privalo
būti skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“, kiti gali būti skelbiami Komisijos
nuožiūra. Skundžiamą Nutarimą dėl vienašališko konkrečių gamtinių dujų
kainų nustatymo Komisija priėmė realizuodama Gamtinių dujų įstatymo
ir Energetikos įstatymo jai nustatytas funkcijas ir pagal savo kompetenciją.
Kadangi Gamtinių dujų įstatymas nenustato, kad toks nutarimas turėtų
būti skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“, todėl nutarimo paskelbimui
taikė bendrą tvarką, t. y. jį paskelbė vadovaujantis Įstatymų ir kitų teisės
aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir 3
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straipsnio 3 dalimi.
Komisija nesutiko su Vartotojų gynimo lygos argumentu, kad Nutarimu
buvo pažeistas viešasis interesas. Komisija, Nutarimu nustatydama konkrečias
gamtinių dujų kainas, veikė įgyvendindama jai teisės aktais pavestas funkcijas
ir siekdama užtikrinti tinkamą vartotojų interesų apsaugą, todėl Lygos
prielaidos dėl viešojo intereso pažeidimo nepagrįstos. Komisijos nutarimai
yra individualūs teisės aktai, kurie skelbiami ir įsigalioja Įstatymų ir kitų teisės
aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. Vartotojų
informavimas apie numatomus dujų kainų pasikeitimus yra dujų įmonių, o ne
Komisijos pareiga. AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu nustatytas kainas
paskelbė 2008 m. lapkričio 28 d., o 2008 m. lapkričio 25 d. interneto svetainėje
paskelbė pranešimą apie AB „Lietuvos dujos“ valdybos patvirtintas naujas
gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei gamtinių dujų
kainas buitiniams vartotojams. Nors apie kainų pasikeitimą vartotojai buvo
informuoti, tačiau AB „Lietuvos dujos“ paskelbtos kainos buvo tik numatomos,
Komisijos nepatikrintos, todėl jų paskelbimas negalėjo sukelti jokių teisinių
pasekmių, išskyrus patį vartotojų informavimo apie kainų pasikeitimą faktą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba atsiliepime į pareiškėjų AB „Lietuvos dujos“ bei Nacionalinė
dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga skundus (III t., b. l. 42–
44) nurodė, kad jis nėra įgaliotas vertinti Komisijos priimtų nutarimų
teisėtumo ir pagrįstumo. Komisijos Nutarimas yra norminis teisės aktas,
todėl Komisija, siekdama apsaugoti viešąjį vartotojų interesą, Nutarimu
vienašališkai nustatydama gamtinių dujų tiekimo kainas ir jų įsigaliojimą nuo
2009 m. sausio 1 d., privalėjo laikytis Energetikos, Gamtinių dujų įstatymuose
ir kituose teisės aktuose numatytos tvarkos.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu (III t., b. l. 79–83) (toliau – ir Sprendimas) pareiškėjų AB „Lietuvos
dujos“ bei Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos
skundus atmetė kaip nepagrįstus.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismas neatlieka to
ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris įstatymu yra pavestas Komisijai, ir
nepriiminėja tų sprendimų, kuriuos priimti, atlikus atitinkamą tyrimą ir
vertinimą, įstatymu yra priskirta Komisijai. Tikrindama Komisijos Nutarimo
teisėtumą ir pagrįstumą, teisėjų kolegija iš esmės apsiribojo patikrinimu,
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ar įgyvendindama savo diskreciją, Komisiją nepadarė aiškios klaidos, ar
nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų, taip
pat įvertino, ar priimant skundžiamą Nutarimą, buvo laikytasi atitinkamų
procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas
Nutarimas.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ginčo atveju pareiškėjas
konkrečias kainas nustatė laikydamasis savo parengtų kainų metodikų, kurios,
AB „Lietuvos dujos“ nuomone, buvo parengtos pagal teisės aktų reikalavimus.
Apskaičiuodamas konkrečias kainas AB „Lietuvos dujos“, atsižvelgė į
2008 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbtą darbo
užmokesčio bei tos pačios datos mazuto ir gazolio kainų prognozes. Komisija
pareiškėjo paskaičiavimus laikė klaidingais, nes patikrinusi pareiškėjo
pateiktas konkrečių kainų nustatymo metodikas, nustatė, kad neapibrėžtas
laikotarpis, kuriam apskaičiuojama gamtinių dujų importo kaina, t. y.
metodikose nenustatyti prognozuojamų dujų importo kainų skaičiavimų
principai, kaip tai yra įtvirtinta Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų
skaičiavimo metodikos 49 punkte, pagal kurį metinė dujų pirkimo (importo)
kaina skaičiuojama pagal galiojančiose dujų tiekimo sutartyse nustatytą
tiekimo formulę, įvertinus formulės kintamųjų dydžius pagal 12 mėnesių (3
mėnesiai iki kainos įsigaliojimo ir 9 mėnesiai po kainos įsigaliojimo), ir tai
laikė pagrindine pareiškėjo kainų skaičiavimuose padaryta klaida. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pats pareiškėjas neneigia, jog jo parengtose metodikose
buvo neapibrėžtas laikotarpis, kuriam apskaičiuojama gamtinių dujų importo
kaina. Nustačiusi konkrečių kainų skaičiavimo klaidą, Komisija įpareigojo
pareiškėją ją ištaisyti. Komisija taip pat pareiškėjui nurodė įvertinti ir iš esmės
pasikeitusias naftos produktų kainų kitimo tendencijas bei aktualias Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio augimo
prognozes. Tačiau, kaip nustatyta byloje, Bendrovė tai padaryti atsisakė. Tokie
pareiškėjo veiksmai suteikė Komisijai teisinį pagrindą įgyvendinti jai teisės
aktų suteiktus įgaliojimus vienašališkai nustatyti gamtinių dujų perdavimo,
skirstymo ir gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams, galiosiančias nuo
2009 m. sausio 1 d.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Komisija, priimdama
skundžiamą Nutarimą, nepažeidė aukštesnės galios teisės aktų ir neviršijo jai
teisės aktuose suteiktos kompetencijos. Vienašališkai nustatyti konkrečias
kainas Komisija gali, jeigu konkrečios kainos viršija nustatytas kainų viršutines
ribas, konkrečios kainos apskaičiuotos nesilaikant jų apskaičiavimo metodikų
ir jeigu konkrečios kainos yra klaidingos. Teisės aktų nuostatos įpareigoja
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Komisiją patikrinti dujų įmonių pateikiamus skaičiavimus. Komisija privalo
užtikrinti tiek konkrečių kainų, tiek jų apskaičiavimo metodikų teisėtumą.
Teisėjų kolegija sutiko su atsakovo pozicija, kad Komisija nėra saistoma vien
tik pareiškėjo pateiktų metodikų, priešingu atveju Komisijos patikrinimas
netektų prasmės. Komisija pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo skaičiavimuose
yra trūkumų, jog senos prognozės nulemtų didesnių kainų vartotojams
nustatymus ir tuo būtų pažeisti teisingumo ir protingumo principai. Teisės
aktai Komisijai suteikia diskrecijos teisę vertinti, ar dujų įmonių apskaičiuotos
konkrečios kainos yra teisėtos ir pagrįstos, ar jų parengtos metodikos
neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Nors tokia Komisijos kompetencija
nei minėtuose įstatymuose, nei Nuostatuose nėra įtvirtinta, tačiau ji išplaukia iš
kitų teisės aktų nuostatų. Apskaičiuotos konkrečios kainos negali būti laikomas
pagrįstomis, jeigu jos apskaičiuotos remiantis metodikomis, kurios prieštarauja
teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų,
leidžiančių daryti išvadą, kad Komisijos įvertintos iš esmės pasikeitusios
naftos produktų kainų kitimo tendencijos ir aktualios darbo užmokesčio
augimo prognozės klaidingos ir nepagrįstos, taip pat patvirtinančių ginčijamo
Nutarimo neteisėtumą.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11
straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės
valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų individualūs teisės aktai
įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė
jų įsigaliojimo data, tais atvejais, kai šie teisės aktai šio įstatymo 3 straipsnio
3 dalyje nustatyta tvarka skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“, jie įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jei pačiuose teisės
aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Pagal minėto įstatymo
3 straipsnio 3 dalį ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo
institucijų vadovų bei kolegialių institucijų individualūs teisės aktai šiuos aktus
pasirašiusių asmenų nuožiūra gali būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“. Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė
išvadą, kad Komisijos priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo
dieną, jeigu juose nenumatyta kitaip. Ginčo atveju Nutarimas pasirašytas
2008 m. gruodžio 29 d., tačiau jo 3 punkte numatyta, kad jame nustatytos
kainos įsigalios nuo 2009 m. sausio 1 d. Komisija vienašališkai nustatytas
kainas paskelbdama viešai nepažeidė teisės aktų reikalavimų. Teisės normos
nenumato, kad Nutarimas, kaip individualus teisė aktas, turi būti privalomai
paskelbtas būtent „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
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Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų rašytinių bylos
įrodymų visuma, teisės normų sistemine analize, vadovaudamasis teisingumo
ir protingumo kriterijais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad
Komisija, priimdama Nutarimą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, neviršijo
kompetencijos, jos veiksmai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl
kurių ji buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Nutarimas yra teisėtas ir
pagrįstas. Nutarimo naikinti ir įpareigoti Komisiją pritarti AB „Lietuvos dujos“
valdybos 2008 m. lapkričio 24 d. nustatytoms ir 2008 m. lapkričio 28 d. viešai
paskelbtoms gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir gamtinių dujų kainoms
buitiniams vartotojams nuo 2009 m. sausio 1 d. nėra nei faktinio, nei teisinio
pagrindo.
III.
Pareiškėjas akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ apeliaciniu skundu
(III t., b. l. 87–98) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą:
panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2008 m. gruodžio 29 d.
nutarimą Nr. O3-219; įpareigoti Komisiją pritarti AB „Lietuvos dujos“
valdybos 2008 m. lapkričio 24 d. nustatytoms ir 2008 m. lapkričio 28 d. viešai
paskelbtoms gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir gamtinių dujų kainoms
buitiniams vartotojams nuo 2009 m. sausio 1 d.; nustačius, kad bylos teisingas
išsprendimas yra susijęs su sudėtingais ekonominio pobūdžio skaičiavimais ir
įvertinimais, kurių be specialių žinių teismas negali atlikti, skirti ekspertizę;
priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Pareiškėjas nurodo, kad Komisija, vienašališkai nustatydama konkrečias
dujų kainas, nepagrįstai rėmėsi viršutinių kainų ribų metodikų nuostatomis,
kurios skirtos ne konkrečių dujų kainų skaičiavimui, o kainų viršutinių ribų
skaičiavimui, ir nesirėmė tomis teisės aktų nuostatomis, kurios privalomos
skaičiuojant konkrečias dujų kainas. Vienašališkai nustatydama konkrečias
dujų kainas, Komisija nesilaikė Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų
skaičiavimo metodikos ir rėmėsi Lietuvos dujų generalinio direktoriaus
2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-91 patvirtintomis Lietuvos dujų gamtinių
dujų kainų buitiniams vartotojams nustatymo metodika ir Lietuvos dujų
gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų nustatymo metodika.
Pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuojama, kad pareiškėjas
neatsižvelgė į Komisijos 2008 m. gruodžio 4 d. rašte nurodytus argumentus.
Pareiškėjas pažymi, kad jis pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs
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išsamius argumentus, kodėl 2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos raštas Lietuvos
dujoms nelaikytinas nurodymu ištaisyti konkrečių dujų kainų skaičiavimo
klaidas GDĮ 23 straipsnio 7 dalies prasme, teismas nenagrinėjo šių pareiškėjo
argumentų. AB „Lietuvos dujos“ laikosi pozicijos, kad Komisija pareiškėjui
nebuvo pateikusi įpareigojimo ištaisyti klaidas pagal GDĮ 23 straipsnio 7 dalies
reikalavimus ir todėl neturėjo teisės vienašališkai nustatyti konkrečias dujų
kainas.
Pareiškėjas pažymi, kad joks teisės aktas nenumato pareiškėjo pareigos,
nustatant konkrečias dujų kainas, remtis Gamtinių dujų tiekimo kainų
viršutinių ribų skaičiavimo metodika ar, nustatant savo konkrečių dujų
kainų nustatymo metodikas, apibrėžti laikotarpį, kuriam apskaičiuojama
gamtinių dujų importo kaina. Nei Komisija, nei pirmosios instancijos
teismas neįvardinio konkrečių Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų
skaičiavimo metodikų punktų, apibrėžiančių tokius „prognozuojamus dujų
importo kainų skaičiavimo principus“, kadangi tokių principų ši metodika
ir nenustato. Net jei teismas prieitų prie išvados, kad pareiškėjas privalėjo
laikytis viršutinių kainų ribų nustatymo metodikų ir nurodyti prognozuojamus
dujų importo kainų skaičiavimo principus ir tai laikytina pareiškėjo klaida,
kurios neištaisymas nulėmė Komisijos teisę vienašališkai nustatyti konkrečias
dujų kainas, svarbiausiai išsiaiškinti, ar pareiškėjas buvo įpareigotas ištaisyti
šią tariamą klaida. Byloje nėra nei vieno dokumento, kuris patvirtintų, kad
Komisija iki šios bylos pradžios buvo įvardijusi pareiškėjui apie tokią tariamą
klaidą.
Komisijos 2008 m. gruodžio 4 d. rašte apeliuojama tik į dėl pasaulinės
ekonominės krizės vykstančius kardinalius pokyčius ekonomikos rinkoje
ir iš esmės pasikeitusius prognozuojamus makroekonominius rodiklius bei
naftos ir jos produktų kainas. Joks teisės aktas nenumato tokių „klaidų“. Be
to, pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui labai detaliai išdėstė
argumentus dėl pareiškėjo konkrečių dujų kainų skaičiavimo teisingumo ir
Komisijos apskaičiuotų kainų neteisingumo ir nepagrįstumo, tačiau pirmosios
instancijos teismas šių argumentų ir aplinkybių nenagrinėjo. Šioje byloje
vertinant konkrečių dujų kainų teisingumą, ginčas yra tik dėl dviejų rodiklių,
kuriuos skirtingai ėmė Komisija ir AB „Lietuvos dujos“, apskaičiuodamos
konkrečias dujų kainas, teisingumo, t. y. dujų importo kainos ir darbo
užmokesčio fondo augimo prognozių rodiklių paėmimo datos ir laikotarpių.
Pareiškėjo nuomone, teisminė kontrolė šioje byloje turėtų apimti
tikrinimą, ar Komisija, vienašališkai nustatydama konkrečias dujų kainas,
laikėsi GDĮ 23 straipsnio 7 dalyje išdėstytos tvarkos bei ar Komisija,
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vienašališkai nustatydama konkrečias dujų kainas, rėmėsi tais faktais,
kuriais turėjo remtis ir (ar) nesirėmė tais, kuriais neturėjo remtis. Vienas
esminių klausimų byloje – kokios dienos dujų importo kainos ir darbo
užmokesčio fondo augimo prognozėmis turėjo remtis AB „Lietuvos dujos“,
apskaičiuodamos konkrečias dujų kainas. Pareiškėjo nuomone, jis ėmė
tinkamas dujų importo kainos ir darbo užmokesčio fondo augimo prognozes,
o Nutarimu vienašališkai nustatytos konkrečios dujų kainos remiasi
neteisingomis šių duomenų prognozėmis.
AB „Lietuvos dujos“ neturėjo ir negalėjo vadovautis tokiomis dujų
importo kainų prognozėmis, kuriomis vadovavosi Komisija, vienašališkai
nustatydama konkrečias kainas, kadangi tuo metu, kai jas nustatė pareiškėjas,
tokių prognozių apskritai nebuvo, o prašymas dujų įmonei imti kitas
prognozes yra neteisėtas, nes joks teisės aktas nenumato tokios dujų įmonės
pareigos ar Komisijos teisės to reikalauti. Pirmosios instancijos teismas
neatsakė į klausimą, kokios dienos prognozėmis turi vadovautis dujų įmonės,
skaičiuodamos konkrečias kainas, ir ar galima jas laikyti klaidingomis, kai
kitokių prognozių tai dienai nėra. Pareiškėjas pažymi, kad, nustatydamas
konkrečias dujų kainas, jis teisingai įvertino darbo užmokesčio fondo sąnaudas.
Pareiškėjas nesutinka ir dėl pirmosios instancijos teismo išvados
dėl Komisijos teisės Nutarime nustatyti konkrečių kainų įsigaliojimą nuo
2009 m. sausio 1 d. Esminiu klausimu pareiškėjas laiko tai, ar Energetikos
įstatymo, GDĮ bei kitų poįstatyminių ir ES teisės aktų reikalavimai paskelbti
būsimas kainas vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki jų įsigaliojimo yra taikomi tik
dujų įmonei, bet taip pat ir Komisijai, kai ji vienašališkai nustato konkrečias
dujų kainas. Pareiškėjo nuomone šis reikalavimas taikomas dujų kainų
skelbimui apskritai, bet ne tik dujų įmonei. Pareiškėjas nurodo, kad bylos
nagrinėjimo grąžinimas į pirmosios instancijos teismą būtų neprotingas,
prieštarautų proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principams.
Pareiškėjas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga
apeliaciniu skundu (III t., b. l. 118–121) prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą dalyje dėl Valstybinės
kainų ir energetikos komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 03-219
„Dėl akcinės bendrovės Lietuvos dujos gamtinių dujų perdavimo, skirstymo
kainų ir gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams“ 3 punkto dalyje dėl jo
įsigaliojimo nuo 2009 m. sausio 1 d. ir priimti naują sprendimą toje dalyje –
panaikinti Nutarimo 3 punktą dalyje dėl jo įsigaliojimo nuo 2009 m. sausio 1 d.
Pareiškėjas nurodo, kad Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalis labai
aiškiai nurodo valstybės reguliuojamų kainų viešo paskelbimo būtinumą
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bei terminus. Taip pat ir Kainų įstatymo 10 straipsnis nurodo būtinumą
kainas skelbti viešai. Priešingu atveju būtų visiškai pažeistos vartotojų teisės
prieš protingą laiką žinoti valstybės reguliuojamas kainas. Kadangi valstybės
reguliuojamų kainų paskelbimas privalomai turi būti viešas, esminis klausimas
šioje byloje nagrinėjant pareiškėjo skundą yra, kokia tvarka ir terminais
Komisija turi paskelbti vienašališkai nustatytas reguliuojamas kainas.
Pirmosios instancijos teismas iš viso nenagrinėjo šio esminio klausimo, nors iš
Sprendimo turinio gal ir galima suprasti, kad teismas mano, jog tuo atveju, kai
Komisija savo nutarimu vienašališkai nustatė reguliuojamas kainas, ji neprivalo
vadovautis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, o tik savo darbo
reglamento 100–102 punktais. Pareiškėjas negali sutikti su tokia teismo išvada,
kadangi teismas neteisingai ir netinkamai taiko ir aiškina materialinės teisės
normas. Toks teisės normų aiškinimas prieštarauja Konstitucijai bei aukštesnės
galios teisės normoms. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad savo skunde pirmosios
instancijos teismui buvo nurodęs reikalavimą patenkinus skundą įpareigoti
Komisiją skelbti teismo sprendimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“, bet pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl šio reikalavimo.
Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu
į akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą (b. l. 134–142) prašo
pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas pažymi, kad Komisijos atliekamas pareiškėjo teikiamų metodikų
tvirtinimas nėra vien formalus veiksmas. Tikrindama pareiškėjo teikiamas
metodikas, Komisija privalo užtikrinti šių metodikų teisėtumą, t. y. patikrinti,
ar jose išdėstyti skaičiavimo principai yra pagrįsti, objektyvūs, skaidrūs
ir nediskriminuojantys. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
konstatavęs, kad nors tokia Komisijos kompetencija expressis verbis nėra
įtvirtinta, tačiau ji išplaukia iš kitų teisės aktų nuostatų. Komisijos pagrindinis
uždavinys yra prižiūrėti atskirų energetikos sektorių rinka, kurią realizuodama
Komisija, be kita ko, kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų
taikymą (Komisijos nuostatų 6.16 p.). Iš Komisijos kaip gamtinių dujų rinką
prižiūrinčios institucijos vaidmens bei iš minėtų GDĮ 23 straipsnio 7 dalies
nuostatų seka, jog dujų įmonių teikiamų konkrečių gamtinių dujų kainų
apskaičiavimo metodikų tvirtinimas apima ir šių metodikų atitikimo teisės
aktams patikrinimą. Pareiškėjo teiginys, kad jį saisto tik jo paties parengtos
metodikos, suponuoja išvadą, kad Komisija pareiškėjo teikiamas metodikas
turėtų a priori laikyti teisingomis ir tikrinti tik pagal jas atliktus skaičiavimus.
Tačiau tokiu atveju Komisijos atliekamas tikrinimas netektų prasmės ir virstų
vien formaliu kainų tvirtinimu.
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Komisija pareiškėjui jo klaidas nurodė net dukart. Pirmą kartą –
pareiškėjui adresuotame 2008 m. gruodžio 4 d. rašte Nr. R2-1576. Šio rašto
1 dalies paskutiniame sakinyje Komisija nurodė, kad prognozuojama dujų
importo kaina turėtų būti apskaičiuojama vadovaujantis Gamtinių dujų
tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 49 punkto nuostatomis.
Šiame punkte nustatyta, kad metinė dujų pirkimo (importo) kaina
skaičiuojama pagal galiojančiose dujų tiekimo sutartyse nustatytą tiekimo
formulę, įvertinus formulės kintamųjų dydžius pagal 12 mėnesių (3 mėnesiai
iki kainos įsigaliojimo ir 9 mėnesiai po kainos įsigaliojimo). Vėliau ši klaida
buvo nurodyta Komisijos dujų skyriaus 2008 m. gruodžio 23 d. pažymos
Nr. 05-332 8 puslapyje, kur pasisakyta, kad pareiškėjo gamtinių dujų kainų
projektas neatitinka Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo
metodikos 49 punkto reikalavimų.
Komisija pažymi, kad pareiškėjas savo skunde teigia, jog pirmosios
instancijos teismas nevertino jo pateiktų argumentų dėl Komisijos jam
nurodytų pašalinti klaidų. Komisija nesutinka su šiuo argumentu. Teismui
pateiktuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu tiek pareiškėjas, tiek
Komisija pateikė detalius argumentus dėl kiekvienos Komisijos nurodytos
klaidos ir tokio Komisijos nurodymo pagrįstumo. Teismas išklausė abi šalis,
pateikė papildomus klausimus ir įvertinęs šalių pateiktus duomenis priėmė
pagrįstą sprendimą, kad pareiškėjas turėjo pareigą atsižvelgti į Komisijos
2008 m. gruodžio 4 d. raštu pateiktus nurodymus pašalinti kainų nustatymo
klaidas, tačiau to nepadarė. Todėl Komisija įgijo teisę vienašališkai nustatyti
konkrečias gamtinių dujų kainas GDĮ nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos
teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas, atsisakydamas pašalinti
Komisijos nurodytas klaidas, suteikė Komisijai teisinį pagrindą įgyvendinti
jai teisės aktų suteiktus įgaliojimus, t. y. vienašališkai nustatyti konkrečias
gamtinių dujų kainas.
Atsakovas nurodo, kad Komisija dujų sektoriuje, be kitų GDĮ
ir Energetikos įstatymo nustatytų funkcijų, kontroliuoja dujų įmonių
reguliuojamos veiklos sąnaudas (GDĮ 22 str. 2 d. 2 p.). Nustatydama valstybės
reguliuojamas kainas, Komisija įvertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų
pagrįstumą (Energetikos įstatymo 17 str. 8 d. 6 p.). Be to, Komisija kontroliuoja
valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą (Energetikos įstatymo 17 str.
8 d. 3 p.).
Atsakovas pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –
ir ABTĮ) 62 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria ekspertizę, jeigu
administracinėje byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių mokslo, meno,
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technikos ar amato srities žinių. Pirmosios instancijos teismas ištyrė visus
byloje esančius įrodymus, pagal kompetenciją atliko ekonominių rodiklių
teisinę analizę ir nusprendęs, kad byloje keliamiems klausimams išspręsti
specialiosios žinios nėra būtinos, pagrįstai nusprendė neskirti ekspertizės.
Akcentuotina, kad pareiškėjas neprašė skirti byloje ekspertizės, pabrėžė, kad
tokios būtinybės nėra, todėl, Komisijos nuomone, pareiškėjas prieštarauja
pats sau, teigdamas, kad nors ekspertizė byloje nėra būtina, tačiau pirmosios
instancijos teismas turėjo ją skirti. ABTĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo)
politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o 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.
Atsakovas nurodė, kad dujų kainų apskaičiavimui taikomi prognoziniai
dydžiai. Komisijos nuomone, pareiškėjas turėjo vadovautis tomis prognozėmis,
kurios egzistavo tuo momentu, kai jis turėjo pašalinti Komisijos nurodytas
klaidas, tokiu būdu užtikrindamas maksimalų prognozių atitikimą realioms
kainoms. Komisija nuosekliai, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, nurodė
pareiškėjui jo klaidas, jų nepašalinus – priėmė tokį sprendimą, kokį ją įgalioja
priimti teisės aktai. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo tiek
materialinės teisės normų taikymą, tiek procedūrinių reikalavimų laikymąsi ir
padarė išvadą, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nustatant gamtinių dujų
kainas daugelis naudojamų dydžių yra prognoziniai. Todėl Komisija, siekdama
įgyvendinti vartotojų interesų apsaugos ir kainų pagrįstumo būtinosiomis
išlaidomis principus bei nustatyti sąnaudomis pagrįstas kainas, vertino
aktualias prognozes. Be minėtų Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
nuostatų, tokią teisę Komisijai suteikia GDĮ 22 straipsnio 2 dalies 2 punktas –
Komisija kontroliuoja dujų įmonių reguliuojamos veiklos sąnaudas. Taip pat
Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 6 punktas, pagal kurį, nustatydama
valstybės reguliuojamas kainas, Komisija įvertina investicijų atsipirkimo ir
veiklos išlaidų pagrįstumą. Taigi minėtos normos įtvirtina pagrindinį principą
– kainos turi būti pagrįstos būtinomis išlaidomis. Skaičiavimams naudodama
neaktualias prognozes, nevertindama jų kitimo tendencijų, Komisija iš anksto
nulemtų kainų klaidingumą, nes jos nebūtų pagrįstos būtinosiomis išlaidomis,
kaip to reikalauja energetikos veiklą reguliuojantys teisės aktai.
Atsakovas nurodo, kad Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje
įtvirtinta norma dėl kainų paskelbimo yra kolizinė, t. y. nurodanti, kaip
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reikia elgtis, kai tą patį visuomeninį santykį reguliuoja kelios viena kitai
prieštaraujančios teisės normos. Šiame straipsnyje aiškiai įtvirtinta, kad
valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip
prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios, jei kiti įstatymai nenustato kitaip. Taigi
šiuo atveju turi galioti Įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos įstatyme išdėstytos bendrosios nuostatos. Pažymėtina, kad teisės
teorijoje teigiama, kad specialiosios normos primatas prieš bendrąją galimas
tik teisės normų konkurencijos atveju, tuo tarpu teisės normų kolizijos atveju
galioja bendroji norma (šiuo atveju – Įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimo
ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas). Pareiškėjas ignoruoja Įstatymų ir kitų
teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo normų egzistavimą,
teigdamas, kad kiti įstatymai nenumato kitokios Komisijos vienašališkai
nustatytų konkrečių dujų kainų paskelbimo tvarkos.
Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu
į Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinį
skundą (III t., b. l. 146–149) prašo pareiškėjo Nacionalinės dujų, elektros ir
šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas pažymi, kad Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje
įtvirtinta norma dėl kainų paskelbimo yra kolizinė, t. y. nurodanti, kaip
reikia elgtis, kai tą patį visuomeninį santykį reguliuoja kelios viena kitai
prieštaraujančios teisės normos. Šiame straipsnyje aiškiai įtvirtinta, kad
valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip
prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios, jei kiti įstatymai nenustato kitaip. Taigi
šiuo atveju turi galioti Įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos įstatyme išdėstytos bendrosios nuostatos. Akcentuotina, kad teisės
teorijoje teigiama, jog specialiosios normos primatas prieš bendrąją galimas
tik teisės normų konkurencijos atveju, tuo tarpu teisės normų kolizijos atveju
galioja bendroji norma. Šiame kontekste atmestini pareiškėjo argumentai neva
kainų paskelbimo tvarka ir terminai yra taikomi vienodai, nepriklausomai
nuo to, koks subjektas šį veiksmą atlieka. Akcentuotina, kad nagrinėjamu
atveju skiriasi ne tik subjektai, bei ir teisinė situacija. Skirtingoms teisinėms
situacijoms įstatymų leidėjas nustatė skirtingus kainų skelbimo ir įsigaliojimo
mechanizmus. Pareiškėjas apskritai nepasisako dėl Įstatymų ir kitų teisės aktų
paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo normų taikymo bei teigia, kad kiti
įstatymai nenumato kitokios Komisijos vienašališkai nustatytų konkrečių dujų
kainų paskelbimo tvarkos. Taip pat pareiškėjas nevertina fakto, kad Energetikos
įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma yra kolizinė. Komisija negalėjo
pažeisti jai netaikytinų teisės aktų reikalavimų. Vartotojų informavimas
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apie numatomus dujų kainų pasikeitimus yra būtent dujų įmonių, o ne
Komisijos pareiga. Bendrovė valdybos sprendimu nustatytas kainas paskelbė
2008 m. lapkričio 28 d., o 2008 m. lapkričio 25 d. interneto svetainėje paskelbė
pranešimą apie Bendrovės valdybos patvirtintas naujas gamtinių dujų
perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei gamtinių dujų kainas buitiniams
vartotojams. Nors apie kainų pasikeitimą vartotojai buvo informuoti, tačiau
Bendrovės paskelbtos kainos buvo tik numatomos, Komisijos nepatikrintos,
todėl jų paskelbimas negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių, išskyrus patį
vartotojų informavimo apie kainų pasikeitimą faktą.
Atsakovas pažymi, kad pareiškėjo reikalavimas paskelbti pirmosios
instancijos teismo sprendimą yra išvestinis iš pagrindinio jo reikalavimo –
panaikinti Nutarimo 3 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos
teismas šį pareiškėjo prašymą atmetė, jis neturėjo atskirai pasisakyti dėl
reikalavimo paskelbti pareiškėjui galimai palankų sprendimą leidinyje
„Valstybės žinios”.
Pareiškėjas akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į Nacionalinės
dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinį skundą (III t., b. l.
150–151) prašo pareiškėjo Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų
gynimo lygos apeliacinį skundą patenkinti. Pareiškėjas pažymi, kad Nutarimas
galėjo įsigalioti nuo 2009 m. sausio 1 d., tačiau jo 3 punkte nustatytas kitoks nei
įstatymuose apibrėžtas valstybės reguliuojamų kainų įsigaliojimo momentas
yra neteisėtas, nes prieštarauja aukštesnės galios aktams.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. O3-219, kuriuo ši institucija
nuo 2009 m. sausio 1 d. AB „Lietuvos dujos“ nustatė konkrečias gamtinių dujų
perdavimo, skirstymo kainas ir gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams,
teisėtumo ir pagrįstumo.
Apeliantai savo apeliaciniuose skunduose nurodo, kad pirmosios
instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Kaip
matyti iš apeliacinių skundų argumentų, juos galima išskirti į dvi grupes:
1) argumentai, susiję su VKEKK teise vienašališkai nustatyti konkrečias
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gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo buitiniams vartotojams
kainas ir 2) argumentai, susiję su ginčijamo Nutarimo 3 punkto teisėtumu
tiek, kiek juo nustatytos konkrečios paslaugų ir gamtinių dujų taikomos nuo
2009 m. sausio 1 d.
Atsižvelgdama į tai, kad minėti apeliacinių skundų pagrindai tarpusavyje
nėra glaudžiai susiję, teisėjų kolegija šiuos ginčijamo pirmosios instancijos
teismo sprendimo aspektus vertins atskirai. Dėmesys taip pat atkreiptinas
į tai, kad šioje byloje nėra ginčijamas VKEKK 2008 m. gruodžio 4 d. raštas
Nr. R2-1576, kuriuo AB „Lietuvos dujos“ buvo įpareigotos patikslinti pateiktus
konkrečių kainų projektus, todėl minėto rašto teisėtumas ir (ar) pagrįstumas
nėra šio teisminio nagrinėjimo objektas.
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės vienašališkai
nustatyti konkrečias gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir gamtinių dujų
buitiniams vartotojams kainas
Kaip matyti iš ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo,
įvertinęs byloje taikytiną teisinį reguliavimą, teismas konstatavo, jog galiojantys
teisės aktai VKEKK suteikia teisę nustatyti konkrečias gamtinių dujų
perdavimo, skirstymo kainas ir gamtinių dujų buitiniams vartotojams kainas.
Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka.
Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos energetikos (2008 m. lapkričio 25 d.
redakcija) įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, energetikos sektoriuje
gali būti ir sutartinės, ir valstybės reguliuojamos kainos. Kainos energetikos
sektoriuje, be kita ko, gali būti reguliuojamos tvirtinant paslaugos ar
energijos kainas. Be to, Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 5 punkte
expressis verbis nurodyta, kad VKEKK turi teisę vienašališkai nustatyti
valstybės reguliuojamas kainas, jeigu energetikos įmonės nesilaiko šių
kainų nustatymo reikalavimų. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo
(2007 m. kovo 3 d. redakcija) 23 straipsnyje numatyta, kad dujų sektoriuje
kainos gali būti reguliuojamos ir nustatant jų viršutines ribas (inter alia
Gamtinių dujų įstatymo 22 str. 5 d., 23 str. 1 ir 6 d.), ir nustatant konkrečias
reguliuojamas kainas (Gamtinių dujų įstatymo 22 str. 5 d., 23 str. 7 d.).
Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 7 dalies turinys rodo, kad VKEKK teisė
nustatyti konkrečias kainas nėra neribota. Vertinant Gamtinių dujų įstatymo
22 ir 23 straipsnio nuostatas pažymėtina, kad VKEKK teisė reguliuoti kainas
paprastai siejama su šios institucijos teise nustatyti viršutines kainų ribas
(Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 1, 6 ir 7 d.), tuo tarpu jos teisė nustatyti
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konkrečias kainas siejama su įstatyme nurodytų faktinių aplinkybių buvimu:
atvejais, kai dujų įmonių nustatytos konkrečios kainos viršija VKEKK
nustatytas viršutines ribas; atvejais, kai konkrečias kainas dujų įmonės
apskaičiavo nesilaikydamos atitinkamų metodikų; ir atvejais, kai dujų įmonių
apskaičiuotos kainos yra klaidingos. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama
VKEKK teisė nustatyti konkrečias kainas dujų sektoriuje (žr., mutatis mutandis,
2009 m. balandžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje
byloje Nr. A502-72/2009. Nors šioje nutartyje analizuotos ankstesnės redakcijos
(galiojusios 2005 m. balandžio 29 d.) materialinės Gamtinių dujų įstatymo
nuostatos, susijusios su VKEKK teise nustatyti konkrečias kainas, šiai bylai
aktualios Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 7 dalies nuostatos yra iš esmės
analogiškos minėtoje nutartyje aiškintoms teisės normoms).
Europos Sąjungos teisė taip pat įtvirtina iš esmės analogiškas nuostatas.
2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/55/EB
dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą
98/30/EB (2004 m. specialusis leidinys lietuvių k., 12 skyrius, 2 tomas,
p. 230) (toliau – ir Direktyva 2003/55/EB), 25 straipsnio 2 dalies a punkte
numatyta, kad nacionalinės reguliavimo institucijos yra, inter alia, atsakingos
už tai, kad iš anksto iki jų įsigaliojimo būtų nustatytos ar patvirtintos bent
tos metodikos, kuriomis remiantis apskaičiuojamos ar nustatomos sąlygos,
kuriomis prijungiama prie nacionalinių tinklų ir suteikiama teisė jais naudotis,
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus, naudojimosi SGD įrenginiais
sąlygas ir tarifus. Šie tarifai arba metodikos turi įgalinti atlikti būtinąsias
investicijas į tinklus bei SGD įrenginius tokiu būdu, kad investicijos užtikrintų
tinklų ir SGD įrenginių gyvybingumą. Be to, šios Direktyvos 25 straipsnio
4 dalyje numatyta, jog reguliavimo institucijoms suteikiama teisė reikalauti,
kad perdavimo, SGD ir paskirstymo sistemos operatoriai, prireikus, pakeistų
nuostatas ir sąlygas, įskaitant 1, 2 ir 3 dalyse minėtus tarifus ir metodikas,
siekiant užtikrinti, kad jos būtų proporcingos ir taikomos nediskriminaciniu
būdu. Teisėjų kolegija dėmesį atkreipia ir į tai, kad nacionalinių reguliavimo
institucijų (Lietuvos Respublikos atveju – VKEKK) teisę nustatyti konkrečias
kainas dujų sektoriuje, aiškindamas minėtos direktyvos 2003/55/EB nuostatas,
savo praktikoje patvirtino ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (žr.
2010 m. balandžio 20 d. sprendimą Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA,
Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita
Srl, Sorgenia SpA prieš Autorita per l‘energia elettrica e il gas (C‑265/08,
Rinkinyje dar neskelbtas).
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Taigi įvertinusi pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija daro
išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino byloje taikytiną
teisę ir pagrįstai konstatavo, jog Komisija turi teisę nustatyti konkrečias kainas,
jei dujų įmonės apskaičiuotos konkrečios kainos viršija nustatytas kainų
viršutines ribas, konkrečios kainos apskaičiuotos nesilaikant apskaičiavimo
metodikų arba jei konkrečios kainos yra klaidingos.
Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ apeliaciniame skunde nurodo, kad
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog Komisija, vertindama
pareiškėjo pateiktų konkrečių kainų projektus, vienašališkai nustatydama
konkrečias dujų perdavimo ir skirstymo, taip pat dujų tiekimo buitiniams
vartotojams kainas, turėjo teisę remtis Perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių
ribų skaičiavimo bei Tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikomis.
Jo teigimu, konkrečios kainos nustatytinos pagal pareiškėjo patvirtintas
konkrečių kainų nustatymo metodikas.
Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad ir Energetikos įstatymas
(inter alia 17 str. 8 d.), ir Gamtinių dujų įstatymas (inter alia 22 ir 23 str.)
VKEKK suteikia plačias galias reguliuojant kainas dujų sektoriuje. Kaip matyti
iš Gamtinių dujų įstatymo nuostatų, VKEKK privalo užtikrinti veiksmingą
dujų sektoriaus funkcionavimą, vartotojų teisių apsaugą ir siekti veiksmingos
konkurencijos (22 str. 1 d.), užtikrinti kainų orientacijos į sąnaudas principą
(žr., be kita ko, Energetikos įstatymo 17 str. 8 d. 6 ir 9 p., Gamtinių dujų
įstatymo 22 str. 2 d. 2 p.), kontroliuoti valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų
taikymą (žr. Energetikos įstatymo 17 str. 8 d. 3 p.). Sistemiškai aiškinant
Energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo nuostatas, atsižvelgiant į šių
teisės aktų tikslus, taip pat į VKEKK suteiktą teisę vertinti, ar dujų įmonių
apskaičiuotų konkrečių kainų projektai atitinka teisės aktų nuostatas (Gamtinių
dujų įstatymo 23 str. 7 d.), pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai,
kad nėra pagrindo teigti, jog VKEKK saistoma tik pareiškėjos pateiktomis
konkrečių kainų skaičiavimo metodikomis. Todėl sutiktina su teiginiu, kad
kitoks teisinio reguliavimo aiškinimas reikštų, jog Komisijos atliekamas
dujų įmonių pateiktų konkrečių dujų kainų projektų vertinimas nebūtų
prasmingas. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokį teisės aktų aiškinimą patvirtina
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr., mutatis mutandis,
2005 m. kovo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-203/2005; taip pat
2009 m. balandžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje
byloje Nr. A502-72/2009). Nors pareiškėjas, grįsdamas savo teiginius, nurodo
Perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos
72 punktą, kuriame numatyta, jog konkrečios kainos skaičiuojamos pagal
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metodikas, kurias parengia ir kartu su kainų skaičiavimais Komisijai pateikia
dujų įmonės, atkreiptinas dėmesys į tai, kad jame kalbama būtent apie
konkrečių kainų skaičiavimą, o ne apie vertinimą, kurį Komisija atlieka gavusi
dujų įmonių pateiktus konkrečių kainų skaičiavimus.
Atitinkamai, dėl pirmiau nurodytų argumentų teisėjų kolegija daro
išvadą, kad vertindama pareiškėjo pateiktų konkrečių kainų projektus, VKEKK
turi teisę remtis savo patvirtintomis Perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių
ribų skaičiavimo bei Tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikomis.
Vis dėlto konstatavus, jog VKEKK turi teisę nustatyti konkrečias
gamtinių dujų paslaugų ir gamtinių dujų buitiniams vartotojams kainas, taip
pat padarius išvadą, kad VKEKK turi teisę vertinti dujų įmonių apskaičiuotų
konkrečių kainų pagrįstumą savo patvirtintų kainų viršutinių ribų skaičiavimo
metodikų pagrindu, būtina įvertinti, ar VKEKK pagrįstai nustatė gamtinių dujų
perdavimo, skirstymo kainas ir gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams
byloje vertinamu konkrečiu atveju, t. y. ginčijamu Nutarimu.
Pareiškėjas „Lietuvos dujos“ nurodo, kad ginčijamu Nutarimu
konkrečios kainos nustatytos tam nesant teisinio pagrindo, t. y. nesant nei
vieno iš Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje numatytų alternatyvių
pagrindų (dujų įmonės pateiktos konkrečios kainos viršija VKEKK nustatytų
kainų viršutines ribas, jos neatitinka nustatytų metodikų reikalavimų arba yra
klaidingos).
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo, konstatuodamas,
jog VKEKK byloje vertinamu atveju AB „Lietuvos dujos“ atžvilgiu teisėtai
ir pagrįstai nustatė konkrečias gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainas
ir gamtinių dujų buitiniams vartotojams kainas, teismas atsižvelgė į kelis
aspektus: plačią VKEKK diskreciją šioje srityje, ribotą teisminės kontrolės
apimtį, taip pat poreikį užtikrinti vartotojų interesus.
Vertinant šalių išdėstytų argumentų pagrįstumą, būtina išskirti
kelis aspektus. Pirma, kaip matyti iš pareiškėjo „Lietuvos dujos“ skundo ir
apeliacinio skundo, juose nesutinkama su VKEKK teiginiu, kad vadovaujantis
Tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 49 punktu, dujų
pirkimo (importo) kaina turi būti skaičiuojama įvertinus tiekimo formulės
kintamųjų dydžius pagal dvylikos mėnesių laikotarpio, skaičiuojamo tris
mėnesius iki kainos įsigaliojimo ir devynis mėnesius po kainos įsigaliojimo,
tam tikrų ateities sandorių reikšmes. Kaip matyti iš bylos medžiagos,
pareiškėjas apeliaciniame skunde pripažįsta, kad pagal jo nustatytą Gamtinių
dujų kainų buitiniams vartotojams nustatymo metodiką dujų importo kaina
buvo skaičiuota pagal kito laikotarpio (t. y. 2009 m. sausio−gruodžio mėn.)
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reikšmes. Konstatavus, kad tikrindama konkrečias kainas VKEKK turi
teisę remtis viršutinių kainų metodikomis, nėra pagrindo teigti, kad šiuo
aspektu, t. y. apibrėždama konkretų referencinį laikotarpį, VKEKK pažeidė
kokias nors teisės normas. Aukštesnės galios teisės aktai šio aspekto išsamiai
nereglamentuoja, todėl VKEKK Metodikos 49 punkte turėjo teisę nustatyti
konkretų referencinį laikotarpį, kurio pagrindu paimamos tam tikros
reikšmės (pvz., žr. 2009 m. balandžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A502-72/2009) ir juo remtis vertinant pareiškėjo
pateiktą konkrečių kainų projektą.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas taip pat kelia klausimą dėl dviejų
prognozinių ekonominių rodiklių (konkrečiai, dujų importo kainos ir darbo
užmokesčio augimo) paėmimo datų ir nurodo, kad šiuo aspektu pirmosios
instancijos teismas iš esmės nepasisakė. Analizuojant pirmosios instancijos
teismo sprendimą šiuo požiūriu matyti, kad jame teismas konstatavo, jog
kainų skaičiavimas senesnių prognozių pagrindu nulemtų didesnes kainas
vartotojams ir, remdamasis teisingumo bei protingumo principais, nurodė, kad
toks kainų augimas nebūtų pateisinamas.
Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija tokiai pirmosios instancijos
teismo išvadai iš esmės pritaria. Kaip minėta, Gamtinių dujų įstatyme,
inter alia, pabrėžiama vartotojų teisių apsaugos svarba, taip pat įtvirtinamas
vienas iš tokią apsaugą užtikrinančių principų – reguliuojamų kainų
orientacijos į sąnaudas principas. Pažymėtina, kad vartotojų teisių apsaugos
siekiant užtikrinti jų interesus svarbą ūkinės veiklos sektoriuose, kuriuose
nėra veiksmingos konkurencijos, taip pat specialių reguliavimo priemonių
poreikį šioje srityje yra pabrėžęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
(žr., pvz., 1999 m. spalio 6 d., 2000 m. spalio 18 d., 2003 m. kovo 17 d.,
2004 m. sausio 26 d., 2008 m. kovo 5 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimus),
ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., 2007 kovo 5 d.
išplėstinės kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. I17-08/2007), ir Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas (žr. pirmiau minėtą sprendimą byloje C‑265/08).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 71 punkte eksplicitiškai nurodyta, kad
diferencijuojant kainas būtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis. Todėl
darytina išvada, kad konkrečios kainos, kurias skaičiuojant nebūtų laikomasi
orientacijos į sąnaudas principo, negali būti laikomos teisingomis.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas 2008 m. gruodžio 4 d. rašte
kaip trūkumus įvardijo abu apelianto minimus referencinius dydžius –
dujų importo kainą, kuri, VKEKK teigimu, turėjo būti skaičiuojama pagal
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naujausius 1 proc. sieringumo mazuto, krosnių kuro (gazolių) ateities sandorių
kainas, taip pat darbo užmokesčio sąnaudas, kurios neturėtų keistis. Be to,
kaip vieną iš faktorių, nulėmusių tokio nurodymo davimą, VKEKK nurodė
pasaulinę ekonominę krizę. Ginčijamame Nutarime minėti trūkumai taip
pat nurodyti. Iš 2008 m. gruodžio 23 d. VKEKK dujų skyriaus pažymos (I
t., b. l. 107 ir 110) ir LR finansų ministerijos 2009 m. kovo 20 d. rašto (II t.,
b. l. 10) matyti, kad VKEKK, įskaičiuodamas darbo užmokesčio sąnaudas,
vadovavosi patikslintomis prognozėmis, kurios viešai buvo paskelbtos jau
po 2008 m. gruodžio 4 d. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip
minėta, VKEKK turi pareigą užtikrinti, jog nustatant kainas būtų laikomasi
orientacijos į sąnaudas principo. Turint galvoje šį imperatyvą, neordinarią
situaciją, t. y. pasaulinę ekonominę krizę, prasidėjusią 2008 m., taip pat
VKEKK diskreciją reguliuojant kainas, manytina, kad 2008 m. gruodžio 4 d.
rašte nurodydama nedidinti darbo užmokesčio VKEKK turimos diskrecijos
ribų neperžengė. Be to, kaip minėta, šis VKEKK raštas nebuvo skundžiamas ir
nėra šios bylos tyrimo objektas. 2008 m. gruodžio 15 d. Finansų ministerijos
paskelbtos patikslintos makroekonominės prognozės iš esmės patvirtino
VKEKK nurodymo pagrindimą ir esmę, nes darbo užmokesčio augimo
prognozės per mažiau nei du mėnesius sumažėjo daugiau nei du kartus
(nuo 9.8 iki 4.3 proc.). Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad VKEKK,
vadovaudamasi Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių
ribų skaičiavimo metodikos 53.2 punkto reikalavimais, atsižvelgė į Finansų
ministerijos patikslintas prognozes ir apskaičiuodama konkrečių dujų kainas
rėmėsi būtent jomis. Kaip minėta 2008 m. gruodžio 4 d. rašte buvo nurodyta
apskritai nedidinti darbo užmokesčio sąnaudų, tuo tarpu ginčijamame
Nutarime nustatytose konkrečiose kainose, atsižvelgiant į patikslintas Finansų
ministerijos prognozes, buvo įskaičiuotas 4,3 proc. darbo užmokesčio fondo
augimas. Teisėjų kolegija mano, kad toks Finansų ministerijos pateiktų
prognozių įvertinimas buvo būtinas atsižvelgiant į žymų makroekonominių
prognozių pasikeitimą, jis užtikrina vartotojų teisių apsaugą, atitinka ir kainų
orientacijos į sąnaudas principą, ir tuo pačiu nepažeidžia pareiškėjo interesų,
nes skaičiuojant konkrečių kainų dydžius buvo atsižvelgta į naujausias
prognozes. Byloje esanti medžiaga leidžia daryti išvadą, kad ginčijamu
Nutarimu nustatytos kainos buvo apskaičiuotos objektyvių ir viešai prieinamų
rodiklių pagrindu. Todėl, įvertinusi visas bylos aplinkybes, teisėjų kolegija
mano, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog ginčijamu Nutarimu nustatydama
konkrečias kainas VKEKK padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, piktnaudžiavo
savo įgaliojimais, akivaizdžiai peržengė jai suteiktos diskrecijos ribas ar padarė
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esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių nulemti neteisėto teisės akto
priėmimą.
Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro
išvadą, kad, kiek tai susiję su ginčijamu Nutarimu nustatytų konkrečių kainų
teisėtumu ir pagrįstumu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir
pagrįstą sprendimą, todėl šios sprendimo dalies naikinti nėra pagrindo.
Dėl
Valstybinės
kainų
ir
energetikos
kontrolės
komisijos
2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. O3-219 3 punkto teisėtumo ta apimtimi,
kiek juo nustatytų konkrečių kainų taikymo data nurodyta 2009 m. sausio 1 d.
Apeliantai savo apeliaciniuose skunduose taip pat nurodo, kad pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog VKEKK, ginčijamo Nutarimo
3 punkte nurodžiusi, kad minėtu teisės aktu nustatytos konkrečios kainos
įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d., nepažeidė teisės aktų nuostatų.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčijamas Nutarimas buvo
viešai paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“
2008 m. gruodžio 31 d., o, pagal ginčijamo Nutarimo 3 punkto nuostatas, juo
nustatytos konkrečios kainos pradėtos taikyti nuo 2009 m. sausio 1 d.
Teisėjų kolegija, šioje dalyje vertindama pirmosios instancijos teismo
sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, jog Energetikos įstatymo
15 straipsnio 3 dalyje expressis verbis nurodyta, kad valstybės reguliuojamos
kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo
pradžios, jei kiti įstatymai nenustato kitaip, ir taikomos nuo mėnesio pirmos
dienos. Kaip matyti iš šios normos turinio, joje nėra nurodytas konkretus
subjektas, kuris privalo skelbti valstybės kontroliuojamas kainas šioje
normoje nurodyta tvarka. Šiuo atveju nėra ginčo, kad ginčijamo VKEKK
Nutarimo 3 punktu nustatytos kainos yra valstybės reguliuojamos kainos
pirmiau minėtos normos prasme. Akivaizdu, kad aptariamos normos tikslas
– užtikrinti vartotojų teisių apsaugą. Tokį šios nuostatos aiškinimą, kiek tai
susiję su dujų sektoriumi, patvirtina Direktyvos 2003/55/EB A priedo b punkto
turinys. Jame taip pat įtvirtinta pareiga informuoti vartotojus ne vėliau
kaip prieš vieną įprastą sąskaitų pateikimo laikotarpį iki įsigaliojant kainų
padidėjimui, taip pat numatyta, jog valstybės narės turi sudaryti vartotojams
sąlygas nutraukti sutartis, jei naujosios sąlygos jiems nepriimtinos. Tiesa,
minėtos direktyvos normos yra konkretesnės – jose aiškiai nurodyta, kad
pareiga informuoti vartotojus tenka paslaugų teikėjams, o informacija iš anksto
privalo būti pateikiama tik tuo atveju, kai kainos didėja. Kartu atkreiptinas
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dėmesys, kad Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nurodytų išlygų
nenumato, o, turint galvoje pirmiau minėtos Direktyvos 2003/55/EB nuostatų
tikslą ir turinį, darytina išvada, kad šiuo atveju ES valstybė narė nacionalinėje
teisėje gali nustatyti ir platesnę vartotojų teisių apsaugą užtikrinančias normas.
Kiek tai susiję su dujų sektoriumi, Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio
4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kainas, Komisijai
patikrinus, viešai paskelbia dujų įmonės.
Nors šioje dalyje ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo
motyvai nėra visiškai aiškūs, galima daryti prielaidą, kad jis pirmiau minėtą
išvadą padarė dėl to, kad pareiga skelbti konkrečias kainas tiesiogiai numatyta
tik dujų įmonėms, be to, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas traktuotinas kaip specialus įstatymas
Energetikos įstatymo atžvilgiu.
Vis dėlto teisėjų kolegijos manymu, toks teisinio reguliavimo aiškinimas
nėra pagrįstas. Visų pirma, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas, atitinkamos VKEKK darbo
reglamento ir 1999 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 918 nuostatos šiuo atveju negali būti traktuojami kaip lex specialis
Energetikos įstatymo atžvilgiu ar atvirkščiai, kadangi šie teisės aktai reguliuoja
skirtingus teisinius santykius. Pirmieji reglamentuoja teisės aktų paskelbimo
ir įsigaliojimo tvarką. Be to, jie neturi nieko bendra su vartotojų teisių
apsauga. Tuo tarpu Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalis reglamentuoja
valstybės reguliuojamų kainų (atitinkamai, konkrečių kainų dujų sektoriuje)
paskelbimo ir taikymo tvarką. Taigi šiuo atveju nekyla abejonių, kad pats
ginčijamas Nutarimas, jį tinkamai paskelbus nustatyta tvarka, galėjo įsigalioti
nuo 2009 m. sausio 1 d., tačiau tai savaime nereiškia, kad tokiu paskelbimu
gali būti paneigiamas Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytas
reikalavimas valstybės reguliuojamas kainas paskelbti iš anksto.
Atsakovas teigia, kad Gamtinių dujų įstatymas įtvirtina tik dujų įmonių,
bet ne VKEKK pareigą iš anksto paskelbti konkrečias kainas. Šiuo aspektu
teisėjų kolegija pastebi, kad lingvistinis Energetikos įstatymo 15 straipsnio
3 dalies nuostatų aiškinimas tokio teiginio nepatvirtina, o, įvertinus šios teisės
normos tikslą, vartotojų teisių apsaugos požiūriu akivaizdu, kad nėra jokio
skirtumo, kas paskelbia konkrečias kainas – dujų įmonės ar VKEKK. Todėl,
įvertinus Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą imperatyvą
ir tai, kad tokio pobūdžio, kaip ginčijamas VKEKK Nutarimas, teisės aktai
privalo būti viešai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka, darytina išvada, kad
15 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas imperatyvas iš anksto paskelbti konkrečias
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kainas taikytinas ir VKEKK, kai ši institucija savo teisės aktais nustato
konkrečias kainas dujų sektoriuje. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad
nors pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ savo parengtas konkrečias dujų kainas
paskelbė 2008 m. lapkričio 28 d. (I t. , b. l. 79), toks paskelbimas nelaikytinas
tinkamu paskelbimu Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies prasme, nes
ginčijamame Nutarime ir šiame skelbime nurodytos kainos skiriasi. Dėl minėtų
priežasčių ginčijamo Nutarimo 3 punktas, kiek juo neužtikrinta pirmiau
minėta vartotojų teisė iš anksto žinoti apie naujai nustatytas konkrečias kainas,
nėra suderinamas su Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi.
Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo požiūriu VKEKK Metodikose
nustatytas teisinis reguliavimas yra ydingas. Kaip nurodyta Tiekimo kainų
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 4 punkte ir Perdavimo ir skirstymo
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 4 punkte, konkrečių kainų
projektus dujų įmonės privalo pateikti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki naujų
kainų paskelbimo. Turint galvoje tai, kad Gamtinių dujų įstatymas įtvirtina
VKEKK teisę tikrinti šių kainų projektus ir, esant teisės aktuose nustatytiems
pagrindams, reikalauti jas pakeisti, taip pat teisę vienašališkai nustatyti
konkrečias kainas, toks kainų projekto atskaitos taškas nėra optimalus, nes dujų
įmonė negali žinoti, kada bus skelbiamos konkrečios kainos, o skelbti VKEKK
nepatikrintų konkrečių kainų projektus vartotojų teisių apsaugos požiūriu
prasmės nėra. Manytina, kad konkrečių kainų projektų pateikimo VKEKK
terminai turėtų būti nustatomi įvertinus, be kita ko, Gamtinių dujų įstatymo
23 straipsnio 7 dalies ir Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatas,
t. y. užtikrinant ir dujų įmonėms nustatytos teisės ištaisyti kainų projektą
įgyvendinimą, ir vartotojų teisių apsaugą – t. y. nustatytų konkrečių kainų
paskelbimą ne mažiau kaip prieš vieną mėnesį iki jų taikymo pradžios.
Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad
ginčijamo Nutarimo 3 punktas toje dalyje, kuria įtvirtinta, jog šiuo teisės aktu
nustatytos konkrečios kainos galioja nuo 2009 m. sausio 1 d., prieštarauja
Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 daliai. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama
į šio teisės akto paskelbimo momentą (2008 m. gruodžio 31 d.), bei į tai, kad
Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad naujai nustatytos
kainos taikomos nuo mėnesio pirmos dienos, mano, kad ginčijamu Nutarimu
nustatytos konkrečios kainos turėjo būti taikomos nuo 2009 m. vasario 1 d., o
nuo 2009 m. sausio 1 d. iki vasario 1 d. turėjo būti taikomos prieš tai buvusiam
laikotarpiui paskelbtos konkrečios kainos.
Dėl pareiškėjo Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo
lygos reikalavimo įpareigoti atsakovą paskelbti šią teismo nutartį „Valstybės
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žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ teisėjų kolegija pažymi, kad
procesiniai teismo sprendimai, kuriais byla išnagrinėjama iš esmės, skelbiami
viešai, šios bylos medžiaga nėra įslaptinta, o teismo nutartis bus prieinama ir
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO). Be to, pats pareiškėjas
– Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, atstovauja
vartotojų interesus, jam bus išsiųstas šios nutarties nuorašas, todėl pareiškėjas
turės galimybes apie nutartį pranešti bent savo nariams. Dėl to teisėjų kolegija
mano, kad pagrindo tenkinti minėtą reikalavimo dalį nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjų AB „Lietuvos dujos“ ir Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos
vartotojų gynimo lygos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus ir juos išdėstyti taip: „Pareiškėjų
AB „Lietuvos dujos“ ir Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo
lygos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies. Panaikinti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. O3219 3 punktą toje dalyje, kuria šio nutarimo 3 punktu nustatytų AB „Lietuvos
dujos“ gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainų ir gamtinių dujų buitiniams
vartotojams kainų galiojimas numatytas nuo 2009 m. sausio 1 d. Likusioje
dalyje pareiškėjų skundų netenkinti.
Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.10. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ir neveikimo
3.10.1. Dėl asmenų grupės, sudariusios jungtinės veiklos (partnerystės)
sutartį, teisės būti savarankišku savivaldybių tarybų rinkimų kampanijos
dalyviu
Nepaisant to, kad pareiškėjai (atskiri fiziniai asmenys) yra sudarę jungtinės
veiklos (partnerystės) sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pagrindu),
toks darinys nei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, nei Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo prasme
nelaikytinas nauju rinkimų (plačiąja prasme) teisinių santykių dalyviu. Kadangi
tai nėra kolektyvinis subjektas, nėra pagrindo kelti ir nagrinėti klausimą, ar jam,
kaip kolektyviniam subjektui, kuris nėra politinė partija, turėtų būti leidžiama
kelti kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimuose, taigi atitinkamai – ir
klausimą, ar jis gali būti negatyviai diskriminuojamas politinių partijų atžvilgiu
jų teisės kelti kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimų metu aspektu.
Administracinė byla Nr. R502-3/2010
Procesinio sprendimo kategorija 18.1; 18.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjams T. B. ir L. R.,
atsakovo atstovams Z. V. ir J. J.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjų T. B., P. M. ir L. R. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos
vyriausiajai rinkimų komisijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – ir VRK,
atsakovas) 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. Sp-89 „Dėl Asociacijos „Už
konstitucines gyventojų teises“ skundo atmetimo“ (toliau – ir Sprendimas)
nusprendė atmesti Asociacijos „Už konstitucines gyventojų (Vilniečių)
teises“ (toliau – ir Asociacija) skundą dėl VRK pirmininko pavaduotojo P.
K. 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 2-406(4F.9), kuriuo buvo nuspręsta
neregistruoti Asociacijos savarankišku 2011 m. savivaldybių tarybų
rinkimų politinės kampanijos, prasidėjusios 2010 m. lapkričio 3 d., dalyviu,
panaikinimo ir neregistruoti Asociacijos savarankišku 2011 m. savivaldybių
tarybų rinkimų politinės kampanijos, prasidėjusios 2010 m. lapkričio 3 d.,
dalyviu.
II.
Pareiškėjai T. B., P. M. ir L. R. (toliau – ir pareiškėjai) skundu kreipiasi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašydami:
1) Sprendimą panaikinti;
2) įpareigoti VRK registruoti Vilniaus miesto savivaldybės nuolatinių
gyventojų sudarytą laikinąjį susivienijimą (toliau – ir Susivienijimas), t. y.
Asociaciją, savarankišku politinės kampanijos dalyviu;
3) sprendžiant bylą ir taikant (aiškinant) teisę, pagal savo kompetenciją
ad hoc užpildyti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme (toliau – ir PPFĮ) esančias
teisės spragas dėl kitų subjektų, turinčių teisę registruotis savarankiškais
politinės kampanijos dalyviais: VRK įteikiamo dokumentų sąrašo, jo
pateikimo, tikrinimo procedūrų bei sprendimų dėl registravimo savarankišku
politinės kampanijos dalyviu procedūrų ir kitų reikalavimų.
Skunde pareiškėjai nurodo, kad 2010 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į VRK
ir remdamiesi Europos vietos savivaldos chartijos (toliau – ir Chartija)
bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 2 dalimis, prašė
registruoti Asociaciją savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Teigia,
jog Susivienijimas – tai trijų fizinių asmenų grupė, sudariusi partnerystės
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(asociacijos) sutartį pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir
CK) 6.969 straipsnį ir pasivadinusi Asociacija.
Pažymi, kad VRK pirmininko pavaduotojo P. K. 2010 m. lapkričio 8 d.
sprendimas Nr. 2-406(4F.9), kuriuo buvo nuspręsta neregistruoti Asociacijos
savarankišku politinės kampanijos dalyviu, grindžiamas PPFĮ nuostata,
pateikiančia baigtinį subjektų, kurie gali būti registruojami savarankiškais
politinės kampanijos dalyviais, sąrašą ir kurioje Asociacija, kaip nuolatinių
savivaldybės gyventojų laikinas susivienijimas, nėra numatyta. Teigia, kad
šis sprendimas buvo apskųstas VRK, kuri Sprendime nurodė, jog remiantis
PPFĮ 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Asociacija nėra tinkamas subjektas būti
savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Atkreipia dėmesį į tai, jog VRK, priimdama Sprendimą, rėmėsi tik PPFĮ
5 straipsniu, kuris prieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 2 daliai bei teisinės
valstybės principams. Sprendimas prieštarauja ir Konstitucijoje numatytam
siektinam atviros, teisingos, darnios visuomenės tikslui. Pažymi, kad subjektinė
rinkimų teisė apima ir teisę siūlyti bei kelti kandidatus.
Remiasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2
straipsnio 3 dalimi ir akcentuoja, kad pareiškėjai savo nuolatinę gyvenamąją
vietą yra deklaravę Vilniaus miesto savivaldybėje. Nukreipia į Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimą ir pabrėžia,
kad politinė partija nėra vienintelis subjektas, turintis teisę kelti kandidatų
sąrašus savivaldybių tarybų rinkimuose. Teigia, kad nagrinėjamu atveju
pareiškėjai, veikdami kaip savarankiški (autonomiški) asmenys ir civilinių
teisių pagrindu įkūrę Susivienijimą, patys turi teisę pasirinkti, kaip bus
realizuojama pasyvioji rinkimų teisė keliant kandidatus.
Pažymi, kad rinkiminis procesas reikalauja tam tikrų išteklių, kas
suponuoja būtinybę pagal PPFĮ registruotis savarankišku politinės kampanijos
dalyviu. Mano, kad Sprendimas prieštarauja Konstitucijos 1 straipsnyje
įtvirtintam principui, jog Lietuvos Respublika yra demokratinė valstybė.
Atsakovas VRK atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodo, kad su skundu
nesutinka, ir prašo skundo reikalavimą dėl Sprendimo panaikinimo atmesti, o
bylą dalyje dėl skundo reikalavimo ad hoc užpildyti PPFĮ spragas nutraukti.
Atsiliepime atsakovas akcentuoja, kad pareiškėjų skundas grindžiamas
ne tuo, kad VRK nesilaikė PPFĮ nuostatų, bet tuo, jog PPFĮ nuostatos galimai
prieštarauja Konstitucijai. Pabrėžia, jog PPFĮ 3 straipsnio 2 dalyje pateikiamas
baigtinis asmenų, kurie gali būti registruojami tik savarankiškais politinės
kampanijos dalyviais, sąrašas ir jog pareiškėjų CK pagrindu sudarytas
laikinas susivienijimas – Asociacija – jame nėra įrašytas. Remiasi Lietuvos
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Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15
straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija
(2007 m. kovo 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R17-33/2007) ir
teigia, kad byla dalyje dėl pareiškėjų reikalavimo ad hoc užpildyti PPFĮ esančias
spragas, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, nutrauktina
ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu.
Pažymi, kad Asociacija nėra įregistruota Juridinių asmenų registre ir
neatitinka politinėms partijoms, kaip subjektams, kurie gali būti registruojami
savarankiškais politinės kampanijos dalyviais pagal PPFĮ 3 straipsnio 2 dalies
1 punktą, keliamų reikalavimų. Teigia, jog pareiškėjų, kaip asociacijos sutartį
pagal CK sudarančių fizinių asmenų, teisė kelti kandidatus arba keltis patiems
kandidatais nėra pažeidžiama, nes jie ją gali realizuoti PPFĮ 5 straipsnio 4
dalyje nustatyta tvarka, t. y. atskirai registruodamiesi savarankiškais politinės
kampanijos dalyviais. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjai pagal Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymą gali patys išsikelti kandidatais į savivaldybės tarybos
narius arba savo parašais paremti bet kurio asmens, norinčio tapti kandidatu
į savivaldybės tarybos narius, išsikėlimą, o išsikėlę kandidatais į savivaldybės
tarybos narius, pareiškėjai gali sudaryti jungtinį kandidatų sąrašą.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Skundas atmestinas.
Administracinis ginčas kilo dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei
atsakovo įpareigojimo atlikti atitinkamus veiksmus, todėl inter alia turi būti
tiriama ir vertinama, ar pareiškėjai turi teisę reikalauti, kad atsakovas atliktų
tokius veiksmus, ir ar atsakovas turi kompetenciją ir pareigą juos atlikti.
Byloje nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 2 d. pareiškėjai sudarė
partnerystės (asociacijos) sutartį (b. l. 7−9) ir pasivadino Asociacija. Teisėjų
kolegija pabrėžia, jog nagrinėjamu atveju asociacija, t. y. savo pavadinimą
turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas –
koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir
juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus, Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymo prasme (2 str. 1 d.) įkurta nebuvo, o pareiškėjų sudaryta jungtinės
veiklos (partnerystės) sutartis (CK 6.969–6.982 str.) sukūrė civilinius teisinius
santykius, kurių dalyviai yra pareiškėjai. Taigi nei Savivaldybių tarybų rinkimų
470

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

įstatymo, nei PPFĮ prasme Asociacija nelaikytina nauju rinkimų (plačiąja
prasme) teisinių santykių dalyviu, ir jų reguliavimo sferoje pareiškėjai,
nepaisant to, kad jie yra sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį,
veikia individualiai, t. y. kaip atskiri fiziniai asmenys. Asociacija nelaikytina
ir susivienijimu (asociacija) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2007 m. vasario 9 d. nutarimo prasme.
Pareiškėjai teigia, kad VRK atsisakymas registruoti Asociaciją
savarankišku politinės kampanijos dalyviu prieštarauja Konstitucijos 119
straipsnio 2 daliai, kurioje numatyta, jog savivaldybių tarybų nariais Lietuvos
Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus
pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti
nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia
ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu, tačiau jie neatsižvelgia į tai, jog
to paties Konstitucijos straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad savivaldos institucijų
organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas, t. y. į įstatymų leidėjui
suteiktą atitinkamą diskreciją sprendžiant šį klausimą.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje inter alia
numatyta, kad Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų nariai renkami
ketveriems metams daugiamandatėse rinkimų apygardose, remiantis visuotine
ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose pagal
proporcinę rinkimų sistemą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2010 m. lapkričio 9 d. nutarime konstatavo, jog įstatymų leidėjas, pasirinkęs
vien proporcinę rinkimų sistemą, turi įstatyme įtvirtinti ne tik politinių partijų
teisę dalyvauti rinkimuose, bet ir nustatyti tai, kokie dar kiti kolektyviniai
subjektai gali dalyvauti ir turi teisę kelti kandidatus rinkimuose į politines
atstovaujamąsias institucijas pateikdami savo kandidatų sąrašus. Teisėjų
kolegija akcentuoja, kad Asociacija, kaip minėta, nelaikytina kolektyviniu
subjektu, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kelti ir nagrinėti klausimą,
ar jai, kaip kolektyviniam subjektui, kuris nėra politinė partija, turėtų
būti leidžiama kelti kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimuose,
taigi atitinkamai – ir klausimą, ar ji, t. y. Asociacija, gali būti negatyviai
diskriminuojama politinių partijų atžvilgiu jų teisės kelti kandidatų sąrašus
savivaldybių tarybų rinkimų metu aspektu.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje
konkretizuojama fizinio asmens, atitinkančio šio įstatymo nustatytus
reikalavimus, teisė išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius. To paties
įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog asmuo, nusprendęs išsikelti
kandidatu į savivaldybės tarybos narius, t. y. pretendentas į kandidatus
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(kurio statusas iš esmės atitinka pretendento, kaip jis apibrėžiamas
PPFĮ 2 straipsnio 17 dalyje, statusą), prasidėjus kandidatų pareiškinių
dokumentų įteikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų,
savivaldybės rinkimų komisijai turi įteikti atitinkamus pareiškinius
dokumentus, tarp kurių minima ir VRK išduota pažyma apie kandidato į
savivaldybės tarybos narius įregistravimą savarankišku politinės kampanijos
dalyviu (4 p.). Taigi registravimas savarankišku politinės kampanijos dalyviu
nėra savitikslis dalykas – tai, be kita ko, yra viena iš pasyviosios rinkimų teisės
įgyvendinimo sąlygų.
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad PPFĮ negali numatyti platesnio subjektų,
kurie gali būti registruojami savarankiškais politinės kampanijos dalyviais,
rato nei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato subjektų, galinčių
pasinaudoti savo pasyviąja rinkimų teise ir kelti kandidatus į savivaldybių
tarybų narius ar keltis kandidatais į savivaldybių tarybų narius, nes tokio
statuso įgijimas yra reikalingas politinei kampanijai, kurios pagrindinis ir
galutinis tikslas – laimėti rinkimus, vykdyti, taigi nesant galimybės pasyviai
dalyvauti rinkimuose, neturi būti numatyta ir galimybė atitinkamą subjektą
registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu, kuris galėtų vykdyti
politinę kampaniją. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, jog pareiškėjų pozicija
yra kiek nenuosekli, nes jie savo teisių pažeidimą kildina iš PPFĮ nuostatų ir
atitinkamai formuluoja skundo dalyką, tačiau jų skundo pagrindą iš esmės
sudaro argumentai dėl atitinkamų Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo
nuostatų prieštaravimo Konstitucijai, kas, anot jų, suponuoja jų aktyviosios
rinkimų teisės kelti kandidatus ar jų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimuose
ribojimą. Be to, iš pareiškėjų pateikiamų argumentų galima daryti išvadą, jog
savo skundu jie siekia apginti ir kitų subjektų, kurių teisės, jų manymu, yra
galimai pažeidžiamos, teises ir teisėtus interesus, tačiau jie nėra įgalioti to
daryti.
PPFĮ 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad pretendentas
gali būti registruojamas tik savarankišku politinės kampanijos dalyviu
(dokumentai, kurie tokiu atveju turi būti pateikiami VRK, išvardijami PPFĮ
5 straipsnio 4 dalyje). Kaip matyti iš bylos medžiagos (2010 m. lapkričio 3 d.
prašymas dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, b. l.
6), pareiškėjai į VRK dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos
dalyviu kreipėsi ne individualiai, kaip kad turėjo pagal pirmiau nurodytą
teisinį reguliavimą ir nustatytas faktines bylos aplinkybes, o kaip, jų manymu,
kolektyvinis subjektas Asociacija ir inter alia pateikė pirmiau minėtos
2010 m. lapkričio 2 d. sudarytos partnerystės (asociacijos) sutarties kopiją.
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VRK Sprendime rėmėsi PPFĮ 3 straipsnio 2 dalimi ir Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi ir nurodė, kad fiziniai asmenys,
nusprendę išsikelti kandidatais į savivaldybės tarybos narius, kitaip tariant,
pretendentai PPFĮ prasme arba pretendentai į kandidatus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo prasme savarankiškais politinės kampanijos
dalyviais registruojami individualiai, o toks „darinys“ kaip Asociacija PPFĮ
apskritai neįvardijamas kaip „subjektas“, registruotinas savarankišku politinės
kampanijos dalyviu (PPFĮ 3 str. 2 ir 3 d.). Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymą, toks „darinys“ nepatenka ir tarp subjektų, turinčių pasyviąją rinkimų
teisę savivaldybių tarybų rinkimuose (34 str.). Todėl vertintina, jog VRK
nagrinėjamu atveju pagrįstai atsisakė Asociaciją registruoti savarankišku
politinės kampanijos dalyviu ir paaiškino pareiškėjams, kad, pagal nustatytą
teisinį reguliavimą, jie savarankiškais politinės kampanijos dalyviais turi
registruotis individualiai. O tai, ar savarankišką teisinį subjektiškumą
turinčiam „dariniui“, pavyzdžiui, asociacijai, turėtų būti numatyta galimybė
registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, nėra šios bylos
nagrinėjimo dalykas. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad Sprendimas
yra neteisėtas ir nepagrįstas ir kad jis bei atitinkamos PPFĮ nuostatos riboja
pareiškėjų pasyviąją rinkimų teisę ir taip pažeidžia Konstitucijos 1 straipsnį
ir 119 straipsnio 2 dalį. Teisėjų kolegija nenustatė ir procedūrinių Sprendimo
priėmimo pažeidimų.
Teismo posėdžio metu pareiškėjai pateikė žodinį prašymą sustabdyti
bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar PPFĮ
5 straipsnis ta apimtimi, kuria „jame išvardinti subjektai“, neprieštarauja
Konstitucijos 1 straipsniui ir 119 straipsnio 2 daliai (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. posėdžio protokolas, b. l.
45−48). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytas
pagrindas stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą
(ABTĮ 4 str. 1 ir 2 d.), kadangi nebuvo nustatyta, kad šioje byloje taikomas
teisinis reguliavimas būtų priešingas Konstitucijai. Teisėjų kolegija taip pat
atkreipia dėmesį į tai, jog PPFĮ 5 straipsnis, priešingai nei nurodo pareiškėjai,
neapibrėžia, kokie subjektai gali būti registruojami politinės kampanijos
dalyviais (tiek savarankiškais, tiek ir atstovaujamaisiais), – šiame straipsnyje
nustatyta fizinio asmens ar politinės partijos įregistravimo savarankišku
politinės kampanijos dalyviu tvarka, dėl kurios nagrinėjamoje byloje ginčo
apskritai nėra.
Teisėjų kolegija pažymi ir tai, jog pareiškėjų skundo reikalavimas
sprendžiant bylą ir taikant (aiškinant) teisę, pagal savo kompetenciją ad
473

I. Administracinių teismų praktika

hoc užpildyti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme esančias teisės spragas dėl
kitų subjektų, turinčių teisę registruotis savarankiškais politinės kampanijos
dalyviais: VRK įteikiamo dokumentų sąrašo, jo pateikimo, tikrinimo
procedūrų bei sprendimų dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos
dalyviu procedūrų ir kitų reikalavimų, nelaikytinas savarankišku reikalavimu,
todėl atsakovas nepagrįstai prašo šioje dalyje bylą nutraukti ABTĮ 101
straipsnio 1 punkto pagrindu.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundas
atmestinas kaip nepagrįstas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjų T. B., P. M. ir L. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

3.11. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine
parama
3.11.1. Dėl nacionalinės Europos Sąjungos paramą administruojančios
institucijos pareigos suteikti asmenims visokeriopą pagalbą ir laikytis
procedūrinių taisyklių skiriant paramą
Paramos administravimo procedūros yra pakankamai sudėtingos, paramos
gavėjui numatančios įvairius įsipareigojimus ir reikalavimus, todėl Nacionalinė
mokėjimo agentūra, kaip viešojo administravimo subjektas, turi būti aktyvi
ir padėti paramos gavėjams tinkamai įgyvendinti teisę į paramą, suteikiant
visokeriopą pagalbą. Atsakovo pareiga padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktas teises kyla ir iš
bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų, kurie taip pat
sietini su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1
dalyje įtvirtintais reikalavimais individualiam administraciniam aktui.

474

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

Administracinė byla Nr. A756-1486/2010
Procesinio sprendimo kategorija 33.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. lapkričio 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareiškėjui D. J., jo atstovui advokatui A. P.,
atsakovo atstovei R. S.,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui M. V.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo D. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo D. J. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo
agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje
dalyvaujant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas D. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2008 m. birželio 3 d. sprendimą
Nr. BR6-(10.51)-15366 ir įpareigoti išmokėti pareiškėjui paramą pagal Kaimo
plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ už 2007
metus. Paaiškino, kad 2007 m. birželio 14 d. pateikė paraišką paramai gauti
pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“.
Paramą pagal minėtą priemonę už 2006 metus pareiškėjas yra gavęs, o už
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2007 metus Agentūra paramos nusprendė neskirti. Pareiškėjas nesutinka su
tokiu Agentūros sprendimu. Paaiškino, kad atsakovo raštai įrodo, jog pateikti
dokumentai buvo peržiūrėti ne iš karto. Nuo 2007 m. lapkričio 1 d. jis daug
kartų skambino į Agentūrą dėl paramos pagal Kaimo plėtros programą už
2007 metus gavimo, tačiau buvo atsakoma, kad yra pateikti visi reikalingi
dokumentai ir jis paramą gaus, o apie tai, jog nėra pateiktas mokėjimo
prašymas, Agentūra neužsiminė. Nurodo, kad 2007 m. birželio 14 d. pasirašant
paraišką paramai skirti su Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės
„Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėmis nebuvo supažindintas.
Tuo tarpu, jeigu Agentūra būtų tinkamai administravusi minėtą paramos
programą, apie mokėjimo prašymo nepateikimą jis turėjo būti informuotas
nedelsiant.
Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
atsiliepime į skundą su juo nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškino, kad pareiškėjo paraiška buvo vertinama remiantis galiojančiais teisės
aktais, o sankcija skirta, nes pareiškėjas nesilaikė Kaimo plėtros 2004–2006
metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių
(toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482, reikalavimų. Pagal minėtų
Taisyklių 16.3.5 punktą pareiškėjas privalėjo kasmet iki lapkričio 1 d. atsiųsti
nustatytos formos mokėjimo prašymą. 2007 m. birželio 14 d. pareiškėjas
Agentūrai pateikė kasmetinį prašymą, tačiau mokėjimo prašymo nepateikė,
todėl taikytas Taisyklių 38 punktas, numatęs, kad jei paramos gavėjas
nepateikia einamaisiais metais nustatytos formos mokėjimo prašymo, parama
einamaisiais metais nemokama. Teigia, kad pareiškėjas buvo supažindintas
su paramos administravimo taisyklėmis, ką jis patvirtino pateikdamas
paraišką, patvirtintą jo parašu. Nurodo, kad Agentūrai nenustatyta pareiga
asmeniškai kiekvienam pareiškėjui priminti, kad jis neužmirštų pateikti
dokumentų, apie kurių pateikimą jis buvo informuotas teikdamas paraišką.
Agentūra dėl paramos gavėjų gausos ir žmoniškųjų išteklių ribotumo neturi
galimybės informuoti visus pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus. Agentūra
kiekvienais metais (pavasarį) pareiškėjams siunčia informacinius pranešimus,
primindama apie tais metais teiktinus dokumentus pagal programą. Toks
primenantis laiškas 2007 metų pavasarį išsiųstas ir pareiškėjui. Pažymėjo,
kad pareiškėjas anksčiau laiku pateikdavo visus reikalingus dokumentus (už
2006 m. pareiškėjas laiku pateikė mokėjimo prašymą), vadinasi, jam buvo
žinoma apie tai, kad privaloma pateikti mokėjimo prašymą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio
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ministerija su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepimą
į skundą grindė atsakovo nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ir Ministerija) teisės
aktai nenustato teisės pačiai atlikti pirminį paraiškų vertinimą ir savarankiškai
priimti sprendimus dėl paramos skyrimo, panaikinti ar pakeisti Agentūros
sprendimus. Pareiškėjas Ministerijai 2009 m. kovo 4 d. pateiktame skunde
nurodė, kad kitus įsipareigojimus pagal Taisyklių reikalavimus įvykdė laiku,
todėl prašė atsižvelgti į jo padaryto pažeidimo mažareikšmiškumą, padaryti
išimtį ir suteikti paramą už 2007 metus. Pareiškėjas raštu (2008 m. birželio 9 d.,
2008 m. liepos 11 d., 2009 m. kovo 4 d.) bei žodžiu patvirtino ir pripažino, kad
2007 metais dėl savo kaltės, t. y. asmeninio aplaidumo, per Taisyklėse nustatytą
terminą nepateikė Agentūrai mokėjimo prašymo. Nurodė, kad Ministerijos
Komisija probleminiams skundams nagrinėti formuoja tik nuomonę, kurios
pagrindu priimami Ministerijos sprendimai, rengiami raštai Agentūrai bei
atsakymai skundą pateikusiems asmenims. Posėdžių metu priimti sprendimai
Agentūrai nėra privalomi. Taip pat nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių
objektyvių aplinkybių ar įrodymų, dėl kokių priežasčių nebuvo pateiktas
mokėjimo prašymas.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 12 d.
sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pirmosios instancijos
teismas pažymėjo, kad byloje ginčijamas Agentūros 2008 m. birželio 3 d.
raštas „Dėl paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę
„Agrarinė aplinkosauga“ už 2007 m. neskyrimo“ pagal turinį laikytinas
individualiu administraciniu aktu, todėl turi atitikti tokiam aktui keliamus
reikalavimus. Nurodė, kad ginčo santykius nagrinėjamu atveju reglamentuoja
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu
Nr. 3D-482 patvirtintos Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės
„Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklės ir reikalavimus
individualiam administraciniam aktui nustatantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymas. Teismas nustatė, kad pareiškėjas
2006 m. birželio 14 d. Agentūrai pateikė paraišką dalyvauti Kaimo plėtros
2004–2006 m. plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Ekologinio
ūkininkavimo programoje ir teikdamas paraišką savo parašu patvirtino,
kad yra susipažinęs su prisiimtais įsipareigojimais priemonei įgyvendinti,
paramos suteikimo (nesuteikimo) tvarka ir galimų sankcijų taikymu. D.
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J. paramos įgyvendinimo laikotarpiu įsipareigojo kasmet, ne vėliau kaip
iki lapkričio 1 d., Agentūrai pateikti mokėjimo prašymą. Pareiškėjas,
vadovaudamasis Taisyklių nuostatomis, 2006 metais įvykdė visus prisiimtus
įsipareigojimus, todėl jam už 2006 metus buvo išmokėta visa skirta parama.
Tai, anot teismo, patvirtina, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, žinojo apie
prisiimtus įsipareigojimus priemonei įgyvendinti ir buvo susipažinęs su
sankcijų už nustatytus pažeidimus taikymo tvarka. Pareiškėjas, vykdydamas
Taisyklių 16 punktu nustatytus dalyvaujantiems Ekologinio ūkininkavimo
programoje ir norintiems gauti paramos lėšas už 2007 metus reikalavimus,
turėjo Agentūrai iki 2007 m. lapkričio 1 d. pateikti mokėjimo prašymą
(Taisyklių 16.3.5 p.), tačiau jo nepateikė. Pažymėjo, kad pareiškėjas Ministerijai
raštu (2008 m. birželio 9 d., 2008 m. liepos 11 d., 2009 m. kovo 4 d.) bei
žodžiu patvirtino ir pripažino, kad 2007 metais dėl savo kaltės, t. y. asmeninio
aplaidumo, Taisyklių numatytu laiku Agentūrai nepateikė nustatyto mokėjimo
prašymo, o teismui jokių rašytinių įrodymų ir dokumentų, patvirtinančių,
jog Agentūrai negalėjo pateikti 2007 m. mokėjimo prašymo dėl objektyvių ir
nuo jo nepriklausančių priežasčių, nepateikė. Teismas atsižvelgė į Agentūros
paaiškinimus, kad kiekvienų metų pavasarį pareiškėjams siunčia informacinius
pranešimus, kuriuose ji primena apie tais metais teiktinus dokumentus bei į tai,
kad, kaip nurodė Agentūra, tokia atmintinė 2007 m. pavasarį buvo išsiųsta ir
pareiškėjo nurodytu adresu. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas
padarė išvadą, kad Agentūra teisėtai vadovavosi Taisyklių 38 punktu ir taikė
pareiškėjui sankciją už nustatytus pažeidimus. Anot teismo, skundžiamas
Agentūros sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus individualiam administraciniam
teisės aktui, sprendimas pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės
aktų normomis, jame aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės
ir pareigos, jis pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo,
nurodyta apskundimo tvarka.
III.
Apeliaciniu skundu D. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimą, tenkinant jo
skundą – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
2008 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-15366 panaikinti ir įpareigoti
išmokėti Agentūrą jam paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano
priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ už 2007 metus. Nurodo, kad paraišką
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paramai gauti pateikė 2007 m. birželio 14 d. Tuo metu buvo įsitikinęs,
kad yra padavęs ir mokėjimo prašymą, kadangi atsakovas dėl mokėjimo
prašymo jo neinformavo, o vėliau suklaidino. Iš atsakovo Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų
departamento Kraštovaizdžio departamento 2007 m. spalio 17 d. gavo
užklausimą dėl duomenų tikslinimo, kuriuo jis buvo informuotas, kad
mokėjimo prašyme nurodytas bloko laukas (vasariniai miežiai 2,84 ha) nebuvo
įtraukti į paraišką. Šiame užklausime buvo rašoma, kad mokėjimo prašymo
ir paraiškos duomenys turi sutapti, nurodyta patikslinti mokėjimo prašymo
duomenis. Nurodo, kad šiuos duomenis patikslino ir įteikė atsakovui iki
2007 m. lapkričio 1 d. Teigia, kad daug kartų skambino atsakovui dėl paramos
pagal kaimo plėtros programą už 2007 metus gavimo ir jo darbuotojų buvo
patikintas, kad yra visi reikiami dokumentai, taip pat ir mokėjimo prašymas,
paramai gauti pateikti, prašymas tinkamai patikslintas ir parama bus suteikta.
Atkreipia dėmesį, kad reikalaujamus dokumentus visada pateikdavo laiku,
kaip numato Taisyklės. Pažymi, kad teisme apklausta liudytoja A. J., dirbanti
jo ūkyje, nurodė, kad mokėjimo prašymą, ekologinio ūkio sertifikato kopiją
ir ataskaitą iš ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo atsakovui pateikė
dar 2007 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje. Sertifikatas buvo išduotas
2007 m. rugsėjo 27 d., taip patvirtinant, kad jo ūkyje gaminama produkcija
atitinka visus reikalavimus. Anot D. J., pirmosios instancijos teismas tik
formaliai konstatavo, kad jis nepateikė mokėjimo prašymo, tačiau nevertino
kitų byloje esančių rašytinių įrodymų (2007 m. spalio 17 d. atsakovės
užklausimo, 2007 m. rugsėjo 27 d. sertifikato, telefoninių skambučių išklotinių,
liudytojos A. J. parodymų), todėl buvo pažeistos procesinės teisės normos.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė mokėjimo
agentūra Žemės ūkio ministerijos prašo palikti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimą nepakeistą, o
D. J. apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime atsakovas išdėsto tuos pačius
argumentus kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.
Papildomai paaiškina, kad Agentūra norminių administracinių teisės aktų
nepriiminėja, jai Taisyklių 16.3.5 punkte yra imperatyviai nurodyta, kad
pareiškėjas Agentūrai kasmet iki lapkričio 1 d. privalo pateikti mokėjimo
prašymą, o jeigu reikalavimas neįvykdomas, privalu taikyti Taisyklių 38 punkte
nustatytą sankciją. Agentūra Taisyklėmis ir vadovaujasi, netaiko neproporcingų
ar neteisingų sankcijų, bet priešingai – tinkamai apskaičiuoja ir paskirsto
paramos gavėjams priklausančias lėšas. Pažymi, kad kompensacinės paramos
skyrimas ir mokėjimas, siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimų ir nepagrįsto
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viešųjų finansinių fondų lėšų panaudojimo, yra griežtai reglamentuojamas.
Asmenys, siekiantys gauti kompensacines išmokas, privalo griežtai laikytis
nustatytų procedūrų ir tiksliai vykdyti jiems keliamus reikalavimus, prisiimtus
įsipareigojimus. Nagrinėjamu atveju D. J. prisiimtų įsipareigojimų tinkamai
neįvykdė, todėl Agentūros sprendimas paramos nemokėti yra pagrįstas.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija prašo palikti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimą nepakeistą, o D. J.
apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo išdėsto
analogiškus argumentus, kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos
teismui, palaiko atsakovo poziciją. Papildomai nurodo, kad pirmosios
instancijos teismas tinkamai įvertino byloje Agentūros ir Ministerijos pateiktus
teisinius argumentus, tinkamai pritaikė teisminės praktikos, materialinės ir
proceso teisės normas, o D. J. pateikti paaiškinimai, anot jo, vertintini kaip
neesminiai ir klaidinantys, neturintys įtakos teisingo sprendimo priėmimui.
Pažymi, kad Agentūra, nustačiusi, jog paramos gavėjas einamaisiais
metais nepateikė nustatytos formos mokėjimo prašymo, privalo paramos
einamaisiais metais nemokėti (Taisyklių 38 p.). Agentūra, administruodama
pareiškėjo paraišką Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonės „Agrarinė
aplinkosauga“ paramos lėšoms gauti, neturėjo teisinio pagrindo galiojusios
redakcijos Taisyklių nuostatų aiškinti plečiamai ir vadovautis 2007–2013
metų periodui taikomų teisės aktų nuostatomis. Atkreipia dėmesį, kad
Europos Komisija labai griežtai vertina šalių narių paramos lėšų skirstymą,
pažeidžiant galiojančių ir suderintų Taisyklių nuostatas, o šalims narėms,
pažeidusioms Europos Sąjungos fondo lėšų administravimo nuostatas, taiko
sankcijas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 885/2006) ir priima sprendimą,
kad grąžintinas lėšas arba jų dalį turi padengti Lietuvos Respublika (Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 str. 4, 5 ir 8 d., 33 str. 5 ir 8 d.). Nustačius
pažeidimus, Ministerija grąžintinas lėšas turėtų apmokėti iš jai skirtų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų, kaip tai numato
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137
„Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės
ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 28 punktas.
Pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas teisingai konstatavo,
jog skundžiamas Agentūros sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus, keliamus
individualiam administraciniam teisės aktui. Nurodo, kad pareiškėjas ir
liudytoja A. J. teismo posėdžio metu teikė prieštaringus parodymus apie
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kasmetinio prašymo ir mokėjimo prašymo pateikimo būdus Agentūrai ir
aiškiai negalėjo nurodyti objektyvių priežasčių, dėl kurių laiku negalėjo
pateikti Agentūrai mokėjimo prašymo. Teigia, kad pareiškėjo teismui pateiktų
telefoninių skambučių išklotinių bei sertifikato negalima laikyti faktinėmis
aplinkybėmis, kurios būtų numatytos minėtuose teisės aktuose ir kurios
galėtų būti reikšmingos Agentūros sprendimo priėmimui. Anot jo, teisės aktų
išimtys negali būti suteiktos pavieniams asmenims, nes taip būtų pažeidžiamas
lygiateisiškumo principas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo ir
taikymo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.).
Pareiškėjas D. J. ginčija Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos 2008 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-15366,
kuriuo buvo nuspręsta jam paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų
plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ už 2007 metus neskirti.
Kadangi ginčas kilo dėl paramos už 2007 metus nesuteikimo pagal
Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“,
susiklosčiusiems teisiniams santykiams taikytinos Kaimo plėtros 2004–2006
metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymu Nr. 3D-482 (2005 m. kovo 20 d. įsakymo redakcija). Minėtų Taisyklių
38 punkte buvo numatyta, kad parama einamaisiais metais nemokama, jei
paramos gavėjas nepateikia einamaisiais metais nustatytos formos mokėjimo
prašymo. Šios sankcijos taikymo pagrindas – terminų nesilaikymas.
Nagrinėjamoje byloje reikšmingas Taisyklių 6.3.5 punktas, įtvirtinęs
reikalavimą dalyvaujantiems Ekologinio ūkininkavimo programoje kasmet iki
lapkričio 1 d. atsiųsti nustatytos formos mokėjimo prašymą, ekologinio ūkio
sertifikato kopiją ir ataskaitą iš ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo apie
realizuotą produkciją.
Iš bylos medžiagos matyti, kad 2006 m. birželio 14 d. Nacionalinėje
mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos užregistruota pareiškėjo
D. J. paraiška Nr. 065C1005423772 paramai pagal Kaimo plėtros 2004–2006
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metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ gauti, pasirinkta programa –
Ekologinis ūkininkavimas, paraiška priimta 2006 m. rugsėjo 14 d. Pateikdamas
paraišką, pareiškėjas D. J. įsipareigojo kasmet ne vėliau kaip iki birželio 15 d.
pateikti kasmetinį prašymą, iki lapkričio 1 d. – mokėjimo prašymą (II t.,
b. l. 112−120). D. J. už 2006 metus kasmetinį prašymą ir mokėjimo prašymą
pateikė ir paramą už 2006 metais įvykdytus įsipareigojimus pagal Kaimo
plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ pagal
2006 m. birželio 14 d. Agentūroje užregistruotą paraišką Nr. 065C1005423772
gavo (II t., b. l. 37−47, 76−83). 2007 m. birželio 14 d. Agentūroje buvo
priimtas D. J. pateiktas kasmetinis prašymas paramai už 2007 metus pagal
Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ pagal
2006 m. birželio 14 d. Agentūroje užregistruotą paraišką Nr. 065C1005423772
gauti (I t., b. l. 134−136), taip pat pateikta sertifikato kopija ir ataskaitos iš
ekologinio gamybos ūkio veiklos žurnalo apie realizuotą produkciją kopija
(II t., b. l. 3−6), tačiau mokėjimo prašymas Agentūroje negautas. Atsižvelgdama
į tai, Agentūra taikė Taisyklių 38 punkte numatytą sankciją ir paramos už 2007
metus nusprendė nemokėti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymu ir siekdama užtikrinti Europos
žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau – ir EŽŪOGF) Garantijų
skyriaus priemonių įgyvendinimą, 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135
paskyrė atsakingas institucijas už konkrečių priemonių įgyvendinimą
bei administravimą. Šiuo nutarimu Ministerija buvo paskirta EŽŪOGF
Garantijų skyriaus atsakinga institucija, Agentūrai pavesta administruoti
EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemones, taip pat atlikti lėšų mokėjimo ir
kontrolės funkcijas (1 ir 2 punktai). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3d-17 patvirtintų
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų
(toliau – ir Nuostatai) 1 punktu, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios
valdžios institucija – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje,
administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos
Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo
ir kontrolės funkcijas.
Kadangi atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos yra viešojo administravimo subjektas, ji privalo vadovautis
bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos viešojo
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administravimo įstatyme. Vienas iš demokratinės valstybės administravimo
principų, įtvirtintų minėto įstatymo 3 straipsnio 2 punkte, yra objektyvumo
principas, kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo
subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, t. y. viešojo administravimo
subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios
nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės priimant sprendimą
ir kritiškai, nešališkai vertinant įrodymus. Nagrinėjamos bylos kontekste
paminėtinas ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės (teisėtumo) principas,
reiškiantis, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi remtis įstatymu ir
atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas administracinius veiksmus, susijusius
su asmenų teisėmis ir laisvėmis, šis subjektas negali peržengti jam įstatymų
suteiktos kompetencijos ribų. Minėti principai taikytini ir Agentūros, kaip
viešojo administravimo subjekto, priimamiems sprendimams. Be to, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis eksplicitiškai
numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais
duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės
turi būti motyvuotos. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas,
kad skundžiamas Agentūros 2008 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. BR6(10.51)-15366 laikytinas administraciniu aktu, nuo Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos nenukrypo (žr., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A11-389/2007). Šiuo aktu Agentūra, kaip subjektas, atsakingas už
administruojamą paramą, išreiškė savo valią konkretaus asmens atžvilgiu.
Įvertinus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
2008 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. BR6-(10.51)-15366 turinį, matyti,
kad jis priimtas, vadovaujantis vien formaliu argumentu, jog mokėjimo
prašymas nebuvo pateiktas, tačiau konkrečios individualioje situacijoje
reikšmingos aplinkybės nebuvo ištirtos. Pareiškėjas D. J. neginčija, kad
jam apie įsipareigojimą pateikti mokėjimo prašymą iki lapkričio 1 d. buvo
žinoma, tačiau teigia, kad buvo suklaidintas paties atsakovo dėl jo atsiųsto
2007 m. spalio 17 d. Užklausimo dėl duomenų tikslinimo (II t., b. l. 51).
Šiuo aspektu pareiškėjo argumentai nebuvo įvertinti. Pažymėtina, kad nors
minėtame dokumente nurodoma pašalinti neatitikimus pagal kasmetinį
prašymą Nr. 065C1005423772K01, t. y. dėl paramos už 2006 metus gavimo, kas
iš esmės nesusiję su ginčijamos paramos mokėjimu, akivaizdu, kad pareiškėjas
šio fakto nesuvokė ir nesuvokia bei klaidingai Agentūros raštą interpretuoja
kaip pranešimą apie trūkumus, pastebėtus jo pateiktuose dokumentuose dėl
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paramos už 2007 metus gavimo. Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti,
kad paramos už 2006 metus administravimas nebuvo pasibaigęs ir vyko kartu
su paramos už 2007 metus administravimu; 2007 m. spalio 17 d. Užklausimas
dėl duomenų tikslinimo buvo atsiųstas po to, kai prieš tai buvo išsiųstas
2007 m. rugsėjo 11 d. Užklausimas dėl duomenų tikslinimo pagal kasmetinį
prašymą Nr. 065C1005423772K02, t. y. dėl paramos už 2007 metus gavimo
(II t., b. l. 17), minėti dokumentai savo turiniu panašūs ir nėra pakankamai
informatyvūs, neleidžia adresatui aiškiai suvokti, apie kokį paramos laikotarpį
juose kalbama. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,
kad susiklosčiusi situacija iš tiesų galėjo suklaidinti pareiškėją, o Agentūra,
priimdama sprendimą nemokėti paramos, į tai neatsižvelgė. Taip pat Agentūra
neįvertino, kad pareiškėjas D. J. kitus esminius reikalavimus pagal Ekologinio
ūkininkavimo programą įvykdė, operatyviai reagavo į Agentūros raštus dėl
pastebėtų neatitikimų pašalinimų, aktyviai domėjosi programos įgyvendinimo
procesu, ką patvirtina telefoninių pokalbių išklotinės (I t., b. l. 23−25).
Pareiškėjas raštuose Ministerijai pripažino, kad mokėjimo prašymas Agentūrai
nebuvo pateiktas dėl klaidos (I t., b. l. 9, 14, 16), tačiau juose nėra teigiama, kad
tokio prašymo pareiškėjas nepateikė dėl asmeninio aplaidumo, kaip nurodo
atsakovas ir pirmosios instancijos teismas. Įrodymų, kad jis tai Ministerijai
patvirtino žodžiu, byloje nėra.
Pažymėtina, kad paramos administravimo procedūros yra pakankamai
sudėtingos, paramos gavėjui numatančios įvairius įsipareigojimus ir
reikalavimus, todėl Agentūra, kaip viešojo administravimo subjektas, turi
būti aktyvi ir padėti paramos gavėjams tinkamai įgyvendinti teisę į paramą,
suteikiant visokeriopą pagalbą. Tokia išvada darytina, vadovaujantis
Nuostatų 9.20 punktu, kuriame numatyta, kad Agentūra teikia išsamią
informaciją paramos gavėjams apie valstybės paramos ir Europos Sąjungos
paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir
panaudojimo galimybes bei tvarką, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 1 straipsniu, įtvirtinančiu, kad šis įstatymas sudaro
prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog
visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Pažymėtina, kad Agentūra apie
tai, jog mokėjimo prašymas nepateiktas, pareiškėją D. J. informavo praėjus
daugiau nei pusmečiui po termino jam paduoti pabaigos, duomenų, kad
po 2007 m. lapkričio 1 d. būtų siųstas atitinkamas pranešimas, suteikiant
galimybę klaidas ištaisyti, nėra. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad
Taisyklėse buvo sureglamentuoti tik pagrindiniai Kaimo plėtros 2004–2006
metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo procedūros
484

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

elementai. Taisyklių 49 punktas numatė, kad kiti administravimo veiksmai
atliekami pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas procedūras.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. BR1–371 (2007 m. balandžio 27 d. įsakymo
Nr. BR1-231 redakcija) buvo patvirtintas Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano
priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo procedūros aprašas
(toliau – ir Aprašas), kurio XI skyriuje „Mokėjimo prašymų administravimas“
numatyta: paramos gavėjui nepateikus Mokėjimo prašymo, jam siunčiamas
„Užklausimas dėl papildomų dokumentų“. Užklausimai yra registruojami
„Siunčiamųjų dokumentų registre” (Aprašo 69 p.); jeigu paramos gavėjas per
pranešime nustatytą terminą neatsako į jam išsiųstus užklausimus, taikomos
sankcijos (Aprašo 70 p.). Sisteminis, lingvistinis ir loginis minėtų teisės normų
aiškinimas suponuoja vienareikšmišką išvadą, kad toks teisinis reguliavimas
įpareigoja Agentūrą po termino mokėjimo prašymui pateikti suėjimo apie tai
informuoti paramos gavėją, nustatant papildomą terminą mokėjimo prašymui
pateikti, ir tik tada, kai paramos gavėjas neįvykdo šio įsipareigojimo, atsiranda
teisinis pagrindas taikyti sankciją. Duomenų, kad Agentūra minėtas sąlygas
įvykdė, byloje nėra. Atsakovo pareiga padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam
ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktas teises kyla ir iš bendrųjų gero
administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų, kurie taip pat sietini su
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintais reikalavimais individualiam administraciniam aktui.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, įvertinus juos visų bylos aplinkybių
visumoje, darytina išvada, kad Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos 2008 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. BR6-(10.51)-15366,
kuriuo pareiškėjui D. J. nesuteikta parama, nepagrįstas nei faktiniu, nei teisiniu
aspektais, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme įtvirtintus teisėtumo ir objektyvumo principus.
Vadovaujantis
išdėstytais
argumentais,
Vilniaus
apygardos
administracinio teismo sprendimas, kuriuo pripažinta, jog Agentūros
sprendimas yra teisėtas, naikinamas ir priimamas naujas sprendimas
panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
2008 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-15366. Kadangi
panaikinus Agentūros sprendimą, paramos už 2007 metus mokėjimo
klausimas Agentūroje turi būti nagrinėjamas iš naujo, laikantis teisės
aktais reglamentuotos administravimo procedūros tvarkos, įvertinant
visas individualioje situacijoje reikšmingas aplinkybes, pareiškėjo skundas
tenkinamas iš dalies, įpareigojant Agentūrą ne išmokėti paramą, o klausimą
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dėl paramos mokėjimo išnagrinėti iš naujo (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 88 str. 2 p.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo D. J. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: pareiškėjo D. J. skundą
patenkinti iš dalies – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos 2008 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-15366 panaikinti
ir įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos
paramos mokėjimo D. J. už 2007 metus pagal Kaimo plėtros 2004−2006 metų
plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ klausimą išnagrinėti iš naujo.
Sprendimas neskundžiamas.

3.12. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus
administravimo srityje
3.12.1. Dėl informacijos pripažinimo komercine paslaptimi ir jos
neatskleidimo
Dėl įrodinėjimo naštos
Visuomenės informavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis expressis verbis leidžia
valstybės institucijoms inter alia neteikti viešosios informacijos rengėjams,
skleidėjams ir (ar) kitiems asmenims bet kokią informaciją, kuri pagal įstatymus
yra laikoma komercine paslaptimi, nepriklausomai nuo šios informacijos
šaltinio (subjekto), t. y. šios nuostatos apima ir informaciją, kuri buvo gauta iš
kitų subjektų, ir duomenis, kuriuos valdžios institucijos (įstaigos, įmonės) gavo
vykdydamos atitinkamas funkcijas.
Pareiškėjui prašant informacijos apie komercinį susitarimą (paskolos Lietuvos
Respublikai suteikimą), atsižvelgiant į tai, kad ginčo teisiniams santykiams
taikytini Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas bei juos įgyvendinantys teisės
aktai nepateikia juose vartojamos komercinės paslapties sąvokos apibrėžimo,
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pareiškėjui neteiktina komercine paslaptimi gali būti pripažinta ta informacija,
kuri atitinka Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.
Net ir tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių yra valstybė, siekis apsaugoti
komercinę paslaptį gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė.
Našta pagrįsti, kad prašoma pateikti informacija yra neatskleistina, tenka
institucijai, kuri atsisako pateikti prašomą informaciją, teigdama, kad ji yra
komercinė paslaptis.
Teisės aiškinimas, kad valstybė civilinėmis sutartimis gali bet kokią informaciją
pripažinti komercine paslaptimi, nesiderina su valstybės vykdomų funkcijų
prigimtimi, kurių vienas iš pagrindinių principų yra viešumas, komercinės
paslapties prasme ir esme, taip pat sudarytų nepateisinamas prielaidas
valstybei piktnaudžiauti šiuo institutu. Juolab kad komercine paslaptimi negali
būti pripažinta informacija, kuri pagal įstatymus (taip pat ir pagal aukščiausią
įstatymą – Konstituciją) turi būti vieša – komercinės sutarties nuostatos negali
turėti aukštesnės galios nei įstatymai.
Administracinė byla Nr. A756-485/2010
Procesinio sprendimo kategorija 38

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. rugpjūčio 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Vaidos
Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei R. P.,
atsakovo atstovui E. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Veido“ periodikos
leidyklos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2009 m. balandžio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „Veido“ periodikos leidyklos skundą atsakovui
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas UAB „Veido“ periodikos leidykla kreipėsi su skundu į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Lietuvos Respublikos
finansų ministeriją suteikti pareiškėjui prašomą informaciją: nurodyti paskolas
suteikusius asmenis, paskolų suteikimo sąlygas (terminus ir palūkanų dydį)
ir sumas, kurias Finansų ministerija valstybės vardu gavo kaip paskolas
Valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka per 2008 metų gruodžio mėnesį.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad jo leidžiamo žurnalo „Veidas“ žurnalistas V. N.
2009 m. sausio 8 d. elektroniniu laišku kreipėsi į atsakovo Viešųjų ryšių skyriaus
vedėjo pavaduotoją V. L. ir pateikė keletą klausimų, susijusių su valstybės
skolinimosi mastu 2008 metų gruodžio mėnesį. Atsakovo tarnautojas pateikė dalį
prašomos informacijos, taip pat nurodė, kur galima rasti detalesnius duomenis,
tačiau atsisakė pateikti detalią informaciją dėl valstybės pasiskolintų 600 mln.
litų užsienio rinkose dvišaliais sandoriais, atskirai nurodant paskolas suteikusius
asmenis ir konkrečias paskolų sumas, taip pat – kokiam terminui buvo skolintasi
ir kokios palūkanos bus mokamos už paskolos suteikimą. Savo atsisakymą
suteikti informaciją apie konkrečias sumas, paskolintas užsienio rinkose
dvišaliais sandoriais, atsakovo tarnautojas motyvavo tuo, kad tai yra komerciniai
sandoriai, ir jų detalės nėra skelbiamos. Pareiškėjo nuomone, toks atsakovo
atsisakymas yra nepagrįstas. Pareiškėjas yra visuomenės informavimo priemonės
– savaitraščio „Veidas“ – leidėjas, kurio darbuotojai yra žurnalistai ir turi
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje garantuojamą teisę ir pareigą
gauti bei skleisti informaciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo 6 straipsniu, pareiškėjo darbuotojas kreipėsi į atsakovo
Viešųjų ryšių skyriaus darbuotoją elektroniniu laišku su prašymu suteikti
viešintiną informaciją, tačiau atsakovas atsisakė suteikti prašomą informaciją,
motyvuodamas pagrindais, kurie nėra numatyti Visuomenės informavimo
įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių įstaigų įstatyme. Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo
6 straipsnio 4 dalimi, bet kuri valstybės institucija privalo viešosios informacijos
rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikti prašomą informaciją ne
vėliau kaip per vieną darbo dieną, o jeigu reikia kaupti papildomus duomenis
– ne vėliau kaip per savaitę. Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo
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6 straipsnio 5 dalimi ir 18 straipsniu, valstybės institucija ar įstaiga neteikia
viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tik tos informacijos, kuri pagal
įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba
yra privataus pobūdžio informacija, ir apie tai pareiškėją informuoja per vieną
darbo dieną, nurodydamas atsisakymo priežastis. Pareiškėjo nuomone, visa
informacija, susijusi su valstybės vardu disponuojamomis lėšomis, yra vieša ir
turi būti prieinama visuomenei. Pareiškėjas yra viešosios informacijos rengėjas
ir skleidėjas, kuris turi konstitucinę teisę ir pareigą teisingai, tiksliai ir nešališkai
informuoti visuomenę apie įvairias valstybės institucijų veiklos sritis. Atsakovo
atsisakymas suteikti informaciją yra neteisėtas, nesuderinamas su Konstitucijos
5 ir 25 straipsnių ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, taip
pat konstituciniu valstybės institucijų veiklos viešumo principu ir pagrįstu
visuomenės interesu žinoti, kaip atsakovas, turintis įgalinimus valstybės vardu
skolintis įstatymų nustatyta tvarka, įgyvendina jo kompetencijai priskirtas
funkcijas.
Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašė atmesti
pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad Visuomenės
informavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog valstybės
įstaigos ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės
ar organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams,
kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos,
profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio
informacija. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punkte taip pat nustatyta, kad šis
įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą
ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas informacijai, kuri
yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės
saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo
apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę,
banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.116 straipsnio 1 dalimi,
informacija laikoma komercine paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią
komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai
prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją
yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Aukščiausias
Teismas 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-499/2006),
aiškindamas CK 1.116 straipsnį, nurodė, kad komercine paslaptimi gali
būti duomenys, atitinkantys tokius požymius: 1) nevieša informacija, t. y.
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informacija, kuri neprivaloma viešai skelbti, nėra žinoma tretiesiems asmenims
ir ją pagal įstatymus nedraudžiama pripažinti komercine paslaptimi; 2)
saugoma informacija, t. y. informacija, kurią savininkas saugo protingomis
pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis
ar kitokiomis priemonėmis; 3) turinti komercinę vertę informacija, t. y.
informacija, kuri turi komercinę vertę arba jos praradimas būtų komerciškai
žalingas. Finansų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės
skolos įstatymo 5 straipsniu, 2008 m. gruodžio 9 d. valstybės vardu sudarė
paskolos sutartį su užsienio kreditoriumi dėl paskolos gavimo. Ši sutartis
atitinka visus duomenų, laikytinų komercine paslaptimi, požymius: 1)
teisės aktai nenumato, kad Finansų ministerijos valstybės vardu sudaromų
paskolų sutarčių sąlygos privalo būti skelbiamos ir kad šias paskolų sutartis
draudžiama pripažinti komercine paslaptimi, paskolos sutarties sąlygos nėra
skelbtos ir nėra žinomos trečiosioms šalims; 2) paskolos sutartyje nurodyta,
kad konfidenciali informacija yra visa informacija, susijusi su skolininku,
finansiniais dokumentais arba paskola, kurią pagal savo kompetenciją
sužino sutarties šalis būdama sutarties šalimi, arba informacija, susijusi su
finansiniais dokumentais, arba paskola, kurią gauna sutarties šalis; paskolos
sutarties 19.7 punkte nurodyta, kad kiekviena sutarties šalis sutinka laikyti
visą konfidencialią informaciją konfidencialia ir jos niekam neatskleisti,
išskyrus numatytas išimtis; 3) Valstybės skolos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje
nurodyta, kad valstybės vardu gaunamų paskolų sutartys, dokumentai, susiję
su Vyriausybės vertybinių popierių platinimu, ir kiti įsipareigojamieji skolos
dokumentai yra komerciniai susitarimai. Atsakovas pažymėjo, kad tokiuose
susitarimuose esanti informacija turi komercinę vertę ir dėl to, kad jos nežino
tretieji asmenys. Šios informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų skolinimosi
valstybės vardu procesus ir sumažintų sėkmingo skolinimosi galimybes
ateityje. Atsižvelgiant į finansų rinkose susiklosčiusias itin sunkias skolinimosi
galimybes, tokios informacijos atskleidimas būtų ne tik netikslingas, bet ir
žalingas valstybei, nes informacijos apie paskolas suteikusius asmenis, paskolų
terminus, palūkanas ir kitas paskolos sąlygas atskleidimas leistų kitiems tiek
vidaus, tiek užsienio kreditoriams derybų metu turėti geresnę padėtį, dėl
kurios Finansų ministerijai būtų sudėtinga derybų metu susitarti dėl geresnių
skolinimosi sąlygų. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad Finansų ministerija
nuolat pateikia visuomenei bendrą informaciją apie skolinimąsi valstybės
vardu. Kiekvienais metais Finansų ministerija išleidžia leidinį apie valstybės
skolą, kuriame nagrinėjama iki praėjusių metų pabaigos susidariusi valstybės
skola, jos struktūra bei valdymo išlaidos.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 3 d.
sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime
nurodė, jog Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad
informacijos laisvė nėra absoliuti. Konstitucija neleidžia nustatyti tokio teisinio
reguliavimo, kuriuo, įstatymais įtvirtinus informacijos laisvės įgyvendinimo
garantijas, būtų sudaromos prielaidos pažeisti kitas konstitucines vertybes,
jų pusiausvyrą. Pagal Konstituciją valstybė turi pareigą garantuoti ne tik
valstybės paslaptį sudarančios informacijos slaptumą, bet ir tam tikros kitos
informacijos slaptumo apsaugą, būtent tai, kad nebūtų savavališkai, neteisėtai
kėsinamasi sužinoti ar paskleisti tokią informaciją, kurios atskleidimas
galėtų padaryti žalos asmens teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams,
kitoms Konstitucijoje įtvirtintoms, jos ginamoms ir saugomoms vertybėms.
Įstatymų leidėjas turi įstatymu apibrėžti informacijos, kurią skleisti yra
draudžiama arba kurios skleidimas yra ribojamas, turinį, taip pat būdus,
kuriais tam tikros informacijos neleidžiama skleisti, bei kitas atitinkamos
informacijos skleidimo sąlygas, jeigu tai bent kaip riboja informacijos laisvę.
Įstatymų leidėjas taip pat turi įstatymu nustatyti atsakomybę už minėtų
draudimų ir ribojimų nepaisymą, įskaitant atsakomybę už informacijos, kurią
skleisti draudžiama, skleidimą; subjektus, turinčius įgaliojimus prižiūrėti,
kaip laikomasi įstatymų nustatytų draudimų ir (arba) ribojimų skleisti tam
tikrą informaciją; subjektus, taikančius atsakomybę už įstatymų nustatytų
draudimų ir (arba) ribojimų skleisti tam tikrą informaciją nepaisymą;
veiksmingas informacijos laisvės teisminio gynimo priemones (Konstitucinio
Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d., 2007 m. gegužės 15 d. nutarimai). Lietuvos
valstybė pagal Konstituciją yra ypatingas teisinių santykių subjektas; ji yra
bendras visos visuomenės gėris, visos visuomenės politinė organizacija,
kurios paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį
interesą (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas). Tačiau
šios politinės organizacijos specifinis pobūdis ir tikslai nepaneigia to, kad
pagal Konstituciją valstybė yra turtinių santykių dalyvė (Konstitucijos 128
str.), kad ji gali sudaryti civilinius (komercinius) sandorius nepažeidžiant
Konstitucijos nuostatų ir įstatymų nustatytos tvarkos. Todėl, atsižvelgiant į
tai, kad komercinė paslaptis yra konstitucinis institutas (jis expressis verbis
nustatytas Konstitucijos 117 straipsnio 1 dalyje), nėra pagrindo konstatuoti,
jog valstybė, sudarydama komercinius sandorius, negali juose jokiomis
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aplinkybėmis ir dėl jokių priežasčių numatyti komercinės paslapties. Priešingai
– pagal Konstituciją valstybė, siekdama visuomenės tikslų (pirmiausia, viešojo
intereso garantavimo), savo sudarytuose komerciniuose sandoriuose gali
numatyti ir komercinės paslapties institutą. Vadovaujantis Valstybės skolos
įstatymo (2005 m. birželio 16 d. redakcija) 5 straipsnio 4 dalimi, valstybės
vardu gaunamų paskolų sutartys, dokumentai, susiję su Vyriausybės vertybinių
popierių platinimu, ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai yra komerciniai
susitarimai. Taigi šiuose susitarimuose valstybė gali numatyti komercines
paslaptis. Valstybės paskolos sutartyse numatyta komercinė paslaptis ją
apdorojant Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojams ir pareigūnams iš
esmės turi būti traktuojama kaip tarnybinė paslaptis (Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo 7 str. 2 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
valstybės vardu su užsienio kreditoriumi sudarytoje 2008 m. gruodžio 9 d.
paskolos sutartyje Nr. (1.34)-11K-110 yra numatyta konfidenciali informacija
(b. l. 22−24). Teismas konstatavo, kad ši informacija sudaro komercinę
paslaptį. Visuomenės informavimo įstatymo (2006 m. liepos 11 d. redakcija)
18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos
bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos neteikia viešosios
informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, kitiems asmenims informacijos,
kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar
banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija. Todėl pareiškėjo
reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją suteikti
pareiškėjui prašomą informaciją, t. y. nurodyti paskolas suteikusius asmenis,
paskolų suteikimo sąlygas (terminus ir palūkanų dydį) ir sumas, kurias
Lietuvos Respublikos finansų ministerija valstybės vardu gavo kaip paskolas
Valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka per 2008 metų gruodžio mėnesį,
atmestinas kaip nepagrįstas.
III.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Veido“ periodikos leidykla prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – įpareigoti Lietuvos Respublikos
finansų ministeriją suteikti pareiškėjui prašomą informaciją: nurodyti paskolas
suteikusius asmenis, paskolų suteikimo sąlygas (terminus ir palūkanų dydį)
ir sumas, kurias Finansų ministerija valstybės vardu gavo kaip paskolas
Valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka per 2008 metų gruodžio mėnesį.
Pareiškėjo nuomone, konstitucinis viešumo ir teisinės valstybės principas
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(Konstitucijos 5 str.) suponuoja jo, kaip viešosios informacijos skleidėjo,
pareigą įstatymų nustatyta tvarka gauti ir skleisti informaciją apie valstybės
vardu skolinamas lėšas, disponavimą jomis ir atskaitingumą visuomenei
dėl šių funkcijų vykdymo. Konstitucija suteikia viešajam interesui prioritetą
prieš galimą valstybės institucijų veiklos konfidencialumą ar neskaidrumą
vykdant Valstybės skolos įstatyme nustatytas funkcijas. Konstitucinio
Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarime konstatuota, kad pagal Konstitucijos
25 straipsnio 3 dalį, įstatymų leidėjas turi įstatymu apibrėžti informacijos,
kurią skleisti yra draudžiama arba kurios skleidimas yra ribojamas, turinį,
taip pat būdus, kuriais tam tikros informacijos neleidžiama skleisti, bei
kitas atitinkamos informacijos skleidimo sąlygas, jeigu tai bent kaip riboja
informacijos laisvę. Tačiau šiuo metu nėra jokio įstatymo, numatančio,
kad Valstybės skolos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatytų komercinių
sandorių turinys yra komercinė paslaptis. Valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 13 punkte numatyta, kad tarnybos paslaptimi
gali būti pripažinta su valstybės skolinimusi derybų (pasiūlymų) procese
susijusi informacija. Tačiau nei šis, nei Valstybės skolos įstatymas nenustato,
kad valstybės vardu sudarytos paskolos sutarties – komercinio susitarimo –
turinys ar nuostatos yra komercinė, tarnybos ar valstybės paslaptis, ir dėl to yra
ribojamas tokios informacijos paviešinimas. Priešingai, valstybės skolinimasis
yra viešosios finansų teisės institutas, kurio pagalba valstybė turi teisę
papildyti savo finansinius išteklius, vadovaujantis Valstybės skolos įstatymo
4 straipsniu. Pareiškėjas pažymi, kad valstybės biudžeto deficito ir valstybės
skolos didėjimas neišvengiamai reiškia mokesčių naštos didėjimą mokesčių
mokėtojams ir mažesnį svarbiausių valstybės piliečių poreikių (švietimo,
sveikatos apsaugos ir pan.) finansavimą. Pirmosios instancijos teismo priimtas
sprendimas iš esmės reiškia, kad atsakovas valstybės vardu gali skolintis iš
užsienio kreditorių nebūtinai geriausiomis sąlygomis (privačių kredito įstaigų
finansų analitikai pastaruoju metu ypač pažymi, kad Lietuva skolinasi brangiau
už Latviją ar Estiją) ir šią aplinkybę slėpti nuo asmenų, galinčių pasiūlyti
valstybei geresnes kreditavimo sąlygas, taip pat nuo mokesčių mokėtojų.
Pareiškėjo nuomone, atsakovas turėjo pateikti jam reikalaujamą informaciją.
Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos
Respublikos finansų ministerija prašo palikti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. sprendimą nepakeistą, o
pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas grindžia iš esmės
tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti jo atsiliepime į pareiškėjo skundą,
paduotą pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad įstatymų
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leidėjas, nustatydamas CK komercinės paslapties sąvoką bei apibrėždamas
konkrečius informacijos, kuri gali būti pripažįstama komercine paslaptimi,
požymius, laiko, jog informacija, atitinkanti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje
nurodytus komercinės paslapties požymius, turėtų būti laikoma komercine
paslaptimi. Todėl pareiškėjo teiginys, kad valstybės sudaromi komerciniai
susitarimai dėl paskolų gavimo negali būti laikomi komercine paslaptimi, nes
jie komercine paslaptimi nėra pripažinti jokiu įstatymu, yra nepagrįstas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo pateikti pareiškėjui
informaciją apie 2008 m. gruodžio mėnesį pagal dvišalius sandorius su
užsienio kreditoriais Lietuvos Respublikos vardu gautas paskolas (paskolas
suteikusius asmenis, paskolų suteikimo sąlygas (terminus ir palūkanų dydį) bei
jų sumas. Šį atsisakymą atsakovas grindžia iš esmės vienintele aplinkybe, jog
minėtos paskolų sutarčių sąlygos yra laikytinos komercine paslaptimi, todėl,
vadovaujantis nacionaline teise ir šių sutarčių nuostatomis, negali būti viešai
atskleidžiamos.
Nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjo ir atsakovo susiklosčiusius ginčo
teisinius santykius, be kita ko, reguliuoja Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymas (2006 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. X-752 redakcija;
toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas), inter alia nustatantis viešosios
informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką.
Vadovaujantis šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, valstybės ir
savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir
organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams,
kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos,
profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio
informacija.
Iš paminėtos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos matyti, jog ji
expressis verbis leidžia valstybės institucijoms (nagrinėjamu atveju – atsakovui)
inter alia neteikti viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir (ar) kitiems
asmenims (nagrinėjamu atveju – pareiškėjui) bet kokią informaciją, kuri
pagal įstatymus yra laikoma komercine paslaptimi, nepriklausomai nuo šios
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informacijos šaltinio (subjekto), t. y. ši norma apima ir informaciją, kuri buvo
gauta iš kitų subjektų, ir duomenis, kuriuos valdžios institucijos (įstaigos,
įmonės) gavo vykdant atitinkamas funkcijas.
Pareiškėjui teisės reikalauti iš atsakovo pateikti informaciją, kuri įstatymų
yra pripažįstama komercine paslaptimi, nesuteikia ir Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas (2005 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. X-383 redakcija; toliau – ir
Teisės gauti informaciją įstatymas). Pastarojo teisės akto 1 straipsnio 3 dalies
6 punktas aiškiai įtvirtina, jog šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą
privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą,
netaikomas informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina
dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių
duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos,
komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas teigia, kad informacija, kurios jis
prašo, negali būti besąlygiškai pripažinta komercine paslaptimi, nes įstatymai
tiesiogiai neįvardija tokio pobūdžio duomenų kaip komercinės paslapties.
Vertinant paminėtą argumentą, pirmiausia sutiktina su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad valstybė gali dalyvauti komerciniuose
(civiliniuose) sandoriuose. Tai, be kita ko, patvirtina Civilinio kodekso
2.36 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo
(2005 m. birželio 16 d. įstatymo Nr. X-251 redakcija; toliau – ir Valstybės
skolos įstatymas) 5 straipsnio 4 dalis taip pat nustato, jog valstybės vardu
gaunamų paskolų sutartys ir kiti įsipareigojamieji dokumentai yra komerciniai
susitarimai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pastaroji
Valstybės skolos įstatymo nuostata nėra vien tik savitikslė deklaracija.
Spręstina, kad ji iš esmės išreiškia įstatymų leidėjo poziciją, jog tarp
kreditoriaus ir valstybės pagal paskolos sutartį susiklostantys teisiniai santykiai
gali būti reguliuojami ir privatinės teisės normomis.
Pareiškėjas šioje byloje reikalauja informacijos, kuri yra susijusi
būtent su komerciniu susitarimu suteikti Lietuvos Respublikai paskolą. Tad
atsižvelgiant į paminėtą, taip pat aplinkybę, kad ginčo teisiniams santykiams
taikytini Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją įstatymai bei
juos įgyvendinantys teisės aktai nepateikia juose vartojamos komercinės
paslapties sąvokos apibrėžimo, nagrinėjamoje byloje atsakovas gali remtis
ir vadovautis Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalimi. Kitaip tariant,
įstatymas, pagal kurį pareiškėjo reikalaujama informacija gali būti tiesiogiai
pripažįstama komercine paslaptimi, yra Civilinio kodekso 1.116 straipsnis,
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kuris nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į reikalaujamos informacijos pobūdį,
gali būti taikomas. Todėl pareiškėjui neteiktina komercine paslaptimi šios bylos
kontekste gali būti pripažinta ta informacija, kuri atitinka Civilinio kodekso
1.116 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Papildomo teisinio reguliavimo,
t. y. tokio įstatymo, kuriuo pareiškėjo reikalaujami duomenys būtų konkrečiai
aprašyti ir priskirti prie komercinės paslapties, tam, kad atsakovas galėtų remtis
komercinės paslapties išimtimi, įtvirtinta Visuomenės informavimo ir Teisės
gauti informaciją įstatymuose, nereikia. Tam šiuo atveju pakanka jau aukščiau
paminėtų Civilinio kodekso normų, pagal kurias ir turi būti sprendžiama, ar
konkreti informacija gali būti laikoma komercine paslaptimi.
Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas,
nagrinėdamas bylą, susijusią su valstybei nuosavybės teise priklausančių
akcijų pardavimo sandoriu, yra konstatavęs, kad „konstitucinio reikalavimo,
jog teisė negali būti nevieša, privalu laikytis ir leidžiant Vyriausybės aktus,
kuriais pritariama privatizavimo sutartims. <...> Kita vertus, negalima nepaisyti
komercinėje praktikoje nusistovėjusio konfidencialumo reikalavimo, kad
tam tikros sutarties sąlygos nėra viešinamos. Kartu pažymėtina ir tai, kad
tais atvejais, kai sutarties šalis yra valstybė, sutarties, inter alia privatizavimo
sutarties, sąlygų neviešinimas turi būti konstituciškai pagrįstas: paprastai
sutarties sąlygos gali būti neviešinamos siekiant apsaugoti valstybinę, profesinę
ar komercinę paslaptį“ (Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 26 d. nutarimas).
Taigi net ir tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių yra valstybė, siekis apsaugoti
komercinę paslaptį gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė.
V.
Pareiškėjas prašo pateikti atitinkamą informaciją, o atsakovas atsisako
tai padaryti, teigdamas, kad prašoma informacija yra komercinė paslaptis.
Teisėjų kolegijos vertinimu, esant tokiai situacijai, našta pagrįsti, kad pareiškėjo
pašoma informacija yra neatskleistina, tenka atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad
atsakovas šiuo atveju turėjo teisę neatskleisti informacijos, esančios komercine
paslaptimi, t. y. atitinkančios Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje
nustatytus reikalavimus, bei šia išimtimi rėmėsi, pirmosios instancijos teismas
šioje byloje turėjo analizuoti, ar pareiškėjo prašomi duomenys pripažintini
komercine paslaptimi.
Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog informacija
laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią
komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali
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būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam
savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas aukščiau paminėtos
teisės normos turinį, yra nurodęs, kad „komercinė paslaptis yra apibrėžta
CK 1.116 straipsnyje. Tai gali būti duomenys, atitinkantys tokius požymius:
1) nevieša informacija; 2) saugojama informacija; 3) turinti komercinę vertę
informacija. Pagal šiuos požymius komercine paslaptimi gali būti informacija,
kuri neprivaloma viešai skelbti, nėra žinoma tretiesiems asmenims ir ją pagal
įstatymą nedraudžiama pripažinti komercine paslaptimi; kurią savininkas
saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis,
organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ir kuri turi komercinę vertę arba
jos praradimas būtų komerciškai žalingas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2006).
Iš esmės analogiški komercinės paslapties požymiai yra nurodomi ir
Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. IX-292
ratifikuotos Pasaulio Prekybos Organizacijos steigimo sutarties 1C priede
pateikiamos Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių
su prekyba (toliau – ir TRIPS sutartis) 39 straipsnio 2 dalyje. Šioje normoje
numatyta, jog „fiziniai bei juridiniai asmenys turi turėti galimybę pagal
įstatymą neleisti jų kontroliuojamos informacijos atskleisti kitiems ar kitiems
ją įsigyti arba naudoti be jų sutikimo būdu, kuris prieštarautų sąžiningai
komercijos praktikai, jeigu tokia komercinė paslaptis:
a) yra slapta ta prasme, kad kaip visumos ar kaip tikslaus jos komponentų
konfigūracijos ir jos surinkimo atkartojimo apskritai nežino arba lengvai
jos negauna tos aplinkos asmenys, kurie paprastai dirba su aptariamąja
informacija;
b) turi komercinę vertę, nes yra slapta;
c) yra objektas pagrįstų veiksmų, kurių imasi teisėtai kontroliuojantis
tokią informaciją asmuo, stengiantis tam tikromis aplinkybėmis ją išlaikyti
slaptą“.
Pirmosios instancijos teismas neatskleistina komercine paslaptimi
pareiškėjo prašomą informaciją pripažino remdamasis vien tik tuo argumentu,
kad ginčui aktualiame komerciniame susitarime yra numatyta konfidenciali
informacija. Tačiau tokia išvada negali būti laikoma pakankamai pagrįsta
ir motyvuota. Visų pirma, turi būti atliktas vertinimas Civilinio kodekso
1.116 straipsnio 1 dalies taikymo ir jame numatytų komercinės paslapties
požymių požiūriu. Sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ne visada gali
(pačios savaime) patvirtinti, kad tam tikri duomenys yra komercinė paslaptis.
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Apskritai civilinė sutartis pasižymi uždarumu, t. y. jos nuostatos privalomos
tik sutarties šalims ir pačios savaime, be įstatyminio pagrindo, negali sukurti
tretiesiems asmenims pareigų ar apriboti įstatymais jiems garantuojamas
teises. Toks teisės aiškinimas, kad valstybė civilinėmis sutartimis gali bet kokią
informaciją pripažinti komercine paslaptimi, teisėjų kolegijos vertinimu,
nesiderintų su valstybės vykdomų funkcijų prigimtimi, kurių vienas iš
pagrindinių principų yra viešumas, komercinės paslapties prasme ir esme,
nes, pavyzdžiui, leistų neatskleisti net ir visiškai nereikšmingos informacijos,
sudarytų nepateisinamas prielaidas valstybei piktnaudžiauti šiuo institutu.
Juolab kad, kaip minėta, komercine paslaptimi negali būti pripažinta
informacija, kuri pagal įstatymus (taip pat ir pagal aukščiausią įstatymą –
Konstituciją) turi būti vieša – komercinės sutarties nuostatos negali turėti
aukštesnės galios nei įstatymai. Be to, pabrėžtina, kad Vilniaus apygardos
administracinis teismas šioje byloje tik pacitavo sutarties konfidencialumo
nuostatas, bet jų neanalizavo, net nemėgino išsiaiškinti ir pagrįsti, ar atsakovo
turima ir pareiškėjo prašoma informacija apie sutartį net pačios šios sutarties
požiūriu yra laikytina konfidencialia informacija, ar atsakovas prisiėmė kokius
nors įsipareigojimus kitų sutarties šalių atžvilgiu jos neatskleisti. Šiuo aspektu
gali būti naudinga informacija, kokia yra pagrindinė sutarties kalba (anglų,
lietuvių ar kt.), ką reiškia (kad ir nuasmenintu pavidalu) joje naudojamos
sąvokos Skolininkas (angl. – Borrower), Sutarties šalis (angl. – Finance
Party), ar pastaroji sąvoka (angl. – Finance Party) apima ir Skolininką, jei
juo yra įvardijama Lietuvos Respublika, kokia yra sutarties 19.7 (B) (2) (h)
punkto prasmė ir reikšmė informacijos konfidencialumo bei jos pripažinimo
komercine paslaptimi požiūriu.
Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios
instancijos teismo sprendimo motyvus, daro išvadą, kad teismas iš esmės
nevertino, ar pateikta informacija atitinka komercinės paslapties požymius.
Teismo sprendimo motyvuojamosios dalies 3.2 punkte apsibrėždamas, kas yra
nagrinėjamoje byloje svarbu, teismas net neužsiminė, kad turi būti patikrinta,
ar prašoma informacija gali būti laikoma komercine paslaptimi. Taigi teismas
padarė išvadą apie komercinę paslaptį, nors nenagrinėjo ir neaptarė, ar pagal
įstatymus (taip pat ir aukščiausią įstatymą – Konstituciją) prašoma informacija
neturi būti vieša, ar jos nėra paviešinę kiti subjektai, kuriems teikiama (buvo
pateikta) ginčui aktuali informacija (pvz., žr. Valstybės skolos įstatymo 12
str.), iš esmės neaptarė šių duomenų realios ar potencialios komercinės
vertės, nesiaiškino, ar atsakovas yra ėmęsis protingų šios informacijos
apsaugos priemonių. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų visumos Vyriausiasis
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administracinis teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas
netinkamai taikė materialinės teisės normas ir reikšmingu, vienu iš esminių
aspektu neatskleidė bylos esmės. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos
teismo sprendimas naikintinas. Byla grąžintina nagrinėti iš naujo, nes
pasisakydamas iš esmės Vyriausiasis administracinis teismas turėtų veikti kaip
pirmosios instancijos teismas, reikalauti papildomų įrodymų bei juos vertinti.
Pastaruoju aspektu, be jau paminėto, teisėjų kolegija tik atkreipia dėmesį, kad
siekiant tinkamai išspręsti ginčą gali būti naudinga, nepažeidžiant galiojančių
teisės aktų reikalavimų ir procesinių įrodinėjimo, jo naštos paskirstymo
ypatumų, išanalizuoti, kaip yra priimami sprendimai dėl paskolos valstybės
vardu ėmimo ir sutarties sudarymo, kokie tai yra sprendimai ir koks turi
būti (yra) jų turinys, ar jie neturi būti (yra) vieši, o jei turi būti (yra) vieši –
ar pareiškėjo prašoma informacija (atskiros jos dalys) neturi atsispindėti
(atsispindi) juose; kokia yra komercinių paslapčių pripažinimo, naudojimo,
perdavimo ar bet kokio kito tvarkymo bei formalizavimo tvarka ar praktika
Finansų ministerijoje (tai gali būti reikšminga informacijos saugojimo požymio
požiūriu); kokia yra atskirų prašomos informacijos fragmentų komercinė vertė
(galbūt gali būti atskleista dalis komerciškai nevertingos informacijos).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 141 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Veido“ periodikos leidyklos
apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d.
sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti
iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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3.13. Administracinių bylų teisena
3.13.1. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo iš atsakovo,
kurio veiksmai nelėmė skundo patenkinimo
Kai pareiškėjo ginčytos teisinės registracijos panaikinimą lemia ne
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmai (registracija atitinka
teisės aktų reikalavimus), o ta aplinkybė, kad Vilniaus apskrities viršininko
administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
departamento pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kaip daiktinių teisių į
nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre juridinis
pagrindas, teismo sprendimu buvo panaikintas, atsakovas, valstybės įmonė
Registrų centras, negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjo išlaidų, susijusių
su bylos nagrinėjimu, atsiradimo, ir šios išlaidos iš šio atsakovo negali būti
priteisiamos.
Administracinė byla Nr. AS822-485/2010
Procesinio sprendimo kategorija 59; 79.2

NUTARTIS
2010 m. rugpjūčio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės
Žalimienės (pranešėja),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo
valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atskirąjį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 30 d. nutarties
administracinėje byloje pagal pareiškėjos I. R. (dabar – I. Š.) skundą
atsakovams VĮ Registrų centras, Vilniaus apskrities viršininko administracijai,
tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. A., R. R., A. O., E. P., L. P., V. B., G.
P., A. V., E. V., R. B., J. S., G. G. dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus,
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n u s t a t ė:

I.

Pareiškėja I. Š. (toliau – ir pareiškėja) skundu (b. l. 3−5) prašė teismo
panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. spalio 22 d.
pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)-11.4-2435 dėl pripažinimo
pastato-kavinės, 53,58 kv. m bendro ploto, esančio (duomenys neskelbtini),
Vilniuje, tinkamu naudoti bei pripažinti šio statinio įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 11 d.
sprendimu pareiškėjos skundą tenkino. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2009 m. birželio 11 d. sprendimą paliko nepakeistą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 30 d.
nutartimi I. Š. prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkino iš dalies ir priteisė jai iš
Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir VĮ Registrų centras po 766,61
litus bylinėjimosi išlaidų.
III.
Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas, nesutikdama su
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartimi,
atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties dalį, kuria I. Š. iš valstybės
įmonės Registrų centras priteista 766,61 litų bylinėjimosi išlaidų. Mano, kad VĮ
Registrų centras Vilniaus filialas byloje atsakovu buvo patrauktas tik formaliai,
reikalavimas jo atžvilgiu buvo ne savarankiškas, o išvestinis iš pagrindinio
skundo reikalavimo, pareiškėjos interesų pažeidimo VĮ Registrų centras
Vilniaus filialas nepadarė ir teismas tokio pažeidimo nenustatė, todėl teismas,
priteisdamas bylinėjimosi išlaidas iš VĮ Registrų centras Vilniaus filialo,
nesivadovavo principu, kad bylinėjimosi išlaidas atlygina kaltoji šalis. Be to,
net ir konstatavus, kad iš VĮ Registrų centras Vilniaus filialo išlaidos turėtų būti
priteisiamos, atsakovas nesutinka su apskaičiuotu išlaidų dydžiu – VĮ Registrų
centras Vilniaus filialo vertinimu, teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai
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išlaidas padalijo po lygiai abiem atsakovams – nepagrįstai 413 litų už faktinių
aplinkybių konstatavimo protokolą padalijo pusiau, nors šiuo dokumentu buvo
konstatuotos aplinkybės, susijusios su pareiškėjos skundo argumentais dėl
Vilniaus apskrities viršininko administracijos priimto sprendimo.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.
Pareiškėja siekė gauti iš atsakovo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
atlyginimą (b. l. 168–169).
Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį, teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą turi tik tokia proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas.
Toks bylos laimėjimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo)
neteisėtumo pripažinimu. Tik tada atsiranda pagrindas reikalauti išlaidų
atlyginimo iš kitos, pralaimėjusios bylą, proceso šalies.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjos ginčytos registracijos panaikinimą
nulėmė ne atsakovo neteisėti veiksmai (registracija atitiko teisės aktų
reikalavimus), o ta aplinkybė, kad Vilniaus apskrities viršininko
administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
departamento 2007-10-22 pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)–11.4–
2435, kaip daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo
turto registre juridinis pagrindas, teismo sprendimu buvo panaikintas,
todėl vadovaujantis administracinių bylų teisenos koncentruotumo ir
ekonomiškumo principais, teismas tuo pačiu sprendimu nutarė panaikinti
nurodyto pastato–kavinės registraciją Nekilnojamojo turto registre.
Atsižvelgiant į tai, atsakovas valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus
filialas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos išlaidų, susijusių
su bylos nagrinėjimu, atsiradimo ir šios išlaidos iš atsakovo negali būti
priteisiamos. Tokia išvada atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo formuojamą praktiką (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438–390/2009,
2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–281/2010).
Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. birželio 30 d. nutarties dalis, kuria išlaidos priteistos iš valstybės
įmonės Registrų centras Vilniaus filialo, yra nepagrįsta, todėl naikintina, o
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pareiškėjos prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies, pirmosios
instancijos teismo apskaičiuotą išlaidų sumą priteisiant iš Vilniaus apskrities
viršininko administracijos.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2
punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialo atskirąjį
skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. birželio 30 d. nutartį pakeisti iš dalies, iš atsakovo Vilniaus apskrities
viršininko administracijos pareiškėjai I. Š. priteisiant 1 533,22 litus bylinėjimosi
išlaidų.
Nutartis neskundžiama.

3.13.2. Dėl bylą nagrinėjančio teisėjo ar teismo teisės skirti juridiniams
asmenims baudas už teisėjo ar teismo procesinių reikalavimų nevykdymą
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 1 punktą,
administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių pareigūnai ir asmenys
neįvykdo teisėjo ar teismo reikalavimų pateikti atsiliepimą į skundą (prašymą),
dokumentus ar kitą medžiagą, taip pat už kitų teisėjo (teismo) reikalavimų,
susijusių su bylos nagrinėjimu, nevykdymą. Remiantis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 84 straipsnio 2 dalimi, administracinę bylą nagrinėjantis
teismas turi teisę skirti baudą fiziniams asmenims ir jų atstovams iki 1 000 litų,
o pareigūnams ar institucijų ir įstaigų atstovams – iki 2 000 litų už kiekvieną
pažeidimo atvejį. Iš nurodytų nuostatų matyti, kad įstatymas suteikia teisę
teismui skirti baudą būtent institucijų ar įstaigų atstovams, o ne pačiam
juridiniam asmeniui.

503

I. Administracinių teismų praktika

Administracinė byla Nr. AS525-529/2010
Procesinio sprendimo kategorija 60

NUTARTIS
2010 m. spalio 8 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romano Klišausko ir
Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „Arsenalas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 1 d. nutarties
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
„Arsenalas“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos
filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei
„Duschy“, akcinei bendrovei „DnB NORD bankas“, valstybės įmonei Registrų
centrui, P. Š., bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Arsenalas-EHG“
dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas UAB „Arsenalas“ skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos
filialo 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 2050/08-S-676 ir įpareigoti šią
instituciją patenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti juridinį faktą apie patalpų
nuomą pagal 2009 m. rugpjūčio 25 d. nuomos sutartį Nr. 09/08/25.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 20 d.
protokoline nutartimi nutarė pripažinti pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo
suinteresuoto asmens P. Š. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 1 d.
nutartimi nutarė pareiškėjui UAB „Arsenalas“ už neatvykimą į teismo posėdį,
kai jo dalyvavimas nagrinėjant administracinę bylą buvo pripažintas būtinu,
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skirti 1 000 Lt dydžio baudą.
Nurodė, jog nepaisant to, kad 2010 m. gegužės 20 d. protokoline
nutartimi pareiškėjo UAB „Arsenalas“ dalyvavimas buvo pripažintas būtinu,
į 2010 m. liepos 1 d. teismo posėdį jo įgaliotas atstovas neatvyko, apie
neatvykimo priežastis teismui nepranešė. Remdamasis Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 59 straipsnio 1
dalimi, 84 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo atstovas be
pateisinamų priežasčių neatvyko į teismo posėdį, apie negalėjimą dalyvauti
neinformavo ir nepateikė įrodymų, pateisinančių negalėjimą dalyvauti teismo
posėdyje, nėra duomenų, kas atstovaus pareiškėjui byloje, padarė išvadą, jog
UAB „Arsenalas“ skirtina 1 000 Lt dydžio bauda. Be to, kadangi bylos negalima
nagrinėti, nedalyvaujant pareiškėjo atstovui, skundas paliktinas nenagrinėtu
(ABTĮ 103 str. 5 p.).
II.
Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria UAB
„Arsenalas“ skirta 1 000 Lt bauda už neatvykimą į teismo posėdį.
Nurodo, jog pareiškėjo direktorius ir komercijos direktorius turėjo
skubiai išvykti į Rygą, todėl neturėjo galimybės apie tokias aplinkybes
informuoti teismo.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Atskirasis skundas tenkintinas.
Pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinę bylą
nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu nustatytu
laiku be pateisinamų priežasčių pareigūnai ir asmenys neįvykdo teisėjo ar
teismo reikalavimų pateikti atsiliepimą į skundą (prašymą), dokumentus
ar kitą medžiagą, taip pat už kitų teisėjo (teismo) reikalavimų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, nevykdymą. Remiantis ABTĮ 84 straipsnio 2 dalimi,
administracinę bylą nagrinėjantis teismas turi teisę skirti baudą fiziniams
asmenims ir jų atstovams iki 1 000 litų, o pareigūnams ar institucijų ir įstaigų
atstovams – iki 2 000 litų už kiekvieną pažeidimo atvejį.
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Kaip matyti iš nurodytų įstatymo nuostatų, įstatymas suteikia teisę
teismui skirti baudą būtent institucijų ar įstaigų atstovams. Nagrinėjamoje
byloje teismas baudą skyrė ne įmonės atstovui, o pačiai įmonei. Tokios teisės
ABTĮ teismui nesuteikia, todėl nutarties dalis, kuria paskirta bauda UAB
„Arsenalas“, naikintina kaip neteisėta, nes pirmosios instancijos teismas
netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog ABTĮ 104 straipsnis apibrėžia
skundo palikimo nenagrinėtu pasekmes, numatydamas, kad pašalinus sąlygas,
kurios buvo pagrindas skundą (prašymą) palikti nenagrinėtą, suinteresuotas
asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su skundu (prašymu) bendra tvarka (2 d.).
Kadangi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje dalyje
paskyrė bylos nagrinėjimo laiką, vertintina, jog motyvuojamojoje nutarties
dalyje nepagrįstai padaryta nuoroda į ABTĮ 103 straipsnį.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos
nutarties dalis, kuria teismas paskyrė baudą pareiškėjui, naikintina, o likusi
nutarties dalis paliktina nepakeista.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1
dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Arsenalas“ atskirąjį skundą
patenkinti.
Pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 1 d.
nutartį – panaikinti nutarties dalį, kuria pareiškėjui paskirta bauda. Likusią
nutarties dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.13.3. Dėl reikalavimų skundą (prašymą) teismui siunčiant elektroniniu
paštu
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 5 dalį, jeigu skundas
(prašymas) siunčiamas faksimiliniu laišku, ne vėliau kaip per tris dienas teismui
turi būti pateiktas skundo (prašymo) originalas. Ši teisės norma taikytina ir
siunčiant skundą (prašymą) elektroniniu paštu (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 str. 6 d.).
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Administracinė byla Nr. TA146-80/2010
Procesinio sprendimo kategorija 61.2

NUTARTIS
2010 m. lapkričio 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
išnagrinėjo pareiškėjos T. Ž. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutarties
administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. Ž. skundą atsakovams Klaipėdos
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, Šiaulių valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir
neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 20 d.
nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos T. Ž. patikslintą skundą dėl Šiaulių
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010 m. liepos 28 d.
sprendimo Nr. SP-2575 (7.1374) panaikinimo bei neturtinės žalos priteisimo
bei netenkino pareiškėjos prašymo dėl administracinių bylų Nr. I-570162/2010 ir Nr. I-835-243/2010 sujungimo (III t., b. l. 33−35).
Pareiškėja 2010 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos apygardos administraciniam
teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 20 d. nutartį (III t., b. l. 33−35).
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 1 d.
nutartimi pareiškėjos atskirąjį skundą priimti atsisakė, konstatavęs, jog
praleistas atskirojo skundo padavimo terminas ir jo atnaujinti neprašoma (III
t., b. l. 36).
Pareiškėja 2010 m. spalio 11 d. (pagal pašto spaudą) Klaipėdos apygardos
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administraciniam teismui išsiuntė prašymą dėl praleisto termino atskirajam
skundui paduoti atnaujinimo (III t., b. l. 39−40).
Pareiškėja nurodo, kad atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 20 d. nutarties teismui buvo išsiųstas
elektroniniu paštu 2010 m. rugsėjo 29 d. vakare (III t., b. l. 29−32), o atskirojo
skundo originalas su jos parašu kitą dieną pateiktas Klaipėdos apygardos
administraciniam teismui. Skundo padavimo terminą praleido tik viena diena,
nes dėl didelio bylų krūvio ir teisinių žinių stokos apsiriko skaičiuodama
skundo padavimo terminą.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

II.

Prašymas atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą netenkintinas.
Pareiškėja iš esmės pripažįsta, kad praleido Administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 3 dalyje nustatytą atskirojo
skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 20 d.
nutarties padavimo terminą (III t., b. l. 39−40), šią aplinkybę patvirtina ir bylos
duomenų visuma.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos
atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
atskirojo skundo padavimo diena laikė 2010 m. rugsėjo 30 d. (kuomet jos
skundo originalas buvo gautas teisme), o ne 2010 m. rugsėjo 29 d. (kuomet
pareiškėja išsiuntė skundą teismui elektroniniu paštu). Pagal ABTĮ 22
straipsnio 5 dalį, jeigu skundas (prašymas) siunčiamas faksimiliniu laišku,
ne vėliau kaip per tris dienas teismui turi būti pateiktas skundo (prašymo)
originalas. Ši teisės norma taikytina ir siunčiant skundą (prašymą) elektroniniu
paštu (ABTĮ 4 str. 6 d.). Būtina sąlyga, pateikus skundą (prašymą) ryšio
priemonėmis, per tris dienas pateikti teismui skundo (prašymo) originalą.
Nagrinėjamu atveju pareiškėja laikėsi šių teisės normų, todėl skundo teismui
išsiuntimas elektroniniu paštu 2010 m. rugsėjo 29 d. (III t., b. l. 29−32), kitą
dieną pateikiant pasirašytą skundo originalą, pripažintinas tinkamu, tačiau net
ir nustačius šią aplinkybę, konstatuotina, kad skundo padavimo terminas buvo
praleistas.
Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu
apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus
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pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str.
2 d., 148 str.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik
objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios
laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.
Pareiškėja iš esmės teigia, jog terminą atskirajam skundui paduoti
praleido dėl teisinių žinių trūkumo ir apsirikimo, nes dėl didelio bylų krūvio
susipainiojo ir terminą pradėjo skaičiuoti ne nuo tos dienos (III t., b. l. 39−40).
Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, galima konstatuoti,
jog šios aplinkybės objektyviai netrukdė pareiškėjai laiku kreiptis į teismą.
Vien tai, kad teisme yra nagrinėjama daugiau bylų, kurių šalimi yra pareiškėja,
negali pateisinti termino praleidimo. Tai yra subjektyvi termino praleidimo
priežastis, sąlygota pareiškėjos nerūpestingumo ar nepakankamo atidumo.
Dar daugiau, pareiškėjos nurodoma aplinkybė, kad ji aktyviai naudojasi teise
į teisminę gynybą (teisme nagrinėjama daugiau nei 30 jos bylų) tik patvirtina,
jog ji yra susipažinusi su administracinio proceso nuostatomis bei žino, kokie
terminai taikomi atskirojo skundo padavimui.
Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja
terminą atskirajam skundui dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2009 m. rugsėjo 20 d. nutarties paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties,
todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.),
o atskirąjį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam
asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 148 str.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 148
straipsniu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjos T. Ž. prašymo atnaujinti atskirojo skundo dėl Klaipėdos
apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutarties padavimo
terminą nepatenkinti.
Atsisakyti priimti pareiškėjos T. Ž. atskirąjį skundą ir grąžinti jį
padavusiam asmeniui.
Nutartis neskundžiama.
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Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje
UAB „Schneidersöhne Baltija“: atsakomybės už konkurencijos
teisės pažeidimus perėjimo pagrindai ir sąlygos
Įvadas
Vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. spalio 16 d. priėmė
nutartį byloje UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos
tarybą1, kurioje buvo sprendžiamas klausimas, ar santykinai koncentruotoje
oligopolinėje rinkoje veikiančių ūkio subjektų nuolatinis keitimasis
informacija apie pardavimų apimtis laikytinas pažeidžiančiu Konkurencijos
įstatymo2 5 straipsnio 1 dalį. Ši byla svarbi ne tik dėl konkurentų vykdomų
informacijos mainų vertinimo pagal konkurencijos teisės normas3 – teismas,
vadovaudamasis Europos Sąjungos (toliau – ES) teismų jurisprudencija, šioje
byloje suformulavo Lietuvos konkurencijos teisei naują teisės aiškinimo
ir taikymo taisyklę, susijusią su atsakomybės už konkurencijos teisės
pažeidimus perėjimu. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija nusprendė, kad galima ūkio subjektui priskirti atsakomybę už prie jo
prijungto kito ūkio subjekto konkurencijos teisės pažeidimus, padarytus iki jo
prijungimo.
Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo institutas
1
2
3

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-34/2009 UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.2, 7.4,
7.6, 37.1.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856 (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais).
Tai jau antra šiame teisme nagrinėta byla, kurioje buvo vertinama informacijos mainų atitiktis
Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Žr.: Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 11 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-750/2009 UAB „Rokiškio sūris“ ir kiti prieš Konkurencijos
tarybą, kat. 7.2, 37.1.
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yra ne tik sudėtingas teoriniu požiūriu, nes apima kompleksinį teisinį ir
ekonominį vertinimą, bet ir svarbus teisės taikymo praktikai. Atsakomybės
perėjimo klausimai ypatingai reikšmingi juridinių asmenų pertvarkymo,
akcijų perleidimo, privatizavimo ir panašiuose procesuose, nes atsižvelgiant
į statutinės teisės abstraktumą šioje srityje, akcijų ar kito turto įgijėjo
atsakomybės apimtis priklauso nuo konkurencijos priežiūros institucijų
ir teismų suformuluotų bei taikomų atsakomybės už konkurencijos teisės
pažeidimus priskyrimo kriterijų4. Pažymėtina, kad atsakomybės perėjimas
(angl. succession) savo esme yra ne kas kita, bet tam tikra atsakomybės
priskyrimo metodika (angl. method of attributing liability). Tačiau, kaip yra
nurodęs generalinis advokatas J. Mischo, kad būtų paprasčiau, įvardijama
atsakomybės perėjimu5. Taigi atsakomybės perėjimas apima atvejus, kai
atsakomybė yra priskiriama konkrečiam asmeniui už praeityje kito asmens
ar įsigyto turtinio komplekso6 dalyvavimą konkurencijos teisės pažeidime7.
Šiuo atveju svarbu atriboti atsakomybės perėjimą nuo paprasto juridinio
asmens pavadinimo pakeitimo. Pastarasis atvejis nėra susijęs su atsakomybės
perėjimu, nes juridinis asmuo išlieka atsakingas už savo atliktus pažeidimus
nepriklausomai nuo pavadinimo pakeitimo po pažeidimo padarymo8.
Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo instituto
atsiradimą ES teisėje sąlygojo tai, kad, ypatingai kartelinių susitarimų
tyrimuose, Europos Komisija susidurdavo su situacijomis, kai pažeidimo
konstatavimo ir atitinkamo sprendimo priėmimo metu pažeidime dalyvavusi
bendrovė būdavo perimta kitos bendrovės, likviduota ar su pažeidimu
susijęs turtas būdavo perleistas9. Todėl siekiant užtikrinti, kad atsakomybės
4

5
6
7
8
9

Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 3;
SCASSELLATI-SFORZOLINI, Giuseppe; GARZANITI, Laurent. Liability of Successor Undertakings
for Infringements of EC Competition Law Committed Prior to Corporate Reorganisations. European
Competition Law Review, 1995, Vol. 16(6), p. 348; DYEKJAER-HANSEN, Karen; HOEGH, Katja.
Succession of Liability for Competition Law Infringements with Special Reference to Due Diligence
and Warranty Claims. European Competition Law Review, 2003, Vol. 24(5), p. 203; HOEGH, Katja.
Succession of Liability for Competition Law Infringements – the Cement Judgement. European
Competition Law Review, 2004, Vol. 25(9), p. 536-537.
Generalinio advokato J. Mischo 2000 m. gegužės 18 d. išvada byloje Nr. C-297/98 P SCA Holding Ltd
prieš Europos Komisiją, pastr. 16.
Kai įsigyjamos bendrovės akcijos, atsakomybės perėjimo problemų paprastai neturėtų kilti, nes tokiu
atveju pirkėjas perima akcininko teises ir pareigas, o įsigyta bendrovė toliau funkcionuoja kaip teisinis
vienetas. Daugiausia problemų kyla tada, kai įsigyjamas su pažeidimu susijęs verslas ir turtas.
ALBAEK, Svend, et al. Faull & Nikpay: The EC Law of Competition. Eds. Jonathan Faull, Ali Nikpay.
2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 1002.
Žr., pvz.: Teisingumo Teismo 1984 m. kovo 28 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 29/83 ir 30/83
CRAM ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 8-9.
VAN BAEL & BELLIS. Competition Law of the European Community. 5th ed. Alphen aan den Rijn:
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nebūtų išvengta, Europos Komisija ir ES teismai suformulavo tam tikras
taisykles, susijusias su tokios atsakomybės perėjimu. Čia reikia pastebėti, kad
šis klausimas sprendžiamas išimtinai pagal ES teisėje įtvirtintus kriterijus ir
atsakomybės perėjimui neturi esminės įtakos valstybių narių vidaus teisės
nuostatos (pvz., įmonių teisės)10.
Nepaisant atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo
instituto svarbos, jis iš esmės nebuvo nagrinėtas Lietuvos teisės doktrinoje.
Taigi šiame straipsnyje apžvelgiama byla UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti
prieš Konkurencijos tarybą, pateikiamas Vyriausiojo administracinio teismo
sprendimo įvertinimas, taip pat atskleidžiami atsakomybės už konkurencijos
teisės pažeidimus perėjimo instituto taikymo teoriniai pagrindai ir ribos,
nurodoma kokioms sąlygoms esant gali būti taikoma Teisingumo Teismo ir
Bendrojo Teismo suformuluota ekonominio tęstinumo doktrina. Straipsnyje
didžiausias dėmesys skiriamas ES konkurencijos teisės normų oficialios
aiškinimo ir taikymo praktikos analizei. Tačiau jis nepretenduoja į visą
apimančią atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo pagal
Lietuvos ir ES teisę analizę ir jame nėra siekiama atkleisti visų Europos
Komisijos, Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nagrinėtų atsakomybės
perėjimo atvejų (beje, šių institucijų praktika neapima visų galimų tokių
atvejų). Šiame straipsnyje atskleidžiami pagrindiniai ES konkurencijos teisėje
įtvirtinti su atsakomybės perėjimo pagrindais ir sąlygomis susiję principai.
Su nagrinėjama konkurencijos teisės sritimi yra glaudžiai susiję
kiti svarbūs konkurencijos teisės klausimai, tokie kaip, pvz., atsakomybės
priskyrimas ūkio subjektų grupėje (kada patronuojanti bendrovė laikytina
atsakinga už dukterinės bendrovės padarytus konkurencijos teisės
pažeidimus)11. Tačiau dėl ribotos straipsnio apimties jie nėra nagrinėjami.
1. Bylos faktinės aplinkybės ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas
Konkurencijos taryba 2006 m. spalio 26 d. nutarimu12 pripažino, kad,
UAB „Libra Vitalis“, UAB „Papyrus Distribution“, UAB „Schneidersöhne
Kluwer Law International, 2010, p. 25.
10 Žr.: Europos Komisijos 1988 m. gruodžio 21 d. sprendimas byloje Nr. IV/31.865 PVC, pastr. 42.
11 Šiuo klausimu žr., pvz.: Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje Nr. C-97/08 P
Akzo Nobel NV ir kiti prieš Europos Komisiją; Teisingumo Teismo 2010 m. liepos 1 d. sprendimas
byloje Nr. C-407/08 P Knauf Gips KG prieš Europos Komisiją; Teisingumo Teismo 2011 m. sausio 20 d.
sprendimas byloje Nr. C-90/09 P General Química SA ir kiti prieš Europos Komisiją.
12 Konkurencijos tarybos 2006 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 2S-13 „Dėl popieriumi prekiaujančių ūkio
subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Europos
Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“.
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Baltija“, UAB „Lukas“, UAB „MAP Lietuva“ ir UAB „Antalis Lietuva“ per
atitinkamus laikotarpius vykdė neteisėtus informacijos mainus ir tokiais
veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV)13 101 straipsnio 1 dalį. Už šiuos
pažeidimus ūkio subjektams buvo skirtos atitinkamos piniginės baudos,
išskyrus UAB „Papyrus Distribution“. Konkurencijos taryba minėtame
nutarime pažymėjo, kad 2006 m. (pažeidimo konstatavimo ir nutarimo
priėmimo metais) UAB „Papyrus Distribution“ buvo prijungta prie UAB
„Schneidersöhne Baltija“, todėl į baudos, skirtos UAB „Schneidersöhne
Baltija“, dydį turi būti įskaičiuojamas baudos, kuri būtų skirta UAB „Papyrus
Distribution“, jeigu šis ūkio subjektas nebūtų reorganizuotas, dydis. Taigi
Konkurencijos taryba įskaičiavo UAB „Papyrus Distribution“ skirtiną 55 880
litų dydžio baudą į UAB „Schneidersöhne Baltija“14 paskirtą 235 330 litų
bendro dydžio baudą.
UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Libra Vitalis“ apskundė šį
Konkurencijos tarybos nutarimą Vilniaus apygardos administraciniam
teismui. Administracinis ginčas didžiąja dalimi buvo susijęs su Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimų
vertinimu. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 7 d.
priėmė sprendimą šioje byloje15. Teismas nepanaikino Konkurencijos tarybos
nutarimo, bet pakeitė jo dalį, susijusią su minėtu baudos įskaitymu. Savo
sprendimu teismas nustatė: „Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai
nenumato galimybės įskaityti į baudą kitam ūkio subjektui skirtiną baudą,
todėl skundžiamas [Konkurencijos tarybos nutarimas] keistinas, sumažinant
UAB „Schneidersöhne Baltija“ skirtos baudos dydį 55 880 litų suma, kuri
buvo įskaityta į baudą kaip UAB „Papyrus Distribution“ skirtina bauda.
Pažeidimo padarymo metu UAB „Papyrus Distribution“ buvo savarankiškas
ūkio subjektas, o 2006 [m.] bendrovė prijungta prie UAB „Schneidersöhne
Baltija“. Teismas taip pat nurodė, kad „toks atvejis kaip kitam ūkio subjektui
apskaičiuotos baudos įskaitymas kitam ūkio subjektui dėl to, kad jie
susijungė, teisės aktuose nenumatytas. Daroma išvada, kad baudų skyrimo
atveju negalima įstatymo nuostatų traktuoti plečiamai, nes tokiu būdu bus
pažeidžiamas teisinio tikrumo principas“.
Vilniaus apygardos administracinis teismo 2007 m. birželio 7 d.
sprendimas buvo apskųstas Vyriausiajam administraciniam teismui, kuris
13 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. OL C 83, 2010 m. kovo 30 d., p. 47-199.
14 UAB „Schneidersöhne Baltija“ vėliau pakeitė pavadinimą į UAB „Papyrus Distribution“.
15 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-579-13/07 UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą, kat. 1.3, 7.2, 23.1.
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2009 m. spalio 16 d. priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį šiame ginče.
Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo
nuomone, kad gali būti sumažinta UAB „Schneidersöhne Baltija“ paskirta
bauda motyvuojant tuo, jog Lietuvos įstatymai nenumato galimybės įskaityti
į baudą kitam ūkio subjektui skirtiną baudą, o UAB „Papyrus Distribution“,
kuri taip pat buvo pripažinta padariusi konkurencijos teisės pažeidimą, buvo
prijungta prie UAB „Schneidersöhne Baltija“.
Šiuo klausimu išplėstinė teisėjų kolegija pasisakė taip: „Lietuvos įstatymai
išties konkrečiai nenumato galimybės įskaityti į baudą kitam ūkio subjektui
skirtiną baudą, tačiau jie taip pat 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 [Bendrojo
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 ([Bendrojo Teismo] 1991 m. gruodžio 17
d. sprendimas byloje Enichem Anic SpA prieš Komisiją, Nr. T-6/89, [pastr.] 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 (Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimas
sujungtose bylose 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, [pastr.] 79). Kada nagrinėjamas ūkio
subjektas nustoja egzistuoti sujungiant jį su pirkėju, pastarasis perima jo turtą
ir atsakomybę už [ES] teisės pažeidimus ([Bendrojo Teismo] 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, [pastr.] 326). Suiker Unie
byloje Teisingumo Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog naujas subjektas perėmė
visas anksčiau egzistavusių ūkio subjektų teises ir pareigas, neprieštaravo tam,
kad Komisija priskyrė atsakomybę už konkurencijos teisės pažeidimą naujam
ūkio subjektui (Teisingumo Teismo 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, [pastr.] 80, 84)“.
Taigi Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
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nusprendė, kad Konkurencijos taryba galėjo UAB „Schneidersöhne Baltija“
priskirti atsakomybę už prie jos prijungtos bendrovės UAB „Papyrus
Distribution“ konkurencijos teisės pažeidimus, padarytus iki jos prijungimo.
Paminėtina, kad šioje byloje nebuvo ginčo dėl to, jog UAB „Papyrus
Distribution“, kuri taip pat buvo pripažinta padariusi konkurencijos teisės
pažeidimą, buvo prijungta prie UAB „Schneidersöhne Baltija“, kuri perėmė
visas UAB „Papyrus Distribution“ teises ir pareigas.
2. Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo vertinimas
Kaip nurodė Vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyje
nagrinėjamoje byloje, Lietuvos statutinė teisė nenumato galimybės įskaityti
į Konkurencijos tarybos paskirtą baudą už konkurencijos teisės pažeidimus
kitam ūkio subjektui skirtiną baudą16. Tačiau teismas kartu pažymėjo, kad
jokia teisės norma imperatyviai 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. Analizuojant šią bylą svarbi
yra ta aplinkybė, kad savo sprendime Vyriausiasis administracinis teismas
panaikino Konkurencijos tarybos nutarimą toje dalyje, kiek tai susiję su
SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimu. Kitaip tariant, teismas nustatė, kad
Konkurencijos taryba nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog atitinkami
ūkio subjektai savo veiksmais pažeidė ir Lietuvos, ir ES konkurencijos teisės
reikalavimus. Vadinasi, teismo sprendimas byloje UAB „Schneidersöhne
Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą yra susijęs išimtinai su nacionalinių
konkurencijos teisės normų (t.y. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1
dalies) aiškinimu ir taikymu17. Tačiau įtvirtindamas su atsakomybės už
konkurencijos teisės pažeidimus perėjimu susijusią teisės aiškinimo ir taikymo
taisyklę, Vyriausiasis administracinis teismas vadovavosi išimtinai ES teismų
jurisprudencija, o ne nacionalinės teisės nuostatomis.
Taigi gali kilti klausimas, ar pagrįsta tokia teismo pozicija ir ar apskritai
16 ES teisės aktai expressis verbis taip pat nenumato tokios galimybės.
17 Nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų ir teismų pareigos, susijusios su ES konkurencijos
teisės normų, reglamentuojančių draudžiamus susitarimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia
padėtimi, taikymu, yra įtvirtintos Tarybos reglamente Nr. 1/2003, žr. Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d.
reglamentas Nr. 1/2003 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose įtvirtintų
konkurencijos taisyklių įgyvendinimo. OL L 1, 2003 m. sausio 4 d., p. 1-25. Taip pat žr.: Europos
Komisijos pranešimas dėl Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių teismų bendradarbiavimo
taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius. OL C 101, 2004 m. balandžio
27 d., p. 54-64.
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teismas galėjo Lietuvos konkurencijos teisėje įtvirtinti analogišką ES teisėje
egzistuojančiam atsakomybės perėjimo institutą? Mano nuomone, atsakymas į
šį klausimą turėtų būti teigiamas dėl toliau nurodytų priežasčių.
Visų pirma, nagrinėjamas teismo sprendimas atitinka Lietuvos
konkurencijos teisės harmonizavimo su ES konkurencijos teisės nuostatomis
tendencijas. ES konkurencijos teisės normos ir jų aiškinimo bei taikymo
praktika buvo ir išlieka pavyzdžiu esamoms ir būsimoms ES valstybėms
narėms kuriant savo nacionalines konkurencijos teisės normas18. Šiuo metu
didžiosios daugumos valstybių narių įstatymai beveik pažodžiui atkartoja SESV
101 ir 102 straipsnius (išskyrus reikalavimą, kad būtų poveikis valstybių narių
tarpusavio prekybai)19. Valstybių narių nacionalinės koncentracijų kontrolės
sistemos taip pat didžiąja dalimi atitinka ES koncentracijų kontrolės modelį20.
Ne išimtis yra ir Lietuva.
Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis nustato, kad „šiuo įstatymu
siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius
reglamentuojančios teisės suderinimo“. Šios įstatymo nuostatos pagrindas
– Europos sutartis21, pagal kurią Lietuva buvo prisiėmusi tarptautinius
įsipareigojimus derinti savo teisę su tuometinės Europos Bendrijos acquis
konkurencijos srityse. Tačiau Lietuva pagal šią sutartį neprivalėjo automatiškai
perkelti visų Bendrijos konkurencijos teisės normų į savo nacionalinę teisės
sistemą22. Kitaip tariant, Lietuva, siekdama tapti ES nare, neprivalėjo suderinti
savo nacionalinės konkurencijos teisės su ES teise in toto23. Pažymėtina,
kad Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje minimas terminas „teisė“
reiškia ne tik teisės normas, tačiau ir jų aiškinimo bei taikymo praktiką, nes
18 Žr., pvz.: MAHER, Imelda. Alignment of Competition Laws in the European Community. Yearbook of
European Law, 1996, Vol. 16, p. 223-242; DRAHOS, Michaela. Convergence of Competition Laws and
Policies in the European Community: Germany, Austria, and the Netherlands. The Hague: Kluwer Law
International, 2001, p. 209-238; CSERES, Kati J. The Impact of Regulation 1/2003 in the New Member
States. Competition Law Review, 2010, Vol. 6(2), p. 145-182.
19 Žr., pvz.: VEDDER, Hans. Spontaneous Harmonisation of National (Competition) Laws in the Wake
of the Modernisation of EC Competition Law. Competition Law Review, 2004, Vol. 1(1), p. 1, 20;
GERBER, David J. Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus. Oxford:
Oxford University Press, 1998, p. 401-413.
20 Žr., pvz.: MCGOWAN, Lee; CINI, Michelle. Discretion and Politicization in EU Competition Policy:
The Case of Merger Control. Governance, April 1999, Vol. 12(2), p. 197.
21 Europos sutartis, steigianti asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos
Respublikos, iš kitos pusės. Valstybės žinios, 1998, Nr. 11-266. Ši sutartis įsigaliojo 1998 m. vasario 1 d.
22 Žr.: BUTKEVIČIUS, Lauras. Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje.
Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė 01S. Vilnius: [VU], 2008, p. 73.
23 Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvos konkurencijos nuostatų derinimas su ES teise buvo
paremtas ne tik teisiniais argumentais (t.y. Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais), bet ir politiniu
narystės siekiu.
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suderinamumas (nors ir ne visaapimantis) turi būti ne tik formos, bet ir turinio
atžvilgiu. Tokios pozicijos laikomasi teisės moksle24, taip pat administracinių
teismų jurisprudencijoje ir Konkurencijos tarybos praktikoje25. Lietuvos
administraciniai teismai, spręsdami bylas, susijusias su konkurencijos teisinius
santykius reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų aiškinimu ir taikymu,
kaip papildomu teisės aiškinimo šaltiniu plačiai vadovaujasi ES konkurencijos
teise26. Pagal Konstitucinio Teismo oficialią konstitucinę doktriną, ES teismų
jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra svarbi ir Lietuvos teisės
aiškinimui, ir taikymui27. Taigi analizuojant tiek Konkurencijos įstatymą,
Konkurencijos tarybos priimamus teisės aktus, jų travaux préparatoires, tiek
ir teismų praktiką, tampa akivaizdu, kad Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio
24 Pvz., DARULIENĖ, Lina. Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniai. Mokslo darbai.
Jurisprudencija, 2002, 27(19) t., p. 40.
25 Ir administraciniai teismai, ir Konkurencijos taryba pakankamai nuosekliai laikosi tokios pozicijos.
Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. A1-686/2006 UAB „Taksvija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.2 (S), įtvirtinta:
„<...> aiškinant Konkurencijos įstatymo nuostatas svarbi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
<...> praktikos, nagrinėjant Europos Bendrijų konkurencijos teisės pažeidimų bylas, analizė.
Nors Konkurencijos įstatymas reglamentuoja konkurencijos teisinius santykius, susiklosčiusius
vietinėje rinkoje, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog šio įstatymo normos (šiuo atveju reglamentuojančios
draudžiamus susitarimus) ir jose naudojamos sąvokos iš esmės yra identiškos Europos Bendrijos
sutarties 81 straipsniui, be to, Konkurencijos įstatymo tikslas yra Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimas (Konkurencijos įstatymo
1 str. 3 d.), Europos Bendrijos sutarties <...> 81 straipsnio interpretavimas ETT praktikoje yra ypač
aktualus taikant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį“. Konkurencijos taryba 2004 m. lapkričio 19 d.
nutarime Nr. 2S-12 „Dėl vairuotojų rengimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų ir Lietuvos vairuotojų
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams“ nurodė: „Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3
dalis numato, kad šiuo įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos
santykius reglamentuojančios teisės suderinimo. Minėta nuostata reiškia, kad Konkurencijos
įstatymas turi būti aiškinamas ir taikomas remiantis Europos Komisijos ir Europos Teisingumo
Teismo sprendimais ir aiškinimais“.
26 Vyriausiasis administracinis teismas savo 2010 m. veiklos apžvalgoje nurodo: „Lietuvos nacionalinė
konkurencijos teisė yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjungos konkurencijos teise, kurios pagrindai
įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Todėl ir šioje bylų kategorijoje teismams kaip
papildomu teisės aiškinimo šaltiniu dažnai reikia vadovautis Europos Sąjungos teise, Europos
Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, o tam tikrais atvejais privalu net tiesiogiai taikyti
Europos Sąjungos teisės normas“, žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-ųjų metų
veiklos apžvalga. Vilnius: 2010, p. 27. Plačiau apie ES teisės įtaką administraciniams teismams, žr.,
pvz.: VALANČIUS, Virgilijus. Lietuvos administraciniai teismai: pirmieji įspūdžiai taikant ES teisę.
Justitia, 2004, Nr. 6(54), p. 25-32. VALANČIUS, Virgilijus. Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos
administracinei justicijai. Administracinė jurisprudencija, 2007, Nr. 1(11), p. 266-278.
27 Pvz., Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo (2004 m. liepos 1 d. redakcija) 15 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios, 2008, Nr. 140-5569; Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo
27 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio (2000 m. spalio 10 d.
redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 36-1390.
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3 dalies nuostata yra pradžios taškas kurti teisės normas konkurencijos
srityje ir vadovautis ES konkurencijos teisės nuostatomis, aiškinant ir taikant
nacionalines konkurencijos teisės normas.
Tačiau reikia pažymėti, kad nors dauguma teisės aktų, reglamentuojančių
konkurencijos teisinius santykius (įskaitant ir Konkurencijos įstatymą), buvo
parengti atsižvelgus į ES konkurencijos teisės normas ir jų aiškinimo bei
taikymo praktiką, tačiau jų nuostatos (nors ir panašios) nėra identiškos ES
konkurencijos teisės nuostatoms28. Atkreiptinas dėmesys, kad ES valstybės
narės negali perimti, niveliuoti nacionalinės teisės su ES acquis konkurencijos
srityje visa apimtimi, nes ES teisinė sistema yra savita ir specifinė, sukurta
taikyti santykiams, kai yra (ar galimas) poveikis ES interesui. Šios ypatingos
teisės nuostatos taikomos ir aiškinamos ypatingame kontekste, t. y. šių normų
aiškinimas yra sąlygojamas ir veikiamas bendrų ES tikslų, o ES konkurencijos
politika nėra izoliuota ir jai turi įtaką kitos politikos sritys29. Taigi ES ir
valstybių narių konkurencijos teisės sistemos yra savarankiškos ir nors
tarpusavyje sąveikauja, tačiau nėra tapačios. Nepaisant to, kad Lietuva gali (ir
tai daro) stengtis priartinti savo nacionalinės konkurencijos teisės modelį prie
ES, tačiau visiškas tapatumas nėra įmanomas. Galima teigti, kad po Lietuvos
tapimo ES nare, Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostata turėtų
būti aiškinama, kaip reiškianti ne siekį suvienodinti Lietuvos konkurencijos
teisę su ES teise in toto, tačiau kaip siekį sudaryti tinkamas sąlygas tinkamam
bei efektyviam ES ir nacionalinių konkurencijos normų įgyvendinimui.
Taikant normas, kurios buvo kuriamos vadovaujantis ES pavyzdžiu, būtina
vadovautis tokių ES teisės normų taikymo ir aiškinimo praktika. Ši taisyklė
galėtų būti taikoma ir tų konkurencijos teisinių santykių, kurie apskritai
nėra reglamentuojami nacionaliniuose teisės aktuose, atžvilgiu. Vyriausiasis
administracinis teismas byloje UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš
Konkurencijos tarybą tokia taisykle iš esmės ir vadovavosi.
Teismo pozicija nagrinėjamoje byloje atitinka ir ES teismų
jurisprudencijoje įtvirtintus principus, susijusius su valstybių narių nacionalinių
teisės normų, kurios atitinka konkrečias ES teisės normas (ar įtvirtina
atitinkamas nuorodas į ES teisę), aiškinimu. Teisingumo Teismas nuosekliai
laikosi nuomonės, kad kai nacionaliniame teisės akte išimtinai vidaus
28 Pvz., Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 17 „Dėl Konkurencijos tarybos
paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“. Valstybės žinios, 2000, Nr. 19-487; Konkurencijos
tarybos 2000 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl
dominuojančios padėties nustatymo“. Valstybės žinios, 2000, Nr. 52-1516.
29 Žr., pvz.: BARR, Frances, et al. Bellamy & Child: European Community Law of Competition. Eds. Peter
Roth, Vivien Rose. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 9-10.
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situacijoms numatyti sprendimai atitinka numatytuosius ES teisėje, ES yra
suinteresuota, kad siekiant išvengti aiškinimo skirtumų ateityje, iš ES teisės
perimtos nuostatos būtų aiškinamos vienodai, nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis
jos taikytinos30. Kaip nurodo generalinė advokatė J. Kokott, šis ES interesas yra
ypatingai didelis konkurencijos teisės srityje mažiausiai dėl dviejų priežasčių31.
Pirma, konkurencijos teisės srityje nacionalinė teisė ypač dažnai grindžiama
ES teisės nuostatomis ir daugelio valstybių narių nacionaliniai konkurencijos
teisės aktai, net ir skirti tik vidaus situacijoms, orientuojami į atitinkamas ES
teisės nuostatas32. Antra, konkurencijos teisėje galioja paralelinio nacionalinių ir
ES teisės normų taikymo principas, t. y. dažnai toms pačioms situacijoms šalia
nacionalinių teisės nuostatų taikomos ir ES teisės nuostatos33.
Svarbu ir tai, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, kuris
iš esmės pažodžiui atkartoja SESV 101 straipsnio 1 dalį, įtvirtinto teisinio
reguliavimo vertybinis pagrindas yra iš esmės analogiškas, t. y. Lietuvos teisė
ir ES teisė, drausdamos tam tikrus tarp ūkio subjektų sudaromos susitarimus,
siekia panašių tikslų ir saugo panašias vertybes. Jeigu Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio 1 dalis (įskaitant atsakomybės už jos pažeidimą paskirtį ir tikslus),
būtų aiškinama izoliuotai, atsietai nuo savo atitikmens ES teisėje, o Lietuvos
teisėje negaliotų atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo
institutas, būtų iškraipyta Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
paskirtis ir nebūtų pasiekiami konkurencijos teisės pažeidimų užkardymo bei
pažeidusių asmenų nubaudimo tikslai34.
30 Pvz., Teisingumo Teismo 1990 m. spalio 18 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-297/88 ir
C-197/89 Massam Dzodzi prieš Belgijos valstybę, pastr. 37; Teisingumo Teismo 1997 m. liepos 17 d.
sprendimas byloje Nr. C-28/95 Leur-Bloem ir kiti, pastr. 32; Teisingumo Teismo 2001 m. sausio 11 d.
sprendimas byloje Nr. C-1/99 Kofisa Italia Srl ir kiti, pastr. 32; Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 15
d. sprendimas byloje Nr. C-300/01 Doris Salzmann, pastr. 34; Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio
24 d. sprendimas byloje Nr. C-222/01 British American Tobacco Manufacturing BV ir kiti, pastr. 40;
Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 16 d. sprendimas byloje Nr. C-3/04 Poseidon Chartering BV ir kiti,
pastr. 16; Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti,
pastr. 21 ir 26.
31 Generalinės advokatės J. Kokott 2006 m. liepos 13 d. išvada byloje Nr. C-217/05 Confederación
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio prieš Compañía Española de Petróleos S. A., pastr.
21-22 ir 24; Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir
kiti, pastr. 24.
32 Žr. 18 išnašą supra.
33 Minėto Tarybos reglamento Nr. 1/2003 3 straipsnis inter alia įtvirtina, kad jeigu susitarimas ar
piktnaudžiavimo veiksmai daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, nacionaliniai teismai ir
konkurencijos priežiūros institucijos, taikydamos nacionalines konkurencijos teisės normas, privalo
taikyti ir SESV 101 ir 102 straipsnius.
34 Su tuo susiję klausimai plačiau analizuojami šio straipsnio 3 dalyje.
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3. Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo instituto
taikymo teoriniai pagrindai
Pagrindinė su atsakomybės perėjimu susijusi problema yra ta, kad
konkurencijos teisės normų ir konkurencijos priežiūros institucijos sprendimo
adresatai gali skirtis35. Kitaip tariant, atsižvelgiant į ES konkurencijos
teisėje egzistuojančią ūkio subjekto sampratą, pažeidimą padaręs asmuo, ir
asmuo, kuriam skiriamos konkrečios sankcijos, gali skirtis. Atsakomybė už
konkurencijos teisės pažeidimus priskiriama teisinį subjektiškumą turinčiam
vienetui36 ir Europos Komisija turi tam tikrą diskrecijos teisę nuspręsti, kokiam
asmeniui adresuoti savo sprendimą37. Bendrasis Teismas yra nurodęs, kad
konkurencijos teisės pažeidimas privalo būti priskirtas teisinį subjektiškumą
turinčiam asmeniui, kuriam gali būti paskirta piniginė bauda, nes atitinkamų
konkurencijos priežiūros institucijų sprendimų įgyvendinimui yra svarbu
nustatyti būtent konkretų teisinį subjektiškumą turintį adresatą38. Taigi
konkurencijos teisės pažeidimo byloje gali kilti klausimas, kas turi būti
baudžiamas už konkretų pažeidimą, t. y. kai padaromas pažeidimas, reikia
nustatyti fizinį ar juridinį asmenį, kuris yra atsakingas už ūkio subjekto veiklą
pažeidimo padarymo metu ir kuris bus traukiamas atsakomybėn39. Čia tikslinga
trumpai paaiškinti ūkio subjekto sampratos ypatumus konkurencijos teisėje40.
ES konkurencijos teisės normos taikomos ūkio subjektams (angl.
undertakings). SESV 101 straipsnio 1 dalis draudžia tam tikrus ūkio subjektų
35 Žr.: Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti,
pastr. 68.
36 ALBAEK, Svend, et al. Faull & Nikpay: The EC Law of Competition. Eds. Jonathan Faull, Ali Nikpay.
2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 993.
37 Pvz., Bendrojo Teismo 2006 m. liepos 4 d. sprendimas byloje Nr. T-304/02 Hoek Loos NV prieš
Europos Komisiją, pastr. 129.
38 Bendrojo Teismo 1999 m. balandžio 20 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. T-305/94, T-306/94,
T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ir
T-335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij NV ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 978; Bendrojo Teismo
2010 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. T-24/05 Alliance One International Inc. ir kiti prieš Europos
Komisiją, pastr. 125.
39 Pvz., Bendrojo Teismo 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Nr. T-6/89 Enichem Anic SpA prieš
Europos Komisiją, pastr. 236; Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimas byloje Nr. C-176/99
P ARBED SA prieš Europos Komisiją, pastr. 21; Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7 d. sprendimas
sujungtose bylose Nr. C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir C-219/00 P
Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 60.
40 Plačiau apie ūkio subjekto sampratą konkurencijos teisėje žr., pvz.: BUTKEVIČIUS, Lauras. Vidinis ir
išorinis ūkio subjekto sampratos elementai, arba kas yra „ūkio subjektas“ pagal Europos Bendrijos ir
Lietuvos konkurencijos teisę. In Privatinė teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum Valentinas
Mikelėnas. Atsak. red. V. Mizaras. Vilnius: Justitia, 2008, p. 59-84.
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susitarimus, o 102 straipsnis įtvirtina draudimą vienam ar keletui ūkio
subjektų piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Tarybos 2004 m. sausio 20
d. reglamentas Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp ūkio subjektų kontrolės41
įtvirtina ūkio subjektų koncentracijų kontrolės sistemą. Taigi būtent ūkio
subjektai yra saistomi ES konkurencijos teisės normų42. Jie yra konkurencijos
teisės subjektai ir jos teisės normų adresatai43. Nors sąvoka „ūkio subjektas“ yra
viena iš pamatinių ES konkurencijos teisėje, ji nėra apibrėžiama SESV.
Pagal susiklosčiusią ES teismų jurisprudenciją, ūkio subjekto samprata
konkurencijos teisėje yra funkcinė. Tai reiškia, kad tam tikro subjekto atitiktis
ūkio subjekto požymiams sprendžiama ne pagal jo teisinę formą, o pagal tai,
kokio pobūdžio veiklą jis vykdo44. Tokio požiūrio teismai nuosekliai laikosi
nuo Teisingumo Teismo 1991 m. sprendimo byloje Klaus Höfner ir kiti prieš
Macrotron GmbH, kur buvo nustatyta, kad „konkurencijos teisės kontekste
<...> ūkio subjekto sąvoka apima bet kokį subjektą, kuris užsiima ūkine veikla,
nepriklausomai nuo jo teisinio statuso ir finansavimo būdo <...>“45. Taigi ūkinė
veikla yra pagrindinis kriterijus, pagal kurį nustatoma, ar konkretus subjektas
yra ūkio subjektas ES konkurencijos teisės prasme. Teisingumo Teismas ir
Bendrasis Teismas taip pat yra suformulavę vadinamąją bendro ūkinio vieneto
doktriną (angl. single economic unit, dar vadinama intra-enterprise doctrine),
padedančią nustatyti konkretų asmenį, kuriam priskirtinas atitinkamas elgesys,
už kurį gali būti taikomos konkurencijos teisės normose įtvirtintos sankcijos.
Pagal šią doktriną bendrą ūkinį vienetą gali sudaryti keli fiziniai ir juridiniai
asmenys46.
41 OL L 24, 2004 m. sausio 29 d., p. 1-22.
42 Teisingumo Teismo 1991 m. kovo 19 d. sprendimas byloje Nr. C-202/88 Prancūzijos Respublika prieš
Europos Komisiją, pastr. 24.
43 Europos Komisijos 1986 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Nr. IV/31.149 Polypropylene, pastr. 99.
44 Funkcine samprata ES teismai vadovavosi daugelyje bylų, žr., pvz.: Teisingumo Teismo 1993
m. vasario 19 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-159/91 ir C-160/91 Christian Poucet
prieš Assurances Générales de France ir kitus, pastr. 17; Teisingumo Teismo 2000 m. rugsėjo 12
d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-180/98 ir C-184/98 Pavel Pavlov ir kiti prieš Stichting
Pensioenfonds Medische Specialisten, pastr. 74; Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 11 d. sprendimas
byloje Nr. C-205/03 P FENIN prieš Europos Komisiją, pastr. 25.
45 Teisingumo Teismo 1991 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje Nr. C-41/90 Klaus Höfner ir kiti prieš
Macrotron GmbH., pastr. 21.
46 Pvz., Teisingumo Teismo 1984 m. liepos 12 d. sprendimas byloje Hydrotherm Gerätebau GmbH prieš
Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas., pastr. 11; Bendrojo Teismo 2005 m. rugsėjo 15 d.
sprendimas byloje Nr. T-325/01 DaimlerChrysler AG prieš Europos Komisiją, pastr. 85; Teisingumo
Teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje Nr. Nr. C-217/05 Confederación Española de
Empresarios de Estaciones de Servicio prieš Compañía Española de Petróleos S.A., pastr. 40; Bendrojo
Teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. T-24/05 Alliance One International Inc. ir kiti prieš
Europos Komisiją, pastr.123.

521

II. Administracinė doktrina

Dr. Lauras Butkevičius

Pagal dabartinę ES teismų jurisprudenciją teisinė forma neturi reikšmės
nustatant, ar konkretus subjektas yra ūkio subjektas. Teismams pripažinus,
kad teisinė forma nėra lemiantis ūkio subjekto požymis, ši sąvoka tapo atsieta
nuo valstybių narių nacionalinių teisinių sistemų įtakos. Todėl dabartiniu
metu sprendžiant atitikties ūkio subjekto požymiams klausimą nėra svarbu,
ar konkretus subjektas yra įsteigtas pagal kurios nors valstybės nacionalinės
teisės nuostatas, ir ar jis atitinka konkrečios teisinės formos reikalavimus pagal
valstybių narių teisę (pvz., įmonių ar mokesčių teisę)47. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas taip pat laikosi nuomonės, kad ūkio subjektas turi būti
suprantamas ne kaip teisinis, bet kaip ūkinis vienetas48.
Analizuojant atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo
taikymo pagrįstumą, visų pirma reikia atsižvelgti ne tik į atsakomybės
priemonių paskirtį bei tikslus, bet ir jų taikymo padarinius. Už konkurencijos
teisės pažeidimus skiriamomis baudomis siekiama užkardyti neteisėtas
veikas ir užkirsti kelią jų pakartotiniam atlikimui, taip pat užtikrinti, kad
ūkio subjektai laikytųsi konkurencijos teisės normose įtvirtintų draudimų49.
Konkurencijos priežiūros institucijų taikomos atsakomybės priemonės už
konkurencijos teisės pažeidimus (ir ypač piniginės baudos) yra iš esmės
giminingos baudžiamajai teisei50. Todėl atsakomybės perėjimas turi būti
vertinamas asmeninės atsakomybės principo kontekste. ES teismai ne kartą
yra pažymėję, kad atsakomybė už konkurencijos teisės normose įtvirtintų
reikalavimų pažeidimus yra asmeninė savo prigimtimi ir asmeninės
atsakomybės principas reikalauja, kad šiuos reikalavimus pažeidęs ūkio
subjektas ir atsakytų už teisei priešingų veikų atlikimą51. Šis principas yra
47 Generalinio advokato F.G. Jacobs 2003 m. gegužės 22 d. išvada sujungtose bylose Nr. C-264/01,
C-306/01, C-354/01 ir C-355/01 AOK-Bundesverband ir kiti, pastr. 25; ALBAEK, Svend, et al. Faull
& Nikpay: The EC Law of Competition. Eds. Jonathan Faull, Ali Nikpay. 2nd ed. Oxford: Oxford
University Press, 2007, p. 188.
48 Pvz., Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A6-414-04 AB „Lietuvos telekomas“ prieš Ryšių reguliavimo tarnybą, kat. 27; Vyriausiojo
administracinio teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-45/2008
Policijos departamentas prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.1 (S).
49 Teisingumo Teismo 1970 m. liepos 15 d. sprendimas byloje Nr. C-41/69 ACF Chemiefarma NV
prieš Europos Komisiją, pastr. 173; Teisingumo Teismo 2006 m. birželio 29 d. sprendimas byloje Nr.
C-289/04 P Showa Denko KK prieš Europos Komisiją, pastr. 61; Teisingumo Teismo 2006 m. birželio
29 d. sprendimas byloje Nr. C-308/04 P SGL Carbon AG prieš Europos Komisiją, pastr. 37; Teisingumo
Teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Nr. C-76/06 P Britannia Alloys & Chemicals Ltd prieš
Europos Komisiją, pastr. 22.
50 Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr.
71.
51 Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-49/92 Europos Komisija prieš Anic
Partecipazioni SpA, pastr. 145; Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje Nr.
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išvestinis iš teisinės valstybės ir kaltės principų52. Kaip yra nurodęs generalinis
advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer, šiuo atveju taip pat galioja bendras
principas, pagal kurį bausmė gali būti skirta tik pažeidėjui, ir kuris egzistuoja
tam, kad būtų ribojama valstybės institucijų ius puniendi53. Taigi asmeninės
atsakomybės principas reiškia, kad už pažeidimą turi atsakyti tie asmenys,
kurie kontroliavo ūkio subjektą pažeidimo padarymo metu54. Doktrinoje
papildomai nurodoma, kad to reikalauja ir efektyvaus pažeidimų užkardymo
bei teisingumo principai55.
Nepaisant to, kad atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus yra
individuali savo prigimtimi, minėtų principų negalima aiškinti pernelyg
siaurai ir taikyti besąlygiškai56, neatsižvelgiant į kitus teisės saugomus gėrius.
Dėl juridinių asmenų pertvarkymų, akcijų perleidimų ir panašių priežasčių
gali atsitikti taip, kad nubaudimo už konkretų konkurencijos teisės pažeidimą
metu asmuo, kontroliuojantis pažeidime dalyvavusį ūkio subjektą, bus ne tas
pats, kuris kontroliavo tokį subjektą pažeidimo padarymo metu. Be to, gali
būti ir taip, kad pažeidimą padariusio ūkio subjekto pažeidimo išaiškinimo
ir nubaudimo metu gali nebebūti tiek de jure (pvz., juridinis asmuo gali
būti pasibaigęs), tiek de facto (pvz., juridinio asmens visas pagrindinis
turtas ir teisės gali būti perleistos kitam asmeniui). Tokiais atvejais taptų
neįmanoma efektyviai pritaikyti atitinkamų sankcijų ir nubausti kaltąjį
asmenį. Atsižvelgiant į tai, pernelyg formalus asmeninės atsakomybės principo
taikymas gali sąlygoti nepateisinamus efektyvaus konkurencijos teisės
normų įgyvendinimo apribojimus57. Be to, reikia prisiminti, kad sankcijos

52
53
54

55
56
57

C-279/98 P Cascades SA prieš Europos Komisiją, pastr. 78; Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11
d. sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 39; Generalinio advokato Y. Bot 2009 m.
kovo 26 d. išvada sujungtose bylose Nr. C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P ir C-137/07 P Erste Group
Bank AG ir kiti, pastr. 217; Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimas sujungtose bylose
Nr. C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P ir C-137/07 P Erste Group Bank AG ir kiti, pastr. 77; Bendrojo
Teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Nr. T-24/05 Alliance One International Inc. ir kiti prieš
Europos Komisiją, pastr. 124.
Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr.
71.
Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2003 m. vasario 11 d. išvada byloje Nr. C-204/00 P
Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 63.
Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje Nr. C-248/98 P NV Koninklijke KNP
BP prieš Europos Komisiją, pastr. 71; Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje
Nr. C-279/98 P Cascades SA prieš Europos Komisiją, pastr. 78; Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio
16 d. sprendimas byloje Nr. C-297/98 P SCA Holding Ltd prieš Europos Komisiją, pastr. 27.
Žr.: WILS, Wouter P.J. The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: Essays in Law & Economics. The
Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 184-185.
Žr.: Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2003 m. vasario 11 d. išvada byloje Nr. C-204/00 P
Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 65.
Žr., pvz.: Teisingumo Teismo 1984 m. kovo 28 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 29/83 ir 30/83
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už konkurencijos teisės pažeidimus atlieka ir atgrasomąją funkciją58, todėl
galimybė išvengti atsakomybės neigiamai paveiktų šiuos tikslus ir galimai
paskatintų kitus asmenis įvairiais būdais vengti atsakomybės. Teisingumo
Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad baudos paskyrimas ūkio
subjektui, kuris egzistuoja kaip teisinis vienetas, bet nevykdo jokios ūkinės
veiklos, iš esmės negali turėti jokio atgrasomojo poveikio59.
Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo institutas
grindžiamas taip pat ir efektyvumo principo tinkamo įgyvendinimo būtinybe.
Konkurencijos teisė reglamentuoja sudėtingus visuomeninius santykius, o
konkurencijos priežiūros institucijos susiduria su specifiniu ūkio subjektų
elgesiu, už kurį taikyti sankcijas galima tik išsamiai ir visapusiškai įvertinus
visas reikšmingas faktines aplinkybes, elgesio ekonominį kontekstą ir t.t.
Ši realybė ir efektyvumo principas, kuris reikalauja atidžios ir rūpestingos
konkurencijos apsaugos, sąlygoja galimybės priskirti atsakomybę už
konkurencijos teisės pažeidimus poreikį60. Kaip yra nurodęs generalinis
advokatas Y. Bot, tokios teisinės priemonės neleidžia ūkio subjektams išvengti
sankcijų paprasčiausia pakeitus savo tapatybę teisinėmis arba organizacinėmis
priemonėmis ir atitinkamai užtikrina veiksmingą konkurencijos teisės
normų taikymą61. Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje taip pat laikosi
nuomonės, kad turi būti siekiama užkirsti kelią konkurencijos teisės normų
pažeidimams ir užtikrinti jų prevenciją nustatant atgrasančias sankcijas, o jeigu
nebūtų numatyta galimybės skirti sankciją kitam subjektui nei tas, kuris padarė
pažeidimą, būtų galima labai paprastai išvengti sankcijų, kas neabejotinai
neatitiktų atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus tikslų62. Tačiau
reikia pastebėti, kad nagrinėjamas institutas gali ir turi būti taikomas tik
kaip išimtis63, ir tik visapusiškai bei išsamiai išnagrinėjus visas bylos faktines
58
59
60
61
62

63

CRAM ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 9; Bendrojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. sprendimas byloje
Nr. T-9/99 HFB ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 106.
Žr. 49 išnašą supra, taip pat: WILS, Wouter P.J. The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: Essays
in Law & Economics. The Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 8-44.
Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 40.
Žr.: Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2003 m. vasario 11 d. išvada byloje Nr. C-204/00 P
Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 66.
Žr.: Generalinio advokato Y. Bot 2009 m. kovo 26 d. išvada sujungtose bylose Nr. C-125/07 P,
C-133/07 P, C-135/07 P ir C-137/07 P Erste Group Bank AG ir kiti, pastr. 220.
Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr.
41. Taip pat žr.: Teisingumo Teismo 1970 m. liepos 15 d. sprendimas byloje Nr. C-41/69 ACF
Chemiefarma NV prieš Europos Komisiją, pastr. 173; Teisingumo Teismo 2006 m. birželio 29 d.
sprendimas byloje Nr. C-289/04 P Showa Denko KK prieš Europos Komisiją, pastr. 61; Teisingumo
Teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Nr. C-76/06 P Britannia Alloys & Chemicals Ltd prieš
Europos Komisiją, pastr. 22.
Žr.: Bendrojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimas byloje Nr. T-161/05 Hoechst GmbH prieš
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aplinkybes, tinkamai įvertinus ūkio subjektų elgesio teisinį ir ekonominį
kontekstą.
ES teismų praktika dėl atsakomybės perėjimo daugiausia susijusi
su karteliniais susitarimais ir SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimais
(Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje UAB „Schneidersöhne
Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą taip pat yra susijęs su Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymu). Todėl gali kilti klausimas, ar ES
teismų jurisprudencijoje suformuluoti atsakomybės perėjimo principai gali ir
turi būti taikomi kitų konkurencijos teisės normų pažeidimo atvejais. Mano
nuomone, atsakymas turėtų būti teigiamas mažiausiai dėl dviejų priežasčių.
Pirma, sankcijų už ES konkurencijos teisės pažeidimus paskirtis ir esminiai
tikslai turėtų būti aiškinami vienodai nepriklausomai nuo to, kurios konkrečiai
teisės normos yra pažeidžiamos – ar SESV 101 straipsnio, ar šios sutarties
102 straipsnio ar koncentracijų kontrolės teisės normos. Turbūt pagrįsta būtų
teigti, kad siekis nutraukti neteisėtas veikas ir užkirsti kelią jų pakartotiniam
atlikimui, taip pat užtikrinti, kad ūkio subjektai ateityje neatliktų pažeidimų,
yra bendras visai ES konkurencijos teisės sistemai, o ne tik konkrečiai jos
sričiai. Antra, ES konkurencijos teisė pasižymi jai būdinga struktūra ir logika
bei vidiniu nuoseklumu. Kaip nurodo W.P.J. Wills64, kadangi koncentracijų
kontrolės reglamentas (t. y. Tarybos reglamentas Nr. 139/2004) yra prevencinio
pobūdžio SESV 102 straipsnio atžvilgiu (t. y. įtvirtina teisinį mechanizmą, kuris
užtikrina, kad dominuojanti padėtis nebūtų sukurta ar sustiprinta), subjektai,
kurie yra koncentracijos padarinys (po susijungimo atsiradęs naujas juridinis
asmuo, ūkio subjektai, kurių kontrolė įgyta ir pan.), turėtų būti tie patys, kurių
elgesys rinkoje reguliuojamas 102 straipsnio. Be to, atsižvelgiant į vienašališkų
ir suderintų veiksmų išskyrimą SESV 101 ir 102 straipsniuose, 101 straipsnis
negali būti taikomas susitarimams tarp asmenų, sudarančių bendrą ir vientisą
ūkio subjektą, kurio vienašališkiems veiksmams taikomas 102 straipsnis. Visa
tai sąlygoja bendros ūkio subjekto sampratos visoje ES konkurencijos teisės
sistemoje būtinumą, o, kaip minėta, atsakomybės priskyrimo problematika
siejasi visų pirma su ūkio subjekto sampratos problematika.

Europos Komisiją, pastr. 51; Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr.
C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 75.
64 Žr.: WILS, Wouter P.J. The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: Essays in Law & Economics. The
Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 170-176.
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4. Ekonominio tęstinumo doktrina ir atsakomybės už konkurencijos teisės
pažeidimus perėjimo instituto taikymo ribos
Kaip minėta, ES teismai pripažįsta, kad tam tikrais atvejais siekiant
užtikrinti efektyvų ir veiksmingą konkurencijos teisės normose įtvirtintų
reikalavimų įgyvendinimą, galima priskirti atsakomybę už konkretų pažeidimą
kitam asmeniui. Tačiau šis priskyrimas galimas tik tada, kai toks asmuo
ekonomine prasme gali būti laikomas pažeidimą padariusio ūkio subjekto
perėmėju, t. y. jeigu jis tęsia pažeidime dalyvavusio ūkio subjekto veiklą
(ekonomine prasme šie su subjektai sutampa)65. Tai vadinamoji ekonominio
tęstinumo (angl. economic continuity) doktrina, kuri pirmą kartą buvo
suformuluota ir pritaikyta Teisingumo Teismo 1975 m. nagrinėtoje byloje
Suiker Unie prieš Europos Komisiją66. Kai kurie autoriai nurodo, kad ši doktrina
yra nulemta pačios ūkio subjekto sampratos ypatumų, tiksliau – ūkio subjekto
tęstinumo požymio67. Vis dėlto toks nukrypimas nuo asmeninės atsakomybės
principo galimas tik esant tam tikroms išimtinėms aplinkybėms.
Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijos analizė leidžia
išskirti dvi pagrindines su atsakomybės perėjimu ir ekonominio tęstinumo
doktrinos taikymu susijusias bylų kategorijas. Pirma, ši doktrina taikoma tada,
kai už ūkio subjekto valdymą atsakingas juridinis asmuo po pažeidimo teisiškai
nebeegzistuoja68. Antra, atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus
perėjimas galimas ir tada, kai už ūkio subjekto valdymą atsakingas juridinis
asmuo po pažeidimo nebeegzistuoja ekonomine prasme69. Tai apima vidinius
pertvarkymus, po kurių toks asmuo nebūtinai teisiškai nustoja egzistuoti,
bet nebevykdo jokios reikšmingos ūkinės veiklos net ir kitoje rinkoje nei
65 Teisingumo Teismo 1984 m. kovo 28 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 29/83 ir 30/83 CRAM ir
kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 9; Bendrojo Teismo 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Nr.
T-6/89 Enichem Anic SpA prieš Europos Komisiją, pastr. 145; Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7
d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir
C-219/00 P Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 59 ir 359; Bendrojo Teismo 2009
m. rugsėjo 30 d. sprendimas byloje Nr. T-161/05 Hoechst GmbH prieš Europos Komisiją, pastr. 51.
66 Teisingumo Teismo 1975 m. gruodžio 16 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 40-48, 50, 54-56, 111,
113 ir 114-73 Coöperatieve Vereniging „Suiker Unie“ UA ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 8.
67 Žr.: WAELBROECK, Michel; FRIGNANI, Aldo. European Competition Law. New York: Transnational
Publishers, Inc., 1999, p. 47.
68 Pvz., Bendrojo Teismo 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Nr. T-6/89 Enichem Anic SpA prieš
Europos Komisiją, pastr. 145; Bendrojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. sprendimas byloje Nr. T-9/99 HFB
ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 104.
69 Pvz., Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti,
pastr. 40; Bendrojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimas byloje Nr. T-161/05 Hoechst GmbH
prieš Europos Komisiją, pastr. 52.

526

Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje UAB „Schneidersöhne Baltija“:
atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo pagrindai ir sąlygos

toje, kuriai darė įtaką pažeidimas. Reikia pastebėti, kad tokiais atvejais
privaloma atsižvelgti į struktūrinius ryšius tarp pirminio ir naujojo asmens,
atsakingo už ūkio subjekto veiklą: ekonominio tęstinumo doktrina paprastai
netaikoma, kai yra „du egzistuojantys ir veikiantys ūkio subjektai, iš kurių
vienas paprasčiausiai perleido savo veiklos dalį kitam ir tarp jų nebuvo jokio
struktūrinio ryšio“70.
Taigi, kol egzistuoja juridinis asmuo, kontroliavęs ūkio subjektą
pažeidimo padarymo metu, atsakomybė už subjekto neteisėtą elgesį tenka
šiam juridiniam asmeniui, net jei turtas ir personalas, prisidėję prie pažeidimo
padarymo, po pažeidimo buvo perleisti tretiesiems asmenims71. Tačiau
jeigu pažeidimą padaręs subjektas teisiniu ar ekonominiu požiūriu nustojo
egzistuoti, Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas taiko ekonominio
tęstinumo doktriną72. Apibendrinant šių teismų jurisprudenciją atsakomybės
už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo klausimais, galima išskirti kelias
svarbias teisės aiškinimo ir taikymo taisykles. Konkurencijos teisės pažeidimą
atlikusio subjekto teisiniai ar organizaciniai pokyčiai nebūtinai lemia tai, kad
sukurtas naujas ūkio subjektas nėra atsakingas už kito subjekto padarytus
pažeidimus, jei ekonomine prasme abu subjektai sutampa73. Jeigu nuo
pažeidimo padarymo momento iki momento, kai atitinkamas ūkio subjektas
turi už jį atsakyti, už šio subjekto veiklą atsakingas asmuo nustojo teisiškai
egzistuoti, visų pirma būtina nustatyti fizinių ir žmogiškųjų elementų junginį,
kuris prisidėjo prie pažeidimo, ir vėliau nustatyti asmenį, kuris tapo atsakingas
už jų valdymą74. Ūkio subjekto antikonkurencinis elgesys gali būti priskirtas
kitam ūkio subjektui, jeigu pažeidimą padaręs subjektas negalėjo savarankiškai
70 Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-204/00 P, C-205/00 P,
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir C-219/00 P Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją,
pastr. 359. Taip pat žr.: Bendrojo Teismo 1999 m. kovo 11 d. sprendimą byloje Nr. T-134/94 NMH
Stahlwerke GmbH prieš Europos Komisiją, pastr. 127-137.
71 Žr., pvz.: Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje Nr. C-297/98 P SCA Holding
Ltd prieš Europos Komisiją, pastr. 25.
72 Generalinio advokato Y. Bot 2009 m. kovo 26 d. išvada sujungtose bylose Nr. C-125/07 P, C-133/07 P,
C-135/07 P ir C-137/07 P Erste Group Bank AG ir kiti, pastr. 219.
73 Žr.: Teisingumo Teismo 1984 m. kovo 28 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 29/83 ir 30/83 CRAM
ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 9; Teisingumo Teismo 2004 m. sausio 7 d. sprendimas sujungtose
bylose Nr. C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir C-219/00 P Aalborg
Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 59; Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d.
sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 42; Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d.
sprendimas sujungtose bylose Nr. C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P ir C-137/07 P Erste Group Bank
AG ir kiti, pastr. 77.
74 Žr.: Bendrojo Teismo 1999 m. balandžio 20 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. T-305/94, T-306/94,
T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ir
T-335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij NV ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 953.
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priimti sprendimų dėl savo elgesio rinkoje, o iš esmės vykdė kito subjekto
nurodymus, atsižvelgiant į jų tarpusavio teisinius ir ekonominius ryšius (t. y.
dukterinės bendrovės teisinis savarankiškumas nereiškia, kad jos elgesys negali
būti priskirtas patronuojančiai bendrovei)75. Be to, pažeidimą padariusio
subjekto ir jo teisių perėmėjo teisinė forma nėra svarbios, kaip nesvarbu ir tai,
kad sprendimą perleisti ūkio subjekto veiklą priėmė ne privatūs asmenys, o
įstatymų leidėjas, pvz., privatizavimo tikslais76.
Generalinio advokato J. Mischo žodžiais tariant, minėtais atvejais
galioja principas „atsakomybė turi būti ten, kur yra galia“77. Tai reiškia, kad
atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus tenka veiklai, o ne teisinei
formai78 (tai atitinka ir ūkio subjekto funkcinę sampratą konkurencijos teisėje).
Pripažįstama, kad šie atsakomybės principai užtikrina pačios ES interesų
apsaugą, nes dėl jų egzistavimo iš esmės visuomet bus asmuo, kurio atžvilgiu
bus galima įgyvendinti baudų skyrimo teisę79.
Minėta, kad atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo
institutas gali ir turi būti taikomas tik kaip išimtis. Svarbu suprasti, kad
ekonominio tęstinumo doktrina siekiama ne pakeisti, bet tik papildyti
asmeninės atsakomybės principą80. Ši doktrina gali būti taikoma iš esmės tik
tais atvejais, kai pažeidimą padaręs ūkio subjektas nebeegzistuoja – pažeidėjo
tęstinis egzistavimas paprastai turėtų užkirsti kelią šios doktrinos taikymui,
nebent pažeidėjas ir įsigyjantis asmuo yra struktūriškai susiję, taip pat
egzistuojant išimtinėms aplinkybėms81. Pavyzdžiui, ekonominio tęstinumo
75 Žr.: Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimas byloje Nr. C-294/98 P Metsä-Serla Oyj
ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 27; Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimas byloje
Nr. C-196/99 P Siderúrgica Aristrain Madrid SL prieš Europos Komisiją, pastr. 96; Teisingumo Teismo
2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P ir
C-137/07 P Erste Group Bank AG ir kiti, pastr. 78.
76 Žr.: Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr.
43-44.
77 Generalinio advokato J. Mischo 2000 m. gegužės 18 d. išvada byloje Nr. C-297/98 P SCA Holding Ltd
prieš Europos Komisiją, pastr. 16.
78 DYEKJAER-HANSEN, Karen; HOEGH, Katja. Succession of Libaility for Competition Law
Infringements with Special Referente to Due Diligence and Warranty Claims. European Competition
Law Review, 2003, Vol. 24(5), p. 207.
79 Žr.: Generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer 2003 m. vasario 11 d. išvada byloje Nr. C-204/00 P
Aalborg Portland A/S ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 68.
80 Žr.: Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti,
pastr. 81, 105-106.
81 Plačiau žr., pvz.: KERSE, Christopher; KHAN, Nicholas. EC Antitrust Procedure. 5th ed. London: Sweet
& Maxwell, 2005, p. 365-367; ALBAEK, Svend, et al. Faull & Nikpay: The EC Law of Competition. Eds.
Jonathan Faull, Ali Nikpay. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, p 1002-1007; GERARD,
Damien, et al. EU Competition Law: Vol. III: Cartel Law. Eds. Mario Siragusa, Cesare Rizza. Leuven:
Claeys & Casteels, 2007, p. 501-504; JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EC Competition Law: Text,
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doktrinos taikymas yra pateisinamas, kai ūkio subjektas perleidžiamas
tikslingai, siekiant išvengti atsakomybės pagal konkurencijos teisę82.
Akivaizdu, kad teismų praktika neturi būti statiška, ir ateityje gali būti
nustatomi papildomi (ar net keičiami jau egzistuojantys) atsakomybės už
konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo kriterijai. Vis dėlto ekonominio
tęstinumo doktrinos taikymas negali būti mechaninis. Būtina atsižvelgti į tai,
kad bet kuris atsakomybės perėjimo atvejis turi būti vertinamas ypatingai
atidžiai ir įvertinant tai, kad ES teismai jurisprudenciją šioje srityje vysto labai
specifiniais praktiniais atvejais, o konkrečioje byloje pateikiami teismų motyvai
ir argumentai yra susiję su konkrečia situacija. Kitaip tariant, kiekviena byla
privalo būti nagrinėjama individualiai, tik visapusiškai ir išsamiai ištyrus
visas faktines aplinkybes. Todėl norint taikyti atsakomybės už konkurencijos
teisės pažeidimus perėjimo institutą, privalu neapsiriboti formaliu teisiniu
vertinimu, bet taip pat išanalizuoti ekonominį bylos aplinkybių kontekstą83.
Bendrasis Teismas yra nurodęs, kad konkurencijos priežiūros institucija privalo
gerbti ūkio subjektų teisę į gynybą ir prieš skiriant sankcijas už konkurencijos
teisės pažeidimą išsamiai paaiškinti, kodėl sankcija yra skiriama ne pažeidimą
padariusiam subjektui84.
Išvados
Vyriausiojo administracinio teismo byloje UAB „Schneidersöhne Baltija“
ir kiti prieš Konkurencijos tarybą suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo
taisyklė, pagal kurią galima ūkio subjektui priskirti atsakomybę už prie jo
prijungto kito ūkio subjekto konkurencijos teisės pažeidimus, padarytus iki jo
prijungimo, vertintina teigiamai, ypač atsižvelgiant į Lietuvos konkurencijos
teisės harmonizavimo su ES konkurencijos teisės nuostatomis tendencijas.
Šis teismo sprendimas neabejotinai yra svarbus visai Lietuvos konkurencijos
teisės sistemai ir turėtų tapti pagrindu ne tik tolimesnės Konkurencijos
Cases, and Materials. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 1236-1239.
82 Žr.: Bendrojo Teismo 1991 m. gruodžio 17 d. sprendimas byloje Nr. T-6/89 Enichem Anic SpA prieš
Europos Komisiją, pastr. 146; Bendrojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. sprendimas byloje Nr. T-9/99 HFB
ir kiti prieš Europos Komisiją, pastr. 107; Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada
byloje Nr. C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 82.
83 WAELBROECK, Michel; FRIGNANI, Aldo. European Competition Law. New York: Transnational
Publishers, Inc., 1999, p. 47; Generalinės advokatės J. Kokott 2007 m. liepos 3 d. išvada byloje Nr.
C-280/06 ETI SpA ir kiti, pastr. 105-108.
84 Žr.: Bendrojo Teismo 1994 m. balandžio 28 d. sprendimas byloje Nr. T-38-92 All Weather Sports
Benelux BV prieš Europos Komisiją, pastr. 26-36; Teisingumo Teismo 2003 m. spalio 2 d. sprendimas
byloje Nr. C-176/99 P ARBED SA prieš Europos Komisiją, pastr. 23.
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tarybos administracinės praktikos, bet ir teismų jurisprudencijos formavimuisi
atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo srityje.
Asmeninės atsakomybės principas reikalauja, kad konkurencijos teisės
normose įtvirtintus reikalavimus pažeidęs ūkio subjektas ir atsakytų už teisei
priešingų veikų atlikimą. Nepaisant to, kad atsakomybė už konkurencijos teisės
pažeidimus yra individuali savo prigimtimi, šio principo negalima aiškinti
pernelyg siaurai ir jį taikyti besąlygiškai, neatsižvelgiant į kitus teisės saugomus
gėrius. Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus priskyrimas gali būti
pateisinamas efektyvaus konkurencijos teisės normų įgyvendinimo ir sankcijų
atgrasomosios funkcijos realizavimo tikslais, kurių pasiekimas gali būti
apribotas pernelyg formalaus asmeninės atsakomybės principo taikymu. Todėl
ES teismai savo jurisprudencijoje pripažįsta, kad tam tikrais išimtiniais atvejais,
siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą konkurencijos teisės normose
įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimą, galima priskirti atsakomybę už konkretų
pažeidimą kitam asmeniui.
Ekonominio tęstinumo doktrina yra atsakomybės už konkurencijos teisės
pažeidimus perėjimo instituto pagrindas. Šia doktrina siekiama ne pakeisti,
bet tik papildyti asmeninės atsakomybės principą. Ekonominio tęstinumo
doktrinos taikymas negali būti mechaninis – ji taikytina tik kaip išimtis ir
visapusiškai bei išsamiai išnagrinėjus visas bylos faktines aplinkybes, taip
pat tinkamai įvertinus ūkio subjektų elgesio teisinį ir ekonominį kontekstą.
Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisijos, Teisingumo Teismo ir Bendrojo
Teismo praktika neapima visų galimų atsakomybės perėjimo atvejų, Lietuvos
administracinė praktika ir teismų jurisprudencija neturi būti statiška – ateityje
taikant atsakomybės perėjimo institutą, privalu atsižvelgti į tai, kaip ES teisė yra
vystoma ir plėtojama šioje srityje.
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Armėnijos Respublikos administracinės ir baudžiamosios
teisenos principų lyginamoji analizė
Šiuolaikinėje teisinėje valstybėje valstybės ir savivaldos organai,
pareigūnai, valstybės ir savivaldybių tarnautojai privalo atsakyti už savo
priimtus sprendimus, atliktus veiksmus (neveikimą), neteisėtų teisės aktų
priėmimą, nepagrįstą administracinių prievartos priemonių naudojimą
prieš fizinius ar juridinius asmenis. Svarbiausias teisinis institutas, ginantis
vykdomosios valdžios institucijų pažeistas žmogaus ir piliečio teises ir laisves,
yra administracinė teisena.
Administracinė teisena Armėnijos Respublikoje – tai žmogaus ir piliečio
teisių bei laisvių, teisės saugomų interesų, juridinių asmenų ir jų organizacijų
teisių ir įstatymo saugomų interesų gynimo nuo neteisėtų vykdomosios valdžios,
kitų valstybės ir savivaldos institucijų, pareigūnų, valstybės ir savivaldybių
tarnautojų priimtų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) sistema (tvarka).
Administracinės teisenos forma pasireiškia teisminės veiklos
įgyvendinimo procedūra specializuotuose Armėnijos Respublikos (toliau – ir
AR) administraciniuose teismuose85.
Tačiau iki 2007 m. bendrosios jurisdikcijos teismai, nagrinėdami
administracinius ginčus, taikė civilinio proceso normas86. Remiantis tuo,
civilinio proceso teorijoje buvo teigiama, kad administracinė teisena – tai
civilinių bylų teisena su tam tikrais ypatumais, kuomet vietoje ieškinio, kaip
teisės gynybos būdo, yra pateikiamas skundas. Be to, buvo teigiama, kad reikia
85 Pagal AR Teismų kodekso 3 str. 3 ir 4 d., Armėnijos Respublikoje veikia administracinis teismas ir
administracinis apeliacinis teismas, kurie yra specializuoti administraciniai teismai.
86 Administracinio proceso kodeksas Armėnijos Respublikoje buvo priimtas 2007 m. lapkričio 28 d. ir
įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. Nuo šios datos neteko galios Armėnijos Respublikos civilinio proceso
kodekso 24-26 ir 32 skyriai, reglamentavę administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką.
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suvienodinti procesą ir nagrinėti bylą vieninga ieškinio teisena87.
Be abejo, civilinis ir administracinis procesai teisme daugeliu atveju
yra labai panašūs. Apie tai dar 1910 m. savo veikale „Administracinė justicija
Rusijoje“ rašė S. A. Korfas: „Nėra jokių abejonių – ir tai pripažįsta tiek
administracinės justicijos draugai, tiek priešininkai – kad administracinio
proceso šaltinis ir organizavimo pavyzdys buvo civilinis procesas,
šimtamečiai civilinio proceso principai buvo panaudoti XIX a. atsiradusiame
administraciniame procese <...> Tai ir paaiškina, kodėl daugelis abiejų procesų
principų yra identiški, o kiti – gana panašūs“88.
Kita vertus, būtina pabrėžti, kad administracinių bylų nagrinėjimo
ypatumai neleidžia jų „ištirpdyti“ ieškiniu paremtoje civilinio proceso
procedūroje. I. M. Korkunovas savo darbuose teisingai pažymėjo, kad civilinės
ir administracinės teisenos atribojimas yra nulemtas viešosios ir privatinės
teisės skirtumais. Todėl ginčai dėl viešųjų subjektinių teisių negali būti
nagrinėjami tradicine (ieškinio) civiline teisena89.
Remiantis anksčiau išdėstytu, galima teigti, kad Armėnijos Respublikoje
jau funkcionuoja ir vystosi administracinė justicija.
Administracinę justiciją įprasta suvokti kaip administracinių ginčų
tarp piliečių, juridinių asmenų ir viešosios valdžios subjektų (administracinių
organų) nagrinėjimą ir išsprendimą teismine tvarka. Kitaip tariant,
administracinė justicija – tai teisminis piliečių ir juridinių asmenų skundų dėl
viešosios valdžios subjektų valdingų aktų ir veiksmų nagrinėjimas.
Galimi ir kiti apibrėžimai. Tačiau dauguma mokslininkų išskiria tokius
administracinės justicijos požymius:
1. teisingumo vykdymas, t. y. procesinė teismų veikla;
2. ginčų tarp piliečių, juridinių asmenų ir viešosios valdžios subjektų
nagrinėjimas ir išspendimas;
3. ginčai dėl valdingų veiksmų (neveikimo) teisėtumo ir pagrįstumo.
Kitaip tariant, administracinė justicija pagal savo prigimtį yra teisminė
piliečių ir jų organizacijų teisių, laisvių ir teisės saugomų interesų apsauga nuo
neteisėtų vykdomosios valdžios organų ir kitų valdymo institucijų, turinčių
valstybinės valdžios įgaliojimus, savivaldybių organų, valstybės ir savivaldybės
tarnautojų sprendimų ir veiksmų.
Pilnavertis administracinės justicijos funkcionavimas būtų neįmanomas
neapibrėžus pagrindinių nuostatų, kuriomis turi vadovautis teismai,
87 Žr. Жуйков, В. М. Права человека и власть закона. М., 1995. С.9.
88 Žr. Корф, С. А. Административная юстиция в России. СПб., 1910. Т2. С.466-467.
89 Žr., Коркунов, И. М. Русское государственное право. СПб., 1889.
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nagrinėjantys administracinius ginčus. Būtent šios pagrindinės nuostatos
– principai padeda atskleisti administracinės teisenos esmę, išskirti tas
svarbiausias idėjas ir pagrindus, kuriais ji remiasi.
Sąvoka „principas“ (lot. – principum) reiškia „pagrindas“, „atspirties
taškas“. Paprastai vienos ar kitos proceso teisės šakos principais yra vadinamos
pagrindinės teisinės idėjos, kurios prasiskverbia į visas procesines normas
ir institutus, apibrėžia tokią proceso tvarką, kuri turėtų užtikrinti teisėto ir
pagrįsto teismo sprendimo priėmimą90. Tokiu būdu principai – tai vienos ar
kitos teisės šakos normų sistemos pagrindas, procesinių įstatymų pamatinės
nuostatos. Proceso teisės principuose sukoncentruotos įstatymų leidėjo
pažiūros į šiuolaikinio teismo proceso, kuriame sprendžiami ginčai, įstatymu
priskirti teismams, pobūdį ir turinį.
Principai, kaip ir normos, įtvirtinami atitinkamuose šaltiniuose arba
išplaukia iš konkrečių teisės normų, kuriose glūdi bendrų teisinių nuostatų
realizavimo garantijos. Priešingu atveju principai neefektyvūs, išimtinai
deklaratyvūs ir tampa vien tik žodžiais91.
Pagrindiniai teisės principai yra įtvirtinti Armėnijos Respublikos
Konstitucijoje, taip pat atsispindi atitinkamuose proceso kodeksuose ir
kituose teisės aktuose. Ši nuostata taikoma ir administracinės teisenos
principams. Šie principai atsispindi ir bendro pobūdžio normose, ir daugelyje
procesinių normų, kuriose įtvirtintos pagrindinės bendrųjų teisinių nurodymų
įgyvendinimo garantijos.
Teisės mokslas atskleidžia kiekvienos teisės šakos principų sąrašą, kurį
yra įprasta vadinti principų sudėtimi. Mokslininkai – proceso specialistai
– savo darbuose visada didelę reikšmę skirdavo teisės principų esmės,
klasifikavimo ir normatyvinio įtvirtinimo problemų nagrinėjimui92.
Pagal visuotinai pripažįstamą teisės principų klasifikaciją, išskiriami
bendrieji, šakiniai ir tarpšakiniai teisės principai. Bendruoju teisės principu
tradiciškai laikomas teisėtumo principas.
Teisėtumas – tai tokia visuomenės būklė, kurioje egzistuoja kokybiška,
nuosekli įstatymų leidyba, o teisės normas, priimtas nustatyta tvarka, gerbia
tiek vykdomosios valdžios organai, pareigūnai, įvairios organizacijos, tiek
90 Žr., pavyzdžiui, arbitražinio proceso teisės principų sąvokos apibrėžimą knygoje „Арбитражный
процесс“ (под ред. Треушникова, М. К., ir kt.).
91 Žr., A Минашкин, А. В. Формирование принципов административного судопроизводства //
www.lawmix.ru/comm/1772/.
92 Žr. pvz., Алиэскеров, М. А.; Шпинев, Ю. С. О принципах гражданского процессуального
права // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. N 6; Демичев, А. А. Позитивистская
классификация принципов гражданского процессуального права Российской Федерации //
Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 7 ir kt.
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piliečiai. Pažeidus teisę, valstybė proceso įstatymo numatyta tvarka užtikrina
tinkamą teisės gynybą.
Teisėtumo principas – konstitucinis, jis įtvirtintas Armėnijos
Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje, kuriame teigiama, kad „Valstybės
valdžia įgyvendinama vadovaujantis Konstitucija ir įstatymais – įstatymų
leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios atskyrimo ir pusiausvyros
pagrindu.
Valstybės, vietos savivaldos institucijos ir pareigūnai turi teisę atlikti tik
tokius veiksmus, kuriuos įgalina juos atlikti Konstitucija arba įstatymai“.
Detaliau teisėtumo principas yra reglamentuotas AR Baudžiamojo
proceso kodekse. AR Baudžiamojo proceso kodekso 7 straipsnyje numatyta:
1. Tyrimo organas, tardytojas, prokuroras, teismas, taip pat kiti asmenys,
dalyvaujantys baudžiamojoje teisenoje, privalo laikytis Armėnijos Respublikos
Konstitucijos, šio kodekso ir kitų įstatymų.
2. Niekas negali būti sulaikytas, apieškomas, suimtas, nuteistas,
atvesdintas baudžiamojoje byloje, asmeniui negali būti pritaikytos kitos
priverstinio pobūdžio priemonės ar kiti teisių ir laisvių apribojimai kitaip kaip
tokiais pagrindais ir tokia tvarka, kokius yra nustatęs įstatymas.
Nepaisant to, kad AR Administracinio proceso kodekse nėra specialaus
straipsnio, skirto aptariamam principui, jis būdingas administraciniam
procesui, ir šio principo realizavimą užtikrina atitinkamos procesinės
garantijos. Joms priskiriamos tokios garantijos, kurios yra kitų administracinio
proceso teisės principų sudedamoji dalis, o būtent – šalių lygiateisiškumas,
rungimasis ir teisminio nagrinėjimo viešumas.
AR Administracinio proceso kodekso (toliau – ir APK) 5 straipsnyje
ir AR Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 23 straipsnyje
vienokia ar kitokia forma yra nustatytas šalių lygiateisiškumo principas. AR
Administracinio proceso kodekso 5 straipsnyje nurodyta: „Administracinis
teismas privalo šalims garantuoti vienodas šalių galimybes bylos nagrinėjimo
metu, taip pat suteikti pilnavertę galimybę išreikšti savo poziciją dėl
nagrinėjamos bylos“.
AR Baudžiamojo proceso kodekso 23 straipsnyje numatyta:
„Dalyvaujančios baudžiamajame procese šalys turi baudžiamojo proceso
įstatymo numatytas vienodas galimybes ginti savo poziciją“.
Šalių lygiateisiškumo principas labai glaudžiai susijęs su teisėtumo
principu ir yra rungimosi principo realizavimo sąlyga. Pastarasis principas
numato šalių ir kitų asmenų, dalyvaujančių procese, galimybes ir pareigas
ginant savo teisinę poziciją, teikiant įrodymus ir medžiagą bei gaunant pagrįstą
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ir teisingą sprendimą, priklausantį nuo įrodinėjimo rezultatų.
Atsižvelgiant į tai, kad ir administraciniame, ir baudžiamajame procese
viena šalis atstovauja Armėnijos Respublikai, APK ir BPK numato kai kuriuos
nukrypimus nuo rungimosi principo, kaip jis suprantamas tradicine prasme,
o taip pat įpareigojimus tai šaliai, kuri atstovauja valstybei. Šis principas yra
svarbi garantija subjektams, kurie administraciniame ir baudžiamajame
procesuose neturi valdingų valstybinių įgalinimų.
Armėnijos Respublikos administracinio proceso ir baudžiamojo proceso
kodeksų analizė leidžia daryti išvadą, kad pirmiau išvardyti rungimosi principo
administraciniame ir baudžiamajame procese ypatumai yra susiję su tam tikru
teismo aktyvumu ir jo įgaliojimais padedant pateikti ir surinkti įrodymus. Tai
aiškiai matyti iš APK nustatytų įrodinėjimo taisyklių:
„Administracinė institucija privalo pateikti visus turimus arba įmanomus
gauti įrodymus, kurie pagrindžia kitos šalies reikalavimus arba atsikirtimus
(AR APK 25 str. 2 d.)“.
„1. Administracinis teismas išsiaiškina bylos aplinkybes pagal pareigas
(„ex officio“).
2. Teismas atkreipia dėmesį į tas aplinkybes, kurios, jo manymu, turi
didelę reikšmę sprendžiant ginčą, o prireikus pareikalauja, kad šalys pateiktų
įrodymus šioms aplinkybėms pagrįsti.
3. Vidiniam įsitikinimui, kuris būtinas ginčo išsprendimui, suformuoti
teismas turi teisę:
neapsiribodamas administracinio proceso dalyvių prašymais, jų
teikiamais įrodymais ir kita bylos medžiaga, imtis protingų priemonių, o
būtent – išreikalauti administracinių procedūrų medžiagą, informaciją,
įrodymus, papildomus paaiškinimus, įpareigoti šalis asmeniškai dalyvauti bylos
nagrinėjime“ (AR APK 6 str.).
AR Baudžiamojo proceso kodeksas taip pat numato, kad „Teismas,
nagrinėjantis baudžiamąją bylą, išsaugodamas objektyvumą ir nešališkumą,
suteikia kaltinimo ir gynybos pusėms reikiamas sąlygas visapusiškam ir
išsamiam bylos aplinkybių ištyrimui. Teismas nėra saistomas šalių nuomonės ir
savo iniciatyva turi teisę imtis reikiamų priemonių tiesos baudžiamojoje byloje
nustatymui.
Dalyvaujančios baudžiamajame procese šalys turi lygias galimybes,
numatytas baudžiamojo proceso įstatyme, ginti savo poziciją. Teismas grindžia
nuosprendį tik tais įrodymais, kuriuos tiriant šalims buvo sudarytos vienodos
sąlygos.
Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu šalys, neperžengdamos įstatymo
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ribų, nepriklausomai nuo teismo, kitų organų ir asmenų, savarankiškai
pasirenka savo poziciją, priemones ir būdus ją apginti. Teismas, jei šalis to
prašo, padeda gauti reikiamą medžiagą, pagal šio kodekso nustatytas taisykles.“
(AR Baudžiamojo proceso kodekso 23 str. 4, 5, 6 d.).
AR Konstitucija numato: „Kiekvienas asmuo, siekdamas atkurti savo
pažeistas teises, taip pat nustatant jam pateiktų kaltinimų pagrįstumą, turi teisę,
kad jo bylą viešai, lygybės sąlygomis, per protingus terminus, laikantis visų
teisingumo reikalavimų, išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.
Spaudos atstovams arba visuomenei gali būti neleista dalyvauti
teisminiame nagrinėjime arba jo dalyje dėl moralės, viešosios tvarkos, valstybės
saugumo sumetimų arba kai to reikia apsaugant teisminio proceso dalyvių
privatų gyvenimą arba teisingumo interesus“ (19 str.).
AR BPK numato panašų reglamentavimą, pagal kurį teisminis
nagrinėjimas yra viešas. Jis gali būti uždaras įstatyme numatytais atvejais –
visuomenės moralės, viešosios tvarkos, valstybės saugumo, šalių privataus
gyvenimo arba teisingumo interesų apsaugos sumetimais. Nuosprendžiai ir
galutiniai sprendimai visais atvejais skelbiami viešai (16 str. 1, 2 d.).
Anksčiau paminėtas principas tiesiogiai neatsispindi AR Administracinio
proceso kodekse, tačiau, kaip ir teisėtumo principas, jis yra būdingas
administraciniam procesui, nes vieši teismo posėdžiai yra reikšmingi teisėjams,
byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ir turi teigiamą poveikį
procesinės teisės normų laikymuisi. Šis principas yra prielaida priimti pagrįstus
ir teisėtus teismo sprendimus. Proceso viešumo principas glaudžiai susijęs su
proceso kalbos principu.
AR Baudžiamojo proceso kodekso ir Administracinio proceso
kodekso atitinkamai 15 ir 7 straipsniai nustato proceso kalbos principą. AR
Baudžiamojo proceso kodekso 15 straipsnyje numatyta:
„1. Baudžiamasis procesas vyksta armėnų kalba. Kiekvienas, išskyrus
instituciją, įgyvendinančią baudžiamąją teiseną, baudžiamojo proceso metu
gali kalbėti ta kalba, kurią moka.
2. Institucijos, įgyvendinančios baudžiamąją teiseną, sprendimu
dalyvaujantiems procese asmenims, nemokantiems baudžiamojo proceso
kalbos, suteikiama galimybė padedant vertėjui neatlygintinai naudotis visomis
savo teisėmis, nustatytomis šiame Kodekse.
3. Asmenims, nemokantiems baudžiamojo proceso kalbos, išduodamos
patvirtintos dokumentų, numatytų šiame Kodekse, kopijos ta kalba, kurią jie moka.
4. Dokumentai, parašyti kita kalba, pridedami prie bylos kartu su jų
vertimu į armėnų kalbą.“
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AR Administracinio proceso kodekse numatyta:
„1. Administracinis procesas vyksta armėnų kalba.
2. Šalis, jos atstovas, ekspertas, paskirtas šalies iniciatyva, liudytojas,
iškviestas šalies prašymu, turi teisę pasisakyti teisme jo pasirinkta kalba, jei
šalis užtikrina vertimą į armėnų kalbą. Teisėjai, šalys, liudytojai, ekspertai,
atstovai neturi teisės prisiimti vertėjo pareigos, net jei jie moka vertimui
reikalingą kalbą.
3. Fiziniam asmeniui, kuris yra bylos šalis, ekspertui, paskirtam bylos
šalies iniciatyva, liudytojui, pakviestam bylos šalies prašymu, teismas suteikia
teisę naudotis vertėjo paslaugomis Armėnijos Respublikos sąskaita, jei asmuo
nekalba armėnų kalba ir šalis įrodo, kad neturi lėšų pasisamdyti mokamą
vertėją.
4. Ekspertui, paskirtam administracinio teismo, ir liudytojui, pakviestam
teismo iniciatyva, vertėjo paslaugos teikiamos Armėnijos Respublikos sąskaita,
jei asmuo nemoka armėnų kalbos.
5. Jei būtinos vertėjo paslaugos Armėnijos Respublikos sąskaita, vertėjas
skiriamas AR teismų kodekse nustatyta tvarka.
6. Vertėjas turi teisę užduoti klausimus, reikalingus patikslinti vertimą,
susipažinti su teismo posėdžio ar atskirų teismo veiksmų protokolais ir
pareikšti pastabas dėl vertimo užrašymo teisingumo.
7. Vertėjas yra įspėjamas apie baudžiamąją atsakomybę už žinomai
neteisingą vertimą ir pasirašo po įspėjimu.
8. Vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, kurtiems ir nebyliems
asmenims suteikiama teisė susipažinti su bylos medžiaga, naudotis kitomis
teisėmis ir vykdyti pareigas, numatytas šiame kodekse, pasitelkus gestų kalbos
vertėją.“
Iš paminėtų proceso teisės normų matyti, kad procesas vyksta armėnų
kalba, t. y. valstybine Armėnijos Respublikos kalba. Šis principas numato, kad
dalyvaujantiems byloje asmenims, nemokantiems armėnų kalbos, suteikiama
teisė visapusiškai susipažinti su bylos medžiaga, dalyvauti teisenoje pasitelkus
vertėją, pasisakyti teisme savo gimtąja kalba. Jiems išaiškinama ir užtikrinama
teisė duoti paaiškinimus, išvadas, pasisakyti, teikti prašymus, skundus gimtąja
kalba arba kita laisvai pasirinkta šnekamąja kalba, taip pat naudotis vertėjo
paslaugomis.
Reziumuojant norėtume pažymėti, kad administracinio ir baudžiamojo
proceso teisės principuose yra sukauptos įstatymų leidėjo pažiūros į
šiuolaikinio teismo proceso, kuriame sprendžiami teismams priskirti ginčai,
pobūdį ir turinį. Be jokios abejonės – aptartos teisenos reglamentuoja
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skirtingų žmogaus ir piliečio teisių, laisvių ir teisės saugomų interesų apsaugą,
tačiau atlikus AR Administracinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodeksų
lyginamąją analizę, vis dėlto galima daryti išvadą, kad egzistuoja bendrieji
teisenos principai, kurie nuosekliai plėtojami Armėnijos Respublikos
Konstitucijoje, Administracinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodeksuose
bei daro poveikį tolimesniam tiek administracinės, tiek baudžiamosios
justicijos formavimuisi ir vystymuisi Armėnijos Respublikoje.
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1. Ginčų, kylančių žemės teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarka
1.1. Ginčų, kylančių žemės teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarkos
teisinis reguliavimas
1.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias išankstinį
ginčų, kylančių žemės reformos teisinių santykių srityje, nagrinėjimą
1.3. LVAT praktika, taikant Žemės įstatymo nuostatas, reglamentuojančias
ginčų dėl žemės tvarkymo nagrinėjimą
2. Ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo
tvarka
2.1. Ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo
tvarkos teisinis reguliavimas
2.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias išankstinio
ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo ne per
teismą tvarką
3. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų,
kylančių statybos teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarką
4. Ginčų, kylančių teritorijų planavimo teisinių santykių srityje,
nagrinėjimo tvarka
4.1. Ginčų dėl teritorijų planavimo nagrinėjimo tvarkos teisinis
reguliavimas ir kai kurios LVAT praktikoje suformuotos teisės taikymo ir
aiškinimo nuostatos
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4.2. LVAT praktika dėl ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taikant
teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, galiojusias iki
2010 m. sausio 1 d.
5. Ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo
tvarka
5.1. Ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarkos
teisinis reguliavimas
5.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų,
kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarką

Šiame biuletenyje publikuojama antroji Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo dalis1.
Ši apibendrinimo dalis apima LVAT praktiką, susijusią su išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančių teisės normų taikymu
ir aiškinimu, sprendžiant administracinius ginčus, kylančius žemės teisinių
santykių, nuosavybės teisių atkūrimo, statybos ir teritorijų planavimo bei
mokesčių teisinių santykių srityse. Apžvelgiamos bylos, išnagrinėtos nuo 2005
m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Kaip ir pirmoje apibendrinimo dalyje,
apibendrintos ir tos iki 2005 m. LVAT išnagrinėtos administracinės bylos,
kuriose suformuotos itin reikšmingos teisės normų, susijusių su išankstiniu
ginčų nagrinėjimu ne per teismą, taikymo ir aiškinimo taisyklės.
1. Ginčų, kylančių žemės teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarka
1.1. Ginčų, kylančių žemės teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarkos
teisinis reguliavimas
Vadovaujantis Žemės reformos įstatymo (2010 m. birželio 18 d. įstatymo
Nr. XI-914 redakcija) 2 straipsniu, žemės reformos tikslai yra užtikrinant
gamtos išteklių apsaugą, įgyvendinti asmenų teisę į žemės nuosavybę bei
naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinant neteisėtai
nusavintą žemę, perduodant ar suteikiant neatlygintinai nuosavybėn bei
parduodant pageidaujantiems ją pirkti, išnuomojant ar suteikiant naudotis
valstybinę žemę; sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas žemės rinkai
1

Pirmoji apibendrinimo dalis publikuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr.
19, 2010.
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plėtotis, įgyvendinti socialinį teisingumą privatizuojant valstybinę žemę.
Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad žemės
reformą įgyvendina Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai ir parduoti
valstybinę žemę priima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Valstybinė
žemė išnuomojama ar perduodama naudotis Civilinio kodekso ir Žemės
įstatymo nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo
neatlygintinai naudotis asmenys gali apskųsti teismui. To paties straipsnio
2 dalis įtvirtina, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės
sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai
naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų
neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar
perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai. Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai
ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises,
suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar
perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.). Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti
skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 4 d.).
Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą
ir administravimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja ir Žemės įstatymas
(2010 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XI-912 redakcija). Šio įstatymo 2 straipsnio
23 dalyje pateikta žemės tvarkymo sąvoka: žemės tvarkymas – tai teisės aktų
reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų
priklausinių vietos, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo
būdo ir pobūdžio nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos,
kitus privačiuosius ir viešuosius interesus. Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad ginčai dėl valstybės ir savivaldybių institucijų priimtų sprendimų
žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami ABTĮ nustatyta tvarka.
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, šiame apibendrinime pateikiama
LVAT praktikos, susijusios su žemės teisiniais santykiais, apžvalga išskiriama
į dvi dalis. Pirmiausiai aptariamas iš Žemės reformos įstatymo kylančių ginčų
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ikiteisminis nagrinėjimas. Po to aptariamas kitų iš žemės teisinių santykių
kylančių administracinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka.
Pažymėtina, kad pagal iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusią Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalį (2002 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr. IX-1170
redakcija), skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų
tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų
ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėjo apskričių viršininkai ir
Vyriausybės įgaliota institucija, t. y. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos. Iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusioje Žemės įstatymo 44
straipsnio 1 dalies redakcijoje (2010 m. sausio 19 d. įstatymo Nr. XI-660
redakcija) buvo numatyta, jog ginčai dėl apskričių viršininkų ir savivaldybių
institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami ABTĮ
nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2010 m. liepos 1 d. apskrities
viršininko administracijos buvo likviduotos, apskrities viršininko pareigybės
panaikintos ir pasikeitė teisinis reguliavimas, praktika dėl ikiteisminio ginčų
nagrinėjimo aptariamoje srityje iš esmės pradėjo formuotis iš naujo. Dėl
nurodytų priežasčių daugeliu toliau pateikiamų LVAT praktikos pavyzdžių
negalima tiesiogiai remtis ir vadovautis. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad
principinės nuostatos dėl ikiteisminės ginčų, kylančių iš žemės reformos bei
kitų žemės teisinių santykių, nagrinėjimo tvarkos, pakito nedaug, nurodyta
praktika gali būti naudojama kaip pagalbinė priemonė, siekiant atskleisti
naujojo teisinio reguliavimo turinį.
Vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 5 straipsniu, vykdant žemės
reformą, žemės įsigijimo nuosavybėn būdai yra (1) nuosavybės teisių į
žemę atkūrimas grąžinant ją natūra arba perduodant ar suteikiant žemės
sklypą nuosavybėn neatlygintinai pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą; (2) valstybinės žemės suteikimas
nuosavybėn neatlygintinai; (3) valstybinės žemės pardavimas; (4) civiliniai
sandoriai dėl žemės. Kadangi žemės įsigijimo nuosavybėn vykdant žemės
reformą būdą – nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą –
reglamentuoja specialus įstatymas (Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas), nuosavybės teisių
atkūrimo bylos pasižymi specifika, todėl su jomis susijusi LVAT praktika
atskirai apžvelgiama šio apibendrinimo 2 skyriuje. Tačiau atsižvelgiant į tai,
jog nuosavybės teisių atkūrimas, kaip žemės įsigijimo nuosavybėn būdas,
patenka į Žemės reformos įstatymo taikymo sritį, tam tikrų, su nuosavybės
teisių atkūrimo teisiniais santykiais susijusių bylų, pateikiama ir šiame
apibendrinimo skyriuje.
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1.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias išankstinį
ginčų, kylančių žemės reformos teisinių santykių srityje, nagrinėjimą
1.2.1. Ginčų dėl žemėtvarkos projektų nagrinėjimo tvarka
Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. liepos 1 d., LVAT buvo
formuojama praktika, kad administraciniams aktams, kuriais patvirtinami
žemėtvarkos projektai, apskųsti paprastai yra taikoma privaloma išankstinio
ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka:
,,Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis siekia įsigyti iš valstybės
naudojamą namų valdos žemės sklypą nuosavybėn, tačiau nesutinka su
apskrities viršininko sprendimu patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos
projekte jam suformuoto žemės sklypo plotu ir ribomis <...>.
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis numato, jog skundus
dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės
privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai
ir Vyriausybės įgaliota institucija (t. y. Nacionalinė žemės tarnyba).
Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko
neapsvarstytų prašymų ir skundų.
Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad pareiškėjo keliamam
ginčui dėl siekiamos įsigyti namų valdos įstatymas nustato privalomą
išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarką.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Alytaus apskrities viršininkas
sprendimą pagal pareiškėjo prašymus dėl namų valdos priėmė 2007
m. kovo 6 d. raštu Nr. 4-165-(1.28) (b. l. 59 – 60). Tačiau byloje nėra
duomenų, kad nesutinkant su apskrities viršininko sprendimu būtų
kreiptasi į Nacionalinę žemės tarnybą. Tai, kad pareiškėjas dar prieš
kreipdamasis į apskrities viršininką padavė prašymą Seimo Kaimo
reikalų komitetui, o šios institucijos pavedimu prašymą tyrė Žemės
ūkio ministerijos sudaryta komisija, į kurios sudėtį buvo įtrauktas
ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovas, nereiškia, jog pareiškėjas
pasinaudojo Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta
išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka. Taigi pareiškėjas turi kreiptis į
Nacionalinę žemės tarnybą, o skundas dėl jos sprendimo administraciniam
teismui paduotinas vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio nuostatomis.
544

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (II dalis)

Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjo skundą atsisakytina
priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu.“
(LVAT 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS11-375/2007, taip pat žr. LVAT 2006 m. spalio 27 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS5-434/2006).
Pažymėtina, kad 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojus Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio pakeitimams, LVAT praktikoje konstatuota, kad ginčas dėl
administracinio akto, kuriuo pakeičiamas žemėtvarkos projektas, siekiant
vėliau atitinkamus žemės sklypus privatizuoti, patenka į Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalies dispoziciją, todėl toks aktas (sprendimas) turi
būti skundžiamas išankstine ginčo ne per teismą tvarka.
Administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010, kurioje buvo taikoma ir
aiškinama Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusi
nuo 2010 m. liepos 1 d., ginčas kilo dėl Tauragės apskrities viršininko 2010
m. kovo 23 d. įsakymo, kuriuo V. S. suprojektuoti žemės sklypai išbraukti iš
žemėtvarkos projekto, ir įpareigojimo suprojektuoti pageidaujamus žemės
sklypus. LVAT nurodė, kad ginčas įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas pakeistas
žemėtvarkos projektas ir žemėnauda, priėmimo metu pateko į Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalies (2009 m. gruodžio 28 d. redakcijos) veikimo
sritį – klausimą dėl šio įsakymo turėjo nagrinėti apskrities viršininkas ir
Nacionalinė žemės tarnyba. Kadangi byloje nebuvo duomenų, kad pareiškėjai
būtų kreipęsi į apskrities viršininką ir Nacionalinę žemės tarnybą dėl įsakymo
pagrįstumo ir reikalavimo suprojektuoti jiems atitinkamus žemės sklypus,
todėl nebuvo galima teigti, jog pareiškėjai pasinaudojo išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka. Tačiau byloje pažymėta, kad nuo 2010 m. liepos
1 d. pasikeitė Žemės reformos įstatymas, inter alia šio įstatymo 18 straipsnio
2 dalis. Pagal naujos redakcijos Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį
skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo,
žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis
parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties
iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo
neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai. Kadangi pareiškėjų reikalavimai
buvo susiję su nepagrįstu įsakymu, kuriuo V. S. suprojektuoti žemės sklypai
išbraukti iš žemėtvarkos projekto, ir prašymu suprojektuoti jiems atitinkamus
žemės sklypus, nagrinėtu atveju, pareiškėjams nepasinaudojus išankstine
ginčo ne per teismą tvarka, pasikeitus teisiniam reguliavimui, tačiau tokiai
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tvarkai likus (nors ir pasikeitusiai) ir dar galint ja pasinaudoti, konstatuota,
kad pareiškėjai privalėjo pasinaudoti šia tvarka ir kreiptis į Nacionalinės
žemės tarnybos teritorinį skyrių (LVAT 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010).
1.2.2. Ginčų dėl asmenų, įsigyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius,
eilės nagrinėjimo tvarka
Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. liepos 1 d., LVAT
praktikoje buvo suformuota taisyklė, kad žemės reformos vykdytojų
sprendimams įrašyti asmenį į eilę žemės sklypui įsigyti, priimamiems iki
sprendimo dėl žemės įsigijimo, yra privaloma išankstinė nagrinėjimo ne
teisme tvarka. Administracinėje byloje Nr. AS11-435/2005, aiškinant tuo
metu galiojusią Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, nurodyta,
kad tiesiogiai teismui gali būti skundžiami sprendimai dėl žemės įsigijimo, o
iki tokio sprendimo priėmimo priimti kiti sprendimai turi būti skundžiami
laikantis įstatymo nustatytos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme
tvarkos. Konstatavus, kad nagrinėtu atveju ginčas iš esmės kilęs dėl žemės
reformos vykdytojo sprendimo įrašyti asmenį į eilę žemės sklypui įsigyti, t.
y. šis sprendimas priimtas iki sprendimo dėl žemės įsigijimo priėmimo, todėl
pirmiausia turi būti ginčijamas kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka instituciją, o tik po to – į teismą, ir nustačius, jog pareiškėja
nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo
ne per teismą tvarkos, byloje padaryta išvada, kad skundą atsisakytina priimti
pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą (LVAT 2005 m. lapkričio 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-435/2005).
Administracinėje byloje Nr. AS556-522/2008 nustatyta, kad ginčas
iš esmės kilo dėl žemės reformos vykdytojo sprendimo išbraukti asmenį
iš piliečių, norinčių įsigyti pagal Valstiečio ūkio įstatymą suteiktą žemę,
sąrašo ir suformuotus sklypus perduoti į laisvą valstybinį žemės fondą, t. y.
dėl sprendimo, kuris priimtas iki sprendimo dėl žemės įsigijimo priėmimo.
Atsižvelgus į tai, padaryta išvada, kad toks sprendimas, vadovaujantis Žemės
reformos įstatymo 18 straipsniu2, turi būti ginčijamas kreipiantis į išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, o tik po to – į teismą (ABTĮ
25 str. 1 d.) (LVAT 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS556-522/2008).
2

Pažymėtina, kad byloje remtasi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojusia
iki 2010 m. liepos 1 d.
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Administracinėje byloje Nr. AS442-88/2009 LVAT taip pat pripažino,
kad įsakymas, kuriuo pareiškėjas išbrauktas iš piliečių, kuriems suprojektuoti
perkami iš valstybės žemės ūkio paskirties žemės sklypai, sąrašo pagal
savo pobūdį yra aktas, priimtas žemės reformos procese iki sprendimo dėl
valstybinės žemės įsigijimo priėmimo. Tokio pobūdžio aktams apskųsti Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis3 numato privalomą ikiteisminę ginčo
sprendimo tvarką (LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS442-88/2009).
1.2.3. Žemės sklypų vertės ginčijimas
LVAT jurisprudencija patvirtina, kad pagal Žemės reformos įstatymo
18 straipsnio 2 dalies redakciją, galiojusią iki 2010 m. liepos 1 d., ginčams dėl
žemės sklypų vertės buvo taikoma privaloma ikiteisminė tvarka (LVAT 2008 m.
rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-466/2008, LVAT 2009
m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-64/2009).
1.2.4. Žemės reformos vykdytojo neveikimo apskundimo tvarka
Spręsdamas ginčą pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. liepos 1
d., LVAT yra konstatavęs, kad valstybės ar savivaldybės institucijos (pareigūno)
vengimas suprojektuoti žemės sklypą atitinkamos kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekte arba vilkinimas atlikti tokius veiksmus
skundžiamas tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne
teisme stadijos. Administracinėje byloje Nr. AS6-571/2006 pareiškėjas, be
kita ko, prašė teismo įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją
įtraukti jį į Avižienių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
bei suprojektuoti asmeninio ūkio žemės sklypą Avižienių kadastro vietovėje.
LVAT, panaikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta
priimti pareiškėjo skundą, konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog byloje kilęs
ginčas nesusijęs su nuosavybės teisių atkūrimu, taikyti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje suformuotas taisykles dėl nuosavybės teisių
atkūrimo procese kilusių ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka negalima, nes
skiriasi nagrinėjamo ir paminėtų ginčų pobūdis, teisinis reguliavimas. Šiuo
atveju Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama
3
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savarankiškai ir nepriklausomai nuo kitais teisės aktais nustatytų nuosavybės
teisių atkūrimo procese kilusių ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka
taisyklių. Taigi LVAT konstatavo, kad aiškinant tuo metu galiojusią Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, turi būti daroma išvada, jog įstatymo
leidėjas šioje teisės normoje konkrečiai apibrėžė ikiteismine ginčo sprendimo
tvarka nagrinėjamų ginčų ratą. Pagal šią nuostatą ikiteismine tvarka gali
būti skundžiamas jau atliktas konkretus pareigūnų (institucijų) veiksmas,
suformuojant žemėnaudas ir parengiant dokumentus žemės privatizavimui
ir nuomai. Todėl tokiu atveju, kai yra skundžiamas valstybės ar savivaldybės
institucijos (pareigūno) neveikimas, toks neveikimas, vadovaujantis inter alia
ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis, skundžiamas tiesiogiai
teismui (LVAT 2006 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6571/2006, taip pat žr. LVAT 2007 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A5-1124/2007).
1.3. LVAT praktika, taikant Žemės įstatymo nuostatas, reglamentuojančias
ginčų dėl žemės tvarkymo nagrinėjimą
Administracinėje byloje Nr. AS438-47/2008 ginčas kilo dėl apskrities
viršininko administracijos įsakymo, kuriuo buvo pakeisti žemės sklypo
duomenys. LVAT konstatavo, kad įstatymai specialios ikiteisminės ginčų dėl
apskričių viršininkų administracijų įsakymų, kuriais keičiami žemės sklypų
duomenys, nagrinėjimo tvarkos nenumato. Todėl pareiškėja, siekdama
tinkamai pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą, privalėjo ABTĮ 33 straipsnio
1 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl šio akto panaikinimo paduoti teismui per
vieną mėnesį nuo jo įteikimo pareiškėjai dienos (LVAT 2008 m. sausio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-47/2008).
LVAT, taikydamas išankstinio ginčų, kylančių žemės tvarkymo teisinių
santykių srityje, nagrinėjimą reglamentuojančias teisės normas, be kita ko,
remiasi nuostata, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį4
įstatymo leidėjas konkrečiai apibrėžė ikiteismine ginčo sprendimo tvarka
nagrinėjamų ginčų ratą. Pagal šią nuostatą tokia tvarka gali būti skundžiamas
jau atliktas konkretus pareigūnų (institucijų) veiksmas, suformuojant
žemėnaudas ir parengiant dokumentus žemės privatizavimui ir nuomai.
Kitokių ginčų nagrinėjimo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka įstatymas
nenustato. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio norma priskirtina viešajai
teisei ir plečiamai neaiškinama. Administracinėje byloje Nr. A63-2042/2008
4

Šioje byloje vertinta iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis.
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buvo konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino minėtą
teisės normą ir nepagrįstai išplėtė nagrinėjamų ikiteismine ginčo sprendimo
tvarka skundų ratą. LVAT, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjai skundė apskrities
viršininko įsakymą, priimtą žemės tvarkymo klausimu, t. y. dėl sklypo ribų
patikslinimo, padarė išvadą, kad toks administracinis aktas skundžiamas
tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme stadijos
(LVAT 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A632042/2008).
Administracinėje byloje Nr. AS858-280/2010 LVAT, nustatęs, kad byloje
kilęs ginčas taip pat nebuvo susijęs su žemės reformos teisiniais santykiais, ir
tai lėmė negalimumą remtis iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusioje Žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta ginčų nagrinėjimo tvarka, konstatavo:
,,Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės
tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos
Respublikos žemės įstatymas. Šio įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje atskleista
žemės tvarkymo sąvoka – tai teisės aktais reglamentuojamas žemės
sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų priklausinių vietos,
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir
pobūdžio nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos,
kitus privačius ir viešuosius interesus. Žemės įstatymo 44 straipsnio
1 dalis5 nustato, kad ginčai dėl apskričių viršininkų ir savivaldybių
institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka <...>.
Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundžia apskrities viršininko
įsakymą, priimtą žemės tvarkymo klausimu, t. y. dėl sklypo kadastro
duomenų patikslinimo. Taigi toks administracinis aktas skundžiamas
tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme
stadijos, vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis“.
(LVAT 2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-280/2010).

5

Byloje nurodyta Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1 d. (2010
m. birželio 18 d. Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-912 įsigaliojimo). Šiuo metu galiojanti
Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis iš esmės numato, kad ABTĮ nustatyta tvarka nagrinėjami ginčai
dėl valstybės ir savivaldybių institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais.

549

III. Informacinė dalis

2. Ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo tvarka
2.1. Ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo
tvarkos teisinis reguliavimas
Piliečių, kurių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo
nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, nuosavybės teisių atkūrimo
sąlygas ir tvarką reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas
(2010 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. XI-919 redakcija) (toliau – ir Atkūrimo
įstatymas). Nuosavybės teisių atkūrimo procesą detalizuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtinta
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr.
1671 redakcija) (toliau – ir Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka).
Atkūrimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad piliečių
prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius
nagrinėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Piliečių
prašymus atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus,
ūkinės komercinės paskirties pastatus Vyriausybės nustatyta tvarka nagrinėja
savivaldybės vykdomoji institucija ar kita Vyriausybės įgaliota institucija
(Atkūrimo įstatymo 17 str. 2 d.). Pagal to paties įstatymo 19 straipsnio 1 dalį
nurodytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų
įteikimo piliečiams dienos. Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122
punkte numatyta, kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką,
vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės
teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje
nustatyta tvarka. Iki 2010 m. liepos 1 d., vadovaujantis minėto įstatymo 18
straipsnio 2 dalimi, tokius skundus nagrinėjo apskričių viršininkai ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos. Nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo panaikintos apskričių
viršininkų administracijos ir apskričių viršininkų pareigybės. Atsižvelgiant
į tai, 2010 m. birželio 18 d. įstatymu Nr. XI-914 buvo pakeistas Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnis. Remiantis naująja tvarka, nuo 2010 m. liepos
1 d. skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo,
žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų
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dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki
sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai
naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos teritoriniai padaliniai (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.).
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių
sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės
teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar
perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.). Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti
skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 4 d.).
Atsižvelgiant į nuo 2010 m. liepos 1 d. pasikeitusią ginčų, kylančių
nuosavybės teisių atkūrimo srityje, tvarką, šiame apibendrinime daugiausia
apžvelgiamos tos LVAT bylos, kurios išnagrinėtos taikant iki 2010 m. liepos 1
d. galiojusias teisės aktų nuostatas. Nepaisant to, kad apibendrinime pateikiama
šiuo metu nebegaliojančio teisinio reguliavimo taikymo ir aiškinimo praktika,
ji gali būti naudinga ir šiuo metu sprendžiant klausimus dėl ikiteisminės
tvarkos privalomumo bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
2.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias išankstinio
ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo ne per
teismą tvarką
LVAT praktika nuosavybės teisių atkūrimo bylose, išnagrinėtose taikant
iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą, patvirtina, kad tai, ar
paduotam skundui yra privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą
tvarka, nustatoma pagal tai, kurioje nuosavybės teisių atkūrimo proceso
stadijoje yra kilęs ginčas, ir pagal tai, kas yra skundo dalykas: tam tikras
kompetentingos institucijos sprendimas, neveikimas ar atsisakymas atlikti
jai priskirtus veiksmus. LVAT administracinėje byloje Nr. A556-647/2008 yra
išaiškinęs, jog kriterijus, pagal kurį su nuosavybės teisių atkūrimu susiję ginčai,
kuriems taikoma išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka, atskiriami
nuo kitų, su nuosavybės teisių atkūrimu susijusių ginčų, kuriems tokia tvarka
netaikoma, yra nuosavybės teisių atkūrimo procedūros stadija: pirmieji ginčai
vyksta iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo (sprendimu
dėl nuosavybės teisių atkūrimo laikytinas tiek sprendimas atkurti nuosavybės
teises, tiek sprendimas atsisakyti atkurti nuosavybės teises), o kiti ginčai
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vyksta jau po sprendimo priėmimo (LVAT 2008 m. balandžio 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-647/2008).
Nors LVAT praktikos nuostatos dėl teritorinio teismingumo nustatymo
skundžiant ikiteismine tvarka priimtą kompetentingos institucijos sprendimą
pateiktos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės
normas, apibendrinimo I dalyje, vis dėlto atkreiptinas dėmesys į administracinę
bylą Nr. AS143-715/2010, kurioje buvo taikoma ir aiškinama nuo 2010 m. liepos
1 d. įsigaliojusi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakcija.
Šioje byloje konstatuota, kad Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio
4 dalyje numatyta, jog Nacionalinės žemės tarnybos vadovo priimtas
sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Taigi Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 4 dalis nenumato bylų dėl Nacionalinės
žemės tarnybos vadovo priimtų sprendimų išimtinio priskirtinumo Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant bylų dėl
žemės reformos vykdytojų priimtų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems
apygardų administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės,
kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai
tik dėl tų Nacionalinės žemės tarnybos vadovo priimtų sprendimų, kurie
skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes.
Tais atvejais, kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinio padalinio sprendimo pareiškėjo skundo nepatenkina
ar patenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo
dalimi, skundo teismui dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui
tiesiogines teisines pasekmes, o atsakovu tokiose bylose yra Nacionalinės
žemės tarnybos teritoriniai padaliniai, kurie atitinka teritorinių valstybinio
administravimo subjektų sampratą (ABTĮ 2 str. 8 d.), o šios bylos nagrinėtinos
administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo
subjektų buveinių priskyrimą teismams (ABTĮ 35 str.). Tuo tarpu, kai
tiesiogines teisines pasekmes sukelia ir skundžiami teismui tiek Nacionalinės
žemės tarnybos teritorinio padalinio, tiek Nacionalinės žemės tarnybos
vadovo sprendimai, taikytina taisyklė, nustatyta ABTĮ 17 straipsnio 3 dalyje,
t. y. byloje esant keliems tarpusavyje susijusiems reikalavimams, iš kurių
vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų
apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus
apygardos administraciniame teisme (LVAT 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. Nr. AS143-715/2010).
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2.2.1. Nuosavybės teisių atkūrimo srityje kylantys ginčai, kuriems nėra
privaloma ikiteisminė tvarka
Ginčai, kylantys po sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo
Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. liepos 1 d., LVAT
praktikoje buvo laikomasi nuoseklios pozicijos, kad privaloma išankstinė ginčo
nagrinėjimo ne per teismą tvarka netaikoma ginčui, kilusiam po sprendimo
dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo. Tokia išvada daroma, atsižvelgiant
į susiformavusią nuostatą, jog Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122
punkte ir Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinė
ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta tik ginčams, kilusiems iki sprendimo
dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo (žr. apibendrinimo 2.2.2. skyrių).
Pavyzdžiui, vienoje iš teismo išnagrinėtų bylų nustatyta, kad pareiškėja siekė,
jog įgyvendinant Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sprendimus dėl nuosavybės
teisių atkūrimo neatlygintinai suteikiant ne didesnį kaip 0,20 ha ploto žemės
sklypą individualiai statybai, jai asmeninės nuosavybės teise individualiai
statybai būtų suteiktas Vilniaus miesto valdybos 1996 m. sprendimu
suformuotas ir pamatuotas sklypas. Pareiškėja teismui skundė Vilniaus
apskrities viršininko administracijos atsisakymą vykdyti šiuos pareiškėjos
reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nurodė:
„Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto valdybos Piliečių
nuosavybės teisių atstatymo tarnyba priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjai
atkurtos nuosavybės teisės į jos turėtą žemės sklypą ekvivalentine natūra,
neatlygintinai suteikiant ne didesnį kaip 0,20 ha ploto žemės sklypą
individualiai statybai. Šis sprendimas patvirtintas Vilniaus miesto
valdybos potvarkiu. Taigi nagrinėjamas ginčas yra kilęs po sprendimo
dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, tad minėtuose teisės aktuose
reglamentuota išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka jam
netaikytina“.
(LVAT 2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
10
AS -218/2007).
Administracinėje byloje Nr. AS525-334/2009 LVAT nurodė, kad iš byloje
pateikto skundžiamo Vilniaus apskrities viršininko sprendimo bei pareiškėjos
skundo matyti, kad pareiškėja iš esmės prašo panaikinti ir nesutinka su
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minėto sprendimo dalimi dėl atkurtino žemės sklypo dydžio. Teisėjų
kolegija, įvertinusi tai, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjos vyrui atkurtos
nuosavybės teisės, padarė išvadą, jog ginčui dėl tokio sprendimo dalies
panaikinimo nenumatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, o toks
ginčas nagrinėtinas tiesiogiai administraciniame teisme (LVAT 2009 m. birželio
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-334/2009).
Teismas taip pat yra konstatavęs, kad ginčas dėl sprendime dėl
nuosavybės teisių atkūrimo esančios klaidos ištaisymo kyla jau po nuosavybės
teisių atkūrimo, todėl jo išnagrinėjimui neprivalu kreiptis į išankstinio ginčo
nagrinėjimo ne per teismą instituciją (LVAT 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-1975/2008).
Ginčai dėl valstybės ar savivaldybės institucijų neveikimo nuosavybės teisių
atkūrimo srityje
Vadovaujantis LVAT praktika, suformuota pagal teisinį reguliavimą,
galiojusį iki 2010 m. liepos 1 d., ginčams dėl neveikimo, susijusio su
nuosavybės teisių atkūrimu, privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne
per teismą tvarka įstatymuose nėra nustatyta. Administracinėje byloje Nr.
AS11-296/2007 pareiškėjos kreipėsi į teismą, be kita ko, ginčydamos atsakovų
vilkinimą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo (skunde nurodė,
jog prašo teismo įpareigoti atsakovus per du mėnesius nuo teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos atkurti joms nuosavybės teises į išlikusią žemę).
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, patvirtindama ankstesnę Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies taikymo ir aiškinimo praktiką, pagal
kurią minėtoje teisės normoje numatyta ginčų nagrinėjimo tvarka gali būti
skundžiamas jau atliktas konkretus pareigūnų (institucijų) veiksmas, o tais
atvejais, kai valstybės ar savivaldybių institucija (pareigūnas) iki sprendimo dėl
nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo procese vengia atlikti jų kompetencijai
priskirtus veiksmus arba vilkina atlikti tokius veiksmus (pvz., nerengia teritorijos
detaliojo plano, grąžintino žemės sklypo plano ir panašiai), toks neveikimas
skundžiamas tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne
teisme stadijos (LVAT 2002 m. kovo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS4-172/2002, Administracinių teismų praktika, Nr. 3, LVAT 2006 m. gegužės 30
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-1006/2006), konstatavo:
,,Nors administracinių teismų praktikoje yra pasitaikę ir kitokio
teisės normų aiškinimo dėl ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, kai
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skundžiamas institucijų neveikimas nuosavybės teisių atkūrimo procese,
tačiau sprendžiant tokio pobūdžio bylas atsižvelgtina į tai, kad privaloma
ikiteisminė tvarka skundžiant neveikimą teisės aktuose aiškiai nėra
nustatyta. Iš Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies6 matyti,
kad joje kalbama tik apie sprendimus, priimamus žemės reformos metu.
Tuo tarpu privalomo nurodymo ikiteismine tvarka skųsti institucijų
neveikimą nuosavybės teisių atkūrimo procese nėra. Be to, privalomas
neveikimo skundimas ikiteismine tvarka neatitiktų efektyvaus teisių
gynimo mechanizmo požymių. Net jei apskrities viršininko administracija
ar Nacionalinė žemės tarnyba, nagrinėjančios ikiteismine tvarka skundus
iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, įpareigotų
atsakovą atlikti atitinkamus veiksmus, tokio sprendimo vykdymas
negalėtų būti užtikrinamas, nes atsakovui neįvykdžius jo geruoju, nėra
nustatytas apskrities viršininko ar Nacionalinės žemės tarnybos sprendimų
priverstinio vykdymo mechanizmas. Tuo tarpu sprendimai, kuriais
pripažįstamas neteisėtu administracinis aktas ar veiksmas, priverstinio
vykdymo paprastai nereikalauja ir teisines pasekmes sukuria patys
savaime.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad
ginčams dėl neveikimo, susijusiems su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir
vandens telkinius atkūrimu, kilusiems iki apskrities viršininko sprendimo
dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, privaloma išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne per teismą tvarka įstatymuose nėra nustatyta“.
Išplėstinė teisėjų kolegija, konstatavusi, kad apskrities viršininko
administracijos vilkinimas priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo
privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka neskundžiamas, pareiškėjų
skundą tenkino iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria
nutarta laikyti nepaduotą pareiškėjų skundą dėl reikalavimų įpareigoti
atsakovus atkurti nuosavybės teisę į išlikusią žemę bei įpareigoti atsakovus
atsakyti pareiškėjoms, kodėl neatkuriama nuosavybė į 48 arus žemės,
panaikino (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007, Administracinė jurisprudencija, Nr.
13).
Kitoje LVAT nagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjai su
skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami
6

Byloje taikyta Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1
d. (2010 m. birželio 18 d. Žemės reformos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-914 įsigaliojimo).
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įpareigoti atsakovą atkurti nuosavybės teises į likusią neatkurtą skunde
nurodytą nekilnojamojo turto (žemės sklypo) dalį. Pirmosios instancijos
teismas, nustatęs, jog nėra parengti visi dokumentai, reikalingi sprendimo
dėl nuosavybės teisių priėmimui, sprendė, jog nagrinėtu atveju ginčas kilo
ne dėl atsakovo vilkinimo priimti sprendimą, o buvo susijęs su atsakovo
veiksmais iki apskrities viršininkui priimant sprendimą dėl nuosavybės
teisių atkūrimo, todėl turėjo būti nagrinėjamas privaloma ikiteismine
tvarka, numatyta Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122 punkte
ir Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje7. LVAT teisėjų kolegija,
nustačiusi, jog Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno miesto
savivaldybės administracija daugiau kaip trejus metus neparengė grąžintinos
laisvos (neužstatytos) žemės plano (kartografinės medžiagos) ir šiame
žemės plane (kartografinėje medžiagoje) nepažymėjo A. G. turėto žemės
sklypo ribų, nors vadovaujantis Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos
106 punktu, informacija kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą)
žemę pateikiama per mėnesį, o turėtų žemės sklypų ribos šioje kartografinėje
medžiagoje pažymimos taip pat per mėnesį, pripažino, jog tokiu būdu minėtos
institucijos akivaizdžiai vengė (vilkino) atlikti jų kompetencijai priskirtus
veiksmus. Dėl nurodytų priežasčių byloje konstatuota, jog pareiškėjai pagrįstai
ir teisėtai su skundu kreipėsi tiesiogiai į administracinį teismą, prašydami
įpareigoti atsakovą per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atkurti
nuosavybės teises į atitinkamą likusią neatkurtą žemės sklypo dalį, o Kauno
apygardos administracinis teismas, atsisakydamas priimti nagrinėti pareiškėjų
skundą, neatsižvelgė į LVAT suformuotą praktiką analogiškose bylose,
netinkamai įvertino kilusio ginčo pobūdį bei nagrinėjimo tvarką ir nepagrįstai
išaiškino, jog šis ginčas turi būti išnagrinėtas Žemės reformos įstatymo 18
straipsnio 2 dalyje numatyta ikiteismine tvarka (LVAT 2007 m. gegužės 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-238/2007).
Administracinėje byloje Nr. AS756-459/2008 nustatyta, kad pareiškėjas
į teismą kreipėsi prašydamas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko
administraciją vykdyti Vilniaus apskrities viršininko sprendimus grąžinti
(prijungti) laisvą 0,5852 ha žemės plotą prie pareiškėjo turimo sklypo. Skunde
pareiškėjas nurodė, kad jį grindžia Vilniaus apskrities viršininko sprendimais,
kurie iki šiol neįvykdyti. Iš skundo bei byloje esančio pareiškėjo susirašinėjimo
su Vilniaus apskrities viršininko administracija medžiagos teisėjų kolegijai
nebuvo visiškai aišku, kurie nurodytų sprendimų punktai, pareiškėjo nuomone,
nėra įvykdyti – pirmi punktai dėl nuosavybės teisių atkūrimo, ar kiti punktai,
7

Byloje taikyta Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1 d.

556

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (II dalis)

kuriuose nurodyta, kad nuosavybės teisės į likusias piliečiams tenkančios
žemės valdos dalis bus atkurtos vėliau. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo
skundo turinį, nustatė, kad pareiškėjas bet kuriuo atveju ginčijo atsakovo
vilkinimą, negrąžinant (neatkuriant nuosavybės teisių) pareiškėjo konkrečiai
įvardinto žemės ploto. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, konstatavusi, jog
tiek kilus ginčui, susijusiam su nuosavybės teisių atkūrimu jau po sprendimo
dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, tiek vilkinant priimti sprendimą
dėl nuosavybės teisių atkūrimo, išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka
netaikoma, pripažino, kad dėl nei vieno iš Vilniaus apskrities viršininko
sprendimuose nurodytų punktų nevykdymo nėra nustatyta privaloma
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka (LVAT 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-459/2008).
Ginčai dėl atsisakymo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises
Atsisakymas priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pagal
LVAT praktiką, formuotą taikant iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusį teisinį
reguliavimą, nėra laikomas administraciniu veiksmu, kuris skundžiamas
privaloma ikiteismine tvarka, todėl ginčas dėl tokio atsisakymo taip
pat nagrinėjamas tiesiogiai teisme. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007 konstatavo, kad Atkūrimo
įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje, Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos
123 punkte numatyta nuostata, jog ginčai dėl apskrities viršininko sprendimų
dėl nuosavybės teisių atkūrimo skundžiami teismui, taikoma ir skundžiant
apskrities viršininko atsisakymą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių
atkūrimo (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007 (Administracinė jurisprudencija, Nr.
13).
Tokias teisės aiškinimo nuostatas iš esmės patvirtina ir administracinė
byla Nr. A556-647/2008, kurioje nurodyta, jog išankstinio nagrinėjimo ne per
teismą tvarka netaikoma ginčams, kylantiems po sprendimo dėl nuosavybės
teisių atkūrimo priėmimo. Sprendimu dėl nuosavybės teisių atkūrimo
laikytinas tiek sprendimas atkurti nuosavybės teises, tiek sprendimas
atsisakyti atkurti nuosavybės teises (LVAT 2008 m. balandžio 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-647/2008).
Išanalizavus LVAT formuojamas administracinės jurisprudencijos
nuostatas, galima teigti, jog atsisakymas priimti sprendimą dėl nuosavybės
teisių atkūrimo, kuriam nėra privaloma ikiteisminė tvarka, aprėpia tas
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situacijas, kai kompetentinga institucija atsisako atkurti nuosavybės teises
asmeniui dėl priežasčių, kurios yra susijusios su teisės atkurti nuosavybės teises
įgijimo prielaidomis ir įgyvendinimo sąlygomis (pavyzdžiui, dėl to, jog asmuo
neatitinka subjektiškumo reikalavimų), t. y. kai kompetentinga institucija
apskritai ir aiškiai atsisako atkurti nuosavybės teises bei iš esmės neigia
pačios subjektinės teisės į nuosavybės teisių atkūrimą buvimą ar galimumą
ją apskritai įgyvendinti. Dėl to atkreiptinas dėmesys, kad atsisakymas priimti
sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuris ginčijamas tiesiogiai teisme,
neaprėpia tokių atvejų, kai viešojo administravimo institucija neneigia, jog
asmuo apskritai gali atsikurti nuosavybės teises, tačiau kyla nesutarimų šią teisę
realizuojant, pavyzdžiui, dėl to, kad tam tikras žemės sklypas yra priskirtas
valstybės išperkamam ar pan. (šiuo klausimu plačiau žr. apibendrinimo 2.2.2.
skyrių).
2.2.2. Nuosavybės teisių atkūrimo srityje kylantys ginčai, kuriems yra
taikoma privaloma ikiteisminė tvarka
LVAT nutartyse nuosekliai laikomasi praktikos, kad ikiteisminė ginčų
nagrinėjimo tvarka privalomai taikoma ginčams dėl administracinių aktų,
susijusių su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu,
kilusiems iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo (LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A8-406/2003, Administracinių teismų praktika, Nr. 4, LVAT 2006
m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-56/2006). Šią praktiką
patvirtina ir LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007 (Administracinė jurisprudencija,
Nr. 13). Tačiau primintina, kad ginčai dėl neveikimo, nepriklausomai nuo to,
kada jie kilo (iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar po), gali būti
nagrinėjami tiesiogiai teisme (žr. apibendrinimo 2.2.1. skyrių).
Dėl ginčų, susijusių su sklypo priskyrimu valstybės išperkamai žemei
Administracinėje byloje Nr. AS2-56/2006 nustatyta, kad pareiškėja
skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos nutarimo dalį
dėl dalies namų valdos pripažinimo valstybės išperkama žeme bei įpareigoti
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją suformuoti pareiškėjai nuosavybės
teisių atkūrimui jos pageidaujamo dydžio žemės sklypo (namų valdos) ribas,
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organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus ir parengti žemės sklypo
planą. LVAT šioje byloje pripažino, kad ginčas yra kilęs dėl tų administracinių
aktų bei veiksmų, kurie atliekami iki nuosavybės teisių atkūrimo, todėl jų
apskundimui taikoma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka (LVAT 2006 m.
vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-56/2006).
Administracinėje byloje Nr. AS822-618/2009 nustatyta, kad pareiškėjos
su skundu kreipėsi į teismą, prašydamos 1) panaikinti Vilniaus apskrities
viršininko administracijos įsakymą dalyje dėl 656 kv. m. ploto žemės, pažymėtos
G. M. individualios įmonės „G.M.“ 2009-06-08 sudarytame žemės sklypo
plane, esančios (duomenys neskelbtini) g., (duomenys neskelbtini) kaime, kuri
buvo priskirta valstybės išperkamai; 2) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko
administraciją įstatymo nustatyta tvarka atkurti joms nuosavybės teises
natūra į buvusių savininkų S. G. ir A. G. nuosavybės teise iki nacionalizacijos
valdytą žemės sklypą, grąžinant laisvą 656 kv. m. ploto žemę, pažymėtą G.
M. individualios įmonės „G.M.“ 2009-06-08 sudarytame žemės sklypo plane.
LVAT šiuo atveju taip pat konstatavo, kad skundžiamas įsakymas parengtas iki
sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, todėl, atsižvelgiant į Žemės
reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį (redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1
d.), skųstinas laikantis išankstinės ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos
(LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-618/2009).
Dėl buvusio sklypo vietos, ribų ir ploto
Pagal LVAT praktiką skundas dėl Žemėtvarkos skyriaus komisijos
priimto sprendimo nustatyti rėžinio kaimo plotą pagal tam tikrų metų
patikslintą kaimo kartografiją skundžiamas ikiteismine tvarka (LVAT 2010 m.
gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-297/2010).
Dėl sprendimo, kuriuo patvirtinamas žemės sklypo projektas
Sprendimu, kuriuo patvirtinamas žemės sklypo projektas, nuosavybės
teisės nėra atkuriamos, todėl toks sprendimas privalomai skundžiamas
ikiteismine tvarka. Kadangi administracinėje byloje Nr. AS248-230/2008
pareiškėja ginčijo Utenos apskrities viršininko įsakymo „Dėl žemės reformos
žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo Molėtų rajone“ dalį, kuria
suprojektuotas ir patvirtintas 0,14 ha namų valdos žemės sklypas Alkos kaime,
Molėtų rajone, LVAT konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas dėl to, kad
nebuvo laikytasi nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, teisėtai
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atsisakė priimti pareiškėjos skundą (LVAT 2008 m. balandžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS248-230/2008).
Analogiškos pozicijos laikomasi ir tais atvejais, kai skundžiamas
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinamas
laisvos žemės sklypo, suformuoto nuosavybės teisių atkūrimui, planas (LVAT
2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-97/2008).
Dėl piliečių, pageidaujančių naujų žemės sklypų individualiai statybai,
eilių patvirtinimo
Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. liepos 1 d., LVAT
administracinėje byloje Nr. AS442-386/2008 pripažino, kad pareiškėjos ginčytas
Vilniaus apskrities viršininko įsakymas „Dėl Vilniaus apskrities viršininko
2007 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 2.3-907-01 „Dėl piliečių, pageidaujančių
naujų žemės sklypų individualiai statybai už Vilniaus miesto savivaldybei iki
1995 m. birželio 1 d. priskirtoje teritorijoje bei Grigiškių mieste turėtą žemę,
eilių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ nėra sprendimas dėl nuosavybės teisių
atkūrimo, nes juo pareiškėjai nuosavybės teisės dar nebuvo atkurtos, todėl šiuo
atveju privalu pasinaudoti ikiteismine tokio akto ginčijimo tvarka (LVAT 2008
m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-386/2008).
Tai, kad ginčas dėl įsakymo, kuriuo patvirtinta piliečių eilė žemės sklypui
individualiai statybai gauti, nagrinėtinas ikiteismine tvarka, patvirtina ir LVAT
2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-34/2009.
Apskrities viršininko įsakymo „Dėl (duomenys neskelbtini) kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo
Klaipėdos rajone“ dalis, kuria patvirtintas (duomenys neskelbtini) kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto IX ir X eilių pretendentų
sąrašas dėl perduodamų nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčių turėtiems žemės
sklypų, taip pat turėjo būti privalomai ginčijamas ikiteismine tvarka (LVAT
2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-365/2010).
Kiti LVAT praktikos pavyzdžiai, kai ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka
yra privaloma
LVAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad kompetentingos institucijos
atsisakymas atlikti tam tikrus veiksmus iki nuosavybės teisių atkūrimo nėra
tapatus vilkinimui tokius veiksmus atlikti, todėl tokiam atsisakymui (išskyrus
sprendimą apskritai atsisakyti atkurti nuosavybės teises (žr. apibendrinimo
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2.2.1. skyrių) yra taikoma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka.
LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007 nurodyta, kad nustatant, ar
administracinėje byloje pareiškėjas skundžia administracinį aktą ar neveikimą,
atsižvelgtina į individualaus teisės akto sąvoką, pateiktą ABTĮ 2 straipsnio 14
dalyje – tai vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar
individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Išplėstinė teisėjų kolegija
šioje byloje rėmėsi LVAT 2003 m. birželio 23 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. A8-406/2003 (Administracinių teismų praktika, Nr. 4) pateiktu
išaiškinimu, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus
nėra tapačios teisinės sąvokos. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra
vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas
bei pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo
administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta
atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo
administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar
jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku, nustatymas.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia
atsakovo aktą, ar neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių
materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimo žodinė
išraiška. Jei atsakovas atsisako priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą,
nurodydamas tokio atsisakymo priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas
kaip neveikimas. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjų patikslinto
skundo reikalavimus, kuriais pareiškėjos, be kita ko, prašė įpareigoti Kauno
miesto savivaldybę pateikti Kauno miesto žemėtvarkos skyriui informaciją
kartografinėje medžiagoje apie laisvą V. G. žemę, o tuo atveju, kai teritorijos
detalusis planas nepatvirtintas ar jo nėra – apie nesuplanuotas V. G. valdytas
nuosavybės teise grąžintinas teritorijas, įpareigoti savivaldybę parengti ir
patvirtinti pretendentams grąžinamos žemės planus ir pateikti šiuos dokumentus
žemėtvarkos skyriui, nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija
2004 m. liepos 22 d. raštu informavo pareiškėją, jog pateikti atsakymą, kiek yra
laisvos grąžintinos žemės iki 1940 m. buvusioje V. G. žemėje, nėra galimybių,
nes nepakanka topografinės medžiagos, taip pat nurodė, kad žemė yra numatyta
Ateities plento rekonstrukcijai, o kita žemės dalis užimta Kauno technologijos
universitetui išskirtu sklypu. Iš esmės tas pats pakartota Kauno miesto
savivaldybės administracijos 2005 m. vasario 9 d. rašte. Atsižvelgdama į tai,
išplėstinė teisėjų kolegija tokius pareiškėjų reikalavimus vertino kaip ginčą, kilusį
dėl atsakovo veikimo – atsisakymo atlikti tam tikrus veiksmus, nors pareiškėjos
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juos ir įvardino neveikimu (vilkinimu). LVAT konstatavo:
,,Šių Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymų negalima
vertinti kaip atsakovo neveikimo. Jais atsisakyta tenkinti pareiškėjų
prašymą, nurodant, kad prašoma grąžinti žemė yra užimta ir priskirtina
valstybės išperkamai. Tai, jog pareiškėjos minėtuosius atsakymus laiko
neišsamiais ir nemotyvuotais, nesudaro pagrindo vertinti jų kaip atsakovo
neveikimo, nes iš jų matyti Kauno miesto savivaldybės administracijos
valia žemę, į kurią pretenduoja pareiškėjos, priskirti valstybės išperkamai.
Taigi pareiškėjos skundžia Kauno miesto savivaldybės aktus, tokiems
reikalavimams nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka. Šie aktai
ikiteismine tvarka nebuvo apskųsti, todėl pirmosios instancijos teismas
pagrįstai šią skundo dalį grąžino jį padavusiems asmenims“.
(LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007, Administracinė
jurisprudencija, Nr. 13).
Administracinėje byloje Nr. AS39-123/2008 pareiškėjas kreipėsi į
teismą su skundu, kuriame prašė teismo, be kita ko, įpareigoti Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka per mėnesį nuo
sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvą (neužstatytą) trikampės
konfigūracijos žemės sklypo Nr. 21 buvusiame Dainų kaime pietvakarinės
dalies teritoriją ir suprojektuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypą (sklypus)
nuosavybės teisių atkūrimui. LVAT konstatavo:
,,Šiuo atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas skundžia
viešojo administravimo subjekto atsisakymą atlikti veiksmus nuosavybės
teisių atkūrimo srityje (Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2007
m. kovo 2 d. Nr. SG-62-11, 2007 m. gegužės 15 d. Nr. S-1300-11 bei 2007
m. lapkričio 15 d. Nr. SG-469-11 raštuose pareiškėjui nurodė, jog žemės
sklypo dalis, į kurią jis pretenduoja, patenka į gatvės raudonąsias linijas
ir jam negalės būti grąžinta, tokiu būdu atsisakydama atlikti veiksmus,
kurie būtini tam, kad būtų atkurtos nuosavybės teisės į šią žemės sklypo
dalį). Vadovaujantis išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismas
pagrįstai konstatavo, jog šioje byloje pareiškėjo pateiktiems reikalavimams
išnagrinėti yra nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka“.
(LVAT 2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39123/2008).
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Administracinėje byloje Nr. AS858-373/2010, kurioje pareiškėja prašė
įpareigoti atsakovą, Vilniaus apskrities viršininko administraciją, priimti
sprendimą perduoti jos nuosavybėn neatlygintinai 5 ha naudojamą žemės
sklypą, LVAT, įvertinęs bylos aplinkybes, konstatavo:
,,Nagrinėjamu atveju Vilniaus apskrities viršininko administracijos
veiksmai negali būti vertinami kaip vilkinimas priimti sprendimą dėl
nuosavybės teisių atkūrimo. Atsakovas <...> raštu <...> informavo
pareiškėją apie tai, kokia tvarka jai bus atkurtos nuosavybės teisės. Taigi
pareiškėjos keliamas reikalavimas, įvertinus bylos dokumentus ir faktines
bylos aplinkybes, vertintinas kaip susijęs su sprendimais, priimtais iki
apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, todėl
teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tokiam ginčui
privaloma Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje8 nustatyta
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka“.
(LVAT 2010 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
858
AS -373/2010).
Išvadą, kad atsisakymas atkurti nuosavybės teises dėl to, kad žemė yra
valstybės išperkama, laikytinas institucijos veiksmu iki nuosavybės teisių
atkūrimo ir skundžiamas ikiteismine tvarka, patvirtina administracinė
byla Nr. AS248-83/2008. Šioje byloje pareiškėjos skundu kreipėsi į Kauno
apygardos administracinį teismą ir prašė įpareigoti Kauno apskrities viršininko
administraciją atkurti joms nuosavybės teises natūra į J. D. iki nacionalizacijos
valdytą žemės sklypą Kaune. Pareiškėjos nurodė, kad atsakovas atsisako joms
natūra atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą teigdamos, jog šis sklypas
yra valstybės išperkamas. LVAT nagrinėtu atveju pripažino, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą ABTĮ 37
straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu (LVAT 2008 m. sausio 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS248-83/2008).
Kitoje administracinėje byloje Nr. A662-1488/2009 nustatyta, kad
pareiškėjas skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos
administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Utenos apskrities viršininko
administraciją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo šioje
byloje įsiteisėjimo dienos atkurti jam nuosavybės teises, neatlygintinai
perduodant nuosavybėn lygiaverčius kadastro vietovės žemės reformos
8
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žemėtvarkos projekte suprojektuotus žemės ir miško sklypus – 0,31 ha ploto
žemės sklypą, plane pažymėtą Nr. 927, ir 1,82 ha žemės sklypą, plane pažymėtą
Nr. 940. LVAT nurodė, kad byloje kilęs ginčas dėl Atkūrimo įstatymo 16
straipsnio 7 dalies (2001 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX–639 redakcija)
nuostatų taikymo, kai asmuo pageidauja, kad jam valstybinio parko teritorijoje
būtų atkurta nuosavybė, perduodant nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčius
žemės sklypus. Byloje taip pat nustatyta, kad Utenos apskrities viršininko
administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos
skyrius raštu informavo pareiškėją, kad nebegalės atkurti nuosavybės teisių
perduodant nuosavybėn neatlygintinai saugomoje teritorijoje kadastro
vietovėje suformuotą žemės (miško) sklypą (-us) bei paaiškino, kad jis turi teisę
pasirinkti kitą valstybinės žemės fondo žemės (miško) sklypą nesaugomoje
teritorijoje kitoje kadastro vietovėje. LVAT konstatavo, kad nagrinėtu atveju
Utenos apskrities viršininko administracijos ir Utenos apskrities viršininko
administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos
skyriaus veiksmai negali būti vertinami kaip vilkinimas priimti sprendimą dėl
nuosavybės teisių atkūrimo. Atsakovė anksčiau nurodytais raštais informavo
pareiškėją, dėl kokių priežasčių jam negali būti atkurtos nuosavybės teisės.
Taigi nagrinėtu atveju pareiškėjo keliami reikalavimai byloje vertinti kaip susiję
su sprendimais, priimtais iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės
teisių atkūrimo, todėl tokiam ginčui privaloma Lietuvos Respublikos
žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje9 nustatyta ikiteisminė ginčo
nagrinėjimo tvarka (LVAT 2009 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-1488/2009).

3. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų,
kylančių statybos teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarką
Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir
tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos
Respublika turi išimtines teises, statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų
statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių
tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių
naudojimo ir priežiūros, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros tvarką,
statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar
naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir
9
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atsakomybę reglamentuoja Statybos įstatymas (2010 m. liepos 2 d. įstatymo
Nr. XI-992 redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. spalio 1 d.). Valstybinio valdymo
institucijoms suteikti įgaliojimai ir 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 (2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1415 redakcija). Su statyba
susijusius ir tam tikrus atskirus teisinius santykius reguliuojančios nuostatos
yra įtvirtintos ir kituose teisės aktuose: Saugomų teritorijų įstatyme (2010 m.
birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-935 redakcija), Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatyme (2008 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. X-1531 redakcija),
Aplinkos apsaugos įstatyme (2010 m. gegužės 28 d. įstatymo Nr. XI-858
redakcija), kituose įstatymuose bei poįstatyminiuose teisės aktuose.
Atsižvelgiant į tai, kad statyba – kompleksinis ir sudėtingas procesas,
viešojo administravimo institucijų dalyvavimas statybos teisiniuose
santykiuose pasireiškia įvairiais aspektais: išduodant statybą leidžiančius
dokumentus, dalyvaujant statybų užbaigimo stadijoje, įgyvendinant statybos
bei statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, atliekant kitas funkcijas viešojo
administravimo srityje.
Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, statybos
valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Branduolinės energetikos objektų
statybos valstybinė priežiūra atliekama Branduolinės energijos įstatymo
nustatyta tvarka (Statybos įstatymo 27 str. 2 d.). Aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-829 patvirtintas Statybos valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas, įsigaliojęs nuo 2010 m. spalio 1 d., detalizuoja
Statybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias statybos valstybinę priežiūrą,
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos funkcijas šioje srityje ir nustato statybos valstybinės priežiūros
laikinąją tvarką, iki ši tvarka bus nustatyta specialiuoju įstatymu. Pažymėtina,
kad iki 2010 m. spalio 1 d. statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančias
įstatymo normas detalizavo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu
Nr. 370, kurie Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1419 buvo
pripažinti netekusiais galios. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos funkcijas, teises, veiklos organizavimo ir
kitas nuostatas taip pat detalizuoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro
2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-356
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redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. spalio 1 d.).
Statybos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos
administracijos padalinių neteisėtai priimtus administracinius sprendimus
panaikina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos viršininkas administracine tvarka arba teismas, o suteikiančius
subjektinę teisę administracinius sprendimus – tik teismas. To paties straipsnio
7 dalis įtvirtina, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja skundų ir pranešimų,
jeigu skunde ar pranešime nurodyti klausimai nagrinėjami teisme arba šiais
klausimais priimtas teismo sprendimas. Skundų ir pranešimų dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių
administracinių sprendimų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja, jeigu
nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai10.
Pažymėtina, kad iki 2010 m. sausio 1 d., t. y. iki 2009 m. lapkričio 19
d. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-501 įsigaliojimo, statybos
valstybinę priežiūrą apskrities lygiu atliko apskrities viršininko administracija,
valstybės lygiu – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Vyriausybės įgaliotos institucijos. Nuo 2010 m. liepos 1 d. likvidavus apskričių
viršininkų administracijas ir panaikinus apskričių viršininkų pareigybes, visos
valstybinės statybos priežiūros funkcijos buvo suteiktos Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma nuostatų, reglamentuojančių valstybinę
statybos priežiūrą, buvo pakeistos priėmus 2009 m. lapkričio 19 d. Statybos
įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-501, įsigaliojusį nuo 2010 m. sausio 1
d., ir 2010 m. liepos 2 d. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-992,
įsigaliojusį nuo 2010 m. spalio 1 d., apibendrinime daugiausia apžvelgiamos
LVAT išnagrinėtos bylos, kuriose buvo taikytos ir aiškintos iki minėtų
pakeitimų galiojusios teisės normos. Nepaisant to, apžvelgiamos bylos gali būti
aktualios, aiškinant ir taikant šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo turinį.
Pastebėtina, kad dalis su ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka
statybų teisinių santykių srityje susijusios LVAT praktikos yra pateikta
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos
teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime, kuris
publikuotas Administracinėje jurisprudencijoje Nr. 18. Šiame apibendrinime,
10 Šios Statybos įstatymo nuostatos įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 1 d., priėmus 2010 m. liepos 2 d.
Statybos įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-992.
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apžvelgus LVAT praktiką, suformuotą taikant teisinį reguliavimą, galiojusį
iki 2010 m. sausio 1 d., padaryta išvada, kad Statybos įstatymas privalomos
ikiteisminės ginčų, kylančių statybos teisinių santykių srityje, nagrinėjimo
tvarkos nenustato. Tokia praktika atsispindi ir vėlesnėse (2010 m.) LVAT
formuojamose administracinės jurisprudencijos nuostatose.
Dėl statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo
Statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje numatyta, kad kreiptis į teismą
dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo turi teisę asmenys,
kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, šių asmenų skundų ar pranešimų
pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės
priežiūros institucijos pagal kompetenciją; jeigu yra pažeistas viešasis interesas,
šios institucijos dėl viešojo intereso gynimo turi teisę kreiptis į prokuratūrą.
Pažymėtina, kad ši teisės norma Statybos įstatyme buvo įtvirtinta tik 2010 m.
liepos 2 d. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI-992, kuris įsigaliojo
2010 m. spalio 1 d. Iki minėtų pakeitimų galiojęs teisinis reguliavimas tiesiogiai
nebuvo įtvirtinęs suinteresuotų asmenų teisės kreiptis į teismą dėl statybą
leidžiančių dokumentų (pagal anksčiau galiojusį teisinį reguliavimą – statybos
leidimo) galiojimo panaikinimo, tačiau jau tada LVAT buvo išaiškinęs, jog
ginčams dėl statybos leidimo panaikinimo nei Statybos įstatymas, nei kiti
teisės aktai nenustato privalomos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos. Laikydamasis tokios nuostatos, LVAT administracinėje byloje Nr.
AS11-10/2007 yra pažymėjęs, kad vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi,
pareiškėjas dėl statybos leidimo nuginčijimo privalėjo kreiptis į teismą per
vieną mėnesį nuo sužinojimo apie pažeistą teisę dienos (LVAT 2007 m. sausio
4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-10/2007). Šios pozicijos buvo
laikomasi ir administracinėje byloje Nr. A502-221/2008. Šioje byloje, be kita ko,
buvo sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino terminą
apskrities viršininko administracijos skundui dėl statybos leidimo panaikinimo
paduoti. LVAT, nurodęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį (kuri nustato, kad jeigu
specialusis įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam
teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba
individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai
šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės
akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas), pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog
tik 2006 m. rugsėjo 13 d. buvo gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
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inspekcijos raštas, nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas skundui paduoti
buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, kadangi teisės normomis nėra nustatyta
ikiteisminė ginčų dėl statybos leidimų panaikinimo nagrinėjimo tvarka (LVAT
2008 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-221/2008).
Administracinėje byloje Nr. A556-497/2010 LVAT nustatė, kad pareiškėjas,
kreipdamasis į teismą, iš esmės nesutiko su Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai
vertinimo ir normatyvų skyriaus atsakymu, kuriuo atsisakoma pritarti statybos
leidimo išdavimui. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad skundo dalykas buvo
susijęs su statybos teisiniais santykiais, o ne su teritorijų planavimu, konstatavo,
jog pareiškėjas, atsižvelgdamas į tai, kad šio pobūdžio ginčams (dėl atsisakymo
pritarti statybos leidimo išdavimui), kylantiems iš statybos teisinių santykių,
nėra numatyta imperatyvi ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka, turėjo diskrecijos
teisę, t. y. kreiptis į administracinių ginčų komisiją arba į teismą. Dėl išdėstytų
priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo konstatuota,
jog administracinių ginčų komisija nebuvo kompetentinga spręsti šio ginčo
ir teisėtai atsisakė jį nagrinėti, pripažintas neteisėtu ir panaikintas (LVAT
2010 m. kovo 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-497/2010).
Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 23 straipsnio 33 dalyje nustatyta,
kad atsisakymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas)
turi teisę apskųsti teismui. Administracinėje byloje Nr. AS442-170/2010 LVAT,
remdamasis tuo metu galiojusia Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi11,
kurioje buvo numatyta, kad atsisakymas išduoti statybos leidimą gali būti
skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka, konstatavo:
,,<...> Administracinių bylų teisenos įstatymo ketvirtajame skirsnyje
yra numatyta bendroji neprivaloma ikiteisminė administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarka, pagal kurią, prieš kreipiantis į teismą, skundas gali
būti paduodamas administracinių ginčų komisijai. Įstatymai nenumato,
kad administracinių ginčų komisijų kompetencijai nėra priskiriami ginčai
dėl statybos leidimų neišdavimo, todėl asmuo, nesutinkantis su statybos
leidimo neišdavimu, turi pasirinkimo teisę ir statybos leidimo neišdavimą
gali ginčyti tiek tiesiogiai paduodamas skundą teismui, tiek prieš tai
kreipdamasis į administracinių ginčų komisiją“.
(LVAT 2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS442-170/2010).
11 Byloje remtasi Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies redakcija, galiojusia iki 2010 m. liepos 2 d.
įstatymo Nr. XI-992 priėmimo, kuris įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 1 d.
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Dėl kitų su statybos teisiniais santykiais susijusių ginčų
LVAT nagrinėtoje administracinėje byloje nustatė, kad pareiškėjas
kreipėsi į teismą, nesutikdamas su Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono
aplinkos apsaugos departamento atsisakymu derinti gyvenamojo namo ir
ūkio pastatų rekonstrukcijos techninį projektą. Pirmosios instancijos teismas
nurodė, kad pagal pobūdį ginčas patenka į kategoriją ginčų, kuriems taikoma
ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka: skundas prieš kreipiantis į teismą, turi
būti išnagrinėtas statybos valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje.
LVAT, nagrinėdamas pareiškėjo atskirąjį skundą, pažymėjo, kad Statybos
įstatymo 27 straipsnyje12 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 (LVAT 2008 m.
sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-51/2008).
Administracinėje byloje Nr. AS556-759/2009 pareiškėja skundu prašė
panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos sprendimą ir įpareigoti atsakovą Kauno apskrities
viršininko administraciją surašyti uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“
savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių. LVAT
šioje byloje konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė,
jog ginčo santykius reglamentuojantis įstatymas ir kiti teisės aktai nenumato
išankstinės šio pobūdžio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos (LVAT 2009 m.
gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-759/2009).

12 Byloje remtasi Statybos įstatymo 27 straipsnio redakcija, galiojusia iki 2010 m. liepos 2 d. įstatymu Nr.
XI-992 padarytų pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2010 m. spalio 1 d.
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4. Ginčų, kylančių teritorijų planavimo teisinių santykių srityje,
nagrinėjimo tvarka
4.1. Ginčų dėl teritorijų planavimo nagrinėjimo tvarkos teisinis
reguliavimas ir kai kurios LVAT praktikoje suformuotos teisės taikymo ir
aiškinimo nuostatos
Teritorijų planavimo įstatymo (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-995
redakcija) 2 straipsnio 39 dalyje numatyta, kad teritorijų planavimas – tai
nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės
naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms
nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių
ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.
Ginčų, kylančių teritorijų planavimo srityje, nagrinėjimo tvarka
reglamentuojama Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje bei 32
straipsnio 2-6 dalyje. Su šių ginčų nagrinėjimu taip pat susijusios atitinkamos
Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio ir 35 straipsnio nuostatos.
Teritorijų planavimo įstatymo penktame skirsnyje, reglamentuojančiame
teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti bendrąją tvarką,
nustatyta, kad ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų
ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros
metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo
valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos (Teritorijų planavimo įstatymo 27
str. 7 d.).
Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio, apibrėžiančio valstybinę
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų funkcijas, 4 punkte
nurodyta, kad valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios
institucijos, be kita ko, pagal kompetenciją vienerius metus po viešojo
administravimo subjekto priimto su teritorijų planavimu susijusio
administracinio sprendimo Teritorijų planavimo įstatymo ir Viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja su šiuo administraciniu
sprendimu susijusius skundus ir pranešimus.
Subjektų, atliekančių valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą, sąrašas
pateikiamas Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje. Šioje dalyje
numatyta, kad valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka13:
13 Žemiau nurodytos konkrečios institucijos, įgaliotos atlikti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą,
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1) valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos ir apskrities
lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų planavimo (išskyrus žemėtvarkos
schemas) bei valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų
teritorijų detaliojo planavimo – Aplinkos ministerijos įgaliota institucija,
t. y. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos;
2) savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų, detaliųjų planų – Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, t. y.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;
3) žemėtvarkos schemų, planų (projektų) ir žemėvaldų planų (projektų) –
Vyriausybės įgaliotos institucijos – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos;
4) miškų tvarkymo schemų – Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos,
t. y. Valstybinė miškų tarnyba.
Pažymėtina, kad iki 2010 m. sausio 1 d. (kai įsigaliojo 2009 m. lapkričio
19 d. Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-500)
savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų,
detaliųjų planų valstybinę priežiūrą atliko apskrities viršininko administracija
(2008 m. lapkričio 11 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. X-1796 redakcijos
34 str. 2 d. 2 p.). Teisės aktų pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į tai, jog nuo
2010 m. liepos 1 d. buvo likviduotos apskrities viršininko administracijos ir
panaikintos apskrities viršininkų pareigybės.
Ginčų, kylančių įgyvendinant teritorijų planavimo viešumo priemones,
nagrinėjimo tvarką nustato Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnis.
Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pasiūlymai dėl teritorijų planavimo
dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų
planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo
metu, taip pat konsultavimosi metu. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs
visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų
pasiūlymų apibendrinančią medžiagą, kurią kartu su parengtais teritorijų
planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms
institucijoms. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius
motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo
dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20
nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 patvirtinto Teritorijų planavimo
valstybinės priežiūros tvarkos aprašo, įsigaliojusio nuo 2010 m. spalio 1 d., 4 punktu.
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darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris
įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.
Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad
teritorijos planavimo proceso metu (iki teritorijos planavimo dokumento
patvirtinimo) neteisėtai priimtą administracinį sprendimą ir neteisėtai priimtą
administracinį sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo
iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo administracine tvarka
panaikina šį sprendimą priėmęs subjektas arba teismas, jeigu šis sprendimas
nepanaikinamas administracine tvarka. Neteisėtai priimtą administracinį
sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo po statybą
leidžiančio dokumento išdavimo panaikina teismas. Kreiptis į teismą dėl
neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo turi teisę:
1) asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami;
2) suinteresuota visuomenė;
3) valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija
ir kiti viešojo administravimo subjektai – jeigu jie kreipėsi į neteisėtai
priėmusį administracinį sprendimą subjektą dėl administracinio sprendimo
panaikinimo administracine tvarka, tačiau šis subjektas raštu atsisakė
panaikinti administracinį sprendimą;
4) prokuratūra – kai dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo
yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas ir jį būtina apginti.
Pažymėtina, kad minėtos Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio
3, 4 dalių nuostatos įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d., priėmus 2010 m. liepos 2 d.
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-995.
Atkreiptinas dėmesys, kad LVAT praktika dėl ginčų, kylančių teritorijų
planavimo srityje, nagrinėjimo tvarkos pagal iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusį
teisinį reguliavimą yra apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas,
apibendrinime, publikuotame Administracinėje jurisprudencijoje Nr. 17.
Minėtame apibendrinime LVAT praktikos pagrindu padarytos šios pagrindinės
su ikiteisminiu ginčų, kylančių teritorijų planavimo srityje, nagrinėjimu
susijusios išvados:
- Teritorijų planavimo procese dalyvaujantys asmenys privalo kreiptis
į ikiteismines ginčų nagrinėjimo institucijas dėl sprendimų, priimtų teritorijų
planavimo proceso stadijose nuo planavimo sąlygų išdavimo momento iki
valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų išvados dėl
parengtų teritorijos planavimo dokumentų pateikimo momento. Todėl ginčams
dėl atsisakymo išduoti planavimo sąlygas ar įpareigojimo sudaryti teritorijų
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planavimo dokumento organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį, taip
pat ginčams dėl planavimo dokumento patikrinimo išvados ikiteisminė tvarka
nėra privaloma;
- Teritorijų planavimo įstatymas nenustato išankstinės neteisminės
tvarkos skundams dėl savivaldybės institucijų sprendimų, kuriais patvirtinti
detalieji planai, pateikti. Įstatyme taip pat nėra nuostatos, pagal kurią asmuo,
nepasinaudojęs teise pateikti skundą dėl detaliojo plano rengimo metu priimtų
administracinių sprendimų, netektų teisės skųsti savivaldybės institucijos
sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo;
- Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai pavedus
planavimo organizatoriui iš naujo apsvarstyti visuomenės pateiktus planavimo
pasiūlymus, planavimo organizatoriaus atsakymas, surašytas minėtos
institucijos pavedimu, yra naujas atsakymas į pateiktus pasiūlymus, kuris gali
būti apskųstas Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta
tvarka.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus,
padarytus 2009 m. lapkričio 19 d. bei 2010 m. liepos 2 d. įstatymais,
pakito išankstinio ginčų, kylančių tam tikrose teritorijų planavimo srityse,
nagrinėjimo ne per teismą tvarka, bei šiuos ginčus nagrinėjančių institucijų
sistema, dauguma LVAT bylų, išnagrinėtų taikant iš esmės šiuo metu
pasikeitusį teisinį reguliavimą teritorijų planavimo srityje, iš dalies nebėra
teisiškai reikšmingos bei aktualios, o praktika, susijusi su ginčų, kylančių
teritorijų planavimo srityje, nagrinėjimo tvarka, formuojama iš naujo.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-636/2010, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors ankstesnės
redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalis suinteresuotai
visuomenei priskiriamiems asmenims, nesutinkantiems su patvirtintais
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, nustatė privalomą ikiteisminę
ginčų nagrinėjimo tvarką, tačiau Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4
dalies (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-995 redakcija, įsigaliojo nuo 2010 m.
spalio 1 d.) 2 punktas suinteresuotai visuomenei suteikia teisę tiesiogiai kreiptis
į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo14
(LVAT 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143636/2010).
14 Šioje byloje buvo ginčijami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.
rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. A-1168(8.1) ,,Dėl detaliojo plano (duomenys neskelbtini) tvirtinimo“ ir
Šiaulių apskrities viršininko 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-1261 ,,Dėl iš žemės sklypų kadastro
Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) suformuotų žemės sklypų kadastro rodiklių
nustatymo (duomenys neskelbtini)“.
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Taikant naujai įsigaliojusias teisės normas (taip pat teisės normas,
kurios 2009 m. lapkričio 19 d. bei 2010 m. liepos 2 d. įstatymais nebuvo
keičiamos), buvo išnagrinėta ir administracinė byla AS143-509/2010. Joje
išaiškinta, kad ginčams dėl administracinių sprendimų, kuriais sustabdoma
detaliojo plano rengimo procedūra, taikoma privaloma ikiteisminė ginčo
nagrinėjimo tvarka. LVAT konstatavo, kad pareiškėjų keltam ginčui – leisti
tęsti žemės sklypo detaliojo plano rengimo ir derinimo procedūras – Teritorijų
planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje yra nustatyta privaloma išankstinio
nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Pagal šią teisės normą derinimo ir svarstymo
procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų
planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos. LVAT taip pat nurodė,
kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2
punktu15, detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka
Aplinkos ministerijos įgaliota institucija. Tokia institucija yra Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Taigi, pasak LVAT, galiojantys
teisės aktai nustato, kad ginčus dėl detaliojo teritorijų planavimo proceso
tvarkos pažeidimų nagrinėjanti vienintelė ikiteisminė institucija yra Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Šiai institucijai išnagrinėjus ginčą
ir nesutinkant su priimtu sprendimu, suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis
į teismą. Minėtoje byloje pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria
atsisakyta priimti pareiškėjų skundo dalį, panaikinta, šios skundo dalies
priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo
(LVAT 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-509/2010).
Taigi atsižvelgiant į teisinio reguliavimo pasikeitimus, šiame apibendrinime
nebegaliojančių arba pasikeitusių teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės
normų taikymo ir aiškinimo nuostatos, suformuotos LVAT jurisprudencijoje,
apžvelgiamos lakoniškai. Išsamiau pateikiami tik tie LVAT praktikos pavyzdžiai,
kurie gali būti svarbūs taikant ir aiškinant šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą.
4.2. LVAT praktika dėl ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taikant
teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, galiojusias iki
2010 m. sausio 1 d.
LVAT praktikoje suformuota teisės aiškinimo ir taikymo nuostata, kad
ginčams, kylantiems dėl kompetentingos institucijos atsisakymo tvirtinti
teritorijų planavimo dokumentą, ikiteisminė tvarka nėra taikoma (LVAT 2007
15 Byloje vadovautasi 2009 m. lapkričio 19 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. XI-500 34 straipsnio 2
dalies 2 punkto redakcija, kuri šiuo metu nėra pasikeitusi.
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m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10 -753/2007).
Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. sausio 1 d., LVAT buvo
formuojama praktika, kad planavimo sąlygoms apskųsti yra taikoma privaloma
ikiteisminė tvarka (LVAT 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS502-438/2008).
Atsisakymas derinti detaliojo plano sprendinius pagal LVAT praktiką
priskirtinas teritorijų planavimo derinimo procedūroms, todėl ginčai dėl
tokio atsisakymo nagrinėjami ikiteismine tvarka. LVAT, atsižvelgęs, be kita
ko, į Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalį, pagal kurią ginčus,
kylančius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo
organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius
ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą
atliekančios institucijos, administracinėje byloje Nr. A8-783/2007 yra išaiškinęs,
kad ginčui dėl atsakovo atsisakymo derinti detaliojo plano sprendinius, teisės
aktuose yra numatyta speciali ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka (LVAT
2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-783/2007).
LVAT jurisprudencijoje buvo laikomasi nuostatos, kad pagal
Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, skundams dėl planavimo
organizatoriaus atsakymo į asmenų pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo
dokumentų yra nustatyta privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą
tvarka. Tai patvirtina LVAT 2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143-157/2009 ir kt. Pastebėtina, kad Teritorijų planavimo įstatymo 32
straipsnio 2 dalies turinys nuo 2010 m. sausio 1 d. iš esmės nepakito.

5. Ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarka
5.1. Ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo
tvarkos teisinis reguliavimas
Mokesčių administravimo įstatymo (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo
Nr. XI-1159 redakcija) 144 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi
teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba
neveikimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d.
įstatymo Nr. XI-1143 redakcija, įsigaliojusi nuo 2011 m. sausio 1 d.) (toliau – ABTĮ)
26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mokesčių administravimo subjektų sprendimai
ar veiksmai (neveikimas) mokesčių, kitų privalomų mokėjimų klausimais, išskyrus
mokestinius ginčus, skundžiami šiame įstatyme nustatyta tvarka. Pagal Mokesčių
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administravimo įstatymo 146 straipsnį, ginčai pagal skundus dėl mokesčių
administratoriaus (jo pareigūno) sprendimų, jų nepriėmimo, kurie nepriskirti
mokestiniams ginčams, taip pat ginčai pagal skundus dėl centrinio mokesčių
administratoriaus sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai
nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami ABTĮ nustatyta tvarka.
Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad mokestiniams ginčams šiame įstatyme nustatoma ir reglamentuojama
privaloma ikiteisminė jų nagrinėjimo procedūra. Ši nuostata neriboja
mokesčių mokėtojo teisės po atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus
sprendimo dėl mokestinio ginčo tiesiogiai kreiptis į teismą. Šiame įstatyme
numatyta mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra taip pat taikoma
nagrinėti mokesčių mokėtojo skundus dėl mokesčių administratoriaus
sprendimo neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių
administratoriaus atlikto mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos
įskaitymo (Mokesčių administravimo įstatymo 145 str. 2 d.).
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 147 straipsnį, Mokestinius
ginčus nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų
komisija ir teismas.
Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 150 straipsniu,
mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir vietos mokesčių
administratoriaus, nagrinėja centrinis mokesčių administratorius. To paties
įstatymo 151 straipsnyje numatyta, kad Mokestinių ginčų komisija nagrinėja:
1) mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio
mokesčių administratoriaus;
2) mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus
mokestinius ginčus dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų,
priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių
administratoriaus sprendimų;
3) mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus
mokestinius ginčus, kai centrinis mokesčių administratorius per šio Įstatymo
nustatytus terminus nepriėmė sprendimo dėl mokestinio ginčo.
5.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų,
kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarką
LVAT formuojamos administracinės jurisprudencijos nuostatos
patvirtina, kad mokestiniams ginčams ir kitiems ginčams, kylantiems dėl
mokesčių administratoriaus sprendimų, įstatyme yra nustatyta skirtinga jų
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nagrinėjimo tvarka.
LVAT yra išaiškinęs, kad mokestiniams ginčams yra nustatyta privaloma
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Kiti ginčai tarp mokesčio
mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio administratoriaus
ar jo pareigūno nagrinėjami ABTĮ nustatyta tvarka tiesiogiai kreipiantis į
administracinį teismą16 (LVAT 2008 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-207/2008, LVAT 2009 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-621/2009).
Pažymėtina, kad nors Mokesčių administravimo įstatymo 147 straipsnyje
numatyta, jog mokestinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja centrinis
mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, privaloma išankstinio
ginčo nagrinėjimo ne per teismą institucija yra tik centrinis mokesčių
administratorius. Tai reiškia, jog mokestiniams ginčams nustatyta privaloma
ikiteisminė jų nagrinėjimo procedūra neriboja mokesčių mokėtojo teisės po
atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo dėl mokestinio
ginčo tiesiogiai kreiptis į teismą. Mokesčių mokėtojas dėl mokestinio ginčo į
teismą gali kreiptis po to, kai mokestinį ginčą išnagrinėja ir dėl jo sprendimą
priima centrinis mokesčių administratorius (LVAT 2006 m. vasario 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A10-755/2006).
Atsižvelgiant į tai, kad mokestiniams ginčams taikoma speciali
ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, kuri yra privaloma, o kiti ginčai, kylantys
mokestiniuose teisiniuose santykiuose, gali būti nagrinėjami tiesiogiai teisme,
esminis klausimas, nuo kurio priklauso, ar pareiškėjas privalo pasinaudoti
ikiteismine skundo nagrinėjimo tvarka, yra tas, ar kilęs ginčas yra mokestinis.
Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalimi,
mokestiniais ginčais laikytini ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir
mokesčių administratoriaus dėl mokesčių administratoriaus sprendimo:
1) dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo,
pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti
mokestis;
2) atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).
Analogiškas mokestinio ginčo sąvokos apibrėžimas įtvirtintas ir ABTĮ 2
straipsnio 18 dalyje.
16 Primintina, kad LVAT 2010 m. birželio 7 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A442-840/2010,
kuri buvo apžvelgta šio apibendrinimo I dalyje (Administracinė jurisprudencija Nr. 19), išaiškinta,
jog nepaisant to, kad mokesčių byloms, kuriose nagrinėjami ginčai, neatitinkantys įstatyminės
mokestinių ginčų sąvokos, įstatymas nenustato jokios specialios nagrinėjimo tvarkos, tokiose
bylose kylantys ginčai sprendžiami tiesiogiai kreipiantis į teismą, t. y. tokių ginčų nagrinėjimas nėra
priskirtas administracinių ginčų komisijos kompetencijai.
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5.2.1. Ginčai, kuriems taikoma privaloma ikiteisminė tvarka
Dėl sprendimo, kuriuo patvirtinamas patikrinimo aktas
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje numatyta, kad
mokestinis patikrinimas – tai mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių
mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo
mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo,
sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse. Pagal to
paties įstatymo 128 straipsnio 1 ir 2 dalis, mokestinio patikrinimo rezultatai
įforminami patikrinimo aktu. Tais atvejais, kai mokestinio patikrinimo metu
mokesčių administratoriaus pareigūnas nustatė mokesčių įstatymų pažeidimų,
patikrinimo rezultatai patvirtinami sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo.
Mokesčių administratorius, priimdamas sprendimą dėl patikrinimo akto
tvirtinimo, gali: 1) patvirtinti patikrinimo aktą; 2) patikrinimo aktą patvirtinti
iš dalies; 3) nepatvirtinti patikrinimo akto; 4) pavesti pakartotinai patikrinti
mokesčių mokėtoją; 5) pakeisti patikrinimo aktą (Mokesčių administravimo
įstatymo 132 str. 1 d. ir 2 d.).
Administracinėje byloje Nr. AS438-468/2008 LVAT pažymėjo, kad
pareiškėjo teismui skųstas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
sprendimas „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ yra Mokesčių administravimo
įstatymo 132 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas vietos mokesčių
administratoriaus sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti pareiškėjo
atžvilgiu surašytą patikrinimo aktą ir juo apskaičiuotas mokesčių, baudų bei
delspinigių sumas. LVAT, nustatęs, kad byloje kilęs ginčas atitinka mokestinio
ginčo sąvoką, numatytą Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20
dalyje, nurodė, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio
1 dalį ir 147 straipsnį, mokestiniams ginčams nagrinėti nustatoma privaloma
ikiteisminė jų nagrinėjimo procedūra (mokestinius ginčus privaloma ikiteismine
tvarka turi išnagrinėti centrinis mokesčių administratorius, o ginčai dėl centrinio
mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų taip pat gali būti nagrinėjami
Mokestinių ginčų komisijoje). Nagrinėtoje byloje LVAT pripažino, kad pirmosios
instancijos teismas teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kadangi pastarasis
nebuvo pasinaudojęs privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (LVAT
2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-468/2008).
Tačiau pažymėtina, kad pagal Vyriausiojo administracinio teismo
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praktiką, ginčams dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriais nėra
apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, ikiteisminė tvarka nėra
privaloma (LVAT 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A556-1319/2010; plačiau žr. šio apibendrinimo 5.2.2. skyrių).
Dėl atsisakymo grąžinti (įskaityti) PVM permoką
Ginčas dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti
grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką teisėtumo yra mokestinis ginčas,
kuriam pagal Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalį
taikytina ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra (LVAT 2009 m. spalio
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-621/2009, taip pat žr. LVAT
2010 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-217/2010).
Dėl mokesčio už žemę paskaičiavimo
Ginčas tarp pareiškėjos ir vietinio mokesčių administratoriaus dėl
žemės mokesčio apskaičiavimo privalomai nagrinėtinas ikiteismine tvarka.
Administracinėje byloje Nr. AS502-50/2008 nustatyta, kad pareiškėja, be kitų
skunde nurodytų reikalavimų, į teismą kreipėsi nesutikdama su mokesčio už
žemę už 2007 metus apskaičiavimu (Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos Kupiškio skyriaus žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija).
Pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjos reikalavimą atsisakė priimti ABTĮ
37 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu – pareiškėja nesilaikė ginčo
išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. LVAT konstatavo, kad ginčas
tarp pareiškėjos ir vietinio mokesčių administratoriaus dėl žemės mokesčio
už 2007 metus apskaičiavimo atitinka įstatyminę mokestinio ginčo sąvoką ir,
vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 150 straipsniu, turi būti
išnagrinėtas centrinio mokesčių administratoriaus (LVAT 2008 m. sausio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-50/2008, taip pat žr. LVAT 2009 m.
sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-108/2009).
Dėl sprendimo įskaityti mokesčio permoką
Pažymėtina, jog, kaip nurodyta anksčiau, Mokesčių administravimo
įstatymo 145 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šiame įstatyme numatyta
mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra taip pat taikoma nagrinėti mokesčių
mokėtojo skundus dėl mokesčių administratoriaus sprendimo neatleisti nuo
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baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atlikto
mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymo. Todėl, nors ginčai
dėl sprendimo įskaityti mokesčio permoką neatitinka įstatyminės mokestinio
ginčo sąvokos, toks ginčas nagrinėtinas ta pačia tvarka, kaip ir mokestinis
ginčas, t. y. Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta privaloma ikiteismine
tvarka, skundą pirmiausia paduodant centriniam mokesčių administratoriui.
Administracinėje byloje Nr. AS16-543/2007 pareiškėjas kreipėsi į
teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos atliktą mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą. LVAT konstatavo,
kad Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalyje numatyta,
jog mokestiniams ginčams šiame įstatyme nustatoma ir reglamentuojama
privaloma ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka. Ginčas dėl mokesčių
administratoriaus atlikto mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos
įskaitymo prie mokestinių ginčų, apibrėžtų Mokesčių administravimo įstatymo
2 straipsnio 20 dalyje, nepriskirtinas, tačiau pagal šio įstatymo 145 straipsnio 2
dalį įstatyme numatyta mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra jam taip pat
yra taikoma. Šių motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria
buvo atsisakyta priimti skundą, palikta nepakeista (LVAT 2007 m. lapkričio 22
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS16-543/2007).
5.2.2. Ginčai, kuriems ikiteisminė tvarka nėra taikoma
Dėl mokesčių administratoriaus patikrinimo pažymos
Mokesčių administravimo įstatymo 130 straipsnio 1 dalis nustato, kad
tais atvejais, kai mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriaus
pareigūnas nenustatė mokesčių įstatymų pažeidimų, mokestinio patikrinimo
rezultatai patvirtinami patikrinimo pažyma, kurią pasirašo mokesčių
administratoriaus viršininkas ar jo tam įgaliotas pareigūnas. Mokesčių
administratorius, tvirtindamas patikrinimo aktą patikrinimo pažyma, gali
priimti sprendimą: 1) patvirtinti patikrinimo aktą; 2) pavesti pakartotinai
patikrinti mokesčių mokėtoją (Mokesčių administravimo įstatymo 130 str. 2
d.).
LVAT yra išaiškinęs, kad ginčas dėl patikrinimo pažymos nėra mokestinis
ginčas, todėl jo išnagrinėjimui išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą
tvarka nėra taikoma:
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„Šiuo atveju ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus patikrinimo
pažymos apskundimo tvarkos. Patikrinimo pažyma patvirtinami
mokestinio patikrinimo rezultatai, kai mokestinio patikrinimo metu
mokesčių administratoriaus pareigūnas nenustato mokesčių įstatymų
pažeidimų (Mokesčių administravimo įstatymo 130 str. 1 d.).
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalį,
mokestiniai ginčai – ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių
administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito
panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai
apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip pat dėl mokesčių
administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką
(skirtumą). Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ABTĮ 2 straipsnio 18 dalyje.
Patikrinimo pažyma, vadovaujantis paminėtomis Mokesčių
administravimo įstatymo ir ABTĮ nuostatomis, mokesčių administratorius
mokesčių mokėtojui naujai neapskaičiuoja ir nenurodo sumokėti mokestį,
taip pat neatsisako grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), o
mokestinio patikrinimo metu nenustatęs mokesčių įstatymų pažeidimų,
tik patvirtina mokestinio patikrinimo rezultatus. Taigi patikrinimo
pažyma nėra mokestinio ginčo dalykas, o kilęs ginčas dėl tokios pažymos
nėra mokestinis ginčas ir jam netaikomas išankstinis nagrinėjimas ne
teismo tvarka, kurį numato ABTĮ 26 straipsnio 3 dalis bei Mokesčių
administravimo įstatymo 145 straipsnis.
<...>
Taigi ginčas dėl patikrinimo pažymos priskirtinas kitų ginčų
tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus (jo pareigūno)
kategorijai bei nagrinėtinas ABTĮ nustatyta tvarka, skundą paduodant
tiesiogiai administraciniam teismui“.
(LVAT 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
11
AS -611/2006).
Dėl sprendimo dėl patikrinimo akto
apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis

tvirtinimo,

kuriuo

nėra

Administracinėje byloje Nr. A556-1319/2010 kilo ginčas, ar Valstybinės
mokesčių inspekcijos (centrinio mokesčių administratoriaus) dokumentas,
kuriuo atsisakoma ikiteismine tvarka nagrinėti pareiškėjo skundą dėl
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (teritorinio mokesčių
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administratoriaus) sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, yra teisėtas.
Byloje išaiškinta, kad nepaisant to, jog ginčo dalykas yra sprendimas dėl
patikrinimo akto tvirtinimo, mokestiniams ginčams nustatyta nagrinėjimo
tvarka turi būti naudojamasi tik tada, kai patikrinimo akte yra nustatyta
mokestinė prievolė mokesčių mokėtojui. LVAT konstatavo:
,,<...> įstatymų leidėjas mokestiniais ginčais pripažįsta tik tokius
ginčus, kai jie kyla tarp dviejų teisinių vienetų mokestinėje srityje, t.
y. mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus sprendimo dėl
patikrinimo akto tvirtinimo (ar kito panašaus pobūdžio sprendimo)
pagrindu. Tačiau tai tik viena iš sąlygų kylantį ginčą tarp mokesčių
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus pripažinti mokestiniu ginču. Kitas
imperatyvas yra tas, kad sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar
kitame panašaus pobūdžio sprendime mokesčių mokėtojui turi būti naujai
apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis. Vadinasi, mokestiniam
ginčui atsirasti reikalingos dvi tarpusavyje susijusios esminės sąlygos:
sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio
sprendimas ir tokiame sprendime (bendrine prasme) apskaičiuotas bei
nurodomas sumokėti mokestis. Nesant vienos iš aptartų sąlygų, kilęs ginčas
tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus paprastai neturėtų
būti pripažįstamas mokestiniu ginču bei nepatenka į mokestinių ginčų
sąvokas, pateiktas tiek Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20
dalyje, tiek Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje.
Kaip matyti iš 2007 m. spalio 25 d. patikrinimo akto ir Vilniaus
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d.
sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, pareiškėjui (apeliantui)
nėra naujai apskaičiuojami mokesčiai. Yra daroma tik išvada, kad
mokestinio patikrinimo metu buvo pagrįstai konstatuota, jog pareiškėjas
buvo naudojamas kaip tarpininkas neteisėtai veiklai vykdyti, siekiant
savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų ir taip padarant žalą
valstybei. Patikrinimo aktas patvirtinamas, bet sprendime nepateikiama
konkreti aritmetinė privalomų sumokėti mokesčių bei su jais susijusių
sumų išraiška, o tai reiškia, kad nėra vienos iš sąlygų, reikalingos kilusį
ginčą pripažinti mokestiniu ginču <...>.
Faktinės bylos aplinkybės, mokestinių ginčų sąvokos aiškinimas,
mokestinių ir kitų ginčų nagrinėjimo tvarka, nurodyta Mokesčių
administravimo įstatyme, lemia išvadą, kad mokesčių administratorius
neturėjo teisinio pagrindo nagrinėti pareiškėjo skundo dėl Vilniaus
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apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d.
sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“. Pirmosios instancijos teismas
tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykius, ir
pagrįstai pažymėjo, kad ikiteisminė mokestinių ginčų procedūra taikytina,
kai asmeniui atsiranda mokestinės teisinės pasekmės, kitaip tariant, kai
atsiranda mokestinė prievolė – mokesčio įstatymo pagrindu atsirandanti
mokesčių mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku sumokėti
mokestį bei su juo susijusias sumas į biudžetą ir vykdyti pareigas, susijusias
su mokesčių apskaičiavimu bei sumokėjimu“.
(LVAT 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
556
A -1319/2010).
Dėl sprendimo, kuriuo mokesčių administratorius paveda pakartotinai
patikrinti mokesčių mokėtoją
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A101142/2006 yra išaiškinusi, kad tuo atveju, kai vietos mokesčių administratorius
priima sprendimą, kuriuo patikrinimo aktas nepatvirtinamas, o pavedama
pakartotinai patikrinti mokesčių mokėtoją, skundo dėl tokio sprendimo
nagrinėjimas centrinio mokesčio administratoriaus kompetencijai nėra
priskirtas. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo:
,,Pareiškėjas, laikydamasis ikiteisminės mokestinių ginčų
nagrinėjimo procedūros, centriniam mokesčių administratoriui apskundė
vietos mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo patikrinimo aktas
nebuvo patvirtintas, o buvo pavesta pakartotinai patikrinti mokesčių
mokėtoją.
Mokestinio ginčo sąvoka yra pateikta Mokesčių administravimo
įstatymo 2 straipsnyje.
<...>
Paminėta įstatymo nuostata reiškia, kad ne kiekvienas ginčas,
kylantis tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl
sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, yra mokestinis ginčas.
Mokestiniu ginču laikytinas tik toks ginčas, kylantis tarp mokesčio
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, kai sprendimu dėl patikrinimo
akto tvirtinimo iš naujo apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis;
taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti
mokesčio permoką.
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Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos <...> sprendimu
<...>, kurį centriniam mokesčių administratoriui apskundė pareiškėjas,
nebuvo iš naujo apskaičiuotas ir nurodytas sumokėti mokestis ar
atsisakyta grąžinti mokesčio permoką. Šiuo sprendimu nebuvo patvirtintas
patikrinimo aktas, o buvo pavesta pakartotinai patikrinti pareiškėją.
Pareiškėjo skundas dėl tokio sprendimo nepriskirtinas mokestiniam ginčui
dėl jau paminėtų aplinkybių. Todėl centrinis mokesčių administratorius
pagrįstai nenagrinėjo pareiškėjo skundo ir nurodė, kad šį sprendimą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka pareiškėjas gali apskųsti apygardos administraciniam teismui.
Pirmosios instancijos administracinis teismas sprendime konstatavęs,
kad ginčas dėl mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo
akto tvirtinimo, nepriklausomai nuo to sprendimo turinio, yra mokestinis
ginčas, netinkamai išaiškino įstatymą. Dėl šios priežasties atsakovo
apeliacinis skundas tenkintinas”.
(LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A10-1142/2006, Administracinių
teismų praktika, Nr. 10, taip pat žr. LVAT 2008 m. sausio 23 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS261-109/2008, LVAT 2009 m. kovo 20 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-156/2009).
Dėl mokesčių administratoriaus neveikimo negrąžinant mokesčio permokos
Ginčas, kylantis dėl mokesčių administratoriaus neveikimo,
negrąžinant gyventojų pajamų mokesčio permokos, remiantis LVAT praktika,
nepriskirtinas prie ginčų, kuriems taikoma privaloma ikiteisminė nagrinėjimo
procedūra. Tokios pozicijos buvo laikomasi administracinėje byloje Nr. AS7100/2007. Pareiškėjas šioje byloje kreipėsi į teismą, reikalaudamas priteisti
permokėtą gyventojų pajamų mokestį ir nustatyto dydžio palūkanas. Skunde
pareiškėjas nurodė, jog Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
vilkina permokos grąžinimą ir iki šiol neatliko jokių veiksmų.
LVAT, atsižvelgęs į Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio
20 dalyje nurodytą mokestinių ginčų sąvoką, taip pat į tai, kad teritorinis
mokesčių administratorius nebuvo priėmęs ABTĮ 20 straipsnio 20 dalyje
nurodyto sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką,
konstatavo, kad tokiame etape tarp pareiškėjo ir administratoriaus kilęs
ginčas dėl minėtos mokesčių administravimo procedūros nepriskirtinas prie
mokestinių ginčų, kuriems taikoma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra (LVAT
584

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (II dalis)

2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-100/2007).
Dėl mokestinės nepriemokos neatidėjimo (neišdėstymo)
Pagal LVAT praktikoje suformuotą taisyklę, ginčas, kilęs tarp mokesčių
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl mokestinės nepriemokos
neatidėjimo (neišdėstymo), nepriskirtinas prie ginčų, kuriems taikoma
privaloma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra:
„Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, pastarasis neginčija nei sprendimo
tvirtinti patikrinimo aktą, nei kitokio panašaus pobūdžio sprendimo,
kuriame buvo nustatyti, apskaičiuoti papildomi ir nurodyti sumokėti
mokesčiai, taip pat nėra ginčijamas sprendimas atsisakyti grąžinti
(įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).
Kolegija konstatuoja, kad šioje byloje pareiškėjas skundžia Telšių
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos <...> sprendimą <...>,
kuriuo nuspręsta neatidėti (neišdėstyti) mokesčių mokėtojo mokestinės
nepriemokos bei įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti jo prašymą dėl
mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo), todėl minėtas ginčas, kilęs
tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčio administratoriaus dėl mokestinės
nepriemokos neatidėjimo (neišdėstymo), nepriskirtinas prie mokestinių
ginčų, kuriems taikoma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra. Toks ginčas
nagrinėtinas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
(Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalis)“.
(LVAT 2006 m. gegužės 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS16-175/2006).
Dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo
Ginčas, kilęs tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus
dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo, taip pat nenagrinėtinas privaloma
ikiteismine tvarka. Administracinėje byloje Nr. AS17-22/2007 buvo ginčijamas
Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas, kuriuo
nuspręsta išieškoti mokestinę nepriemoką iš I. J. firmos turto. Teisėjų
kolegija nurodė, kad ginčas, kilęs tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių
administratoriaus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo, nepriskirtinas
prie mokestinių ginčų, kuriems taikoma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra.
Toks ginčas nagrinėtinas ABTĮ numatyta tvarka (LVAT 2007 m. sausio
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11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-22/2007, taip pat žr. LVAT
2008 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS39-281/2008).
Ginčas dėl mokestinio tyrimo padarinių
Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalimi,
mokestinis tyrimas – tai mokesčių administratoriaus atliekama mokesčių
mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti pateiktų mokesčių deklaracijų, muitinės
deklaracijų, dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtoją turimos informacijos
analizę, mokesčių mokėtojų vizitavimą, jų veiklos kontrolę, siekiant nustatyti ir
pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir
sumokėjimo srityje.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 136 straipsnio 1 dalį, jeigu
mokestinio tyrimo metu mokesčių administratoriaus pareigūnas nustato
mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčių deklaracijos ar kito dokumento
trūkumų arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie mokesčių mokėtoją
turimai informacijai, mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui įteikia
rašytinį pranešimą, pasiūlydamas ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas
klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus. Jeigu mokesčių mokėtojas
per įstatyme nurodytą terminą mokesčių administratoriaus pasiūlytu būdu
pašalina trūkumus ir prieštaravimus, įstatyme numatytos baudos netaikomos,
išskyrus atvejus, jei įstatymai nenustato kitaip. Jeigu mokesčių mokėtojas per
įstatyme nurodytą terminą ir pasiūlytu būdu nepašalina pranešime nurodytų
trūkumų ir prieštaravimų, mokesčių mokėtojui už mokesčių įstatymų
pažeidimus (jei jie išaiškinami) taikomos nustatytos baudos, o trūkumų
ir prieštaravimų nepašalinimas paprastai yra pagrindas pradėti mokestinį
patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 137 str.).
Administracinėje byloje Nr. AS502-437/2008 pareiškėjas su skundu
kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti
atsakovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinio
tyrimo rezultatus (sprendimą) ir pripažinti pateiktų patikslintų pridėtinės
vertės mokesčio deklaracijų už 2007 m. balandžio, gegužės ir spalio mėnesius
anuliavimą neteisėtu. Šiaulių apygardos administracinis teismas nutartimi
pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą, nes pareiškėjas kreipėsi į teismą
nesilaikydamas tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo
ne per teismą tvarkos ir dar gali pasinaudoti ta tvarka. LVAT, nustatęs, kad
pareiškėjas ginčija atsakovo veiksmo (mokestinio tyrimo) sukeltų pasekmių, t.
y. jo pateiktų patikslintų PVM deklaracijų anuliavimo teisėtumą ir pagrįstumą,
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nusprendė, jog nurodyto pobūdžio ginčai Mokesčių administravimo įstatymo 2
straipsnio 20 dalies požiūriu nelaikytini mokestiniais ginčais, ir padarė išvadą,
kad nagrinėtu atveju kilęs ginčas tarp pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus
patenka į Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalies
reguliavimo sritį, t. y. yra nagrinėtinas ABTĮ nustatyta tvarka, ir tai reiškia,
kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas, prieš
kreipdamasis į teismą, turėjo pasinaudoti tokios kategorijos byloms nustatyta
išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka (LVAT 2008 m. rugpjūčio 4
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-437/2008).
Dėl mokesčių administratoriaus sprendimo areštuoti turtą
Administracinėje byloje Nr. AS39-558/2007 buvo ginčijamas turto arešto
aktas, surašytas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atliekant
VšĮ „Tautvilos inovacija“ patikrinimą. LVAT konstatavo, kad vadovaujantis
Mokesčių administravimo įstatymo 144–146 straipsnių nuostatomis, tokiems
ginčams nėra nustatyta privaloma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra,
kuri taikoma mokestiniams ginčams (LVAT 2007 m. spalio 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS39-558/2007).
Dėl sprendimo įrašyti į mokesčių mokėtojų registrą
Administracinėje byloje Nr. AS442-242/2010 nustatyta, kad pareiškėjas
skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Trakų skyriaus sprendimą,
kuriuo nuspręsta mokesčių mokėtojų registre įregistruoti pareiškėjo
individualią veiklą per 2008 metus. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo
padavimo terminą. LVAT konstatavo, kad pareiškėjas skundo padavimo
terminą iš esmės praleido dėl to, kad iš karto tiesiogiai nesikreipė į teismą, o
be pagrindo pirmiausia padavė skundą centriniam mokesčių administratoriui,
kuris nėra kompetentingas nagrinėti tokio pobūdžio ginčų, kokį nagrinėjamu
atveju kelia pareiškėjas.
LVAT, atmesdamas pareiškėjo argumentus, kad iš Mokesčių
administravimo įstatymo nuostatų ir teismų praktikos negalima daryti
vienareikšmiškos išvados, kad jo keliamo ginčo nėra kompetentingas
nagrinėti centrinis mokesčių administratorius, pažymėjo, jog iš Mokesčių
administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalies, 145, 146, 147 ir 150 straipsnių
nuostatų yra pakankamai aišku, kad vietos mokesčių administratoriaus
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sprendimai dėl asmenų įrašymo į mokesčių mokėtojų registrą nepatenka
į vietos mokesčių administratoriaus sprendimų, kurie yra skundžiami
mokestiniams ginčams nagrinėti nustatyta ikiteismine tvarka ir dėl kurių
kilusius ginčus nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, kategoriją. Dėl
šių priežasčių LVAT pareiškėjo atskirojo skundo netenkino ir paliko galioti
pirmosios instancijos teismo nutartį (LVAT 2010 m. gegužės 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-242/2010).
Dėl rašymo apsirikimo (techninės) klaidos ištaisymo
Administracinėje byloje Nr. AS146-94/2010 nustatyta, kad centrinis
mokesčių administratorius atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą ikiteismine
ginčų nagrinėjimo tvarka motyvuodamas tuo, kad tai nėra mokestinis
ginčas Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 punkte apibrėžta
mokestinio ginčo prasme, kadangi skundžiamu sprendimu pareiškėjui
nebuvo apskaičiuoti papildomi mokesčiai, o tik ištaisyta rašymo apsirikimo
(techninė) klaida. Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškėjui paaiškino, kad
jis mokesčių administratoriaus veiksmus gali apskųsti Klaipėdos apygardos
administraciniam teismui.
LVAT sprendė, kad teritorinis mokesčių administratorius skundžiamą
sprendimą priėmė dėl rašymo apsirikimo ištaisymo, todėl centrinis mokesčių
administratorius neprivalėjo skundo priimti, o sprendžiant klausimą dėl
termino kreiptis į teismą nustatymo, turėjo būti vadovaujamasi Mokesčių
administravimo įstatymo 146 straipsniu ir ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, kurioje
nustatytas vieno mėnesio terminas skundui dėl administracinio akto (vietos
mokesčių administratoriaus sprendimo dėl rašymo apsirikimo ištaisymo)
teismui paduoti (LVAT 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-94/2010).
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
Pagal LVAT praktiką, mokestinių ginčų išankstinio nagrinėjimo ne
per teismą tvarka netaikoma ginčams dėl mokesčio už aplinkos teršimą.
Administracinėje byloje Nr. AS6-37/2007 ginčas kilo dėl Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamento sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimo aktas ir pareiškėjui
nurodyta sumokėti 33 985 Lt mokestį už aplinkos teršimą už nuslėptą
apmokestinamosios pakuotės kiekį. Sistemiškai aiškindama Mokesčių
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administravimo įstatymo nuostatas, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos netaikomos sprendžiant
klausimus dėl Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos atliekamo
mokesčio patikrinimo rezultatų įforminimo bei patvirtinimo apskundimo.
Kadangi nagrinėtu atveju buvo skundžiamas būtent Aplinkos ministerijos
įgaliotos institucijos sprendimas, kuriuo buvo patvirtinti mokesčio už aplinkos
teršimą patikrinimo rezultatai, sprendžiant dėl tokio pobūdžio sprendimų
apskundimo tvarkos, Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos negali
būti taikomos. LVAT, be kita ko, pažymėjo, kad kiti teisės aktai (Mokesčio
už aplinkos teršimą įstatymas, aplinkos ministro ir finansų ministro 2002 m.
gruodžio 21 d. Nr. 663/409a įsakymas „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ ir juo patvirtinta Mokesčio už aplinkos
teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, Administracinių bylų teisenos
įstatymas) taip pat nenustato, kad nagrinėjamo pobūdžio ginčuose skundai
paduodami centriniam mokesčių administratoriui, Mokestinių ginčų
komisijai, o vėliau išimtinai Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Taigi pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą,
nepagrįstai rėmėsi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis ir nurodė
šiuo atveju netaikytiną ginčo sprendimo tvarką.
Teisėjų kolegija taip pat pastebėjo, kad kadangi ginčas kilo dėl Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimo, kuris ir sukėlė pareiškėjui
tiesiogines teisines pasekmes, tad nesant išimtinio ginčo priskirtinumo
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, ginčas teismingas būtent Šiaulių
apygardos administraciniam teismui (pagal institucijos – atsakovo – buveinės
vietą).
Nurodytais pagrindais pirmosios instancijos teismo nutartis buvo
panaikinta, o skundo priėmimo klausimas perduotas iš naujo nagrinėti tam
pačiam pirmosios instancijos teismui (LVAT 2007 m. sausio 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS6-37/2007, taip pat žr. LVAT 2008 m. sausio 3 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-28/2007.
5.2.3. Reikalavimai skundui mokestiniame ginče – pareiga pateikti visus
įrodymus
Mokesčių administravimo įstatymo 153 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
skunde, kuris paduodamas mokestiniame ginče, turi būti nurodyta:
1) mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis
numeris (kodas), adresas;
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2) skundžiamas sprendimas, jo surašymo data;
3) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai
patvirtinantys įrodymai;
4) skundo pareiškėjo reikalavimas.
Mokesčių administravimo įstatymo 153 straipsnio 3 dalyje taip pat
nurodyta, kad mokesčių mokėtojas privalo pateikti centriniam mokesčių
administratoriui visus dokumentus (ne valstybine kalba įformintų dokumentų
autentikuotus vertimus į valstybinę kalbą) ir įrodymus, kuriais grindžia savo
nesutikimą su mokesčių administratoriaus sprendimu ir savo reikalavimą.
Nurodytų dokumentų ir įrodymų nepateikęs mokesčių mokėtojas praranda
teisę jais remtis tolesnio ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje mokestinį ginčą
nagrinėjančioje institucijoje metu, išskyrus atvejus, kai apie negalimumą juos
pateikti (nurodant svarbias to priežastis) buvo nurodyta pateiktame mokesčių
mokėtojo skunde ar mokesčių administratorius, neturėdamas pagrindo,
atsisakė priimti mokesčių mokėtojo pateiktus dokumentus ir įrodymus.
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 6 dalį,
Mokestinių ginčų komisija, priimdama sprendimą dėl mokesčių mokėtojo
skundo, neatsižvelgia ir nevertina tų mokesčių mokėtojo pateiktų įrodymų,
kurie nebuvo pateikti centriniam mokesčių administratoriui, išskyrus atvejus,
kai apie jų negalimumą pateikti buvo nurodyta mokesčių mokėtojo skunde
centriniam mokesčių administratoriui.
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, LVAT praktikoje laikomasi
nuostatos, kad mokesčių mokėtojo teisė teikti papildomus įrodymus dėl
mokestinio ginčo nėra absoliuti. Mokesčių mokėtojas privalo pateikti
centriniam mokesčių administratoriui visus dokumentus ir įrodymus, kuriais
grindžia savo nesutikimą su teritorinio mokesčių administratoriaus sprendimu,
kartu su skundu dėl pastarojo subjekto sprendimo. Laiku nerealizavęs teisės
pateikti visus dokumentus ir įrodymus, pareiškėjas praranda teisę jais remtis
tolesnio ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje mokestinį ginčą nagrinėjančioje
institucijoje metu. Įstatymų leidėjas, Mokesčių administravimo įstatyme
įtvirtinęs aptariamą imperatyvą, numatė ir išimtis, kurioms esant minėtos
teisės bei pareigos įvykdymas, netaikomos. Viena iš tokių aplinkybių, kada
taikoma išimtis – mokesčių mokėtojo pateikta informacija apie tam tikrų
dokumentų pateikimo negalimumą, įvardijant svarbias to priežastis, arba
mokesčių administratoriaus nepagrįstas atsisakymas priimti mokesčių
mokėtojo pateiktus dokumentus ir įrodymus. Konstatavus vieną iš šių dviejų
aplinkybių, teisė pateikti mokesčių administratoriui visus dokumentus ir
įrodymus, kuriais jis grindžia savo nesutikimą su mokesčių administratoriaus
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sprendimu, vėliau negu nurodyta Mokesčių administravimo įstatymo 153
straipsnio 3 dalyje, 155 straipsnio 6 dalyje, negali būti paneigiama (LVAT 2007
m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-573/2007).
Kita vertus, pagal LVAT praktiką Mokesčių administravimo įstatymo
153 straipsnio 3 dalyje numatyta taisyklė, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes,
neturėtų būti taikoma pernelyg formaliai:
,,Mokesčių administravimo įstatymo 153 straipsnio 1 dalies 3 ir
4 punktuose bei 3 dalyje įtvirtintos teisės normos įpareigoja mokesčių
mokėtoją visas aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą,
visus dokumentus ir įrodymus, kuriais grindžia savo nesutikimą su
mokesčių administratoriaus sprendimu, pateikti centriniam mokesčių
administratoriui. Šios teisės normos yra imperatyvios, tad iš esmės tolesnio
mokestinio ginčo ribas lemia mokesčių mokėtojo skundo pagrindas
(bylos aplinkybės ir įrodymai), kuriuo jis rėmėsi teikdamas skundą
centriniam mokesčių administratoriui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad
ši bendra taisyklė neturėtų būti taikoma pernelyg formaliai. Besąlyginis
draudimas asmeniui pateikti, o teismui vertinti naujus įrodymus, kurie
nebuvo pateikti centriniam mokesčių administratoriui (arba buvo pateikti
Mokestinių ginčų komisijai, pažeidžiant Mokesčių administravimo
įstatymo 155 str. 6 d. reikalavimus), net ir tais atvejais, kai egzistuoja
pagrįstos priežastys, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau arba
naujų įrodymų būtinybė iškilo vėliau, būtų nesuderinamas su teisės
būti išklausytam principu, teisės į tinkamą teismo procesą principu,
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio
6 dalies nuostata, kad teismo vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas
visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu,
įrodymai vertinami vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo bei
protingumo kriterijais, ABTĮ 81 straipsnio nuostata, pagal kurią,
nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti
tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai,
objektyviai jas ištirti.
Pažymėtina ir tai, kad Mokesčių administravimo įstatymo 145
straipsnio 1 dalis nustato, jog privaloma ikiteisminė mokestinių ginčų
nagrinėjimo procedūra neriboja mokesčių mokėtojo teisės po atitinkamo
centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo dėl mokestinio ginčo
tiesiogiai kreiptis į teismą. Pagal Įstatymo 154 straipsnio 5 dalį sprendime
turi būti nurodyta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti priimtą sprendimą
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Mokestinių ginčų komisijai arba teismui ir tokio apskundimo terminai.
Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija negali sutikti su pirmosios
instancijos teismo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas (visais
atvejais) sprendžia ginčą nevertindamas naujų įrodymų, kurie buvo
pateikti Mokestinių ginčų komisijai pažeidžiant Mokesčių administravimo
įstatymo 155 straipsnio 6 dalies nuostatas. Toks vertinimas sąlygotų
situaciją, kai asmuo, pasinaudojęs teise kreiptis į Mokestinių ginčų
komisiją, prarastų teisę teikti naujus įrodymus pirmosios instancijos
teismui, o mokesčių mokėtojas, kuris nesikreipė į Mokestinių ginčų
komisiją, o kreipėsi tiesiogiai į teismą – tokią teisę turėtų. Tai reikštų,
jog įstatyme numatytas pasinaudojimas ikiteismine ginčo nagrinėjimo
tvarka sukeltų asmeniui neigiamų teisinių pasekmių. Procesinių teisės
normų bylos nagrinėjimui teisme, įskaitant naujų įrodymų, kurie
nebuvo pateikti ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka (tiek centriniam
mokesčių administratoriui, tiek ir Mokestinių ginčų komisijai), Mokesčių
administravimo įstatymas nenumato, todėl klausimai dėl teismui
pateikiamų naujų įrodymų turėtų būti sprendžiami Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu įrodymų teikimą
nagrinėjant ginčą pirmosios instancijos teisme reglamentuojančios šio
įstatymo nuostatos nenustato jokių apribojimų proceso šalims teikti ir tuos
įrodymus, kurie nebuvo pateikti institucijoms, nagrinėjusioms ginčą ne
teismo tvarka. Kadangi įstatymų leidėjas nenustatė jokių apribojimų ginčą
nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, teismas savo iniciatyva taikyti
tokių apribojimų negali“.
(LVAT 2008 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A756-954/2008).
LVAT administracinėje byloje Nr. A442-999/2009 yra atkreipęs
dėmesį, kad Mokesčių administravimo įstatymo 153 straipsnio 3 dalyje
ir 155 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas mokesčių mokėtojo teisės remtis
dokumentais ir įrodymais, nepateiktais kartu su skundu centriniam mokesčių
administratoriui, ribojimas yra taikomas tik ikiteisminėje mokestinio ginčo
nagrinėjimo stadijoje, t. y. kai mokestinį ginčą nagrinėja centrinis mokesčių
administratorius ar Mokestinių ginčų komisija. Nagrinėjant mokestinį
ginčą teisme, mokesčių mokėtojas turi visas ABTĮ numatytas teises. ABTĮ 52
straipsnio 2 dalyje numatyta, kad proceso šalis turi teisę teikti įrodymus. ABTĮ
nenustato jokių proceso šalies teisės teikti įrodymus apribojimų, nagrinėjant
bylą pirmosios instancijos teisme (LVAT 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A442-999/2009).
Pagal LVAT praktiką, centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas
atsisakyti priimti skundą dėl to, kad prie jo nepridėti dokumentų, pateiktų
teritoriniam mokesčių administratoriui, jo priimtų ir įvertintų, vertimai, yra
nepagrįstas. Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 2 dalis nustato,
kad vietos mokesčių administratorius gautą mokesčio mokėtojo skundą ir jam
nagrinėti reikiamą medžiagą per 3 darbo dienas privalo nusiųsti centriniam
mokesčių administratoriui. Pareiškėjas šiuo atveju nurodė, kad sprendimą
ginčija tuo pagrindu, jog trečiasis suinteresuotas asmuo neteisingai taikė
teisės normas, o visi dokumentai ir įrodymai yra pateikti atliekant mokestinį
patikrinimą, kurio medžiagą su pareiškėjo skundu Vilniaus teritorinė muitinė
privalo pateikti atsakovui, todėl pareiškėjas neprivalo teikti pakartotinai jau
pateiktus dokumentus (LVAT 2008 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A63-1306/2008).
5.2.4. Skundo ikiteisminei mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai
padavimo terminas
Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad skundas centriniam mokesčių administratoriui turi būti paduodamas raštu
ne vėliau kaip per 20 dienų po to, kai mokesčių mokėtojui buvo įteiktas vietos
mokesčių administratoriaus sprendimas, kurį mokesčių mokėtojas skundžia.
Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas
Mokestinių ginčų komisijai turi būti paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20
dienų nuo centrinio mokesčių administratoriaus skundžiamo sprendimo
įteikimo mokesčių mokėtojui arba per 20 dienų nuo termino sprendimui dėl
mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos.
LVAT administracinėje byloje Nr. A438-299/2010, sistemiškai aiškindamas
Mokesčių administravimo įstatymo 152 ir 164 straipsnių nuostatas, padarė
išvadą, kad mokesčių administratoriui yra suteikta diskrecija pasirinkti
vieną iš leistinų būdų, kuriuo jis įteikia sprendimus mokesčių mokėtojui.
Minėtoje byloje nustatyta, kad sprendimą mokesčių administratorius teikė
du kartus, dviem būdais. Pirmą kartą pareiškėjui buvo išsiųstas registruotas
laiškas, kuris siuntėjui buvo grąžintas kaip neįteiktas. Kitą kartą apie ginčyto
sprendimo įteikimą pareiškėjui buvo paskelbta viešai laikraštyje. Teisėjų
kolegijos vertinimu, tokie vietos mokesčių administratoriaus veiksmai rodė,
jog jo elgesys dėl ginčijamo sprendimo įteikimo pareiškėjui buvo nenuoseklus
bei leidžiantis pareiškėjui manyti, jog sprendimo apskundimo termino eiga
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prasidėjo arba buvo pratęsta nuo viešo paskelbimo laikraštyje dienos. Kadangi
tokie vietos mokesčių administratoriaus veiksmai neatitiko teisinio aiškumo
bei Mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtinto apmokestinimo
aiškumo principo reikalavimų, teisėjų kolegijos nuomone, byloje nagrinėta
teisinė situacija turėjo būti vertinama mokesčio mokėtojo naudai. Tai lėmė
išvadą, jog terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas laikant, kad
ginčytas sprendimas pareiškėjui buvo įteiktas apie jį jam viešai paskelbiant
laikraštyje (LVAT 2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438299/2010). Analogiškais motyvais LVAT vadovavosi, priimdamas 2010 m. kovo
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-444/2010.
Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad
mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių,
kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis,
šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su
prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti paduodamas ir skundas,
kurio padavimo terminas yra praleistas. Minėtas prašymas turi būti išnagrinėtas
per skundui, paduodamam dėl mokestinio ginčo, išnagrinėti nustatytą terminą.
LVAT, aiškindamas nurodytą teisės normą, yra pažymėjęs, kad galimybė
atnaujinti skundo padavimo terminą siejama su tam tikromis sąlygomis. Visų
pirma reikalingas pats skundas dėl mokesčių administratoriaus akto, o antra,
būtina konstatuoti svarbias termino skundui paduoti praleidimo priežastis.
Šių priežasčių sąrašas Mokesčių administravimo įstatyme nepateikiamas. Nėra
ir „svarbios priežasties“ definicijos, o tai reiškia, kad kiekvienu individualiu
atveju, atsižvelgiant į surinktus įrodymus, turi būti sprendžiama dėl praleisto
termino skundui paduoti atnaujinimo. Kaip nurodyta administracinėje byloje
Nr. A556-113/2008, teismų praktikoje pripažįstama, kad priežastimis, kurių
pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos
tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui tai padaryti, tai yra
nepriklausė nuo jo valios. Subjektyvaus pobūdžio priežastys, kurios priklausė
nuo paties pareiškėjo valios, nepripažįstamos pagrindu atnaujinti praleistą
terminą. Pavyzdžiui, tokios priežastys kaip neapsisprendimas, patiklumas,
neryžtingumas yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pripažįstamos
svarbiomis, sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą (LVAT 2008
m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-113/2008).
Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, yra atsižvelgiama į svarbių
aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat – ar po to, kai
minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą.
Vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo
594

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (II dalis)

teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam
atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo
elgesio standartai (LVAT 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-757/2010).
LVAT savo praktikoje yra konstatavęs, kad Mokesčių administravimo
įstatymas neriboja mokesčių mokėtojo teisės pakartotinai kreiptis į ikiteisminę
mokestinių ginčų nagrinėjimo instituciją po to, kai buvo atsisakyta priimti
mokesčių mokėtojo skundą dėl to, kad buvo praleistas skundo padavimo
terminas ir mokesčių mokėtojas neprašė skundo padavimo termino atnaujinti.
Muitinės departamentas sprendimu nusprendė pareiškėjo skundą dėl
Kauno teritorinės muitinės sprendimo laikyti nepaduotu ir jį grąžino pareiškėjui,
nes, Muitinės departamento nuomone, pareiškėjas skundą padavė praleidęs
įstatyme nustatytą terminą ir neprašė jo atnaujinti. Pareiškėjas Muitinės
departamentui pakartotinai padavė skundą dėl minėto Kauno teritorinės
muitinės sprendimo, kartu pateikdamas prašymą atnaujinti skundo padavimo
terminą. Atsakovas (Muitinės departamentas) pareiškėjo prašymą dėl skundo
padavimo termino atnaujinimo atmetė kaip nepagrįstą. Muitinės departamentas,
priimdamas tokį sprendimą, jį motyvavo tuo, kad yra įsiteisėjęs sprendimas,
kuriuo jau buvo nuspręsta laikyti pareiškėjo skundą nepaduotu, todėl Kauno
teritorinės muitinės sprendimo bei ginčo nagrinėjimo klausimas yra išspręstas.
LVAT teisėjų kolegijos sprendimu toks atsakovo sprendimas buvo pripažintas
nepagrįstu. LVAT, nustatęs, kad tarp pareiškėjo ir Kauno teritorinės muitinės
(teritorinio mokesčių administratoriaus) kilo mokestinis ginčas, konstatavo:
,,Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio
direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1B-540 patvirtintų Skundų
nagrinėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje nuostatų 3 punkte nurodyta,
kad šie nuostatai netaikomi mokestiniams ginčams, kurie nagrinėjami
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Todėl atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi
šiais nuostatais.
Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 1 dalis nustato,
kad skundas centriniam mokesčių administratoriui turi būti paduodamas
raštu ne vėliau kaip per 20 dienų po to, kai mokesčių mokėtojui buvo
įteiktas vietos mokesčių administratoriaus sprendimas, kurį mokesčių
mokėtojas skundžia. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu skundo
padavimo terminas yra praleistas ir mokesčių mokėtojas skundo padavimo
termino neprašo atnaujinti, taip pat kai šio straipsnio nustatyta tvarka toks
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prašymas yra nepatenkinamas, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas
jį padavusiam mokesčių mokėtojui.
Mokesčių administravimo įstatymas neriboja mokesčių mokėtojo
teisės pakartotinai kreiptis į ikiteisminę mokestinių ginčų nagrinėjimo
instituciją (šiuo atveju – į Muitinės departamentą) po to, kai buvo
atsisakyta priimti mokesčių mokėtojo skundą dėl to, kad buvo praleistas
skundo padavimo terminas ir mokesčių mokėtojas neprašo skundo
padavimo termino atnaujinti. Todėl Muitinės departamento 2008 m.
balandžio 4 d. sprendimas Nr. 1A-4.13-182, kuriuo nuspręsta pareiškėjo
skundą laikyti nepaduotu ir jį grąžinti pareiškėjui, nėra kliūtis pareiškėjui
paduoti Muitinės departamentui prašymą dėl skundo padavimo termino
atnaujinimo, nes atsakovas, priimdamas šį administracinį sprendimą,
nenagrinėjo skundo padavimo termino atnaujinimo klausimo.
Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 3 dalis nustato,
kad mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl
priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija
pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali
būti atnaujintas. Kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą
turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas.
Minėtas prašymas turi būti išnagrinėtas per skundui, paduodamam dėl
mokestinio ginčo, išnagrinėti nustatytą terminą.
Todėl atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą dėl skundo
padavimo termino atnaujinimo, privalėjo įvertinti pareiškėjo nurodytas
skundo padavimo termino praleidimo priežastis ir priimti sprendimą.
Šiuo atveju atsakovas gali priimti sprendimą atnaujinti skundo padavimo
terminą, jeigu pripažins svarbiomis pareiškėjo nurodytas skundo padavimo
termino praleidimo priežastis, arba gali priimti sprendimą netenkinti
pareiškėjo prašymo, jeigu bus pripažinta, kad skundo padavimo terminas
yra praleistas be svarbių priežasčių.
Kadangi atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesprendė
pareiškėjo prašymo dėl skundo padavimo termino atnaujinimo iš esmės,
nevertino pareiškėjo nurodytų skundo padavimo termino praleidimo
priežasčių, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, toks atsakovo sprendimas
savo turiniu prieštarauja Mokesčių administravimo įstatymo nuostatoms,
o tai yra pagrindas šį sprendimą panaikinti (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas)“.
(LVAT 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
442
A -1086/2009).
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Analogiškos pozicijos LVAT praktikoje laikomasi ir tais atvejais, kai
sprendžiamas skundo priėmimo Mokestinių ginčų komisijoje klausimas.
Administracinėje byloje Nr. A575-903/2010 LVAT pažymėjo, kad Mokesčių
administravimo įstatymas neriboja mokesčių mokėtojo teisės pakartotinai
kreiptis į ikiteisminę mokestinių ginčų nagrinėjimo instituciją po to, kai buvo
atsisakyta priimti mokesčių mokėtojo skundą dėl to, kad buvo praleistas
skundo padavimo terminas ir mokesčių mokėtojas neprašė skundo padavimo
termino atnaujinti. Todėl sprendimas, kuriuo nuspręsta pareiškėjo skundą
laikyti nepaduotu ir jį grąžinti pareiškėjui, nekliudo pareiškėjui paduoti
prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo (LVAT 2010 m. balandžio
30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-903/2010).
5.2.5. Centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas
Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad
centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo skundą,
pagal savo kompetenciją priima vieną iš šių sprendimų:
1) patvirtina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;
2) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;
3) iš dalies patvirtina arba panaikina vietos mokesčių administratoriaus
sprendimą;
4) pakeičia vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;
5) paveda vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį
patikrinimą ir priimti naują sprendimą.
Vadovaujantis LVAT praktika, Mokesčių administravimo įstatymo 154
straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytos centrinio mokesčių administratoriaus
teisės pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir
priimti naują sprendimą paskirtis – pašalinti aplinkybes, kurios trukdo priimti
teisėtą bei pagrįstą sprendimą dėl kilusio mokestinio ginčo. Paprastai pagrindas
priimti tokį sprendimą atsiranda, kai vietos mokesčių administratorius
nepilnai, nevisapusiškai ir neobjektyviai yra ištyręs bei nustatęs visas
reikšmingas faktines aplinkybes ir (arba) kai yra padaryta esminių procesinių
teisės normų pažeidimų, kurių negalima pašalinti kitu būdu, kaip tik
pakartojus iš naujo atitinkamas administracines procedūras (LVAT 2010 m.
spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1146/2010).
Administracinėje byloje Nr. A442-1460/2010 teismas, be kita ko, išaiškino,
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kad centriniam mokesčių administratoriui nusprendus pavesti vietos mokesčių
administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą,
netenka galios vietos mokesčių administratoriaus sprendimas dėl pareiškėjo
mokestinio patikrinimo akto patvirtinimo (LVAT 2010 m. lapkričio 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1460/2010).
Centrinio mokesčių administratoriaus sprendime, kuriuo pavedama
vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą, neprivalo būti
apibrėžtos tokio pakartotinio patikrinimo ribos. Administracinėje byloje Nr.
A14-1817/2005 konstatuota:
,,Centriniam mokesčių administratoriui išnagrinėjus skundą
dėl vietinio mokesčių administratoriaus sprendimo ir priėmus vieną iš
Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnyje numatytų sprendimų
– atlikti pakartotinį patikrinimą – mokestinio patikrinimo ribos negali
pasikeisti, todėl nepagrįsti apelianto teiginiai, kad atsakovui nenurodžius
pakartotinio patikrinimo ribų ir apimties, vietos mokesčių administratorius
negalės tinkamai atlikti duoto nurodymo, o mokesčių mokėtojas negalės
tinkamai realizuoti savo teisių mokestinio patikrinimo eigoje“.
(LVAT 2005 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
14
A -1817/2005).
Tais atvejais, kai mokestinis ginčas nagrinėjamas centrinio mokesčių
administratoriaus įstaigoje po to, kai mokestinis ginčas Mokestinių ginčų
komisijos buvo jam perduotas nagrinėti iš naujo, turi būti taikomos
Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio ,,Skundo dėl mokestinio
ginčo nagrinėjimas centriniame mokesčių administratoriuje“ normos.
Mokesčių administravimo įstatymas specialiai nereglamentuoja mokestinio
ginčo nagrinėjimo centriniame mokesčių administratoriuje tais atvejais,
kai Mokestinių ginčų komisija perduoda jam mokestinį ginčą nagrinėti iš
naujo. Administracinėje byloje Nr. A14-2285/2006 nagrinėtu atveju centrinis
mokesčių administratorius priėmė Mokesčių administravimo įstatymo 154
straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytą sprendimą – pavedė vietiniam mokesčių
administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjas nesutiko su šiuo sprendimu, teigdamas, kad Mokestinių ginčų
komisijai priėmus sprendimą perduoti mokestinį ginčą nagrinėti iš naujo
centriniam mokesčių administratoriui, šis neturėjo teisės pavesti teritoriniam
mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir privalėjo ginčą
išspręsti iš esmės. Tačiau nurodytų argumentų pagrindu teismas nusprendė,
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kad skundžiamas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas priimtas
nepažeidžiant jam įstatymo suteiktų įgaliojimų, todėl apelianto argumentai,
kad Mokestinių ginčų komisijai grąžinus mokestinį ginčą nagrinėti iš naujo,
centrinis mokesčių administratorius turėjo užbaigti jį priimdamas sprendimą
iš esmės, atmestini (LVAT 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A14-2285/2006).
Administracinėje byloje Nr. A248-187/2007 teismas taip pat nurodė,
kad nagrinėdamas skundą iš naujo, centrinis mokesčio administratorius gali
priimti bet kurį sprendimą, numatytą Mokesčių administravimo įstatymo
154 straipsnio 4 dalyje. Įstatyme nenumatyti jokie ribojimai dėl galimos
sprendimų rūšies tais atvejais, kai mokestinis ginčas nagrinėjamas iš naujo,
aukštesnei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai panaikinus ankstesnį
sprendimą. Todėl tais atvejais, kai Mokestinių ginčų komisijos sprendime
išdėstyti nurodymai negali būti įvykdyti be mokesčio mokėtojo patikrinimo,
centrinis mokesčio administratorius gali priimti sprendimą, numatytą
Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 4 dalies 5 punkte – pavesti
vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti
naują sprendimą. Pozicija, kad pakartotinis tikrinimas gali būti atliekamas tik
Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, neturi teisinio pagrindo (LVAT 2007
m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-187/2007).
Mokesčių administratoriaus sprendimas turi atitikti bendruosius
individualaus administracinio akto reikalavimus, inter alia jame turi
būti nurodyta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti priimtą sprendimą
Mokestinių ginčų komisijai arba teismui ir tokio apskundimo terminai.
LVAT administracinėje byloje Nr. A14-131/2005 yra nurodęs, kad Valstybinė
mokesčių inspekcija bei teritorinės mokesčių inspekcijos yra viešojo
administravimo institucijos, todėl jų veiklą, be kitų teisės aktų, reglamentuoja
ir Viešojo administravimo įstatymas. Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnis nustato bendruosius reikalavimus individualaus administracinio
sprendimo turiniui: individualus administracinis sprendimas turi būti
pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis; sprendime turi būti aiškiai
suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos.
Nurodytoje byloje teisėjų kolegija konstatavo, kad skundžiamas atsakovo
(centrinio mokesčių administratoriaus) sprendimas šių reikalavimų neatitiko,
kadangi jame nebuvo nurodyta, kokius konkrečius veiksmus papildomai turi
atlikti vietinis mokesčių administratorius, kokius įrodymus surinkti, nebuvo
įvertinta, ar iš viso yra galimybė gauti naujų įrodymų, nenurodyta, kodėl
atmesti pareiškėjo skundo argumentai. Centrinis mokesčių administratorius
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turėjo įvertinti, kokios svarbios mokestinio ginčo aplinkybės turėtų būti
nustatytos, išsiaiškinti su vietiniu mokesčio administratoriumi, ar šis realiai
turėtų galimybių gauti papildomų įrodymų, jeigu taip – nurodyti konkrečiai,
kokius įrodymus privalu surinkti ir kokias aplinkybes tirti papildomai.
Konstatavus, kad nėra realių galimybių papildomam tyrimui, centrinis
mokesčių administratorius privalo įvertinti skundžiamo vietinio mokesčio
administratoriaus sprendimą iš esmės. Mokesčių administravimo įstatymo
32 straipsnis įpareigoja mokesčių administratorių, atliekant jam pavestas
funkcijas, nepažeisti mokesčio mokėtojo teisių ir stengtis kuo mažiau
trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą. Mokesčių administravimo įstatymas
nereglamentuoja, kiek kartų centrinis mokesčio administratorius gali pavesti
vietiniam mokesčių administratorius papildyti atliktą patikrinimą, tačiau tai
nereiškia, kad tokia centrinio mokesčių administratoriaus teisė yra absoliuti,
ji yra varžoma bendrųjų mokesčio administravimo principų bei mokesčio
administratoriaus pareigų (LVAT 2005 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A14-131/2005).
Mokesčių administravimo įstatymo 154 straipsnio 3 dalyje nustatyta,
kad centrinis mokesčių administratorius turi priimti sprendimą dėl skundo dėl
mokestinio ginčo per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Šis terminas centrinio
mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu
skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Apie tai turi būti raštu pranešta
skundą padavusiam mokesčių mokėtojui. LVAT pripažįsta, jog pagal teisinę
prigimtį minėtas skundo išnagrinėjimo terminas yra procesinis. Mokesčių
administravimo įstatyme nėra įtvirtintos teisinės šio termino pažeidimo
pasekmės. Taigi nors nagrinėjant mokestinį ginčą ikiteismine tvarka, centrinis
mokesčių administratorius (administracinės bylos Nr. A442-284/2010 atveju
– Muitinės departamentas) pažeidžia Mokesčių administravimo įstatymo 154
straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą, šis procedūros pažeidimas nėra pagrindas
panaikinti sprendimą, kadangi jis nesusijęs su visų aplinkybių objektyvaus
įvertinimo bei skundžiamo sprendimo pagrįstumo užtikrinimu (ABTĮ 89 str.
1 d. 3 p.) (LVAT 2010 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442284/2010, taip pat žr. LVAT 2010 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A442-287/2010).
5.2.6. Mokestinių ginčų komisijos sprendimas
Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi,
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Mokestinių ginčų komisija jos narių balsų dauguma priima vieną iš šių
sprendimų:
1) patvirtina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
2) panaikina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
3) iš dalies patvirtina arba iš dalies panaikina centrinio mokesčių
administratoriaus sprendimą;
4) pakeičia centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
5) perduoda skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš
naujo.
Aiškinant ir taikant Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio
4 dalies 5 punktą, LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad Mokesčių
administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies 5 punktas yra tinkamai
pritaikomas tik tuomet, kai sprendimui (perduoti skundą centriniam mokesčių
administratoriui nagrinėti iš naujo) priimti egzistuoja teisinis pagrindas.
Paprastai toks pagrindas atsiranda, kai yra nustatomos teisiškai reikšmingos
aplinkybės, kurios trukdo priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą dėl kilusio
ginčo. Tokia situacija gali susidaryti dėl padarytų esminių procesinių teisės
normų pažeidimų, kurių negalima pašalinti kitu būdu, kaip tik pakartojus
iš naujo atitinkamas administracines procedūras, arba nepilnai ištyrus visas
reikšmingas bylai aplinkybes, be kurių yra negalimas pagrįsto sprendimo
priėmimas ir kt. Taigi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio
4 dalies 5 punkto nuostatų taikymas ir skundo perdavimas centriniam
mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo yra galimas tik tais atvejais, kai
būtina iš naujo atlikti tam tikrus mokesčių administratoriaus kompetencijai
priskirtus objektyvius veiksmus, susijusius su teisiškai reikšmingų aplinkybių,
kurios trukdo priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą dėl kilusio mokestinio
ginčo, pašalinimu (pavyzdžiui, iš naujo pakartoti tam tikras administracines
procedūras, surinkti papildomų įrodymų, ištirti nenagrinėtas faktines
aplinkybes, įrodymus ir pan.) (LVAT 2008 m. vasario 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-163/2008).
Teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai
mokestinis ginčas kyla tiesiogiai tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių
administratoriaus (Mokesčių administravimo įstatymo 151 str. 1 p.), Mokestinių
ginčų komisija turi teisę, remdamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155
straipsnio 4 dalies 5 punktu, priimti sprendimą pavesti centriniam mokesčių
administratoriui atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą ir priimti naują
sprendimą. Administracinėje byloje Nr. A438-563/2009 konstatuota:
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,,Iš bylos medžiagos matyti, jog šioje byloje atsakovas Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ginčija
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės <...>
sprendimo <...> dalį, kuria panaikinta Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos <...> sprendimo <...>
dalis dėl nurodymų pareiškėjui UAB „Astra Zeneca Lietuva“ sumokėti į
biudžetą 9 266 Lt atskaitymų nuo pajamų pagal Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatymą, 2 780 Lt šių atskaitymų baudos, 93 276
Lt pelno mokesčio, 27 983 Lt šio mokesčio baudos ir pavesta atsakovui
atlikti pakartotinį patikrinimą bei priimti naują sprendimą.
<...>
Nors pareiškėjas savo apeliaciniame skunde teigia, kad priimdama
tokį sprendimą Mokestinių ginčų komisija pažeidė savo kompetenciją,
tokie jos argumentai nagrinėjamu atveju nelaikytini pagrįstais. Mokesčių
administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatos
formaliai nesuteikia teisės Mokestinių ginčų komisijai pavesti centriniam
mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą,
tik numato galimybę perduoti mokesčių mokėtojo skundą centriniam
mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Tačiau, kaip matyti iš bylos
medžiagos, atsakovo <...> sprendimas <...>, kuriuo pareiškėjui nurodyta
sumokėti 9 266 Lt atskaitymų nuo pajamų pagal Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatymą, 2 780 Lt šių atskaitymų baudos, 93 276
Lt pelno mokesčio, 27 983 Lt šio mokesčio baudos, yra sprendimas dėl paties
atsakovo pareiškėjo atžvilgiu surašyto patikrinimo akto tvirtinimo, t. y. šiuo
atveju mokestinis ginčas kilo tiesiogiai tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio
mokesčių administratoriaus (Mokesčių administravimo įstatymo 151 str. 1
p.). Atsakovo <...> sprendimas <...> nebuvo priimtas išnagrinėjus pareiškėjo
skundą dėl konkretaus vietos mokesčių administratoriaus sprendimo,
atitinkamai nebuvo ir pagrindo įpareigoti jį išnagrinėti pareiškėjo skundą
iš naujo. Šiuo konkrečiu atveju Mokestinių ginčų komisijos sprendimas
pavesti centriniam mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį mokestinį
patikrinimą ir priimti naują sprendimą pagal savo teisines pasekmes
visiškai atitinka Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies
5 punkte numatytai sprendimo rūšiai, kadangi tik atlikus pakartotinį
mokestinį patikrinimą atsiras galimybė iš naujo peržiūrėti atsakovo <...>
sprendimo <...> rezultatus (Mokesčių administravimo įstatymo 132 str.).
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Mokestinių
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ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės <...> sprendimas
<...> ir jį palikęs galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėti
ir pagrįsti, pagrindų juos panaikinti nenustatyta“.
(2009 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438563/2009).
Mokestinių ginčų komisija taip pat turi teisę pavesti vietos mokesčių
administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą
tais atvejais, kai centrinis mokesčių administratorius per įstatymo nustatytus
terminus nepriima nei vieno Mokesčių administravimo įstatymo 154
straipsnio 4 dalyje numatyto sprendimo, t. y. Mokestinių ginčų komisijoje
nagrinėjama mokestinio ginčo kategorija, numatyta Mokesčių administravimo
įstatymo 151 straipsnio 3 punkte (mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių
administratoriaus mokestinis ginčas, kai centrinis mokesčių administratorius
per įstatymo nustatytus terminus nepriėmė sprendimo dėl mokestinio ginčo).
LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A143-132/2007 pažymėjo:
,,<...> pagal Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio
4 dalį, Mokestinių ginčų komisija priima vieną iš šių sprendimų: 1)
patvirtina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą; 2) panaikina
centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą; 3) iš dalies patvirtina
arba iš dalies panaikina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
4) pakeičia centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą; 5) perduoda
skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Aiškinant
šią teisės normą lingvistiniu teisės aiškinimo metodu, darytina išvada,
kad visi joje nurodyti galimi Mokestinių ginčų komisijos sprendimai
suponuojami situacijos, kai mokestinis ginčas buvo nagrinėjamas
centrinio mokesčių administratoriaus. Tačiau, kaip pažymėta anksčiau,
Mokesčių administravimo įstatymo 151 straipsnio 3 punkte yra numatyta
situacija, kai Mokestinių ginčų komisija gali nagrinėti centrinio mokesčių
administratoriaus neišnagrinėtą mokestinį ginčą. Todėl konstatuotina,
kad Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalyje nėra
numatytas (aptartas) pastarosios (Mokesčių administravimo įstatymo
151 str. 3 p. numatytos) situacijos galimas išsprendimas Mokestinių ginčų
komisijoje, t. y. šiuo klausimu konstatuotina teisės spraga, kuri, kolegijos
manymu, gali būti išspręsta suteikiant Mokestinių ginčų komisijai centrinio
mokesčių administratoriaus teises, numatytas Mokesčių administravimo
įstatymo 154 straipsnio 4 dalyje, taip pat ir teisę pavesti vietos mokesčių
603

III. Informacinė dalis

administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą
(ABTĮ 4 str. 6 d.)“.
(LVAT 2007 m. vasario 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A143-132/2007).
Kaip yra nurodęs LVAT administracinėje byloje Nr. A8-1710/2006,
Mokestinių ginčų komisija neturi teisės perduoti skundą nagrinėti centriniam
mokesčių administratoriui iš naujo, jeigu skunde formuluojamas dalykas šioje
ikiteisminėje institucijoje nebuvo nagrinėtas. Byloje konstatuota:
,,<...> teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo
sprendimo motyvu, jog Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, nagrinėdama pareiškėjo skundą, pažeidė Mokesčių
administravimo įstatymo 155 straipsnio 6 dalies nuostatas: vertino 2005 m.
gruodžio l d. patikslintu skundu pateiktus naujus reikalavimus ir perdavė
skundą, kuris nebuvo nagrinėtas Muitinės departamente prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, centriniam mokesčių administratoriui
nagrinėti iš naujo. Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio
1 dalis numato, kad mokestiniams ginčams nagrinėti šiame įstatyme
nustatoma ir reglamentuojama privaloma ikiteisminė jų nagrinėjimo
procedūra. Mokesčių administravimo įstatymo 153 straipsnio 1 dalies 3 ir
4 punktuose bei 155 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos teisės normos nustato,
jog visos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą bei
jas patvirtinantys įrodymai privalo būti nurodyti bei pateikti centriniam
mokesčių administratoriui. Taigi tolesnio mokestinio ginčo ribas lemia
mokesčių mokėtojo skundo pagrindas (bylos aplinkybės ir įrodymai), kuriuo
mokėtojas rėmėsi teikdamas skundą centriniam mokesčių administratoriui.
Dėl šios priežasties darytina išvada, jog pareiškėjas <...> skunde
Mokestinių ginčų komisijai nurodydamas visiškai naują skundo pagrindą,
jį patvirtinančias aplinkybes bei įrodymus, kurių nebuvo nurodęs
centriniam mokesčių administratoriui ir kurių atsakovas dėl šios priežasties
netyrė, nevertino bei ikiteismine tvarka neišnagrinėjo, nesilaikė Mokesčių
administravimo įstatymo nustatytos ikiteisminės mokestinių ginčų
nagrinėjimo procedūros. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas
pagrįstai ir teisėtai konstatavo, jog toks pareiškėjo skundas privalėjo būti
paliktas nenagrinėtas <...>“.
(LVAT 2006 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A81710/2006).
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5.2.7. Centrinio mokesčių administratoriaus teisė apskųsti Mokestinių
ginčų komisijos sprendimą
Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo
centrinis mokesčių administratorius turi tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių
administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą
(arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės
akto nuostatas.
LVAT savo praktikoje yra pažymėjęs, kad minėtos teisės normos formuluotė
leidžia daryti išvadą, jog, pirma, ši norma skirta reglamentuoti administracinio
teismo jurisdikcinę kompetenciją nagrinėti mokestinius ginčus pagal centrinio
mokesčių administratoriaus skundus (nustato mokestinio ginčo pagal centrinio
mokesčių administratoriaus skundą sąlyginį priskirtinumą teismui) ir, antra, riboja
bylos pagal mokesčių administratoriaus skundą nagrinėjimo pagrindus (mokestinį
ginčą pagal mokesčių administratoriaus skundą nagrinėjantis administracinis
teismas yra saistomas Mokestinių ginčų komisijos nustatytomis faktinėmis
aplinkybėmis ir gali vertinti tik materialinės bei proceso teisės normų taikymo ir
aiškinimo teisingumą). Iš to išplaukia, kad centrinio mokesčių administratoriaus
skundo priėmimo stadijoje nenustačius, jog mokesčių administratorius ir
Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo
metu) skirtingai aiškino teisę, centrinio mokesčių administratoriaus skundą
teismas turėtų atsisakyti priimti, o šią aplinkybę nustačius bylos nagrinėjimo metu,
byla turėtų būti nutraukta (LVAT 2005 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A5-236/2005, Administracinių teismų praktika, Nr. 7).
Taigi centriniam mokesčių administratoriui inicijuoti teisminį ginčą
yra leista tik vieninteliu atveju – kai kyla ginčas dėl procesinės ar materialinės
teisės normos taikymo, t. y. kai skirtingai teisės normą aiškina bei pritaiko
centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pavyzdžiui, administracinės bylos Nr. AS438616/2009 atveju centrinis mokesčių administratorius (Muitinės departamentas
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) savo sprendime pažymėjo,
kad Klaipėdos teritorinė muitinė, apskaičiuodama papildomai mokėtinas
sumas, pagrįstai atsisakė taikyti Bendrijos muitinės kodekso 212a straipsnio
nuostatas konstatuodama, kad pareiškėja veikė akivaizdžiai aplaidžiai. Tuo
tarpu Mokestinių ginčų komisija sprendime priėjo prie išvados, kad nurodytas
Bendrijos muitinės kodekso straipsnis yra taikytinas, o pareiškėja nesielgė
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akivaizdžiai aplaidžiai, atsižvelgiant į nuostatų, lėmusių skolos muitinei
atsiradimą, sudėtingumą, pareiškėjos profesinę patirtį ir rūpestingumą bei
sąžiningumą. Šią bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo:
,,Iš aukščiau išdėstytų aplinkybių matyti, jog nagrinėjamu atveju
ginčas tarp Muitinės departamento ir Mokestinių ginčų komisijos kilo
ne dėl faktinių aplinkybių <...>, o dėl skirtingo Bendrijos muitinės
kodekso 212a straipsnio taikymo ir šiame straipsnyje nurodytos sąvokos
„akivaizdžiai aplaidžiai“ interpretavimo, t. y. dėl to, koks yra šios
sąvokos turinys ir į kokias aplinkybes būtina atsižvelgti ją apibrėžiant.
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog išvardintos aplinkybės
patvirtina faktą, kad centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių
ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą, skirtingai interpretavo įstatymų
bei kitų teisės aktų nuostatas, todėl atsakovas skundą pirmosios instancijos
teismui dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009-06-08 sprendimo Nr. S-149-(7-95/2009) panaikinimo
padavė teisėtai“.
(LVAT 2009 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
438
AS -616/2009, taip pat žr. LVAT 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A442-965/2010, LVAT 2010 m. rugsėjo 30 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1398/2010).
Remiantis LVAT praktika, ginčas dėl teisinių santykių kvalifikavimo
negali būti laikomas ginču dėl faktinių aplinkybių. Administracinėje byloje Nr.
A502-849/2010 LVAT, įvertinęs ir apibendrinęs atsakovo, centrinio mokesčių
administratoriaus, skundų argumentus, nurodė, kad jis, neginčydamas nustatytų
faktinių aplinkybių, pirmiausia nesutinka su Mokestinių ginčų komisijos išvada,
jog tarp pareiškėjos ir A. S. susiklostę teisiniai santykiai yra kildinami iš darbo
santykiams prilyginamų, o ne ekonominės (individualios) veiklos, t. y. iš esmės
nesutinka dėl teisinių santykių kvalifikavimo Gyventojų pajamų mokesčio
ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymų taikymo ir aiškinimo požiūriu. Kiti
centrinio mokesčių administratoriaus argumentai yra susiję su galbūt netinkamu
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio nuostatų taikymu, priskiriant
ginčo pajamas atitinkamoms klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką, bei
Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų taikymu ir aiškinimu turinio
viršenybės prieš formą principo aspektu (Mokesčių administravimo įstatymo 10
str.). Iš anksčiau išdėstytų aplinkybių buvo matyti, jog nagrinėtu atveju atsakovas
į teismą kreipėsi ne dėl faktinių aplinkybių bei įrodymų vertinimo, o dėl skirtingo
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minėtų Pridėtinės vertės mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio ir Mokesčių
administravimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo esant byloje nustatytoms
faktinėms aplinkybėms. Byloje konstatuota, kad Mokesčių administravimo
įstatymo 159 straipsnio 2 dalies sąlyga nagrinėtu atveju tenkinama (LVAT 2010
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-849/2010).
Administracinėje byloje Nr. AS756-242/2008 LVAT taip pat yra pažymėjęs,
kad vien tik ta aplinkybė, jog Mokestinių ginčų komisija yra priėmusi
sprendimą perduoti mokesčių mokėtojo skundą centriniam mokesčių
administratoriui nagrinėti iš naujo dar nereiškia, kad centrinis mokesčių
administratorius neturi teisės ginčyti teismui tokio Mokestinių ginčų komisijos
sprendimo. Tokiu atveju, vertinant centrinio mokesčių administratoriaus teisę
ginčyti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, papildomai būtina nustatyti,
ar centrinis mokesčių administratorius, ginčydamas tokį sprendimą, kelia
ginčą dėl teisės normų aiškinimo. Dėl šios priežasties, centriniam mokesčių
administratoriui ginčijant Mokestinių ginčų komisijos sprendimą perduoti
mokesčių mokėtojo skundą nagrinėti iš naujo, privaloma nustatyti, kokiais
motyvais yra grindžiamas toks Mokestinių ginčų komisijos sprendimas. Taigi
ir tokiu atveju turi būti įvertinta, ar būtinybę perduoti ginčą nagrinėti iš naujo
Mokestinių ginčų komisija grindžia skirtingu nei nurodo centrinis mokesčių
administratorius teisės normų aiškinimu (mokestinio ginčo byloje kyla ginčas
dėl teisės klausimų), ar nagrinėjant mokestinį ginčą kyla klausimai tik dėl tam
tikrų faktinių aplinkybių nustatymo (LVAT 2008 m. balandžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-242/2008).
Taigi, kaip matyti, LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad nors
Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalyje nėra detalizuojama,
kokios (materialinės ar reglamentuojančios atitinkamą procedūrą) teisės normos
skirtingas interpretavimas turimas omenyje, tai gali būti tiek materialiosios teisės
normos (nuostatos), tiek ir normos, reglamentuojančios atitinkamos procedūros
vykdymo taisykles, skirtingas interpretavimas (LVAT 2007 m. vasario 6 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-132/2007, taip pat žr. LVAT 2007 m.
balandžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8-419/2007).
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A17-456/2007 atsakovas
(centrinis mokesčių administratorius) apeliavo į tai, kad Mokestinių ginčų
komisija elgėsi taip, kaip to neleidžia Mokesčių administravimo įstatymo 155
straipsnio 6 dalies nuostata. Mokestinių ginčų komisija atsižvelgė į mokesčių
mokėtojo pateiktus įrodymus, kurie nebuvo pateikti centriniam mokesčių
administratoriui. Tai, LVAT nuomone, traktuotina kaip šios teisės normos
interpretacija Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalies
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taikymo prasme. Atsakovui užginčijus tokią teisės normos interpretaciją ir tai
nurodžius pirmosios instancijos teismui paduotame skunde, laikytina, kad jis
ir Mokestinių ginčų komisija skirtingai interpretavo Mokesčių administravimo
įstatymo 155 straipsnio 6 dalies nuostatą (LVAT 2007 m. gegužės 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A17-456/2007).
5.2.8. Mokestinio ginčo nagrinėjimo sustabdymas
Mokesčių administravimo įstatymo 156 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad
ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo
dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas
sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto
buvimo ar nebuvimo, ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi
būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės
įstaigos ar institucijos. Skundo ar jo dalies dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas
sustabdomas, iki ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija sužinos,
kad minėta įstaiga ar institucija nustatė tokio fakto buvimą ar nebuvimą.
LVAT savo praktikoje yra išaiškinęs, kad iš Mokesčių administravimo
įstatymo 156 straipsnio 1 dalies normos matyti, jog mokestinės bylos
nagrinėjimo sustabdymas yra galimas, kai ją nagrinėjant yra būtina nustatyti
tam tikro juridinio fakto buvimą ar nebuvimą, tačiau tokio fakto nustatymas
yra ne mokestinį ginčą nagrinėjančios, o kitos (teismo ar teisėsaugos, užsienio
valstybės įstaigos) institucijos kompetencija. Tai konstatavusi, teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A11-1099/2006 pažymėjo, kad nuoroda apie
juridinio fakto nustatymą reiškia tam tikrų turinčių juridinę reikšmę faktinių
aplinkybių nustatymą, o ne šių faktinių aplinkybių įvertinimą kitais negu
mokestiniais aspektais (šiuo atveju baudžiamosios atsakomybės taikymo
aspektu). Taip pat buvo pažymėta, kad analizuojamai teisės normai taikyti
yra aktuali ir būtina aplinkybė, kad ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti
institucija visiškai neturi arba turi nepakankamai kompetencijos pati nustatyti
šioje normoje nurodytą ir turintį mokestinę reikšmę juridinį faktą (juridinę
reikšmę turinčias faktines aplinkybes).
Atsižvelgus į išvardintus Mokesčių administravimo įstatymo 156
straipsnio 1 dalies taikymo požymius, minėtoje administracinėje byloje buvo
konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo (baudžiamosios bylos nagrinėjimo),
kuriame (kurioje) tiriamos ar gali būti tiriamos (baudžiamosios atsakomybės
nustatymo aspektu) aplinkybės, kurios taip pat turi ar gali turėti ir mokestinę
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reikšmę, buvimo faktas savaime negali būti pripažintas pakankamu pagrindu
sustabdyti skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimą (LVAT 2006 m. birželio 27
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1099/2006).
5.2.9. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimas
Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
mokestinio ginčo bylos, kurioje vietos mokesčių administratoriaus, centrinio
mokesčių administratoriaus ar Mokestinių ginčų komisijos sprendimas
nustatytu terminu nebuvo apskųstas, procesas gali būti atnaujintas šiame
straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. To paties straipsnio 4 dalyje
reglamentuojama, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduodamas
centriniam mokesčių administratoriui (kai jo arba vietos mokesčių
administratoriaus sprendimas mokestinio ginčo byloje buvo galutinis) ar
Mokestinių ginčų komisijai, kai galutinį sprendimą mokestinio ginčo byloje
priėmė ši institucija.
Administracinėje byloje Nr. A2-1772/2005 LVAT nustatė, kad mokestinis
ginčas, dėl kurio atnaujinimo pareiškėjas kreipėsi į centrinį mokesčių
administratorių, buvo užbaigtas priėmus Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimą. Dėl nurodytos priežasties byloje konstatuota, kad
atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnį, centrinis
mokesčių administratorius šio mokestinio ginčo bylos proceso atnaujinti
negali, nepriklausomai nuo to, ar yra Mokesčių administravimo įstatymo 160
straipsnio 2 dalyje numatyti mokestinių ginčų bylų atnaujinimo pagrindai
(LVAT 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A21772/2005).
Administracinėje byloje Nr. A442-874/2009 LVAT nurodė, kad
esminėmis aplinkybėmis, kurios yra mokestinio ginčo proceso atnaujinimo
pagrindas, gali būti tik tokios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo vietiniam
mokesčių administratoriui priimant sprendimą bei centriniam mokesčių
administratoriui ar Mokestinių ginčų komisijai nagrinėjant mokestinį ginčą ir
priimant sprendimą dėl mokestinio ginčo; 2) nebuvo ir negalėjo būti žinomos
mokesčių mokėtojui vietiniam mokesčių administratoriui priimant sprendimą
bei centriniam mokesčių administratoriui ar Mokestinių ginčų komisijai
nagrinėjant mokestinį ginčą; 3) apie šias aplinkybes mokesčių mokėtojas
sužinojo jau po to, kai buvo priimtas vietos mokesčio administratoriaus
sprendimas, centrinio mokesčio administratoriaus arba Mokestinių ginčų
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komisijos sprendimas dėl mokestinio ginčo; 4) turi esminę reikšmę mokestinio
ginčo bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks vietos
mokesčio administratoriaus, centrinio mokesčių administratoriaus arba
Mokestinių ginčų komisijos sprendimas (LVAT 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-874/2009, taip pat žr. LVAT 2009 m. gruodžio
30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1595/2009).
LVAT praktikoje formuojama nuostata, kad įstatymų ar kitų teisės aktų,
kuriais buvo vadovaujamasi mokestinio ginčo eigoje, pasikeitimas nėra pagrindas
atnaujinti procesą. Administracinėje byloje Nr. A4-711/2005 individuali įmonė
kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją ir prašė atnaujinti mokestinio ginčo
bylos procesą Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1
punkto pagrindu – dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo
ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo
metu. Galimybę atnaujinti procesą pareiškėjas siejo su pasikeitusiu teisiniu
reglamentavimu, t. y. naujo Mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimu.
Teisėjų kolegija minėtoje administracinėje byloje konstatavo:
,,<...> esminėmis mokestiniam ginčui aplinkybėmis laikytinos tokios
aplinkybės, kurioms paaiškėjus ginčijami teisiniai santykiai atsiranda,
pasibaigia arba pasikeičia. Peržiūrėti bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių
galima tik tada, kai jos egzistavo nagrinėjant bylą, tačiau jų nežinojo ne tik
pareiškėjas, bet ir ginčą nagrinėjęs organas. Naujos redakcijos Mokesčių
administravimo įstatymo įsigaliojimas nelaikytinas naujai paaiškėjusia
esmine aplinkybe Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1
punkto prasme. Ginčo teisiniai santykiai susiklostė, mokesčių administratorių
sprendimai pareiškėjo atžvilgiu priimti iki minėto įstatymo įsigaliojimo, todėl
jame įtvirtintos nuostatos šalių teisinių santykių lemti negalėjo. Įstatymų
ar kitų teisės aktų, kuriais buvo vadovaujamasi mokestinio ginčo eigoje,
pasikeitimas nėra pagrindas atnaujinti procesą. Mokestinių ginčų komisijos
<...> sprendimas <...> atsisakyti atnaujinti mokestinio ginčo procesą dėl
Valstybinės mokesčių inspekcijos <...> sprendimo <...> pripažintinas teisėtu
ir pagrįstu. Tai skundžiamame sprendime teisingai konstatavo ir Vilniaus
apygardos administracinis teismas“.
(LVAT 2005 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4711/2005).
Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta,
kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per 3 mėnesius
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nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti
apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims,
praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių
priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino
atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo, kuris
nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos. Prašymas dėl proceso
atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo, kuris nebuvo
apskųstas, apskundimo termino pabaigos praėjo daugiau kaip 5 metai.
LVAT, aiškindamas šias teisės normas, yra nurodęs, jog įstatymų leidėjas
čia yra įtvirtinęs dvejopo pobūdžio terminus: terminą, per kurį gali būti paduotas
prašymas dėl proceso atnaujinimo, ir terminą, kuriam pasibaigus, prašymo dėl
proceso atnaujinimo padavimas visiškai paneigiamas. Pastaruoju atveju mokesčių
administratoriui pakanka konstatuoti faktinę aplinkybę, kad nuo sprendimo,
kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos yra praėję daugiau kaip
5 metai, ir sprendimu atsisakyti priimti prašymą. Tai naikinamojo pobūdžio
terminas, kuris negali būti atnaujintas. Jei nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas,
apskundimo termino pabaigos nėra praėję daugiau kaip 5 metai, prašymo
dėl proceso atnaujinimo padavimas yra galimas. Mokesčių administratorius,
atsisakydamas tokį prašymą (nesuėjus 5 metams) tenkinti, privalo nustatyti keletą
faktinių aplinkybių, o jų nekonstatavęs ir esant pagrįstiems įstatymų nustatytiems
proceso atnaujinimo pagrindams, prašymą tenkinti. Esant paduotam prašymui
dėl proceso atnaujinimo nesuėjus tokio prašymo padavimo naikinamajam
terminui, mokesčių administratorius, visų pirma, turi nustatyti, ar prašymas
tikrai paduotas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo
arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.
Nustačius, jog bendrasis prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminas
nėra praleistas, sudaroma pirminė prielaida prašymo priėmimui ir nagrinėjimui iš
esmės. O jei šis terminas (bendrasis prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo)
praleistas dėl svarbių priežasčių, suteikiama galimybė jį atnaujinti. Tačiau tokiu
atveju reikalinga nustatyti aptariamo termino praleidimą pagrindžiančias
priežastis, kurios turi būti svarbios. Tai paliekama mokesčių administratoriaus
diskrecijai. Bet net ir konstatavus svarbių priežasčių buvimą, praleisto termino
atnaujinimui to dar nepakanka. Kartu turi būti nustatyta ir tai, jog prašymas dėl
termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo,
kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos (LVAT 2009 m. kovo 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-347/2009).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių
dėl teismingumo apžvalga
(2010 m. liepos–gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl sprendimų, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės,
panaikinimo, kai bylos nagrinėjimo metu buvo pateiktas patikslintas
prašymas panaikinti ginčo žemės sklypo dovanojimo sutartį
Pareiškėjas Prienų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras kreipėsi
į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno ir
Marijampolės apskričių viršininkų sprendimus dėl G. S. ir V. S. nuosavybės
teisių atkūrimo į P. R. iki nacionalizacijos turėtą turtą. Prokuroras teigė, jog
minėti asmenys, pateikdami prašymą atkurti nuosavybės teises, nepateikė
dokumentų, įrodančių, kad P. R. nuosavybės teise valdė šį turtą, taip pat
nepateikė jų giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų.
Kauno apygardos administracinis teismas pastarąjį pareiškėjo prašymą
patenkino ir panaikino skundžiamus administracinius aktus. Tačiau Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atsakovų apeliacinį skundą,
jį patenkino iš dalies, panaikino Kauno apygardos administracinio teismo
sprendimą ir bylą perdavė šiam teismui nagrinėti iš naujo.
Nagrinėjant bylą iš naujo, Kauno apygardos administraciniame teisme
buvo priimtas patikslintas pareiškėjo prašymas, kuriame, be pirminiame
prašyme suformuluotų reikalavimų, pareiškėjas papildomai nurodė reikalavimą
panaikinti dovanojimo sutartį, kuria G. S. padovanojo ginčo žemės sklypą. Dėl
šių aplinkybių Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Vertindama faktines ginčo aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija
pirmiausia pastebėjo, kad pareiškėjo pirminiame prašyme nurodyti
reikalavimai dėl aktų, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės, panaikinimo
buvo susiję su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis. Tokio pobūdžio
procedūrų vykdymas bei atitinkamų aktų priėmimas yra reglamentuojamas
specialiųjų teisės norminių aktų ir laikytinas viešojo administravimo
veikla, o pareiškėjo atitinkami reikalavimai laikytini reikalavimais,
kylančiais iš administracinių teisinių santykių. Pareiškėjo patikslintame
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prašyme suformuluotas papildomas reikalavimas dėl dovanojimo sutarties
buvo civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo
negaliojančiu, t. y. nagrinėtu atveju keltas kompleksinio pobūdžio ginčas,
kuriame buvo susieti administraciniai teisiniai ir civilinis teisinis reikalavimai.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ši byla buvo iškelta Kauno
apygardos administraciniame teisme ir pirminiai byloje kelti klausimai buvo
susiję su administraciniais teisiniais santykiais. Tačiau bylos nagrinėjimas
administraciniame teisme užsitęsė, ir jau bylos proceso metu pareiškėjas
pareiškė papildomą reikalavimą dėl dovanojimo sutarties pripažinimo
negaliojančia. Pastarasis reikalavimas buvo iš esmės išvestinis iš pareiškėjo
reikalavimų dėl administracinių aktų nuginčijimo. Specialioji teisėjų kolegija
konstatavo, kad šioje byloje buvo susidariusi išimtinio pobūdžio situacija,
kurioje nebuvo tikslinga taikyti absorbcijos taisyklės ir perduoti bylą nagrinėti
bendrosios kompetencijos teismui. Atsižvelgiant į tai, jog ši byla buvo
iškelta administraciniame teisme ir ilgą laiką ji buvo būtent administracinio
teismo žinioje, į tai, jog šioje byloje keliamame ginče dominuoja
administraciniai teisiniai santykiai, o reikalavimo dėl civilinio sandorio
pripažinimo negaliojančiu išsprendimas pirmiausia priklauso nuo ginčijamų
administracinių aktų teisėtumo klausimo išsprendimo, taip pat atsižvelgiant
į proceso operatyvumo principą, ši byla turėjo likti administracinio teismo
žinioje ir turėjo būti baigta nagrinėti administraciniame teisme (2010 m.
gruodžio 6 d. nutartis byloje Prienų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras
prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir kt.).
2.1.2. Dėl nurodymo mokesčių mokėtojui, kuriam iškelta restruktūrizavimo
byla, sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą
su prašymu panaikinti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento
sprendimą, kuriuo, be kita ko, buvo nurodyta sumokėti naujai apskaičiuotą
mokestį už valstybinius gamtos išteklius.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą,
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjui yra iškelta
restruktūrizavimo byla, o administracinėje byloje buvo ginčijamas mokesčio
administratoriaus sprendimas, kuriuo po restruktūrizavimo bylos iškėlimo
buvo patvirtintas turtinis reikalavimas restruktūrizuojamai įmonei.
Spręsdama rūšinio teismingumo klausimą, Specialioji teisėjų kolegija
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pirmiausia pastebėjo, kad pareiškėjas šioje byloje ginčijo sprendimą, kuriuo
jam nurodyta sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius. Mokesčių
administravimo įstatymo 13 straipsnio 6 punktas šį mokestį priskiria pagal
Mokesčių administravimo įstatymą administruojamiems mokesčiams, o
atsakovas, nurodydamas sumokėti šį mokestį, veikė kaip atitinkamus mokesčių
administravimo veiksmus įgaliotas atlikti viešojo administravimo subjektas
(Mokesčių administravimo įstatymo 16 str. 1 d.). Specialioji teisėjų kolegija
pripažino, kad šioje byloje keltas ginčas pateko į Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytų administracinio
teismo nagrinėjamų ginčų dėl mokesčių kategoriją, todėl turėjo būti
nagrinėjamas administraciniame teisme. Aplinkybė, jog pareiškėjui buvo
iškelta restruktūrizavimo byla, aptariamos bylos rūšinio teismingumo nekeitė.
Nei Administracinių bylų teisenos įstatymas, nei Įmonių restruktūrizavimo
įstatymas nenumato, kad administraciniam teismui priskirtos nagrinėti tokio
pobūdžio bylos turi būti perduodamos restruktūrizavimo bylą iškėlusiam
bendrosios kompetencijos teismui (2010 m. lapkričio 4 d. nutartis byloje UAB
„Alfva“ prieš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą).
2.1.3. Dėl atleisto iš pareigų valstybės tarnautojo keliamų piniginių
reikalavimų
Ieškovas ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą,
prašydamas priteisti iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos išeitinę
išmoką ir 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti
laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Jis nurodė, kad dirbdamas karjeros valstybės tarnautojo – Mažeikių seniūnijos
seniūno – pareigose padavė atsakovui prašymą dėl atleidimo iš pareigų, nes
įgijo teisę gauti visą senatvės pensiją. Atsakovas jį iš pareigų atleido, tačiau
neišmokėjo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės
išmokos, kuri, ieškovo nuomone, jam priklausė.
Mažeikių rajono apylinkės teismas nutartimi bylą pagal teismingumą
perdavė Šiaulių apygardos administraciniam teismui, o pastarasis kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Šiaulių apygardos administracinis teismas nurodė, kad ieškovas
šioje byloje neginčijo administravimo subjekto akto, kuriuo jis buvo atleistas iš
pareigų, ginčas buvo kilęs tik dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos, t. y. dėl
turtinių – piniginių santykių.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog ginčas šioje byloje kilo dėl išeitinės
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išmokos mokėjimo atleistam iš pareigų valstybės tarnautojui ir atsiskaitymo su
juo. Teisiniai santykiai, iš kurių buvo keliamas šis ginčas – valstybės tarnybos
santykiai, todėl keliamas ginčas pateko į administracinio teismo nagrinėjamų
tarnybinių ginčų kategoriją ir turėjo būti nagrinėjamas administraciniame
teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 5 p.). Tai, jog byloje
nebuvo ginčijamas aktas, kuriuo valstybės tarnautojas atleistas iš pareigų,
pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, neturėjo jokios reikšmės. Nors byloje
reiškiami tik reikalavimai dėl piniginių sumų priteisimo, tačiau ginčas vis
tiek buvo tarnybinis ir turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme
(2010 m. lapkričio 4 d. nutartis byloje P. U. prieš Mažeikių rajono savivaldybės
administraciją).
2.1.4. Dėl kadastro duomenų tikslinimo, kai pakeičiamas sklypo plotas
bei pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Alytaus apskrities viršininko įsakymą, kuriuo buvo
patikslinti ginčo žemės sklypo duomenys padidinant jo plotą bei iškirstą miško
dalį (miško žemę) priskiriant žemės ūkio naudmenoms.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas prašymo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šis teismas nurodė, kad ginčijamu
apskrities viršininko įsakymu buvo padidintas fiziniam asmeniui priklausančio
žemės sklypo plotas, o sklypo ploto padidėjimas šiuo atveju reiškė ir sklypo
ribų pakeitimą.
Vertindama bylos faktines aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija
pirmiausia nurodė, jog ginčijamas apskrities viršininko įsakymas buvo viešojo
administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kurį pareiškėjas
ginčijo remdamasis administracinio teisinio pobūdžio argumentais, t. y.
pareiškėjas teigė, jog šis įsakymas buvo priimtas pažeidžiant specialių viešosios
teisės aktų (Miškų įstatymo ir Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu
Nr. 641 patvirtinto Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos
aprašo) numatytas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūras
bei reikalavimus. Kokių nors civilinių teisinių reikalavimų ar argumentų
pareiškėjas savo prašyme nenurodė. Šioje byloje taip pat nebuvo keliami
civilinio teisinio pobūdžio klausimai dėl žemės sklypo ribų. Ginčo esmė buvo
susijusi su viešojo administravimo procedūrų, kurių metu yra tvirtinamas
žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas ar sprendžiamas miško žemės
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pavertimo kitomis naudmenomis klausimas, vykdymu.
Šiomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad
aptariamas ginčas kilo viešojo administravimo srityje, šios srities ribų
neperžengė, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.) (2010 m.
lapkričio 25 d. nutartis byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras prieš
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos).
2.1.5. Dėl savivaldybės administracijos įpareigojimo priimti spendimą dėl
šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir leisti keisti
buto šildymo būdą
Pareiškėjas (vieno iš daugiabučio namo butų savininkas) kreipėsi į Kauno
apygardos administracinį teismą su prašymu įpareigoti atsakovą Kaišiadorių
rajono savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl šilumos vartojimo
pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir leisti keisti buto šildymo būdą (jis
pageidavo atjungti savo buto šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo
namo šildymo ir karšto vandens sistemų). Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas,
nepaisydamas norminiuose teisės aktuose numatytų terminų, nepagrįstai
vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus (derinti šilumos vartojimo
pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą ir leisti keisti buto šildymo būdą).
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Teismas nurodė, kad šiuo atveju keliamas ginčas nebuvo grynai
administracinio pobūdžio ir susijęs su sutartiniais santykiais (civilinio
pobūdžio sutarties nutraukimu).
Atsakydama į teismo paklausimą, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia
pažymėjo, jog, kaip buvo matyti iš šioje byloje paduoto pareiškėjo skundo, jis
siekė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi
norminiais aktais, suderintų jo šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo
sutarties nutraukimą ir leistų keisti jo buto šildymo būdą. Tokių savivaldybės
administracijos veiksmų atlikimas (sutarties nutraukimo derinimas ir leidimo
keisti buto šildymo būdą davimas) iš esmės yra viešojo administravimo
funkcijų vykdymas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.).
Pareiškėjo ir savivaldybės administracijos sutartiniai šilumos tiekimo santykiai
nesiejo. Savivaldybės administracija aptariamu atveju veikė kaip viešojo
administravimo subjektas, vykdantis tam tikrą administracinę priežiūrą
šilumos tiekimo srityje. Šiomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija
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pripažino, kad aptariama byla buvo teisminga administraciniam teismui (2010
m. lapkričio 29 d. nutartis byloje A. P. prieš Kaišiadorių rajono savivaldybės
administraciją).
2.1.6. Dėl vietos savivaldos institucijų atsisakymo pratęsti su vežėjais
sudarytas keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutartis
Pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį
teismą ir prašė pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą atsisakyti pratęsti
keleivių vežimo maršrutiniais taksi Panevėžio miesto reguliaraus susisiekimo
maršrutais sutartis. Nurodė, kad pagal pastarąsias sutartis ir jų pagrindu
išduotus leidimus vežti keleivius, pareiškėjai vykdė keleivių vežimą Panevėžio
miesto reguliaraus susisiekimo maršrutiniais taksi atitinkamais maršrutais.
Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Nagrinėdama pastarąjį prašymą, Specialioji teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį į tai, jog Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punkte numatyta,
kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas yra savarankiškoji
savivaldybių funkcija. Pagal 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. Savivaldybių institucijos, valdydamos
ir organizuodamos keleivių vežimą, iš esmės atlieka visuomeninę reikšmę
turinčių kelių transporto paslaugų teikimo administravimą pagal kelių
transporto sritį reglamentuojančių specialiųjų teisės aktų reikalavimus. Tokia
savivaldybių institucijų veikla iš esmės atitinka viešojo administravimo veiklos
apibrėžimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.).
Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, šioje byloje pareiškėjų ginčytais
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atsisakymais pratęsti su
pareiškėjais sudarytas keleivių vežimo maršrutiniais taksi Panevėžio
miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis iš esmės buvo
įgyvendinama keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkcija.
Pareiškėjų keliamas ginčas buvo susijęs su specialių kelių transporto sritį
reglamentuojančių teisės aktų (Transporto veiklos pagrindų įstatymo, Kelių
transporto kodekso, Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr.1132
patvirtintos Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo
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įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo
sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos ir kt.) nuostatų, reguliuojančių
savivaldybių institucijų atliekamos keleivių vežimo vietiniais maršrutais
organizavimo funkcijos vykdymą, taikymo sritimi. Tiesioginių civilinių teisinių
reikalavimų ar argumentų pareiškėjai šioje byloje nekėlė, o ginčas iš esmės
neperžengė viešojo administravimo srities ribų, todėl turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.,
15 str. 1 d. 2 p.) (2010 m. rugsėjo 1 d. nutartis byloje UAB „Vaidė“ ir kt. prieš
Panevėžio miesto savivaldybės administraciją).
2.1.7. Dėl žalos, patirtos dėl prokuroro veiksmų ginant viešąjį interesą
administraciniame teisme, atlyginimo
Pareiškėjai nurodė, kad Šilalės rajono apylinkės prokuratūra
administraciniam teismui buvo padavusi pareiškimą, kuriuo ginčijo detaliojo
teritorijų planavimo procese priimtus sprendimus, detalųjį planą bei šio
plano teisinę registraciją, tačiau šį pareiškimą tiek pirmosios, tiek apeliacinės
instancijos teismai atmetė. Pareiškėjai teigė, kad minėtas Šilalės rajono
apylinkės prokuratūros kreipimasis į teismą neturėjo pagrindo, o tokiu
neteisėtu kreipimusi ir po jo sekusiu ilgu bylos nagrinėjimu pareiškėjams buvo
padaryta žala. Minėtais prokuratūros veiksmais siekta sumenkinti ir pažeminti
pareiškėjų šeimą. Pareiškėjų teigimu, prokuratūra žinojo, jog jie buvo teisūs
ir niekada nesiekė užvaldyti svetimo turto, tačiau vis tiek vedė be pagrindo
pradėtą bylą. Nurodė, kad patirti nepatogumai, negalint disponuoti turimu
turtu, bei dvasiniai sukrėtimai yra jų patirta neturtinė žala, kurios atlyginimas
turi būti priteistas iš atsakovo.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis
teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai reikalavimą dėl žalos
atlyginimo kildino iš Šilalės rajono apylinkės prokuratūros veiksmų kreipiantis
į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Tokio pobūdžio veiksmais prokuratūra
vykdo vieną iš savo funkcijų, t. y. padeda užtikrinti teisėtumą (Prokuratūros
įstatymo 2 str. 1 d.), atlikdama atitinkamus procesinius veiksmus, numatytus
Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje. Atsakomybė už žalą, atsiradusią
dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų
veiksmų reglamentuojama Civilinio kodekso 6.272 straipsnyje.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jog pareiškėjai
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aptariamame ginče keliamą reikalavimą dėl žalos atlyginimo siejo su
prokuratūros veiksmais, atliktais administracinių bylų teisenoje. Šiais
prokuratūros veiksmais buvo siekiama nuginčyti tam tikrus viešojo
administravimo srityje priimtus administracinius aktus ir jie buvo
atliekami pagal administracinių bylų teiseną reglamentuojančias procesines
normas. Šių prokuratūros veiksmų teisinis įvertinimas pirmiausia
priklausė nuo administracinės teisės normų ir administracinių bylų
teiseną reglamentuojančių teisės normų aiškinimo bei taikymo, o tai yra
administracinio teismo funkcija. Kadangi šiuo atveju keltas ginčas dėl žalos
atlyginimo buvo susijęs su viešojo administravimo sritimi ir administracinių
bylų teisena, todėl jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme,
kuris sprendžia viešojo administravimo srityje kylančius ginčus bei taiko savo
praktikoje administracinių bylų teiseną reglamentuojančias normas.
Prokuratūros veiksmai, iš kurių aptariamos bylos atveju kildinta žala,
nebuvo susiję su baudžiamuoju ar civiliniu procesu, ir tai nebuvo tie veiksmai,
kurių administraciniam teismui neleidžia tirti Administracinių bylų teisenos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalis (2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje V. D. Ž. ir T.
Ž. prieš Šilalės rajono apylinkės prokuratūrą).
2.1.8. Dėl valstybės garantijos išdavimo ir nekilnojamojo turto nuomos
sutarties sudarymo nuosavybės teisių atkūrimo procese
Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydama panaikinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos sprendimą,
įpareigoti išduoti pareiškėjai valstybės garantiją ir sudaryti su ja gyvenamojo
namo nuomos sutartį bei įpareigoti Varėnos rajono savivaldybę atlyginti
jos patirtą turtinę žalą. Nurodė, kad Varėnos rajono savivaldybės valdybos
sprendimu jos motinai natūra buvo atkurtos nuosavybės teisės į gyvenamąjį
namą, kuriame šiuo metu tebegyvena K. B., Druskininkų apylinkės teismo
sprendimu pripažintas šio namo nuomininku. Tačiau su K. B. nuomos
sutartis nebuvo sudaryta ir niekaip kitaip nėra įformintas jo naudojimasis
ginčo gyvenamuoju namu. Kol K. B. gyvena šiame name, pareiškėja negali
įgyvendinti nuosavybės teisių į namą. Ji pažymėjo, kad minėta padėtis yra
susidariusi dėl to, jog nėra iki galo baigtas nuosavybės teisių atkūrimo į
ginčo gyvenamąjį namą procesas. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnį, atsakovas Varėnos
rajono savivaldybės administracija šiuo atveju privalo pareiškėjai, kaip namo
savininkei, išduoti valstybės garantiją ir sudaryti su ja namo nuomos sutartį,
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kol bus įvykdytos Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą
dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų,
numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatyme, įstatyme numatytos garantijos nuomininkui K. B. ir jis išsikels iš
sugrąžinto buvusiam savininkui gyvenamojo namo. Tačiau atsakovas šių
veiksmų neatlieka ir niekaip nesprendžia susidariusios situacijos. Todėl
pareiškėja kreipėsi į atsakovą dėl šio klausimo išsprendimo, tačiau ginčijamu
sprendimu pastarasis atsisakė išduoti pareiškėjai valstybės garantiją bei
sudaryti su ja nuomos sutartį, motyvuodamas tuo, kad yra pasibaigę
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių,
mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme,
įstatymo 9 straipsnyje numatyti valstybės garantijų išdavimo ir įvykdymo
terminai. Pareiškėja taip pat nurodė, kad dėl to, jog atsakovas Varėnos rajono
savivaldybės administracija nevykdo savo pareigų, numatytų minėtuose
įstatymuose, ji patyrė turtinę žalą, t. y. jai nesumokėtas nuomos mokestis, kurį
ji būtų gavusi, jeigu atsakovas būtų vykdęs savo pareigas ir sudaręs su ja minėtą
nuomos sutartį.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad valstybės ir savivaldybių
institucijų veikla, susijusi su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu, yra viešojo administravimo veikla,
ji yra vykdoma pagal specialius įstatymus ir kitus teisės aktus (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.). Valstybės garantijų sugrąžintų natūra
gyvenamųjų namų nuomininkams ir savininkams išdavimas bei įvykdymas
yra sudedamoji nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalis, kurią reglamentuoja
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas,
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių,
mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų,
numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatyme, įstatymas ir kiti specialūs viešosios teisės aktai.
Pareiškėja aptariamu atveju būtent ir kėlė klausimą dėl valstybės
garantijos išdavimo ir nuosavybės teisių atkūrimo proceso užbaigimo, atliekant
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių,
mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų,
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numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatyme, įstatyme numatytus veiksmus, kurių tikslas yra galutinis gyvenamojo
namo perdavimas buvusiam savininkui laisvai juo disponuoti. Pareiškėjos
reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį buvo tiesiogiai susijęs
su reikalavimu išduoti valstybės garantiją ir atitinkamomis nuosavybės teisių
atkūrimo procedūromis. Reikalavimas sudaryti nuomos sutartį šiuo atveju
buvo keliamas ne civiliniais teisiniais aspektais, o kaip nuosavybės teisių
atkūrimo procedūrų išdava, apibrėžta minėtuose specialiuose įstatymuose.
Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, reikalavimą dėl žalos atlyginimo
pareiškėja taip pat siejo su atsakovo Varėnos rajono savivaldybės
administracijos veiksmais viešojo administravimo srityje, t. y. su netinkamu
nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų vykdymu. Kaip matyti iš pareiškėjos
skundo, jos teiginiai apie negautą nuomos mokestį šiuo atveju reiškė tik dėl
netinkamo nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų vykdymo patirtos žalos
(negautų pajamų) apibūdinimą, o ne tai, jog pareiškėja kėlė ginčą iš kokių nors
tarp jos ir atsakovo atsiradusių civilinių nuomos santykių.
Taigi ginčas aptariamu atveju iš esmės pateko į Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytas
administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategorijas, todėl turėjo būti
nagrinėjamas administraciniame teisme (2010 m. gruodžio 21 d. nutartis
byloje M. Ž. prieš Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir Varėnos rajono
savivaldybę).

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl nekilnojamojo turto registratoriaus sprendimo neregistruoti
paskolos sutartyje numatyto nuosavybės teisės ribojimo dėl to, jog ši
sutartis nebuvo patvirtinta notaro
Pareiškėjas (kredito unija) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, iš esmės prašydamas panaikinti Nekilnojamojo turto
registro teritorinio ir Centrinio registratoriaus sprendimus netenkinti jo
prašymo įregistruoti žymą – sąlygą paskolos gavėjui neperleisti turto trečiajam
asmeniui pagal sudarytą paskolos sutartį. Pastarąjį atsisakymą atsakovai
motyvavo aplinkybe, jog pateiktas dokumentas – paskolos sutartis – nebuvo
patvirtintas notaro, dėl ko neatitiko Civilinio kodekso reikalavimų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą atmetė.
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Ginčui pasiekus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, pastarasis
nusprendė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos
rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad nors šioje byloje buvo
ginčijami viešojo administravimo subjektų sprendimai, tačiau keliamas
ginčas nebuvo grynai administracinis. Byloje ginčijamų nekilnojamojo turto
registratorių sprendimų teisėtumo įvertinimas pirmiausia priklausė nuo to,
kokios išvados bus padarytos dėl registratoriui pateiktos paskolos sutarties
formos ir joje numatytų sąlygų pobūdžio.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog nors aptariamu atveju byloje iš
tiesų buvo ginčijami viešojo administravimo subjektų priimti sprendimai,
tačiau ginčas taip pat turėjo reikšmingų civilinių teisinių aspektų. Ginčo
išsprendimas buvo susijęs su pareiškėjo nekilnojamojo turto registratoriui
pateiktos sutarties formos vertinimu, vadovaujantis atitinkamomis Civilinio
kodekso normomis. Šiuo atveju, tik išsprendus civilinio teisinio pobūdžio
klausimą dėl sutarties formos, buvo galima spręsti dėl ginčijamų nekilnojamojo
turto registratorių sprendimų teisėtumo.
Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija
konstatavo, kad aptariamas ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios
kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė ir apima tuos atvejus,
kai ginčai nėra grynai administracinio pobūdžio (Civilinio proceso kodekso 26
str. 2 d.) (2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Akademinė kredito unija prieš
VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialą).
2.2.2. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo parduoti savivaldybei
nuosavybės teise priklausančias akcijas
Pareiškėja skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą,
prašydama panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimą,
kuriuo buvo nuspręsta parduoti uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių butų
ūkis“ paprastąsias vardines šios bendrovės akcijas, priklausančias nuosavybės
teise Mažeikių rajono savivaldybei. Pasak pareiškėjos, ginčijamas atsakovo
sprendimas dėl akcijų pardavimo buvo priimtas pažeidžiant įstatymų
reikalavimus, nes atsakovas akcijas nusprendė parduoti ne viešame aukcione –
taip, be kita ko, pažeidžiant pareiškėjos teisėtus lūkesčius įsigyti šios bendrovės
akcijų.
Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos
rūšinio teismingumo klausimą.
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Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjos
ginčytas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas
ne viešojo administravimo srityje, bet savivaldybei dalyvaujant civiliniuose
teisiniuose santykiuose. Šiuo sprendimu buvo įgyvendinama savivaldybės,
kaip turto savininkės, teisė disponuoti jai priklausančiu turtu (akcijomis). Kaip
matyti iš pareiškėjos skundo, ji, kreipdamasi į teismą, taip pat iš esmės siekė
apginti savo civilinio teisinio pobūdžio interesus, susijusius su savivaldybės
parduodamų akcijų įsigijimu. Konkrečių administracinio teisinio pobūdžio
argumentų ar reikalavimų, kurie galėtų būti pagrindas ginčą laikyti teismingu
administraciniam teismui, pareiškėja skunde nenurodė. Šiomis aplinkybėmis
Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad aptariamas ginčas kilo iš civilinių
teisinių santykių, todėl turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos
teisme (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.) (2010 m. liepos 1 d.
nutartis byloje D. Š. prieš Mažeikių rajono savivaldybės tarybą).
2.2.3. Dėl asmens teisės įsigyti pagal mirusio jo sutuoktinio pateiktą
prašymą pirkimui suprojektuotus valstybinės žemės sklypus
Pareiškėja kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama
panaikinti Telšių apskrities viršininko sprendimus, kuriais buvo atsisakyta
tenkinti jos prašymą perkelti teises ir pareigas dėl jos sutuoktinio vardu
pirkimui suprojektuotų ir patvirtintų sklypų įsigijimo. Nurodė, kad mirus
jos sutuoktiniui, ji paveldėjo sutuoktinio ūkininko ūkį, kaip teisių ir pareigų
visumą. Pagal valstybinės žemės nuomos sutartis jos sutuoktinis buvo
išsinuomojęs valstybinės žemės sklypus, kurie buvo suprojektuoti ir patvirtinti
pardavimui pareiškėjos sutuoktiniui. Pareiškėja nurodė, kad ji, kaip sutuoktinio
įpėdinė, kreipėsi į Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu perkelti
jai sutuoktinio turėtas teises ir pareigas, susijusias su minėtų žemės sklypų
įsigijimu, tačiau atsakovas nusprendė šio prašymo netenkinti ir ginčo sklypus
paimti į laisvos valstybinės žemės fondą.
Šiaulių apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog nors pareiškėja šiuo atveju ginčijo
ir administracinius aktus (apskrities viršininko atsisakymą), tačiau keliamas
ginčas buvo susijęs su paveldėjimo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja
civilinės teisės normos. Ginčas kilo dėl to, ar teisė įsigyti atitinkamus
valstybinės žemės sklypus yra paveldima ir ar pareiškėja, kaip įpėdinė, galėjo
623

III. Informacinė dalis

įsigyti žemės sklypus, kuriuos buvo rengiamasi parduoti jos mirusiam
sutuoktiniui. Be to, ginčas buvo susijęs su ikisutartiniais teisiniais santykiais
dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, kuriuose atitinkamos valstybės
institucijos veikia ne kaip viešojo administravimo subjektai, bet kaip civilinių
teisinių santykių dalyviai.
Dėl nurodytų aplinkybių Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad
aptariamas ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme
(Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str., 26 str. 2 d.) (2010 m. spalio 6
d. nutartis byloje E. K. prieš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyrių).
2.2.4. Dėl žemės sklypo detaliojo plano derinimo, kilus ginčui dėl
suplanuotos teritorijos dalies priskyrimo valstybės nuosavybei
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą
ir prašė pripažinti neteisėtu Kauno apskrities viršininko administracijos
Kaišiadorių rajono žemėtvarkos skyriaus atsisakymą derinti parengtą žemės
sklypo planą.
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi
į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo
klausimą. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl žemės sklypo
ploto ir ribų, konkrečiai, dėl pietinėje sklypo pusėje esančio kelio statuso.
Pareiškėjas teigė, jog šis kelias yra jo sklypo dalis, o atsakovas tvirtino, jog tai
yra valstybinė žemė.
Spręsdama ginčo rūšinio teismingumo klausimą, Specialioji teisėjų
kolegija nurodė, kad pareiškėjas šioje byloje iš esmės siekė apginti savo
nuosavybės teises į konkrečių ribų žemės sklypą. Pareiškėjo nuomone,
nepagrįstai buvo atsisakyta suderinti, atlikus kadastrinius matavimus, parengtą
jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo planą pagal plane pažymėtas
sklypo ribas ir plotą. Kaip matyti iš bylos proceso metu bylos šalių pateiktų
paaiškinimų, šiuo atveju iš esmės buvo nesutariama dėl kelio priskyrimo
pareiškėjo sklypui. Tokiu būdu pareiškėjas aptariamu atveju iš esmės kėlė
ginčą, susijusį su privataus asmens žemės sklypo ribų nustatymu, o tai yra
civilinio teisinio pobūdžio klausimas, reguliuojamas daiktinės teisės normomis
(Civilinio kodekso 4.45 str. 1 d.). Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, šio ginčo
išsprendimas turėjo tiesioginės įtakos asmenų nuosavybės teisėms (nuosavybės
teisių objektų apibrėžimui), todėl jis, kaip iš esmės susijęs su civiliniais
nuosavybės santykiais, turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos
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teisme (2010 m. spalio 15 d. nutartis E. B. prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie
Žemės ūkio ministerijos).
2.2.5. Dėl valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso rezultatų
Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą
ir prašė pripažinti negaliojančiu Šiaulių apskrities viršininko administracijos
posėdžio protokolą, kuriuo, be kita ko, buvo nuspręsta nepripažinti pareiškėjo
negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso vaistinės veiklai nugalėtoju, anuliuoti
šio konkurso rezultatus ir skelbti naują konkursą.
Šiaulių apygardos administracinis teismas nutartimi pareiškėjo skundą
atsisakė priimti ir nurodė, kad pareiškėjo keliamas ginčas buvo teismingas
bendrosios kompetencijos teismui. Dėl pastarojo teismo sprendimo pareiškėjai
pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui,
kuris kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintų
Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių
28 punkte buvo numatyta, kad nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus
gali apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pasak
teismo, ši norma suponuoja išvadą, kad nagrinėjamu atveju keliamas ginčas yra
teismingas administraciniam teismui.
Vertindama šiuos besikreipusio teismo argumentus, Specialioji teisėjų
kolegija pirmiausia pažymėjo, kad valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji
asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų
valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės
vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose
kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudamos šiuose santykiuose,
valstybė ar savivaldybės atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini
kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus
civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei pareigas). Viešojo
administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose
teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu.
Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo
subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti
veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia santykių pobūdžio. Jei
ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena
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šio ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės institucija, jis laikytinas civiliniu ir
nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.
Nagrinėtu atveju pareiškėjas ginčijo apskrities viršininko administracijos
sprendimą, priimtą ne viešojo administravimo srityje, o veikiant civilinių
teisinių santykių srityje. Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, pareiškėjo keltas
ginčas buvo susijęs su vykdomu negyvenamųjų patalpų nuomos konkursu,
kurio tikslas – sudaryti civilinę patalpų nuomos sutartį. Ginčas tarp pareiškėjo
ir atsakovo nagrinėjamu atveju kilo iš civilinių teisinių santykių, todėl jis buvo
teismingas bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22
str. 1 d., 25 str.).
Specialioji teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog nustatant bylų rūšinį
teismingumą, pirmiausia turi būti atsižvelgiama į įstatymuose įtvirtintas
teismingumo taisykles. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15
straipsnio 2 dalį, bylos administracinių teismų kompetencijai yra priskiriamos
įstatymu. Įstatymai tokio pobūdžio civilinio ginčo, koks keliamas aptariamu
atveju, administracinių teismų kompetencijai nepriskiria, o pagal Civilinio
proceso kodekse įtvirtintas teismingumo taisykles, toks ginčas buvo teismingas
bendrosios kompetencijos teismui (2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje UAB
„Eremita“ prieš Šiaulių apskrities viršininko administraciją).
2.2.6. Dėl prokuratūros atsisakymo pradėti procesą dėl naujai
paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje
Nustatyta, jog nuteistasis R. B. pareiškimu kreipėsi į generalinį prokurorą
ir, vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalimi, 446
straipsnio 3 dalimi ir 447 straipsniu, prašė priimti nutarimą pradėti procesą dėl
naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje, kurioje jis buvo nuteistas.
Generalinės prokuratūros atsakyme į minėtą pareiškimą buvo nurodyta,
kad klausimas dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių
aplinkybių, kurios nurodytos R. B. pareiškime, jau buvo išspręstas ankstesniu
generalinio prokuroro nutarimu, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai
paaiškėjusių aplinkybių. Šis generalinio prokuroro nutarimas teismui apskųstas
nebuvo, todėl galioja ir dabar. R. B. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą ir prašė panaikinti Generalinės prokuratūros sprendimą,
kuriuo jo pareiškimas paliktas nenagrinėtas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
bylos rūšinio teismingumo klausimą.
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Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog R. B. tiek savo pareiškime,
kuriuo jis kreipėsi į generalinį prokurorą, tiek savo teismui paduotame
skunde aiškiai kėlė klausimus, kurie pateko į baudžiamojo proceso sritį. R. B.
siekė baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, o
tokio pobūdžio klausimo išsprendimą reglamentuoja Baudžiamojo proceso
kodekso 443–450 straipsniai. Tuo tarpu administracinis teismas nagrinėja
ginčus, kylančius viešojo administravimo srityje, ir neturi įgaliojimų veikti
baudžiamajame procese bei spręsti kokius nors su šiuo procesu susijusius
klausimus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d,, 15 ir 16 str.). Be
to, nors Generalinė prokuratūra savo atsakyme R. B. ir rėmėsi tam tikromis
viešąjį administravimą reglamentuojančiomis teisės normomis bei išaiškino,
kad R. B. prokuratūros veiksmus turėtų skųsti administraciniam teismui, tai
nagrinėtu atveju negalėjo lemti bylos priskirtinumo klausimo išsprendimo.
Kaip minėta, nagrinėjamu atveju aiškiai buvo keliami su baudžiamuoju
procesu susiję klausimai, kurių spręsti administracinis teismas negali. Dėl šių
klausimų gali pasisakyti tik įgaliojimus veikti baudžiamajame procese turintis
bendrosios kompetencijos teismas (2010 m. spalio 26 d. nutartis byloje R. B.
prieš Generalinę prokuratūrą).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
3.1. 2010 m. spalio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje
Nidera Handelscompagnie BV prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (C-385/09)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. lapkričio
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos (toliau – ir Direktyva 2006/112). Šis prašymas pateiktas nagrinėjant
Nidera Handelscompagnie BV (toliau – ir Nidera) ir Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ginčą dėl teisės į
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), sumokėto Lietuvoje įsigijus
prekių, kurios išgabentos į trečiąsias valstybes, atskaitą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamas Teisingumo Teismo sprendimas buvo priimtas
išnagrinėjus Mokestinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) prašymą
priimti prejudicinį sprendimą klausimu, kuriuo iš esmės buvo keliama
abejonė dėl Lietuvos nacionalinės teisės aktų nuostatų, draudžiančių
atskaityti perkant prekes sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir
PVM), kai pirkėjas neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš naudodamas
šias prekes savo apmokestinamojoje veikloje, atitikties Europos Sąjungos
teisės aktų reikalavimams. Tad šiuo sprendimu toliau buvo plėtojama šios
Europos Sąjungos teisminės institucijos praktika klausimais, susijusiais su
apmokestinamųjų asmenų teisės į PVM atskaitą realizavimu, taip pat pateiktos
reikšmingos teisės aiškinimo taisyklės, tiesiogiai susijusios su Lietuvos
Respublikos nacionalinės teisės aktų nuostatų taikymu.
Pagal bendrą nacionalinėje teisėje įtvirtintą taisyklę, teisę į PVM atskaitą
turi tik PVM mokėtojai (PVM įstatymo 57 str. 1 d.). Vadovaujantis to paties
įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, laikydamasis šiame teisės akte nustatytų sąlygų
ir apribojimų, PVM mokėtojas turi teisę prekių ir (arba) paslaugų, įsigytų
ir (arba) importuotų iki jo įregistravimo PVM mokėtoju dienos, pirkimo
ir (arba) importo PVM įtraukti į PVM atskaitą, jeigu jos bus naudojamos to
PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai (PVM
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apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, arba prekių
tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui už šalies teritorijos ribų). Tačiau jokia
nacionalinės teisės nuostata eksplicitiškai nenumatė galimybės PVM mokėtojui
pasinaudoti teise į sumokėto PVM atskaitą už prekes (paslaugas), kurios
buvo įsigytos ir panaudotos minėtai veiklai iki apmokestinamojo asmens
įsiregistravimo PVM mokėtoju.
Pateikdamas savo vertinimą šiuo klausimu, Teisingumo Teismas
pripažino, kad apmokestinamojo asmens registravimasis PVM mokėtoju
Europos Sąjungos teisėje nėra laikomas veiksmu, dėl kurio atsiranda teisė
į šio mokesčio atskaitą. Registravimasis PVM mokėtoju – tai tik formalus
reikalavimas kontrolės tikslais. PVM apmokestinamam asmeniui negali būti
kliudoma įgyvendinti savo teisės į atskaitą dėl to, kad jis neįsiregistravo PVM
mokėtoju prieš pradėdamas naudoti įsigytas prekes savo apmokestinamojoje
veikloje. Vis dėlto Teisingumo Teismas taip pat pripažino, jog ši
apmokestinamojo asmens teisė nėra absoliuti ir, be kita ko, gali būti ribojama,
jei jis per protingą laiką neįvykdo pareigos (kai registracija neprivaloma –
nepasinaudoja teise) registruotis PVM mokėtoju (pranešti apie vykdomą
apmokestinamą veiklą).
Šis prejudicinis sprendimas reikšmingas ir tuo aspektu, jog Teisingumo
Teismas Mokestinių ginčų komisiją pripažino „teismu“ EB sutarties 234
straipsnio (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 str.) prasme,
akcentuodamas šios institucijos nepriklausomumą sprendžiant mokestinius
ginčus bei atitiktį kitiems Teisingumo Teismo praktikoje apibrėžtiems „teismo“
požymiams (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 1997 m. rugsėjo 17 d.
sprendimo byloje Dorsch Consult (C-54/96) 23 punktą ir jame nurodytą šio
teismo praktiką).
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje ginčas tarp Nidera ir centrinio mokesčių
administratoriaus kilo dėl teisės į PVM, sumokėto Lietuvoje įsigijus prekių,
kurios išgabentos į trečiąsias valstybes, atskaitą, nors šių ūkinių operacijų
momentu Nidera nebuvo įregistruota PVM mokėtoja Lietuvoje. Nustatyta,
jog Nidera nuo 2008 m. vasario iki gegužės mėnesio Lietuvoje iš žemės ūkio
produktų tiekėjų įsigijo kviečių (tiekėjai sąskaitose faktūrose nurodė PVM,
kurį pirkėjas (Nidera) sumokėjo), kuriuos išgabeno į trečiąsias valstybes,
taikydama PVM įstatymo 49 straipsnyje nustatytą 0 procentų tarifą. Tų pačių
metų rugpjūčio 12 d. Nidera įsiregistravo PVM mokėtoja Lietuvoje ir PVM
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deklaracijoje deklaravo minėtą pirkimo PVM bei paprašė grąžinti šią sumą
iš valstybės biudžeto, t. y. šitaip ji prašė leisti pasinaudoti teise į PVM atskaitą
už iki įregistravimo PVM mokėtoja Lietuvoje įsigytas ir į trečiąsias valstybes
išgabentas prekes. Vietos ir centriniam mokesčių administratoriams atsisakius
tenkinti pastarąjį prašymą, Nidera kreipėsi į Komisiją, kuri nusprendė
Teisingumo Teismui pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.
Komisija iš esmės siekė sužinoti, ar Direktyva 2006/112 turi būti
aiškinama taip, jog ja draudžiama, kad PVM apmokestinamas asmuo, kuris
tenkina esmines sąlygas atskaityti šį mokestį remiantis šios direktyvos
nuostatomis, netektų galimybės įgyvendinti teisės į atskaitą dėl nacionalinės
teisės akto, kuriuo draudžiama atskaityti perkant prekes sumokėtą PVM, nes
šis apmokestinamas asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš naudodamas
šias prekes savo apmokestinamojoje veikloje.
Prieš atsakydamas į šį klausimą, Teisingumo Teismas pirmiausia
sprendė dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priimtinumo, nes Lietuvos
Vyriausybė šiame teisme kėlė abejonę dėl Komisijos, kaip teismo, turinčio teisę
kreiptis į Europos Sąjungos teismines institucijas, statuso, remdamasi tuo, kad
ši institucija nėra nepriklausoma. Šiuo klausimu, analizuodamas nacionalines
teisės normas, Teisingumo Teismas pripažino, kad Komisijai yra užtikrinamas
būtinas nepriklausomumas, kad ji būtų laikoma „teismu“ pagal EB sutarties
234 straipsnį. Be to, ši institucija atitinka ir kitus pripažinimo kriterijus –
institucija įsteigta pagal įstatymą, yra nuolat veikianti, jos jurisdikcija yra
privaloma, procesas šioje institucijoje pagrįstas rungimosi principu, ji taiko
teisės normas ir yra nepriklausoma.
Pasisakydamas dėl prejudicinio klausimo esmės, Teisingumo Teismas
pirmiausia pabrėžė, kad teisę į PVM atskaitą valstybės narės gali riboti
tik Direktyvoje 2006/112 aiškiai numatytais atvejais. Be to, atvirkštinio
apmokestinimo srityje pagrindiniu PVM neutralumo principu reikalaujama,
kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą, jeigu esminiai reikalavimai
yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių formalių
reikalavimų. Kai mokesčių administratorius turi reikiamą informaciją
nustatyti, kad apmokestinamasis asmuo, kaip aptariamų prekių ar paslaugų
gavėjas, turėjo sumokėti PVM, draudžiama, kiek tai susiję su šio asmens teise
atskaityti šį mokestį, nustatyti papildomų sąlygų, galinčių naudojimąsi šia teise
padaryti neįmanomą.
Iš Direktyvos 2006/112 168 straipsnio a punkto matyti, jog
apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti mokėtiną ar sumokėtą
PVM toje valstybėje narėje už prekių ar paslaugų, naudojamų savo
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apmokestinamojoje veikloje, tiekimą ar teikimą, kurį jam atliko ar turi atlikti
kitas apmokestinamasis asmuo. Kadangi Nidera išgabeno visą Lietuvoje įsigytą
kviečių kiekį į trečiąsias valstybes taikydama 0 procentų PVM tarifą, kaip
numatyta taikytinoje nacionalinėje teisėje, ji, pasak Teisingumo Teismo, turėjo
teisę į atskaitą, įtvirtintą Direktyvos 2006/112 168 straipsnio a punkte, kiek ji
susijusi su už šias prekes Lietuvoje sumokėtu PVM.
Pagal Direktyvos 2006/112 178 straipsnio a punktą, tam, kad
apmokestinamasis asmuo galėtų įgyvendinti šios direktyvos 168 straipsnio a
punkte įtvirtintą teisę į atskaitą, kiek ji susijusi su prekių tiekimu ir paslaugų
teikimu, jis turi tenkinti vienintelę formalią sąlygą – apmokestinamasis
asmuo privalo turėti pagal šios direktyvos 220–236 straipsnius ir 238–240
straipsnius išrašytą sąskaitą faktūrą. Žinoma, kaip pabrėžė Teisingumo
Teismas, apmokestinamieji asmenys taip pat privalo pranešti, kada jų veikla
prasideda, pasikeičia ar baigiasi, remdamiesi šiuo tikslu valstybių narių
priimtomis priemonėmis (tai įtvirtinta Direktyvos 2006/112 213 str.), tačiau
tuo atveju, kai nepateikiamas toks pranešimas, šia nuostata valstybėms narėms
neleidžiama perkelti teisės į atskaitą įgyvendinimo iki to momento, kada realiai
pradedami vykdyti apmokestinamieji sandoriai, ar atimti iš apmokestinamojo
asmens galimybę šią teisę įgyvendinti. Todėl Direktyvos 2006/112 214
straipsnyje numatyta registracija, kaip ir šios direktyvos 213 straipsnyje
nustatytos pareigos, yra ne veiksmas, dėl kurio atsiranda teisė į atskaitą,
įgyjama atsiradus prievolei apskaičiuoti atskaitytiną mokestį, o tik formalus
reikalavimas kontrolės tikslais. Atsižvelgiant į tai, PVM apmokestinamam
asmeniui negali būti kliudoma įgyvendinti savo teisės į atskaitą dėl to, kad jis
neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš pradėdamas naudoti įsigytas prekes savo
apmokestinamojoje veikloje.
Vis dėlto Teisingumo Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad jeigu
teisei į PVM atskaitą nebūtų taikomi jokie apribojimai laiko požiūriu, nebūtų
galima užtikrinti visiško teisinio saugumo, o pareiga apmokestinamajam
asmeniui įsiregistruoti PVM mokėtoju galėtų netekti prasmės, jei valstybės
narės neturėtų teisės nustatyti protingo termino šiuo tikslu. Vertindamas
pagrindinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, jog Nidera, nors ir
neturėdama pareigos registruotis PVM mokėtoju, tačiau siekdama įgyvendinti
savo teisę į aptariamo mokesčio atskaitą turėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju,
o tai ji padarė per mažiau nei šešis mėnesius po to, kai įvykdė sandorius, dėl
kurių atsirado ši teisė, Teisingumo Teismas pripažino, jog Nidera įsiregistravo
per protingą terminą.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės
vertės mokesčio bendros sistemos turi būti aiškinama taip, jog ja draudžiama,
kad pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas asmuo, kuris tenkina
esmines sąlygas atskaityti šį mokestį remiantis šios direktyvos nuostatomis ir
įsiregistruoja PVM mokėtoju per protingą terminą nuo sandorių, suteikiančių
teisę į PVM atskaitą, įvykdymo, netektų galimybės įgyvendinti teisės į atskaitą
dėl nacionalinės teisės akto, kuriuo draudžiama atskaityti perkant prekes
sumokėtą PVM, kadangi šis apmokestinamasis asmuo neįsiregistravo PVM
mokėtoju prieš naudodamas šias prekes savo apmokestinamojoje veikloje.

3.2. 2010 m. lapkričio 9 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
sujungtose bylose Volker und Markus Schecke GbR ir Hartmut Eifert prieš
Land Hessen (C-92/09 ir C-93/09)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. lapkričio 9 d. priėmė
prejudicinį sprendimą sujungtose bylose Volker und Markus Schecke GbR ir
Hartmut Eifert prieš Land Hessen (C-92/09 ir C-93/09). Teisingumo Teismas šį
sprendimą priėmė, išnagrinėjęs Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau – ir
Vokietija) teismo pateiktą prašymą, susijusį, pirma, su 2005 m. birželio 21 d.
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos
finansavimo (OL L 209, p. 1) su pakeitimais, padarytais 2007 m. lapkričio
26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1437/2007 (OL L 322, p. 1, toliau – ir
Reglamentas Nr. 1290/2005), 42 straipsnio 8b punkto ir 44a straipsnio
galiojimu bei, antra, su 2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
259/2008, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento Nr. 1290/2005 nuostatų dėl
informacijos apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus skelbimo taikymo
taisyklės (OL L 76, p. 28), ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant
viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus,
saugojimo ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/58/EB (OL L 105, p. 54)
galiojimu. Be kita ko, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
prašė, nepripažinus minėtų Sąjungos teisės aktų negaliojančiais, išaiškinti 1995
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m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
(OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) 7
straipsnį, 18 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką ir 20 straipsnį.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 44a straipsnyje numatyta, kad valstybės
narės turi užtikrinti, jog kiekvienais metais būtų ex-post skelbiamas Europos
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjų sąrašas ir kiekvieno gavėjo iš kiekvieno
fondo gauta lėšų suma. Reglamento Nr. 259/2008 1 straipsnio 1 dalyje
sukonkretinamas Reglamento Nr. 1290/2005 44a straipsnyje numatyto
skelbimo turinys nurodant, kad jame pateikiama ši informacija: vardas ir
pavardė, jei paramos gavėjas yra fizinis asmuo, visas įregistruotas juridinis
pavadinimas, jei paramos gavėjas yra juridinis asmuo, savivaldybė, kuriai
paramos gavėjas priklauso arba kurioje yra registruotas, ir, jei yra, pašto kodas
arba ta jo dalis, kuri nurodo savivaldybę, išmokų suma ir kiti duomenys. To
paties reglamento 2 straipsnyje numatyta, kad informacija skelbiama vienoje
bendroje valstybės narės internetinėje svetainėje ir prieinama naudojantis
paieškos priemone. Apžvelgiamoje byloje Teisingumo Teismas sprendė, ar
tokių duomenų skelbimą numatančių ir jo tvarką nustatančių Bendrijos teisės
aktų galiojimas nepažeidžia asmens duomenų apsaugos teisės. Teisingumo
Teismas pripažino, kad su asmenvardžiais susietų duomenų apie atitinkamus
gavėjus ir tikslias jų gautas sumas paskelbimas internete, dėl ko šie duomenys
tampa prieinami tretiesiems asmenims, yra teisės į privatų gyvenimą,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje pavartota
prasme, apribojimas. Teismas pažymėjo, kad iš Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatų, kurių galiojimas ginčijamas, kylanti paskelbimo pareiga neviršija
proporcingumo principu nustatytų ribų, kalbant apie paramą gaunančius
juridinius asmenis. Tačiau pareiga paskelbti fizinio asmens, kuriam suteikta
parama, vardą ir pavardę bei tikslią suteiktos paramos sumą yra neproporcinga
priemonė siekiamam skaidrumo tikslui.
Apžvelgiamoje byloje suformuotų nuostatų aiškinimas aktualus
taikant Lietuvos Respublikos teisės aktus, užtikrinančius asmens duomenų
apsaugos reikalavimus. Pažymėtina, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos informaciniame portale NMA Portal yra viešai
pateikiama informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, pretenduojančius
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gauti paramą, bei paramos gavėjus pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros
administruojamas paramos priemones žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bei
žuvininkystei, taip pat pateikiama informacija apie išmokėtą paramą.
Pareiškėjų bei paramos gavėjų paiešką galima atlikti pagal programinį
dokumentą, paramos sumą ir kitus parametrus, arba pasirinkus paiešką pagal
vieną pareiškėją (paramos gavėją) – šiuo atveju galima gauti informaciją apie
visas konkretaus pareiškėjo (paramos gavėjo) pateiktas paraiškas.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Ieškovai pagrindinėse bylose yra Heseno žemėje įsteigta ūkinė bendrija
(byla C-92/09) ir šios žemės teritorijoje gyvenantis ūkininkas (byla C-93/09),
kurie verčiasi žemės ūkiu. Vietos kompetentingai institucijai jie pateikė
prašymus skirti lėšų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) už 2008 finansinius metus
ir šie prašymai buvo patenkinti. Federalinės žemės ūkio ir mitybos tarnybos
(Bundesanstalt) interneto svetainėje viešai skelbiami EŽŪGF ir EŽŪFKP
paramos gavėjų vardai, gyvenamoji arba įsteigimo vieta su pašto kodu ir
gautos metinės išmokos dydis. Svetainėje įdiegta paieškos funkcija. Ieškovai
pagrindinėse bylose paprašė uždrausti skelbti duomenis apie juos. Jie teigė,
kad iš EŽŪGF ir EŽŪFKP gautų sumų paskelbimo nepateisina svarbesnis
viešasis interesas. Be to, Europos socialiniams fondams taikomomis taisyklėmis
nereikalaujama, kad gavėjai būtų nurodyti vardais. Šį ginčą nagrinėjęs
Vokietijos teismas nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą
su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.
Pirmuoju klausimu ir antrojo klausimo pirma dalimi prašymą priimti
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašė Teisingumo Teismo įvertinti,
pirma, Reglamento Nr. 1290/2005 44a straipsnio bei Reglamento Nr. 259/2008,
kuriuo nustatyta šiame 44a straipsnyje įtvirtintos paskelbimo pareigos
įgyvendinimo tvarka, ir, antra, Reglamento Nr. 1290/2005 42 straipsnio 8b
punkto, kuris yra Reglamento Nr. 259/2008 priėmimo teisinis pagrindas,
galiojimą.
Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijoje (toliau – ir Chartija) įtvirtinta teisė į asmens duomenų apsaugą nėra
absoliuti ir turi būti vertinama atsižvelgiant į jos socialinį tikslą. Chartijos 8
straipsnio 2 dalimi leidžiama tvarkyti asmens duomenis, jei įvykdytos tam
tikros sąlygos. Šioje nuostatoje nurodyta, kad asmens duomenys „turi būti
tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam
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asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais“. Be to,
Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė apriboti naudojimąsi
teisėmis, kaip antai įtvirtintomis šios Chartijos 7 ir 8 straipsniuose, jei šie
apribojimai numatyti įstatymo, nekeičia minėtų teisių ir laisvių esmės ir,
remiantis proporcingumo principu, yra būtini bei tikrai atitinka Sąjungos
pripažintus bendruosius interesus arba reikalingi kitų teisėms ir laisvėms
apsaugoti. Galiausiai iš Chartijos 52 straipsnio 3 dalies matyti, kad joje
nurodytų teisių, atitinkančių Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau – ir
EŽTK) garantuojamas teises, esmė ir taikymo sritis yra tokia, kaip nustatyta
toje Konvencijoje. Įvertinęs aptartas nuostatas, Teismas pažymėjo, kad
Chartijos 7 ir 8 straipsniais pripažinta teisė į privataus gyvenimo gerbimą,
tvarkant asmens duomenis, siejama su visa informacija apie fizinį asmenį,
kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, o teisei į asmens duomenų
apsaugą galimi taikyti apribojimai atitinka leidžiamus pagal EŽTK 8 straipsnį.
Pasisakydamas dėl Reglamento Nr. 1290/2005 44a straipsnio ir
Reglamento Nr. 259/2008 galiojimo, Teisingumo Teismas pirmiausia
priminė, kad pagal Reglamento Nr. 1290/2005 44a straipsnį ir šį straipsnį
įgyvendinančio Reglamento Nr. 259/2008 reikalavimus skelbiamoje
informacijoje visų EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų, tarp kurių yra ir
fizinių, ir juridinių asmenų, tapatybė įvardyta nurodant jų vardus. Tačiau
taip įvardijamas juridinis asmuo gali remtis Chartijos 7 ir 8 straipsniuose
numatyta apsauga tik jei iš jo oficialaus pavadinimo galima nustatyti vieno ar
kelių fizinių asmenų tapatybę. Būtent toks yra ieškovo pagrindinėje byloje –
ūkinės bendrijos – nagrinėjamas atvejis. Šios bendrijos oficialiame pavadinime
tiesiogiai įvardyta jos narių, fizinių asmenų, tapatybė.
Teisingumo Teismas, vertindamas, ar nustatytas teisinis reguliavimas
riboja tų EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų, kurie yra nustatytos arba
galimos nustatyti tapatybės fiziniai asmenys, teises, kurios jiems pripažįstamos
Chartijos 7 ir 8 straipsniais, pažymėjo, kad atitinkamų gavėjų iš EŽŪGF ir
EŽŪFKP gaunamos sumos neretai sudaro didžiąją jų pajamų dalį. Taigi su
asmenvardžiais susietų duomenų apie atitinkamus gavėjus ir tikslias jų gautas
sumas paskelbimas internete, dėl ko šie duomenys tampa prieinami tretiesiems
asmenims, yra teisės į privatų gyvenimą, Chartijos 7 straipsnyje pavartota
prasme, apribojimas.
Spręsdamas dėl Chartijos 7 ir 8 straipsniais pripažįstamų teisių apribojimo
pateisinimo, Teisingumo Teismas nurodė, kad Chartijos 52 straipsnio 1
dalimi pripažįstama galimybė apriboti naudojimąsi jos 7 ir 8 straipsniuose
įtvirtintomis teisėmis, jei šie apribojimai numatyti įstatymo, nekeičia šių teisių
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ir laisvių esmės ir, remiantis proporcingumo principu, yra būtini bei tikrai
atitinka Sąjungos pripažintus bendruosius interesus arba reikalingi kitų teisėms
ir laisvėms apsaugoti. Proporcingumo principu, kuris yra vienas iš bendrųjų
Bendrijos teisės principų, reikalaujama, kad Sąjungos aktu įgyvendintos
priemonės būtų tinkamos įvykdyti siekiamą tikslą ir neviršytų to, kas būtina
jam pasiekti. Atsižvelgus į tai, tikrinta, ar Europos Sąjungos Taryba ir Komisija
nustatė subalansuotą santykį tarp, viena vertus, Sąjungos intereso užtikrinti
jos atliekamų veiksmų skaidrumą bei optimalų viešųjų fondų lėšų naudojimą
ir, kita vertus, apribojimo, kylančio atitinkamų gavėjų teisei į jų privataus
gyvenimo gerbimą apskritai bei konkrečiai jų asmens duomenų apsaugai.
Kalbant apie fizinius asmenis EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjus,
pažymėta, kad nors demokratinėje visuomenėje mokesčių mokėtojai iš tikrųjų
turi teisę būti informuoti apie viešųjų fondų lėšų panaudojimą, tai nepaneigia,
kad subalansuoto santykio tarp įvairių nagrinėjamų interesų nustatymas
reikalauja iš atitinkamų institucijų, prieš priimant skundžiamas nuostatas,
patikrinti, ar valstybės narės atliekamas su asmenvardžiais susietų duomenų
apie visus atitinkamus gavėjus ir tikslias kiekvieno jų iš EŽŪGF ir EŽŪFKP
gautas sumas paskelbimas viename laisvai prieinamame interneto tinklalapyje
(nesvarbu, kokia paramos trukmė, jos mokėjimo dažnis, rūšis ir dydis),
neviršija to, kas būtina įgyvendinant siekiamus teisėtus tikslus ir paisant visų
pirma grėsmės, kuri tokiu paskelbimu keliama Chartijos 7 ir 8 straipsniuose
įtvirtintoms teisėms. Teisingumo Teismo vertinimu, neatrodo, kad institucijos
būtų nustačiusios subalansuotą santykį tarp Reglamento Nr. 1290/2005
44a straipsnio bei Reglamento Nr. 259/2008 tikslų ir fiziniams asmenims
Chartijos 7 ir 8 straipsniais pripažintų teisių. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad
automatiškai teikti pirmenybę skaidrumo tikslui, palyginti su teise į asmens
duomenų apsaugą, negalima, net jei tai susiję su svarbiais ekonominiais
interesais. Kadangi nuo asmens duomenų apsaugos nukrypstančios nuostatos
ir jos apribojimai turi griežtai atitikti būtinumo sąlygą ir galima įsivaizduoti
mažiau minėtą fizinių asmenų pagrindinę teisę apribojančias, tačiau
leidžiančias veiksmingai pasiekti Sąjungos teisės aktų tikslus priemones,
konstatuota, kad Taryba ir Komisija, nustačiusios reikalavimą paskelbti visų
EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų asmenvardžius ir tikslias jų gautas sumas,
viršijo proporcingumo principu nustatytas ribas.
Galiausiai dėl EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą gaunančių juridinių asmenų,
kiek jie gali remtis Chartijos 7 ir 8 straipsniuose įtvirtintomis teisėmis,
nuspręsta, kad iš Sąjungos teisės aktų nuostatų, kurių galiojimas ginčijamas,
kylanti paskelbimo pareiga neviršija proporcingumo principu nustatytų ribų.
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Teisės į asmens duomenų apsaugą apribojimas skirtingai veikia juridinius
subjektus ir fizinius asmenis. Juridiniams asmenims taikoma pareiga paskelbti
daug išsamesnius duomenis. Be to, kompetentingų nacionalinių institucijų
pareiga prieš paskelbiant atitinkamus duomenis kiekvieno EŽŪGF ir EŽŪFKP
paramą gaunančio juridinio asmens atveju išnagrinėti, ar iš jo pavadinimo
galima nustatyti fizinius asmenis, būtų šioms institucijoms nepamatuota
administracinė našta.
Remdamasis paminėtais argumentais, Teisingumo Teismas pripažino,
kad Reglamento Nr. 1290/2005 42 straipsnio 8b punktas ir 44a straipsnis bei
Reglamentas Nr. 259/2008 yra negaliojantys tiek, kiek EŽŪGF ir EŽŪFKP
paramą gaunančių fizinių asmenų atžvilgiu jais nustatomas reikalavimas
paskelbti asmens duomenis, susijusius su kiekvienu paramos gavėju, nedarant
skirtumo pagal tokius reikšmingus kriterijus, kaip antai tokios paramos gavimo
laikotarpis, jos mokėjimo dažnis, rūšis ar dydis.
Teisingumo Teismas, pasinaudojęs pagal analogiją taikoma SESV 264
straipsnio antroje pastraipoje numatyta diskrecija kiekvienu konkrečiu atveju
nurodyti, kurie atitinkamo akto padariniai laikytini galutiniais, nusprendė,
jog atsižvelgiant į didelį paskelbimų, įvykdytų preziumuojant, jog teisės aktai
galioja, skaičių valstybėse narėse, minėtų nuostatų negaliojimas neleidžia
kvestionuoti padarinių, atsiradusių minėtų nuostatų pagrindu nacionalinėms
institucijoms paskelbus EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų sąrašus iki šio
teismo sprendimo paskelbimo.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija)
anksčiau aptartais klausimais nusprendė:
1. 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl
bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo su pakeitimais, padarytais 2007
m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1437/2007, 42 straipsnio 8b
punktas ir 44a straipsnis bei 2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 259/2008, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento Nr. 1290/2005 nuostatų
dėl informacijos apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus skelbimo taikymo
taisyklės, yra negaliojantys tiek, kiek EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą gaunančių
fizinių asmenų atžvilgiu jais nustatomas reikalavimas paskelbti asmens
duomenis, susijusius su kiekvienu paramos gavėju, nedarant skirtumo pagal
tokius reikšmingus kriterijus, kaip antai tokios paramos gavimo laikotarpis, jos
mokėjimo dažnis, rūšis ar dydis.
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2. Rezoliucinės dalies 1 punkte minėtų nuostatų negaliojimas neleidžia
kvestionuoti padarinių, atsiradusių minėtų nuostatų pagrindu nacionalinėms
institucijoms paskelbus EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų sąrašus iki šio
teismo sprendimo paskelbimo.

3.3. 2010 m. gruodžio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje
Bogusław Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (C-438/09)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1977 m. gegužės
17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EB dėl valstybių narių apyvartos
mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema:
vienodas vertinimo pagrindas (toliau – ir Šeštoji direktyva) 17 straipsnio 2 ir 6
dalių bei 18 ir 22 straipsnių aiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas sprendžiant
ginčą tarp B. J. Dankowski ir Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Lodzės
mokesčių inspekcijos viršininkas) dėl teisės į PVM atskaitą apribojimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Sąjungos bei nacionalinės teisės nuostatose numatyta
apmokestinamojo asmens teisė į PVM atskaitą yra sudėtinė PVM sistemos
(mechanizmo) dalis ir iš principo negali būti ribojama (šiuo klausimu žr.
Teisingumo Teismo 2002 m. sausio 8 d. sprendimo byloje Metropol ir Stadler
(C-409/99) 42 p.; 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Kretztechnik
(C‑465/03) 33 p.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio
27 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje byloje Nr. A1–355/2004).
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau plėtojo
savo praktiką šioje srityje, spręsdamas klausimą dėl Lenkijos Respublikos
nacionalinėje teisėje įtvirtinto ribojimo atskaityti ankstesnėje apyvartos
grandinėje sumokėtą PVM vien tuo pagrindu, kai paslaugos teikėjas nebuvo
įvykdęs jam tenkančios prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju, nors visi kiti
reikalavimai ir sąlygos, kiek tai susiję su paslaugos įgijėju (pirkėju), pastarajai
atskaitai realizuoti buvo tenkinami.
Teisingumo Teismas savo praktikoje jau buvo konstatavęs, kad
apmokestinamųjų asmenų pareigos pranešti, kada jų veikla prasideda,
pasikeičia ar baigiasi, neįvykdymas valstybėms narėms paprastai neleidžia
perkelti teisės į atskaitą įgyvendinimo iki to momento, kada realiai pradedami
vykdyti apmokestinamieji sandoriai, ar atimti iš apmokestinamojo asmens
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galimybę šią teisę įgyvendinti (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2000 m.
kovo 21 d. sprendimo sujungtose bylose Gabalfrisa ir kt. (C-110/98–C-147/98)
51 p.; 2010 m. spalio 21 d. sprendimo byloje Nidera Handelscompagnie
(C-385/09) 48 p.). Plėtodamas šias taisykles, apžvelgiamame sprendime
Teisingumo Teismas pripažino, kad pastarosios apmokestinamojo asmens
pareigos nevykdymas ne tik nepaneigia jo teisės į PVM atskaitą, bet ir savaime
negali šios teisės atimti iš kito apmokestinamojo asmens, t. y. pastarasis
apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti PVM, sumokėtą nuo kito
apmokestinamojo asmens, kuris nėra registruotas kaip PVM mokėtojas,
suteiktų paslaugų, kai jų teikimo sąskaitose faktūrose yra nurodyti visi
reikalaujami duomenys, ypač duomenys, reikalingi identifikuoti tas sąskaitas
išrašiusį asmenį ir suteiktų paslaugų pobūdį.
Šis Teisingumo Teismo pateiktas aiškinimas yra aktualus ir Lietuvos
teismams, mokestinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėjančioms institucijoms
bei mokesčių administratoriams, taikant Europos Sąjungos ir nacionalinę teisę,
sprendžiant teisės į PVM atskaitą įgyvendinimo klausimus.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo sprendžiamas ginčas tarp B. J. Dankowski ir
mokesčių administratoriaus dėl teisės į PVM atskaitą apribojimo. Nustatyta, jog
minėtas asmuo įsigijo keletą komercinių apmokestinamų paslaugų iš įmonės,
kuri neįvykdė jai tenkančios pareigos registruotis PVM registre ir neapskaitė
šio mokesčio, nors ir išrašė sąskaitas faktūras, patvirtinančias jos suteiktas
paslaugas, kuriose buvo išskirtas mokėtinas PVM. Ginčui pasiekus kasacinės
instancijos teismą, pastarasis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis
į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Nacionalinis
teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar pagrindinės bylos aplinkybėmis ir
atsižvelgiant į Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 1 dalies a punktą ir 22 straipsnio
3 dalies b punktą, apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti PVM, sumokėtą
nuo kito apmokestinamojo asmens, kuris nėra registruotas kaip PVM mokėtojas,
suteiktų paslaugų, o jei taip, ar ši direktyva draudžia nacionalinės teisės nuostatą,
kuri neleidžia atskaityti mokesčio, jei paslaugas suteikė toks asmuo.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia atkreipė dėmesį į tai,
jog pagrindinėje byloje paslaugas suteikė apyvartos grandinėje aukščiau
esantis subjektas, o ieškovas jas naudojo žemesnėje grandinės dalyje savo
apmokestinamiems sandoriams, dėl ko yra tenkinamos materialinės teisės
į aptariamo mokesčio atskaitą atsiradimo sąlygos, nurodytos Šeštosios
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direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje.
Kalbėdamas apie teisės į PVM atskaitą įgyvendinimo tvarką, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 1 dalies a punkte
numatyta, jog apmokestinamasis asmuo turi turėti pagal 22 straipsnio 3 dalį
išrašytą sąskaitą faktūrą. Šios nuostatos b punkte minimi duomenys, kurie
turi būti nurodyti PVM tikslais išrašant sąskaitas faktūras pagal Šeštosios
direktyvos 22 straipsnio 3 dalies a punktą (šiame punkte numatoma, kad
kiekvienas apmokestinamasis asmuo turi išrašyti sąskaitą faktūrą dėl kiekvieno
paslaugų teikimo kitam apmokestinamajam asmeniui atvejo). Ginčo sąskaitose
faktūrose pagrindinėje byloje buvo nurodytas paslaugų teikėjo identifikacinis
mokestinis numeris, kurį Lenkijos mokesčių institucijos ūkio subjektams
suteikia ex officio, neatsižvelgdamos į tai, ar jie padavė registravimo paraišką.
Vis dėlto paslaugų teikėjas formaliai nebuvo įsiregistravęs PVM mokėtoju.
Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad kiekvienas
apmokestinamasis asmuo turi deklaruoti, kada jis pradeda apmokestinamą
veiklą, tačiau, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, nepaisant tokio
registravimo, turinčio užtikrinti sklandų PVM sistemos veikimą, svarbos,
tai, kad apmokestinamasis asmuo neįvykdė šios pareigos, negali iš kito
apmokestinamojo asmens atimti aptariamos teisės į PVM atskaitą. Iš tiesų,
Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 1 dalyje kalbama tik apie apmokestinamųjų
asmenų pareigą pranešti, kada jų veikla prasideda, pasikeičia ar baigiasi,
tačiau ji valstybėms narėms neleidžia perkelti teisės į atskaitą įgyvendinimo
tuo atveju, jei nepateikiamas toks pranešimas, iki to momento, kada realiai
pradedami vykdyti apmokestinamieji sandoriai, ar atimti iš apmokestinamojo
asmens galimybę šią teisę įgyvendinti. Kadangi mokesčių administratorius turi
reikiamą informaciją nustatyti, kad apmokestinamasis asmuo, kaip subjektas,
kuriam teikiamos komercinės paslaugos, turi sumokėti PVM, šio asmens teisės
atskaityti pirkimo mokestį atžvilgiu jis negali nustatyti papildomų sąlygų,
galinčių naudojimąsi šia teise padaryti neįmanomą. Pasak Teisingumo Teismo,
tai, kad paslaugų teikėjas galbūt neįvykdė Šeštosios direktyvos 22 straipsnio
1 dalyje numatytos pareigos, negali iš paslaugų gavėjo atimti teisės į atskaitą,
kuria jis naudojasi pagal šios direktyvos 17 straipsnio 2 dalį.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EB dėl
valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės
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vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos
2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB, 18 straipsnio 1 dalies
a punktas ir 22 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad
apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti pridėtinės vertės mokestį,
sumokėtą nuo kito apmokestinamojo asmens, kuris nėra registruotas kaip šio
mokesčio mokėtojas, suteiktų paslaugų, kai jų teikimo sąskaitose faktūrose
yra nurodyti visi šios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies b punkte reikalaujami
duomenys, ypač duomenys, reikalingi identifikuoti tas sąskaitas išrašiusį
asmenį ir suteiktų paslaugų pobūdį.

3.4. 2010 m. gruodžio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs prieš
Weald Leasing Ltd (C-103/09)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl „piktnaudžiavimo“
sąvokos pagal Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. sprendimą byloje
Halifax ir kt. (C‑255/02), 2008 m. vasario 21 d. sprendimą byloje Part Service
(C‑425/06) ir 2008 m. gegužės 22 d. sprendimą byloje Ampliscientifica ir
Amplifin (C‑162/07) išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant bylą tarp
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ir Weald Leasing Ltd
(toliau – Weald Leasing) dėl PVM, kuriuo ši bendrovė buvo apmokestinta už
tam tikrus jos atliktus nuomos sandorius.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau
plėtojo savo praktiką, apibrėžiant piktnaudžiavimą teise PVM srityje. Šiuo
klausimu primintina, kad šis teismas jau yra nusprendęs, jog PVM srityje
galima konstatuoti, jog yra piktnaudžiaujama teise tik jei kartu tenkinamos
dvi sąlygos: (pirma) atitinkamais sandoriais, nepaisant formalaus atitinkamų
Šeštosios direktyvos nuostatų ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių
nacionalinės teisės aktų taikymo, įgyjamas mokestinis pranašumas, kurio
suteikimas prieštarautų šiomis nuostatomis siekiamam tikslui, ir (antra)
objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių
pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą (žr. minėtų sprendimų byloje
Halifax ir kt. 74 ir 75 p., Part Service 42 p.).
Šioje byloje minėto piktnaudžiavimo teise aspektu buvo vertinama
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faktinė situacija, kai įmonių grupei priklausančios įmonės per trečiąją
bendrovę nuomavosi tai pačiai įmonių grupei priklausančios įmonės
nuosavybės teise valdomą turtą, taip siekiant išdėstyti PVM mokėjimą, kurį
joms būtų tekę sumokėti iš karto, jei turtas būtų įsigytas. Teisingumo Teismas
pripažino, kad minėtu atveju įgytas mokestinis pranašumas pats savaime
nebuvo mokestinis pranašumas, kurio įgijimas prieštarauja atitinkamomis
Šeštosios direktyvos ir ją įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų nuostatomis
siekiamam tikslui, jei su šiais sandoriais susijusios sutarties nuostatos, o būtent
– nustatyta nuompinigių suma, atitinka minimalias įprastas rinkos sąlygas
ir tarpinės trečiosios bendrovės dalyvavimas šiuose sandoriuose netrukdo
taikyti minėtas nuostatas. Iš tiesų, negalima kaltinti apmokestinamojo asmens,
pasirinkusio nuomos sandorį, dėl kurio jis įgyja pranašumą, kurį sudaro
jo mokestinės skolos mokėjimo išdėstymas etapais, užuot sudaręs pirkimo
sandorį, dėl kurio jis tokio pranašumo neįgyja, jei su šiuo nuomos sandoriu
susijęs PVM yra tinkamai ir visiškai sumokėtas.
Reikšmingas ir sprendime Teisingumo Teismo pateiktas vertinimas, jog
aplinkybė, kad sandoriai nėra būdingi įprastinei komercinei veiklai, neturi
įtakos aptariamo piktnaudžiavimo sudarant šiuos sandorius konstatavimui
– piktnaudžiavimas konstatuojamas remiantis ne komercinės veiklos, kuria
atitinkamų sandorių autorius paprastai užsiima, pobūdžiu, o šių sandorių
objektu, tikslu ir pasekmėmis.
Šiame prejudiciniame sprendime pateiktos teisės aiškinimo ir taikymo
taisyklės gali būti aktualios sprendžiant klausimą dėl atitinkamais PVM
apmokestinamais sandoriais siekiamos mokestinės naudos – tiesiogiai ar
netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus – kaip pagrindo taikyti
Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje numatytą mokesčių
apskaičiavimo taikant turinio prieš formą viršenybės principą.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp mokesčių
administratoriaus ir Weald Leasing dėl PVM, kuriuo ši bendrovė buvo
apmokestinta už tam tikrus jos atliktus nuomos sandorius. Nustatyta, jog
Weald Leasing įsigydavo įrangos, kurią nuomodavo tretiesiems asmenims,
kurie savo ruožtu šią įrangą pernuomodavo susijusių įmonių grupės, kuriai
priklausė ir Weald Leasing, įmonėms. Tokiu būdu pastarosios įmonės išvengė
būtinybės tiesiogiai įsigyti joms reikalingą įrangą ir vienu kartu sumokėti visą
su šiuo pirkimu susijusio neatskaitomo PVM sumą, t. y. šių sandorių tikslas
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– suskaidyti ir išdėstyti etapais šios sumos mokėjimą, siekiant atidėti minėtai
įmonių grupei tenkančių mokesčių mokėjimą (įmonės iš karto mokėjo
neatskaitomą PVM ne nuo visos nusipirktos įrangos kainos, o tik nuo šios
įrangos nuompinigių sumos, išskaidytos per visą nuomos sutarties galiojimo
laikotarpį). Ginčas kilo mokesčių administratoriui pripažinus, kad pagrindinis
minėtų sandorių tikslas buvo įgyti mokestinį pranašumą, t. y. pasiekti, kad
minėtai įmonių grupei tenkančio PVM mokėjimas būtų atidėtas, šiuo tikslu
sudarant aptartas nuomos sutartis.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia
siekė sužinoti, ar aplinkybė, kad įmonė, užuot tiesiogiai nusipirkusi turtą,
naudodamasi pagrindinėje byloje nagrinėjamais šio turto nuomos sandoriais,
įtraukdama tarpinę trečiąją bendrovę, įgyja mokestinį pranašumą, kurio
įgijimas prieštarauja Šeštosios direktyvos nuostatų tikslui, ir ar naudojimasis
šiais sandoriais yra piktnaudžiavimas, jeigu įprastoje komercinėje veikloje
minėta įmonė nevykdo nuomos sandorių.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad Sąjungos
teisės nuostatų taikymo negalima išplėsti tiek, kad jis apimtų ūkio subjektų
piktnaudžiavimą, t. y. sandorius, kurie nėra įprasti komerciniai sandoriai ir
sudaryti dėl vienintelio tikslo – piktnaudžiaujant įgyti Sąjungos teisės numatytą
pranašumą, ir kad šis draudimo piktnaudžiauti teise principas taikomas ir
PVM srityje. Rinkdamasis atleistus nuo mokesčio arba apmokestinamuosius
sandorius, verslininkas gali remtis visais veiksniais, taip pat PVM sistemai
būdingais mokestinio pobūdžio sumetimais, o šiam apmokestinamajam
asmeniui turint galimybę rinktis iš dviejų sandorių, Šeštoji direktyva
nereikalauja iš jo pasirinkti didžiausią PVM sumą lemiančio sandorio.
Atvirkščiai, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti veiklos planą, kuris
sumažintų jam tenkančią mokestinę skolą. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo
Teismas nusprendė, kad PVM srityje galima konstatuoti, jog piktnaudžiaujama
teise tik tuo atveju, jei kartu tenkinamos dvi sąlygos:
– pirma, sandoriais, nepaisant formalaus atitinkamų Šeštosios direktyvos
nuostatų ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės
aktų taikymo, įgyjamas mokestinis pranašumas, kurio suteikimas prieštarautų
šiomis nuostatomis siekiamam tikslui;
– antra, objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad
nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą
(draudimas piktnaudžiauti nebeturi reikšmės, jei sandoriai gali būti
pateisinami kitaip nei paprastu mokesčio pranašumo įgijimu).
Dėl pagrindinės bylos Teisingumo Teismas pripažino, kad esminis
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nuomos sandorių tikslas buvo įgyti mokestinį pranašumą, t. y. su nagrinėjamu
įsigijimu susijusios PVM sumos mokėjimą išdėstyti etapais, taip atidedant
įmonių grupei tenkančius mokesčius. Tačiau pripažinti, kad buvo
piktnaudžiaujama, galima tik tuomet, jei, kaip minėta, nepaisant formalaus
atitinkamose Šeštosios direktyvos ir šią direktyvą įgyvendinančių nacionalinės
teisės aktų nuostatose numatytų sąlygų laikymosi, šis mokestinis pranašumas
prieštarauja šiomis nuostatomis siekiamam tikslui. Šiuo atžvilgiu Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad nuomos sandoriai patenka į Šeštosios direktyvos
taikymo sritį ir kad mokestinis pranašumas, kurį galima įgyti naudojantis
tokiais sandoriais, pats savaime nėra mokestinis pranašumas, kurio įgijimas
prieštarauja šios direktyvos ir ją įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų
nuostatomis siekiamam tikslui. Kaip pabrėžė teisėjų kolegija, negalima kaltinti
apmokestinamojo asmens, pasirinkusio nuomos sandorį, dėl kurio jis įgyja
pranašumą, kurį sudaro jo mokestinės skolos mokėjimo išdėstymas etapais,
užuot sudaręs pirkimo sandorį, dėl kurio jis tokio pranašumo neįgyja, jei su
šiuo nuomos sandoriu susijęs PVM yra tinkamai ir visiškai sumokėtas. Todėl
Teisingumo Teismas nurodė nacionaliniam teismui įvertinti, ar su nuomos
sandoriais susijusios sutarties sąlygos neprieštaravo Šeštosios direktyvos ir
šią direktyvą įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų nuostatoms (taip būtų,
jei būtų susitarta dėl neįprastai mažos nuompinigių sumos, kuri neatitiktų
ekonominės realybės), bei, ar tarpinės trečiosios bendrovės dalyvavimas šiuose
sandoriuose kliudo taikyti šias nuostatas.
Be to, aplinkybė, kad įmonė (apmokestinamasis asmuo), pasinaudojusi
pagrindinėje byloje nagrinėjamais nuomos sandoriais, vykdydama savo įprastą
komercinę veiklą nesudaro nuomos sandorių, išdėstytoms išvadoms neturi
reikšmės. Piktnaudžiavimas konstatuojamas remiantis ne komercinės veiklos,
kuria nagrinėjamų sandorių šalis paprastai užsiima, pobūdžiu, o šių sandorių
objektu, tikslu ir pasekmėmis.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija)
nusprendė:
Įmonės, kuri, užuot tiesiogiai nusipirkusi turtą, naudojosi pagrindinėje
byloje nagrinėjamais šio turto nuomos sandoriais, įgytas mokestinis
pranašumas nėra mokestinis pranašumas, kurio įgijimas prieštarauja
atitinkamų 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/
EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra
pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies
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pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB, ir šią direktyvą
įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų nuostatų tikslui, jei su šiais sandoriais
susijusios sutarties nuostatos, o būtent – nustatyta nuompinigių suma, atitinka
minimalias įprastas rinkos sąlygas ir tarpinės trečiosios bendrovės dalyvavimas
šiuose sandoriuose netrukdo taikyti minėtas nuostatas – tai turi įvertinti
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Aplinkybė, kad ši
įmonė, vykdydama savo įprastą komercinę veiklą, nesudaro nuomos sandorių,
šiuo atžvilgiu neturi reikšmės.

3.5. 2010 m. gruodžio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje Ilonka
Sayn‑Wittgenstein prieš Landeshauptmann von Wien (C‑208/09)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. gruodžio 22 d. priėmė
prejudicinį sprendimą byloje Ilonka Sayn‑Wittgenstein prieš Landeshauptmann
von Wien. Teisingumo Teismas šį sprendimą priėmė, išnagrinėjęs Austrijos
teismo pateiktą prašymą išaiškinti, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – ir SESV) 21 straipsniu, numatančiu Europos Sąjungos piliečių teisę
laisvai judėti ir apsigyventi valstybėse narėse, leidžiama Austrijos institucijoms
atsisakyti pripažinti Austrijos piliečio visą pavardę, kuri buvo nustatyta
Vokietijoje, kurioje šis pilietis gyvena, jeigu šioje pavardėje yra aristokratiškas
titulas, kuris Austrijoje neleidžiamas pagal jos konstitucinę teisę.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Asmens pavardė yra jo identiteto ir privataus gyvenimo, kurio apsaugai
skirtas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis ir Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis,
sudėtinė dalis. Todėl valstybės narės, įgyvendinančios kompetenciją, susijusią
su asmens pavardę ir aristokratiškų titulų turėjimą reglamentuojančiomis
taisyklėmis, privalo laikytis Europos Sąjungos teisės. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas yra konstatavęs, jog tai, kad asmuo, pasinaudojęs teise
laisvai judėti ir apsigyventi kitos valstybės narės teritorijoje, valstybėje narėje,
kurios pilietis jis yra, priverstas turėti kitokią pavardę nei ta, kuri jau buvo
suteikta bei įregistruota gimimo ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje,
gali trukdyti įgyvendinti SESV 21 straipsnyje įtvirtintą teisę laisvai judėti
ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje (žr. 2008 m. spalio 14 d. sprendimą
Grunkin ir Paul (C-353/06, Rink. p. I-7639). Vis dėlto laisvo asmenų judėjimo
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apsunkinimas gali būti pateisinamas, jeigu jis pagrįstas objektyviais pagrindais
ir yra proporcingas nacionalinės teisės teisėtai siekiamam tikslui. Šiame
sprendime Teisingumo Teismas pateikė viešosios tvarkos, kaip nukrypimo nuo
pagrindinės laisvės pateisinimo, sąvokos išaiškinimą. Teisingumo Teismas,
pažymėjęs, kad Europos Sąjungos teisės sistema siekiama užtikrinti lygybės
principo, kaip bendrojo teisės principo, laikymąsi, konstatavo, jog valstybės
narės, remdamosi viešosios tvarkos pagrindu, gali atsisakyti pripažinti kitos
valstybės narės suteiktą pavardę, jeigu šioje pavardėje yra aristokratiškas titulas.
Priimtas sprendimas gali būti aktualus nacionalinės teisės aiškinimui,
susijusiam su siekiu apsaugoti Lietuvos Respublikos esmines konstitucines
valstybės vertybes, be kita ko, nacionalinę kalbą. Pažymėtina, kad šioje byloje
pastabas teikusi Lietuvos vyriausybė tvirtino, kad atsisakymas pripažinti,
taikant Aristokratijos panaikinimo įstatymą, tam tikrus pavardės elementus yra
pateisinamas objektyviomis priežastimis ir yra proporcingas siekiamam tikslui.
Lietuvos vyriausybės manymu, kai reikia apsaugoti esmines konstitucines
valstybės vertybes, kaip antai, be kita ko, nacionalinę kalbą, kiek tai susiję su
Lietuvos Respublika, arba viešosios tvarkos pagrindą sudarančias vertybes arba
valstybės struktūrą, kiek tai susiję su Austrijos Respublika, atitinkama valstybė
narė turi galėti pati priimti tinkamiausią sprendimą dėl asmens pavardės ir tam
tikrais atvejais ištaisyti kitos valstybės skirtą vardą.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Ieškovė gimė 1944 m. Vienoje (Austrija) ir yra Austrijos pilietė. Ją
įsivaikino Vokietijos pilietis Lothar Fürst von Sayn‑Wittgenstein. Įvaikinimo
metu ieškovė gyveno ir tebegyvena Vokietijoje. Įvaikinta ieškovė įgijo
savo įtėvio pavardę tokia forma: „Fürstin von Sayn‑Wittgenstein“ (liet.
Sayn‑Wittgenstein princesė). Austrijos valdžios institucijos įrašė šią pavardę
į Austrijos civilinės būklės aktų registrą. 2003 m. lapkričio 27 d. Austrijos
Verfassungsgerichtshof (Konstitucinis Teismas) nusprendė, kad pagal
Aristokratijos panaikinimo įstatymą Austrijos piliečiams neleidžiama turėti
aristokratiškų titulų, taip pat ir užsienio kilmės. Po šio sprendimo Austrijos
institucijos nusprendė, kad ieškovės gimimo registracija po įvaikinimo buvo
neteisinga. 2007 m. balandžio 5 d. raštu, darant nuorodą į minėtą sprendimą,
jai pranešta apie ketinimą civilinės būklės aktų registre ištaisyti jos pavardę į
„Sayn‑Wittgenstein“. Šį sprendimą ieškovė ginčijo teisės aktų nustatyta tvarka.
Ieškovės pagrindinėje byloje teigimu, įvaikinimo pasekmių, kiek tai
susiję su pavardę reglamentuojančia teise, nepripažinimas yra laisvo asmenų
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judėjimo apribojimas, nes ji skirtingose valstybėse yra priversta turėti
skirtingas pavardes. Ieškovė pagrindinėje byloje taip pat teigė, kad ištisus
15 metų turėtos pavardės Fürstin von Sayn‑Wittgenstein pakeitimas yra teisės
į šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimas. Tokiomis aplinkybėmis Austrijos
teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinį klausimą. Šis teismas iš esmės klausė, ar tokiomis aplinkybėmis,
kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, SESV 21 straipsniu draudžiama
valstybės narės valdžios institucijoms atsisakyti pripažinti visą šios valstybės
piliečio pavardę, kuri buvo nustatyta antroje valstybėje narėje, kurioje šis
pilietis gyvena, tuo metu, kai jį, suaugusįjį, įvaikino šios kitos valstybės narės
pilietis, jeigu šioje pavardėje yra aristokratiškas titulas, kuris pirmoje valstybėje
narėje neleidžiamas pagal jos konstitucinę teisę.
Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad asmens pavardė yra
susijusi su jo privačiu ir šeimos gyvenimu, nes ji yra asmens tapatybės
nustatymo priemonė ir sąsaja su tam tikra šeima. Nustatyta, kad ieškovės
pagrindinėje byloje pavardė yra įrašyta tik viename, t. y. Austrijos civilinės
būklės aktų registre, ir tik Austrijos valdžios institucijos gali jai išduoti
oficialius dokumentus, pavyzdžiui, pasus arba pilietybę patvirtinančius
dokumentus, todėl dėl pavardės įrašo pakeitimo neatsiras prieštaravimų
su kitos valstybės narės registrų duomenimis arba jos išduotais oficialiais
dokumentais. Tačiau tiek viešojoje, tiek privačioje srityje yra likę daug oficialių
įrašų pirmąja pavarde, atsižvelgus į tai, kad nuo pirmojo ieškovės pavardės
„Fürstin von Sayn-Wittgenstein“ įrašymo Austrijoje iki sprendimo ištaisyti ją į
„Sayn-Wittgenstein“ praėjo 15 metų. Ieškovė Vokietijoje yra atidariusi banko
sąskaitų, sudariusi ilgalaikių sutarčių, ieškovei Vokietijoje išduotas vokiškas
vairuotojo pažymėjimas ir ji šioje šalyje turi Prekybos registre įregistruotą
bendrovę Ilonka Fürstin von Sayn‑Wittgenstein vardu.
Įvertinęs šias aplinkybes, Teisingumo Teismas pripažino, kad ieškovei
kiltų rimtų nepatogumų, jei ji turėtų pakeisti visus oficialius pavardės Fürstin
von Sayn-Wittgenstein įrašus, paliktus tiek viešojoje, tiek privačioje srityje,
nes dabartiniu metu oficialiuose asmens tapatybės dokumentuose ji įvardyta
kita pavarde. Net jeigu kartą pakeitus šiuos įrašus ateityje neatitikimų
nebebus, tikėtina, kad ieškovė turi iki pakeitimo išduotų arba parengtų
dokumentų, kuriuose nurodyta kitokia pavardė nei jos naujuose asmens
tapatybės dokumentuose. Todėl kiekvieną kartą, kai ieškovė pagrindinėje
byloje, turinti Sayn‑Wittgenstein vardu išduotą pasą, turės pateikti savo
asmens tapatybės arba savo pavardės įrodymą Vokietijoje, savo gyvenamosios
vietos valstybėje, yra pavojus, kad ji turės paneigti įtarimus dėl melagingo
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pareiškimo, kilusius dėl skirtumo tarp ištaisytos pavardės, esančios Austrijoje
išduotuose asmens tapatybės dokumentuose, ir pavardės, kurią ji penkiolika
metų naudoja kasdieniame gyvenime, kuri Austrijoje buvo pripažįstama iki
nagrinėjamo ištaisymo ir nurodyta jai Vokietijoje išduotuose dokumentuose,
pvz., vairuotojo pažymėjime. Atsižvelgus į tai, nuspręsta, kad vienos valstybės
narės valdžios institucijų atsisakymas pripažinti šios valstybės piliečio visą
pavardę, kuri buvo nustatyta antroje valstybėje narėje, kur šis pilietis gyvena,
ir penkiolika metų buvo įrašyta į pirmosios valstybės narės civilinės būklės
aktų registrą, yra SESV 21 straipsniu kiekvienam Sąjungos piliečiui pripažintų
laisvių apribojimas.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad laisvo asmenų judėjimo
apsunkinimas gali būti pateisinamas, tik jeigu jis pagrįstas objektyviais
pagrindais ir yra proporcingas nacionalinės teisės teisėtai siekiamam tikslui.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, pagrindinėje
byloje pateisinama priežastimi gali būti nurodytas objektyvus pagrindas,
susijęs su Aristokratijos panaikinimo įstatymu, kuris yra konstitucinis ir kuriuo
šioje srityje įgyvendinamas lygybės principas. Teisingumo Teismo vertinimu,
pasveriant teisėtus interesus ir Sąjungos teisės pripažintą laisvo asmenų
judėjimo teisę, Austrijos konstitucinės istorijos kontekste į Aristokratijos
panaikinimo įstatymą gali būti atsižvelgiama kaip į nacionalinio identiteto
elementą. Austrijos vyriausybės pateiktas pateisinimas, nurodant Austrijos
konstitucinę situaciją, aiškintinas kaip rėmimasis viešąja tvarka. Teisingumo
Teismas ne kartą yra priminęs, kad kaip nukrypimo nuo pagrindinės laisvės
pateisinimas, viešosios tvarkos sąvoka turi būti suprantama siaurai, taigi
kiekviena valstybė narė be Europos Sąjungos institucijų kontrolės vienašališkai
negali nustatyti jos apimties. Iš to išplaukia, kad viešąja tvarka galima remtis
tik realios ir pakankamai didelės pagrindiniam visuomenės interesui kylančios
grėsmės atveju.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad nėra abejonių, jog Austrijos
vyriausybės nurodytas tikslas laikytis lygybės principo yra suderinamas su
Sąjungos teise. Neginčytina, kad Sąjungos teisės sistema siekiama užtikrinti
lygybės principo, kaip bendrojo teisės principo, laikymąsi. Šis principas taip pat
įtvirtintas Pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnyje.
Nagrinėdamas, ar šių tikslų negalima pasiekti mažiau apribojančiomis
priemonėmis, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog remiantis Europos Sąjungos
sutarties 4 straipsnio 2 dalimi, Sąjunga gerbia savo valstybių narių nacionalinį
savitumą, kurio dalis yra respublikinė valstybės valdymo forma. Teisingumo
Teismo vertinimu, neatrodo neproporcinga tokiai valstybei narei bandyti
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užtikrinti tikslo išsaugoti lygybės principą pasiekimą, draudžiant savo
piliečiams įgyti, turėti ar naudoti aristokratiškus titulus arba aristokratiškumą
nurodančius elementus, dėl kurių kitiems galėtų susidaryti įspūdis, kad tokios
pavardės turėtojas asmuo turi tokį rangą. Esant tokioms aplinkybėms, vienos
valstybės narės valdžios institucijų atsisakymas pripažinti visą šios valstybės
piliečio pavardę, kuri buvo nustatyta antroje valstybėje narėje, kur šis pilietis
gyvena, tuo metu, kai jį, suaugusįjį, įvaikino šios antros valstybės narės pilietis,
jeigu šioje pavardėje yra aristokratiškas titulas, kuris pirmoje valstybėje narėje
neleidžiamas pagal jos konstitucinę teisę, neturi būti laikomas priemone,
nepateisinamai apribojančia Sąjungos piliečių laisvą judėjimą ir laisvą
apsigyvenimą.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija)
nusprendė:
SESV 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokiomis aplinkybėmis,
kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, juo nedraudžiama valstybės narės
valdžios institucijoms atsisakyti pripažinti visą šios valstybės piliečio pavardę,
kuri buvo nustatyta kitoje valstybėje narėje, kurioje šis pilietis gyvena, tuo
metu, kai jį, suaugusįjį, įvaikino šios kitos valstybės narės pilietis, jeigu
šioje pavardėje yra aristokratiškas titulas, kuris pirmoje valstybėje narėje
neleidžiamas pagal jos konstitucinę teisę, su sąlyga, kad šiomis aplinkybėmis
šių valdžios institucijų priimtos priemonės pateisinamos su viešąja tvarka
susijusiais pagrindais, t. y. kad jos būtinos interesų, kuriuos jos siekia užtikrinti,
apsaugai ir proporcingos teisėtai siekiamam tikslui.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimas
byloje Shchokin prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 23759/03, 37943/06)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos I protokolo 1
straipsnio pažeidimą. Nagrinėjama byla reikšminga tuo aspektu, jog Teismas,
įvertinęs vidaus teisėje įtvirtintą teisinį reguliavimą bei teismų sprendimuose
pateiktą teisės aiškinimą, ir padaręs išvadą, jog teisinis reguliavimas,
susijęs su nagrinėjamu klausimu, neatitinka „teisės kokybės“ reikalavimų
pagal Konvenciją, konstatavo, jog nagrinėjamoje situacijoje mokesčių
administratoriaus sprendimu perskaičiuoti pareiškėjo pajamų mokesčio dydį
(padidinti jį) buvo pažeista pareiškėjo teisė į nuosavybės apsaugą.
Faktinės aplinkybės
Ukrainos pilietis Yuriy Shchokin 2002 metais pateikė mokesčių
inspekcijai savo pajamų mokesčių deklaraciją už 2001 metus, kurioje buvo
išskirtos dviejų tipų pajamos: a) gautos iš pagrindinės veiklos ir b) gautos iš
nepagrindinės veiklos. Pirmojo tipo pajamoms mokestis buvo apskaičiuotas
taikant progresinių mokesčių taisykles, vadovaujantis Ministrų kabineto 1992
m. gruodžio 26 d. dekreto Nr. 13-92 „Dėl piliečių pajamų mokesčio“ (toliau –
Dekretas dėl pajamų mokesčio) 7 straipsnio 1 dalimi, o antrojo tipo – taikant
fiksuotą 20 procentų tarifą, vadovaujantis minėto dekreto 7 straipsnio 3 dalimi.
Tačiau mokesčių inspekcija, vadovaudamasi Pagrindinės mokesčių inspekcijos
patvirtinta instrukcija (toliau – Instrukcija), pritaikiusi progresinius mokesčius
ir pajamoms, gautoms iš nepagrindinės veiklos, perskaičiavo pareiškėjo pajamų
mokesčio sumą ir nurodė sumokėti nesumokėtą 1 774,61 Ukrainos grivinų
sumą.
Pareiškėjas sprendimą apskundė teismui, tvirtindamas, kad pajamoms,
gautoms iš nepagrindinės veiklos, turi būti taikomas specialus mokesčio tarifas,
nustatytas Dekrete dėl pajamų mokesčio (turinčio įstatymo galią) 7 straipsnio
3 dalimi, tuo tarpu inspekcija mokestį perskaičiavo ir padidino vadovaudamasi
Instrukcija, kuri yra žemesnės teisinės galios ir pagal Konstitucija negali
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pakeisti nustatytų mokesčio tarifų. Nors pirmosios instancijos teismas
patenkino pareiškėjo reikalavimą ir ginčijamą sprendimą panaikino, tačiau
apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą
panaikino, nurodęs, kad Instrukcija buvo teisėta ir jos tikslas buvo paaiškinti
ir patikslinti aktualias Dekreto nuostatas, taigi mokesčių inspekcija veikė
teisėtai, pritaikydama Instrukciją. Aukščiausiasis teismas sutiko su apeliacinės
instancijos teismo sprendimu, nurodydamas, kad nebuvo nukrypta nuo teisės
taikymo.
Situacija pasikartojo ir pareiškėjui 2003 ir 2004 metais pateikus
pajamų mokesčio deklaracijas už 2002 ir 2003 metus – mokesčių inspekcijos
sprendimais mokesčiai buvo perskaičiuoti pajamoms, gautoms ne iš
pagrindinės veiklos, pritaikius progresinį, o ne fiksuotą mokesčio tarifą, o
pareiškėjui apskundus tokius sprendimus, teismai jo skundų netenkino.
Pareiškėjas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl Konvencijos I
protokolo 1 straipsnio pažeidimo, teigdamas, kad buvo pažeistos jo nuosavybės
teisės, valstybės valdžios institucijoms neteisėtai padidinus jo mokestinę
prievolę.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Pirmiausia Teismas pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad valdžios
institucijoms padidinus pareiškėjo mokestinę prievolę, buvo įsikišta į
pareiškėjo nuosavybės teises I protokolo 1 straipsnio prasme. Taigi Teismas turi
nuspręsti, ar toks įsikišimas buvo pateisinamas pagal Konvencijos I protokolo 1
straipsnio reikalavimus.
Teismas nurodė, jog pirmasis ir pagrindinis minėto straipsnio
reikalavimas yra tas, kad bet koks valdžios institucijos įsikišimas į asmens
teisę disponuoti savo nuosavybe turi būti teisėtas: šio straipsnio 1 dalies antras
sakinys pateisina nuosavybės atėmimą tik „remiantis įstatymu“, o minėto
straipsnio 2 dalis nustato, kad valstybės turi teisę kontroliuoti nuosavybės
naudojimą leisdamos įstatymus. Be to, iš teisės viešpatavimo, vieno iš
pagrindinių demokratinės visuomenės principų, išplaukia, jog klausimas, ar
išlaikyta teisinga pusiausvyra tarp visuomenės interesų ir asmens pagrindinių
teisių apsaugos reikalavimų, tampa aktualus tik tada, kai nustatoma, jog
įsikišimas į asmens naudojimąsi savo teisėmis atitinka teisėtumo reikalavimus
ir nėra savavališkas. Tuo tarpu dėl vartojamos sąvokos „įstatymas“ Teismas
pažymėjo, jog taikytinos priemonės pirmiausia privalo būti pagrįstos vidaus
teise, be to, būtina atsižvelgti ir į reikalavimus, keliamus įstatymui – jis turi
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būti prieinamas suinteresuotiems asmenims, aiškus ir nuspėjamas taikymo
požiūriu.
Teismas nurodė, jog jis pripažįsta, kad nacionalinės teisės aiškinimas ir
taikymas priskiriamas valstybės nacionalinių institucijų kompetencijai, tačiau
Teismas turi patikrinti, ar tai, kaip nacionalinė teisė yra interpretuojama ir
taikoma, lemia pasekmes, suderinamas su Konvencijos principais, kaip kad
jie yra išaiškinti Teismo praktikoje. Nagrinėjamoje byloje Teismas pažymėjo,
kad Dekretas dėl pajamų mokesčio aiškiai nustatė 20 procentų fiksuotą
pajamų mokesčio tarifą pajamoms, gautoms ne iš pagrindinės veiklos,
todėl nesuprantama, kodėl ši nuostata nebuvo taikoma, nors kitos šio teisės
akto nuostatos buvo taikomos. Nacionaliniai teismai taip pat nepasisakė
šiuo klausimu, nepaisant to, jog pareiškėjas kiekvieno proceso metu kėlė
šį klausimą. Tokių teismų sprendimų negali paaiškinti ir tai, jog jie rėmėsi
Instrukcija, kadangi Instrukcija galėjo tik paaiškinti Dekreto dėl pajamų
mokesčio taikymą, bet ne sukurti naujas taisykles, konkuruojančias su šiuo
dekretu. Taip pat Teismas pastebėjo, jog nors teismai taikė vėliau priimto
Prezidento dekreto, nustačiusio naujus progresinius mokesčius ir numatyto
reguliuoti visas piliečių gautas pajamas, nuostatas, tačiau bet kokiu atveju nė
viena Dekreto dėl pajamų mokesčio 7 straipsnio nuostata nebuvo panaikinta,
o tam tikros šio dekreto nuostatos vis dar buvo taikomos. Taigi vis tiek išlieka
neaišku, kaip šie teisės aktai dera vienas su kitu. Juolab kad Dekretas dėl
pajamų mokesčio turi Parlamento priimto įstatymo teisinę galią ir numato
specialias atskirų pajamų rūšių apmokestinimo taisykles.
Teismas taip pat pažymėjo, jog netgi darant prielaidą, jog valstybės vidaus
institucijų pateiktas teisės aiškinimas yra galimas, jo netenkina ginčui aktualiu
laikotarpiu valstybės vidaus teisėje įtvirtintas teisinis reguliavimas, kiek tai
susiję su nagrinėjamu klausimu, kadangi jam išspręsti aktualūs teisės aktai yra
akivaizdžiai nesuderinti vienas su kitu, dėl ko valstybės valdžios institucijos
teisės aktus taikė savo nuožiūra. Teismo nuomone, aiškumo ir tikslumo
trūkumas vidaus teisėje, dėl kurio galėjo būti skirtingai aiškinamos teisės aktų
nuostatos tokiu svarbiu klausimu, kaip kad mokesčiai, neatitiko „teisės kokybės“
reikalavimų Konvencijos prasme ir nesuteikė tinkamos apsaugos nuo savavališko
valstybės valdžios institucijų įsikišimo į pareiškėjo nuosavybės teises.
Šiuo aspektu Teismas taip pat nurodė, jog negali būti ignoruojama Ukrainos
įstatymo, reguliuojančio mokesčių mokėjimo į biudžetą ir valstybės pinigų fondus
procedūrą, nuostata, kad jei teisės norma, apibrėžianti mokesčių mokėtojo teises
ir pareigas, yra neaiški ir dviprasmiška, valdžios institucijos privalo aiškinti ją
tokiu būdu, kuris yra palankiausias mokesčių mokėtojui. Tačiau nagrinėjamoje
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byloje valdžios institucijos pasirinko mažiau palankų mokesčių mokėtojui
aiškinimo būdą, kas lėmė pareiškėjo mokestinės prievolės padidėjimą.
Nurodytų aplinkybių, Teismo nuomone, pakanka konstatuoti, kad
pareiškėjo nuosavybės teisės apribojimas nebuvo teisėtas Konvencijos I
protokolo 1 straipsnio prasme, todėl konstatavo Konvencijos I protokolo 1
straipsnio pažeidimą.

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimas
byloje Subicka prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 29342/06)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio (teisė
į teisingą teismo procesą) pažeidimą. Teismas byloje nagrinėjo klausimą,
ar suteikus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą paskirtas advokatas,
atsisakydamas parengti ir paduoti kasacinį skundą, ir apie tai pareiškėjai
pranešęs tada, kai skundo padavimo terminas jau buvo pasibaigęs, užkirto jai
kelią pasinaudoti teise kreiptis į teismą.
Faktinės bylos aplinkybės
Gdansko regiono administracinio teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimu
buvo atmestas pareiškėjos apeliacinis skundas dėl antrosios instancijos
administracinio sprendimo, kuriuo jai buvo atsisakyta išmokėti socialinės
paramos išmoką. Šis sprendimas su raštu išdėstytais argumentais pareiškėjai
buvo įteiktas 2006 m. balandžio 28 d. Pareiškėjai teismo administracijos
tarnautojo sprendimu buvo suteikta teisinė pagalba kasacinio skundo
Vyriausiajam administraciniam teismui parengimui. Advokatu paskirtas
M. S., kuris apie tai buvo informuotas 2006 m. birželio 20 d., susipažinęs su
byla nustatė, kad kasacinio skundo padavimo terminas pasibaigė 2006 m.
gegužės 28 d. Advokatas raštu informavo teismą, jog nemato jokio teisinio
pagrindo, kuriuo remdamasis galėtų paduoti kasacinį skundą, bei pažymėjo,
jog, atsižvelgiant į aplinkybes, iš jo bet kokiu atveju negali būti reikalaujama
parengti skundą, kadangi kasacinio skundo padavimo terminas jau baigėsi.
Pareiškėja skundėsi, jog suteikus jai teisinę pagalbą bei paskirtam
advokatui atsisakius parengti ir paduoti kasacinį skundą Vyriausiam
administraciniam teismui, buvo paneigta jos teisė kreiptis į teismą. Ji rėmėsi
Konvencijos 6 straipsniu.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Atsižvelgdamas į šios bylos aplinkybes, Teismas pirmiausiai pastebėjo,
jog pagal nacionalinius teisės aktus procesiniai terminai kasaciniam skundui
paduoti, nustatyti procesą administraciniuose teismuose reglamentuojančiu
įstatymu, kai administracinio proceso šalis yra atstovaujama advokato,
pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai teismo sprendimas įteikiamas
advokatui. Taigi tokiais atvejais nesudėtinga nustatyti, kada baigiasi 30 dienų
terminas kasaciniam skundui paduoti. Tuo tarpu situacija visiškai kitokia, jei
proceso šalis regiono administraciniame teisme nėra atstovaujama teisininko,
kaip kad nagrinėjamoje byloje, ir teisinė pagalba asmeniui suteikiama tik
po apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo. Pagal Vyriausiojo
administracinio teismo praktiką, kasacinio skundo padavimo terminas
prasideda nuo dienos, kai regiono administracinio teismo sprendimas
įteikiamas bylos šaliai, neatstovaujamai advokato, ir administraciniai teismai
ne kartą pažymėjo, kad asmens prašymas suteikti jam teisinę pagalbą
nelemia termino eigos. Taigi šalis, kuriai vėliau suteikiama teisinė pagalba,
atsiduria sudėtingoje padėtyje dėl jau prasidėjusio termino. Advokatas, tik
vėliau paskirtas atstovauti byloje, dėl to turi mažiau laiko susipažinti su byla
ir nuspręsti, ar kasacinis skundas yra perspektyvus, bei paruošti jį. Tai gali
lemti, kaip kad nagrinėjamoje byloje, kad advokatas apie paskyrimą atstovauti
bylos šaliai sužinojo tik tada, kai terminas paduoti kasacinį skundą jau buvo
pasibaigęs. Teismas taip pat nurodė, jog Vyriausiasis administracinis teismas
daugelį kartų jau atkreipė dėmesį į šią problemą, todėl buvo suformuota
praktika, pagal kurią administraciniai teismai tokiais atvejais leidžia pateikti
kasacinį skundą ir pasibaigus šiam terminui, jei tenkinamos tam tikros
sąlygos (jei skundas paduodamas per 7 dienų terminą po to, kai išnyksta
kliūtis, dėl kurios nebuvo galimybės kasacinį skundą paduoti laiku, ir jei
skundas paduodamas per 30 dienų terminą nuo proceso šalies sužinojimo
apie advokato paskyrimą). Europos Žmogaus Teisių Teismo nuomone, tokia
jurisprudencija laikytina suderinama su Konvencijos standartais, kiek tai susiję
su galimybe pasinaudoti kasacijos procedūra. Vis dėlto Teismas pastebėjo,
kad pareiškėjos teisė pasinaudoti kasacijos procedūra buvo suvaržyta ne dėl
termino trumpumo, bet dėl advokato atsisakymo paduoti kasacinį skundą.
Taigi klausimas, aktualus šioje byloje, yra tai, ar toks atsisakymas pareiškėją
paliko be kitų procesinių galimybių pasinaudoti kasacija.
Teismas nurodė, jog šį klausimą, kiek tai susiję su baudžiamuoju
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bei civiliniu procesu, jau buvo nagrinėjęs. Dėl baudžiamojo proceso buvo
nustatyta, kad pagal Aukščiausiojo teismo praktiką, terminas paduoti
kasacinį skundą turėtų būti pradedamas skaičiuoti de novo nuo dienos, kai
pareiškėjas yra informuojamas apie teisinės pagalbos advokato atsisakymą
paduoti kasacinį skundą, ir toks traktavimas Teismo buvo pripažintas
atitinkančiu Konvencijos standartus, užtikrinant, kad pareiškėjai bus tinkamai
informuojami apie savo procesines teises, kai sužino apie advokato atsisakymą
pateikti skundą. Kiek tai susiję su civiliniu procesu, Teismas jau buvo nustatęs,
kad į terminų kasaciniam skundui paduoti skaičiavimą žiūrima griežčiau
– advokato, paskirto suteikus teisinę pagalbą, atsisakymas paruošti skundą
nelėmė terminų eigos skaičiavimo iš naujo, ir toks požiūris Teismo buvo
įvertintas kaip nesuderinamas su Konvencijos standartais, išskyrus pavienius
atvejus, kai advokatas buvo paskirtas likus daug laiko iki termino pabaigos.
Teismas nurodė, kad kiek tai susiję su procesu administraciniuose
teismuose, teismų praktika suformuota tik situacijose, kai advokatas yra
pasiruošęs parengti kasacinį skundą, bet terminas tai padaryti yra pasibaigęs,
o Lenkijos Vyriausybė negalėjo pateikti jokios nacionalinių teismų praktikos
dėl atvejų, kai valstybės paskirtas advokatas atsisako parengti skundą gerokai
po to, kai terminas tam baigėsi. Tai, Teismo nuomone, sukuria teisinio
neapibrėžtumo situaciją asmenims, kuriems suteikta valstybės teisinė pagalba,
ką pabrėžė ir pareiškėjai paskirtas advokatas savo rašte, kuriame nurodė, kad iš
jo negali būti reikalaujama parengti kasacinį skundą, kadangi jam sprendimas
buvo pateiktas jau pasibaigus kasacinio skundo padavimo terminui. Šiame
kontekste Teismas akcentavo, kad teisinis neapibrėžtumas – nepriklausomai,
ar kylantis iš teisėkūros, ar administracinis, ar iš institucijų praktikos – yra
svarbus veiksnys, vertinant valstybės elgesį. Teismas laikėsi nuomonės, jog šis
teisinis neaiškumas ir neapibrėžtumas yra pakankamas pagrindas konstatuoti
pareiškėjos teisės kreiptis į teismą pažeidimą, atsižvelgiant į tai, kad nėra aiškių
taisyklių, reglamentuojančių, kokios pasekmės kyla, jei advokatas, paskirtas
asmeniui suteikus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, atsisako paduoti
kasacinį skundą jau po to, kai terminas kasaciniam skundui paduoti yra
pasibaigęs. Todėl kol teisėkūros subjektai neatkreipė dėmesio į šią problemą
priimdami atitinkamas teisės normas arba kol Vyriausiojo administracinio
teismo praktika nepasiūlė atitinkamo sprendimo, Teismas nurodė, jog
negali pripažinti, kad egzistuojanti procesinė situacija yra suderinama su
Konvencijos 6 straipsnio reikalavimais. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes,
Teismas konstatavo, jog šioje byloje buvo padarytas Konvencijos 6 straipsnio
pažeidimas.
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4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimas
byloje Jakobski prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 18429/06)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad buvo
pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9
straipsnis (teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę). Byloje buvo nagrinėjamas
klausimas, ar pareiškėjui neužtikrinant galimybės kalėjime maitintis maistu
be mėsos, atsižvelgiant į tai, kad mėsos valgymas prieštarauja pareiškėjo
religiniams įsitikinimams, nebuvo pažeista jo teisė į religijos laisvę.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas Janusz Jakobski yra Lenkijos pilietis, atliekantis aštuonerių
metų laisvės atėmimo bausmę. Dėl religinių įsitikinimų jis nuolatos prašė
Goleniow kalėjime jam patiekti maistą be mėsos, kadangi jis tvirtino esąs
budistas ir griežtai laikosi Mahajana budistų valgymo taisyklių, kurios
reikalauja susilaikyti nuo mėsiškos mitybos. Tam tikrą laiką jam tiektas
maistas be kiaulienos, tačiau kitos rūšies mėsa ir žuvis būdavo įtraukiama į
jo valgiaraštį. Budistų judėjimo atstovai Lenkijoje taip pat kelis kartus siuntė
kalėjimo vadovams laišką, palaikydami pareiškėjo prašymą gauti maistą be
mėsos ir pažymėdami, kad Mahajana budizmo atstovas susiduria su rimtomis
moralinėmis problemomis, jei yra priverstas valgyti mėsą.
Pareiškėjas taip pat kelis kartus siekė inicijuoti baudžiamąjį procesą
prieš kalėjimo pareigūnus, skųsdamasis, kad nepaisant prašymų, jam ir toliau
tiekiamas maistas su mėsos produktais, kurio jis negalėjo atsisakyti, kadangi tai
būtų buvę traktuojama kaip bado streikas ir lėmę jam sugriežtintos bausmės
paskyrimą, taip pat dėl to, kad jo religiniai įsitikinimai yra negerbiami, tačiau
baudžiamąjį procesą atsisakyta pradėti, jo skundus atmetė ir teismas.
Pareigūnas, atsakingas už kalėjimų priežiūrą, taip pat ne kartą informavo
pareiškėją, kad vienintelis įmanomas kalėjime specialus valgiaraštis, atsižvelgiant
į religinius įsitikinimus, yra maistas be kiaulienos, o teismas, atmesdamas
pareiškėjo skundą, nurodė, jog dėl techninių sąlygų neįmanoma užtikrinti
kiekvienam kaliniui maisto, suderinamo su jo religiniais įsitikinimais, tiekimo.
2009 metais pareiškėjas buvo perkeltas į Nowogrod kalėjimą, tačiau ten
jo prašymas tiekti maistą be mėsos taip pat buvo atmestas.
Pareiškėjas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą teigdamas, kad
atsisakymas kalėjime jam pateikti maistą be mėsos pažeidė Konvencijos 9 straipsnį.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Atsakydamas į Vyriausybės argumentą, kad vegetarizmas negali būti
laikomas esminiu Janusz Jakobski religijos elementu, Teismas nurodė, jog
jis jau yra pripažinęs, kad tam tikros valgymo taisyklės gali būti laikomos
tiesiogine tikėjimo išraiška Konvencijos 9 straipsnio prasme. Nagrinėjamu
atveju Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo sprendimas laikytis vegetarizmo
laikytinas motyvuotu, paskatintu religinių įsitikinimų ir nelaikytinas
neracionaliu. Taigi kalėjimo administracijos atsisakymas sudaryti sąlygas jam
valgyti vien vegetarišką maistą patenka į Konvencijos 9 straipsnio reguliavimo
sritį.
Nors Teismas pripažino, kad specialių sąlygų vienam kaliniui sudarymas
galėtų sukelti finansinių sunkumų, atitinkamai netiesiogiai galėtų paveikti
ir kitų kalinčiųjų traktavimą, tačiau vis dėlto turi būti siekiama teisingos
pusiausvyros tarp institucijos, kitų kalinčiųjų bei pareiškėjo interesų. Teismas
pažymėjo, kad pareiškėjas prašė tik maisto be mėsos, jam skirti patiekalai
neturėjo būti ruošiami ar patiekiami ypatingu būdu, jis neprašė jokių
ypatingų produktų naudojimo. Taigi Teismas nurodė, jog jis nėra įtikintas,
kad vegetariško maisto pareiškėjui tiekimas būtų itin sutrikdęs kalėjimo
administracijos darbą ar dėl to būtų suprastėjusi kitiems kaliniams tiekiamo
maisto kokybė. Šiuo aspektu Teismas taip pat pabrėžė, kad Europos Tarybos
Ministrų Komitetas 2006 m. sausio 11 d. rekomendacijoje valstybėms narėms
Nr. R(2006)2 Dėl Europos kalėjimų taisyklių yra nurodęs, jog kaliniams
būtų tiekiamas maistas atsižvelgiant į jų religinius įsitikinimus, ir Teismas
paskutiniuose sprendimuose atkreipė institucijų dėmesį į šių rekomendacijų
svarbą, nepaisant jų neprivalomo pobūdžio.
Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Teismas nusprendė, kad nebuvo
išlaikyta pusiausvyra tarp kalėjimo vadovybės ir pareiškėjo interesų, ir
pripažino, jog buvo pažeistas Konvencijos 9 straipsnis.

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimas
byloje Alekseyev prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 4916/07, 25924/08, 14599/09)
Europos Žmogaus Teisių Teismas šioje byloje konstatavo Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnio
(susirinkimų ir asociacijos laisvė), 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės
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gynybos priemonę) ir 14 straipsnio (diskriminacijos uždraudimas) pažeidimus.
Byloje Teismas nagrinėjo klausimą, ar valdžios institucijos, uždrausdamos
pareiškėjui organizuoti paradus ir piketus, atkreipiančius dėmesį į gėjų teises
Rusijoje, nepažeidė Konvencijos garantuojamų pareiškėjo teisių.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas Nikolay Alekseyev, gėjų teisių aktyvistas, yra Rusijos pilietis,
gyvenantis Maskvoje. Jis ir kiti asmenys 2006, 2007 ir 2008 metais Maskvoje
organizavo paradus, kuriais siekta atkreipti visuomenės dėmesį į gėjų ir
lesbiečių diskriminavimą Rusijoje bei paskatinti toleranciją ir žmogaus teisių
gerbimą. Organizatoriai pateikė pranešimus Maskvos merui apie planuojamus
paradus. Jie taip pat siekė bendradarbiauti su viešąją tvarką prižiūrinčiomis
institucijomis, kad būtų užtikrintas saugumas ir nepažeistos teisės normos,
numatančios triukšmo lygio apribojimus, kai naudojami garsiakalbiai ir garso
aparatūra. Nepaisant visų šių pastangų, jiems buvo uždrausta organizuoti
paradus. Sprendimas buvo pagrįstas tuo, kad būtina užtikrinti viešąją tvarką
užkertant kelią masinėms riaušėms, taip pat siekiant apsaugoti sveikatą,
visuomenės moralę, kitų asmenų teises ir laisves. Valdžios institucijos
pažymėjo, kad sulaukta daug pareiškimų prieš gėjų paradus, dėl ko tikėtina, jog
renginiai iššauktų neigiamą reakciją bei protestus prieš parado dalyvius, ir tai
galėtų išaugti į neramumus ar masines riaušes.
Pareiškėjas minėtus sprendimus, kaip ir sprendimus vietoj paradų neleisti
organizuoti trumpų piketų tomis pačiomis dienomis kitose vietose, skundė
teismams, tačiau nesėkmingai. Be to, neleidus organizuoti paradų, 2006 ir 2007
metais pareiškėjas su kitais asmenimis tomis dienomis, kada buvo planuota
surengti paradus, protestuodami prieš paradų uždraudimą, susirinko tam
tikrose vietose, tačiau pareiškėjas buvo areštuotas apkaltinus jį administracinių
teisės pažeidimų padarymu.
Pareiškėjas peticijoje Europos Žmogaus Teisių Teismui skundėsi,
kad buvo pažeisti Konvencijos 11, 13 ir 14 straipsniai, kadangi jam drausta
organizuoti į gėjų teises dėmesį atkreipiančius paradus ir piketus, nebuvo
užtikrinta teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę ginčijant priimtus
sprendimus, be to, tokie draudimai laikytini diskriminaciniais dėl pareiškėjo ir
kitų norinčiųjų dalyvauti paraduose seksualinės orientacijos.
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Neoficiali sprendimo apžvalga
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11
straipsnio (teisė į susirinkimų ir asociacijos laisvę) pažeidimo
Pareiškėjas Konvencijos 11 straipsnio pažeidimą grindė tuo, kad Maskvos
valdžios institucijų draudimas rengti gėjų paradus ir piketus nebuvo pagrįstas
įstatymais, nesiekė jokio teisėto tikslo ir nebuvo būtinas demokratinėje
visuomenėje.
Teismas pažymėjo, kad Vyriausybė iš esmės nurodė dvi priežastis, dėl
kurių pareiškėjo organizuoti renginiai buvo uždrausti. Vyriausybė grindė
organizuojamų renginių uždraudimą, pirmiausia, siekiu užtikrinti renginių
dalyvių saugumą bei išvengti neramumų, kadangi Maskvos valdžios institucijos
gavo daug protesto peticijų, dėl ko buvo prieita prie išvados, jog tokio pobūdžio
renginiai lems didelio masto nesutarimus su įvairiomis visuomenės grupėmis,
kurios prieštaravo bet kokio pobūdžio lesbiečių, gėjų ar kitokių seksualinių
mažumų interesų palaikymui ar skatinimui. Vienose peticijose, kaip pažymėjo
Teismas, paprasčiausiai buvo išreikštas prieštaravimas renginiams ir apskritai
pačiai homoseksualumo idėjai, kitose peticijose išreikštas ketinimas protestuoti
prieš renginius, o dar kitose – grasinama panaudoti jėgą.
Šiuo aspektu Teismas pabrėžė, kad Konvencijos 11 straipsnis saugo
nesmurtines demonstracijas, galinčias erzinti ar įžeisti kitus asmenis,
nepritariančius idėjoms ir tikslams, kuriuos siekiama tokiais renginiais
paremti. Dalyviai turi turėti galimybę surengti demonstraciją nebijodami
patirti fizinę savo oponentų prievartą, ir tai yra susitariančios valstybės pareiga
imtis racionalių bei tinkamų priemonių, kad teisėtos demonstracijos vyktų
taikiai.
Teismas nurodė, jog negali sutikti su Vyriausybės argumentais, kad
minėtos peticijos yra pakankamas pagrindas išvadai, jog gėjų paradai ir piketai
galėjo lemti neramumus. Pirmoji peticijų, kuriose, kaip minėta, išreiškiamas
prieštaravimas renginiams, grupė niekaip nesusijusi su saugumo sumetimais.
Kita peticijų, kuriose išreiškiamas ketinimas protestuoti prieš renginius,
grupė kaip tik turėjo būti kruopščiai įvertinta, ir vien tik demonstracijos
keliama rizika iššaukti neramumus nėra pakankamas pagrindas pateisinti jos
uždraudimą – tai vertindamos valdžios institucijos turi aiškiai apskaičiuoti
galimų neramumų mastą, siekiant įvertinti būtinus resursus smurto proveržių
grėsmės neutralizavimui. Nagrinėjamoje byloje jokių preliminarių rizikos
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vertinimų neatlikta, o vėlesni įvykiai parodė, kad buvo tik apie šimtas
protestuotojų, ir tai nagrinėjamu atveju nelaikytina didele minia. Be to, net
ir esant tikimybei, kad tokių paradų priešininkai taip pat surengs protestus,
valstybė turėjo imtis priemonių ir užtikrinti, kad abi pusės elgtųsi taikiai bei
teisėtai, ir taip būtų leista joms išreikšti savo požiūrį taikiai ir be smurto. Tuo
tarpu dėl pareiškimų, kuriais buvo raginama naudoti smurtą prieš dalyvius,
Teismas nurodė, jog jie turėjo būti atitinkamai išnagrinėti baudžiamosios
atsakomybės atsakingiems asmenims taikymo aspektu. Tačiau nepanašu,
kad valdžios institucijos nagrinėjamoje byloje reagavo į raginimus smurtauti
kitokiu būdu nei kad uždrausdamos tokius renginius. Tokiais argumentais
pagrįsdamos renginių uždraudimą, valdžios institucijos iš esmės pritarė
asmenims ir organizacijoms, kurie aiškiai ir apgalvotai, pažeisdami įstatymus ir
viešąją tvarką, siekė sutrikdyti taikią demonstraciją.
Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Teismas padarė išvadą, kad
valdžios institucijos pakankamai neįvertino renginių dalyvių saugumo ir
viešosios tvarkos rizikos. Taip pat pakartojo, kad jei kiekviena įtampos tarp
oponuojančių grupių demonstracijos metu tikimybė lemtų demonstracijų
uždraudimą, iš visuomenės būtų atimta galimybė išgirsti skirtingus požiūrius
į itin jautrias problemas. Nagrinėjamoje byloje Teismas negalėjo sutikti su
Vyriausybės vertinimu, kad grėsė tokio masto neramumai, jog buvo būtina
tokia drastiška priemonė – uždrausti renginius, juolab kad tai buvo daroma
ne kartą per trejų metų laikotarpį. Kita vertus, kaip kad matyti iš valdžios
institucijų pasisakymų, jei rizika saugumui ir vaidino kokį vaidmenį priimant
sprendimus uždrausti renginius, ji bet kokiu atveju buvo antraeilė palyginus su
viešosios moralės reikšme.
Teismas pažymėjo, kad Maskvos meras daugeliu atvejų išreiškė savo
nusistatymą užkirsti kelią gėjų paradams ir panašiems renginiams, kadangi
laikė juos nederamais. Rusijos Vyriausybė savo pastabose Teismui taip
pat pažymėjo, kad tokie renginiai turi būti uždrausti iš esmės, kadangi
homoseksualumo skatinimas nesuderinamas su daugumos religinėmis
pažiūromis ir moralinėmis vertybėmis ir gali būti žalingas tiek vaikams, tiek
pažeidžiamiems suaugusiems. Tačiau Teismas pastebėjo, kad šios priežastys
nesudaro pagrindo pagal nacionalinę teisę uždrausti ar kitaip suvaržyti viešus
renginius. Dar daugiau, Teismas laikėsi nuomonės, kad bet kokiu atveju
uždraudimas buvo neproporcingas abiems nurodytiems tikslams. Teismas taip
pat pakartojo, kad su Konvencijos pamatinėmis vertybėmis nesuderinama tai,
kad mažumos taikaus susirinkimo teisės įgyvendinimas yra priklausomas nuo
daugumos pritarimo. Tokiu atveju mažumos grupės teisės į religijos, minties ir
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susirinkimų laisvę būtų tik teorinės, o ne praktiškai realizuojamos ir efektyvios,
kaip to reikalauja Konvencija.
Nagrinėjamoje byloje įvertinęs visas aplinkybes, Teismas nemanė,
kad pareiškėjo rengti renginiai būtų lėmę tokius nesutarimus, kaip kad
nurodė Rusijos Vyriausybė. Gėjų paradų ir piketų tikslas buvo raginti gerbti
žmogaus teises ir laisves bei toleranciją seksualinėms mažumoms, nebuvo
jokių ketinimų demonstruoti nuogumą, elgtis provokuojančiai ar kritikuoti
daugumos moralines ar religines vertybes. Tuo tarpu, kaip matyti iš aplinkybių,
valdžios institucijoms buvo nepriimtinas ne renginių dalyvių elgesys, o pats
faktas, kad jie siekė atvirai – tiek individualiai, tiek ir kaip grupė – pripažinti
esantys gėjai ar lesbietės.
Nurodytos aplinkybės, Teismo nuomone, yra pakankamos konstatuoti,
kad pareiškėjo organizuotų renginių uždraudimas nebuvo būtinas
demokratinėje visuomenėje, dėl ko buvo pažeistas Konvencijos 11 straipsnis.
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) pažeidimo
Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog rengėjams ir dalyviams
renginių laikas turi esminę reikšmę, bei tai, kad rengėjai kompetentingoms
institucijoms apie renginius pranešė per nustatytus terminus, nagrinėjamu
atveju veiksmingos teisinės gynybos priemonės buvimas suponuoja galimybę
gauti galutinį sprendimą dėl leidimo renginiui iki numatomos renginio
datos. Todėl siekiant veiksmingai įgyvendinti susirinkimų laisvę svarbu,
kad nacionalinė teisė numatytų protingus terminus, per kuriuos aktualius
sprendimus priimančios institucijos būtų įpareigotos veikti. Teismas
pastebėjo, kad nagrinėjamoje byloje teisės aktais buvo numatyti terminai,
per kuriuos pareiškėjas privalėjo įspėti apie renginius, tačiau valdžios
institucijos, priešingai, jokiais teisės aktuose nustatytais terminais nebuvo
įpareigotos priimti galutinius sprendimus iki planuojamos paradų ar piketų
datos. Todėl Teismas nebuvo įtikintas, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjui
prieinamos post-hoc pobūdžio teisinės gynybos priemonės numatė pakankamą
kompensavimą, atsižvelgiant į įtariamus Konvencijos pažeidimus.
Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Teismas konstatavo, kad
pareiškėjui nebuvo suteiktos veiksmingos teisinės gynybos priemonės pažeistos
susirinkimų laisvės atžvilgiu, dėl ko konstatuotas Konvencijos 13 straipsnio
kartu su 11 straipsniu pažeidimas.
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Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14
straipsnio (diskriminacijos draudimas) pažeidimo
Teismas pastebėjo, jog pagrindinė renginių uždraudimo priežastis buvo
ta, kad valdžios institucijos nepritarė demonstracijoms, kuriomis, jų manymu,
buvo ketinama propaguoti homoseksualumą. Konkrečiu atveju Teismas
nurodė, jog negali ignoruoti viešai išreikštos griežtos asmeninės Maskvos mero
nuomonės ir nepaneigiamo ryšio tarp jo teiginių ir renginių uždraudimo.
Atsižvelgdamas į tai, Teismas nustatė, kad pareiškėjas patyrė diskriminaciją
savo bei kitų dalyvių, kurie ketino dalyvauti renginiuose, seksualinės
orientacijos pagrindu. Be to, Rusijos Vyriausybė niekaip nepagrindė, kad
ginčijami skirtumai buvo suderinami su Konvencijos standartais. Todėl
teismas nusprendė, kad nagrinėjamoje byloje buvo pažeistas ir Konvencijos
14 straipsnis.

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutarimas dėl
priimtinumo byloje Elijus Giedrikas prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 51392/07)
Europos Žmogaus Teisių Teismas Elijaus Giedriko peticiją pripažino
nepriimtina, kadangi pareiškėjas nebegali būti laikomas pažeidimo auka pagal
Konvencijos 34 straipsnį, nustačius, kad Lietuvos teismai pripažino pernelyg
ilgą procesą jo baudžiamojoje byloje ir priteisė jam kompensaciją.
Faktinės aplinkybės
1999 m. liepos 20 d. buvo pradėtas baudžiamasis procesas byloje dėl
įkaito pagrobimo Lietuvoje ir jo išvežimo į Latviją. Pareiškėjas šioje byloje buvo
įtariamasis, tačiau 2006 m. balandžio 11 d. ikiteisminis tyrimas nutrauktas,
suėjus senaties terminui. Pareiškėjas ikiteisminio tyrimo nutraukimą apskundė
prokurorui, teigdamas, kad baudžiamasis procesas jo byloje buvo pernelyg
ilgas, o prokurorai, negalėdami surinkti pakankamai įrodymų, vilkino tyrimą,
kol suėjo senaties terminas. Prokuroras šį skundą atmetė, o pareiškėjui
prokuroro veiksmus apskundus teismui, pastarasis bylą grąžino prokurorui ir
nurodė ištaisyti situaciją. Teismas nurodė, kad nutraukus ikiteisminį tyrimą dėl
senaties termino suėjimo, pareiškėjas liko apkaltintas nusikaltimo padarymu
ir jaus visas iš to kylančias teisines ir moralines pasekmes, o kadangi teismas
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pats negalėjo pakeisti ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindo, nurodė tai
padaryti prokurorui. Tačiau prokuroras vėl nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl
senaties termino suėjimo. Pareiškėjui dar kartą pateikus skundą teismui,
teismas nurodė, jog siekiant išvengti tolimesnio proceso vilkinimo, jis yra
kompetentingas pats išspręsti šį klausimą ir nuspendė ikiteisminį tyrimą
nutraukti dėl to, kad nesurinkta pakankamai įrodymų, taigi pareiškėjas buvo
pripažintas nepadaręs nusikaltimo. Nors prokuroras skundė šią teismo nutartį,
tačiau jo skundo aukštesnės instancijos teismas nepatenkino.
Pareiškėjas kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą dėl turtinės žalos
bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Teismai pripažino, kad buvo pažeista
pareiškėjo teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką
dėl pernelyg ilgo proceso jo baudžiamojoje byloje. Nors pareiškėjo ieškinys
nebuvo patenkintas visa apimtimi (jis prašė priteisti 8 000 000 litų neturtinei
žalai atlyginti bei 3 200 litų bylinėjimosi išlaidų), tačiau iš viso jam buvo
priteista 10 200 litų kompensacija, kuri teisingumo ministro nurodymu buvo
sumokėta.
Pareiškėjas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl Konvencijos 6
straipsnio 1 dalies pažeidimo, kadangi procesas jo baudžiamojoje byloje buvo
pernelyg ilgas.
Neoficiali nutarimo apžvalga
Teismas pažymėjo, kad aukos statuso pagal Konvencijos 34 straipsnį
turėjimas priklauso nuo to, ar pareiškėjo valstybė pripažino Konvencijos
pažeidimą bei paskyrė pakankamą kompensaciją. Jei pareiškėjas neteko
pažeidimo aukos statuso, byla negali būti nagrinėjama Europos Žmogaus Teisių
Teisme.
Teismas pažymėjo, kad Lietuvos teismai pripažino pareiškėjo teisės į
teisingą bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimą bei
priteisė jam neturtinės žalos atlyginimą – 8 000 litų. Taigi tai, ar pareiškėjas
laikytinas auka, priklauso nuo to, ar jam priteista kompensacija laikytina
pakankama.
Teismas nurodė, kad šioje byloje pareiškėjui priteista kompensacija
yra mažesnė nei įprastai priteisiamos sumos tokio pobūdžio bylose Teismo
praktikoje. Tačiau sprendžiant, ar kompensacija yra pakankama, turi būti
atsižvelgta į visas bylos aplinkybes, kas apima ne tik pačią proceso trukmę,
bet ir bendrą gyvenimo lygį valstybėje. Be to, svarbi aplinkybė yra ta, jog savo
valstybėje kompensacija yra priteisiama ir išmokama žymiai skubiau, nei tai būtų
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padaroma pripažinus Konvencijos pažeidimą Europos Žmogaus Teisių Teisme.
Teismas nusprendė, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes, pareiškėjui
priteista kompensacija laikytina pagrįsta ir pakankama, todėl jis nebėra
laikomas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo auka ir peticija
pripažįstama nepriimtina.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
5.1. Austrijos Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
2010 m. rugsėjo 30 d. Austrijos Administracinio
(Verwaltungsgerichtshof) sprendimas byloje Nr. 2010/03/00511

Teismo

Šioje byloje Austrijos Administracinis Teismas pripažino, kad
nacionalinis teismas turi užtikrinti asmenų teisinę apsaugą, jiems suteiktą
pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas, ir prireikus netaikyti nacionalinės
teisės aktų nuostatų, jeigu jų taikymas prieštarautų Europos Sąjungos teisės
nuostatų tikslui.
Atsakovas Austrijos transporto, technologijų ir inovacijų ministras,
remdamasis Austrijos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, išdavė leidimą,
suteikiantį teisę apeliantui tiesti geležinkelį, ir nustatė tam tikras šio leidimo
įgyvendinimo sąlygas. Apeliantas kreipėsi į Austrijos Administracinį Teismą
(Verwaltungsgerichtshof), ginčydamas išduotą leidimą. Apeliantas teigė,
kad Austrijos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas neteisingai įgyvendina
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių
projektų poveikio aplinkai vertinimo (85/337/EEB) (OL L 175, 1985 7 5, p. 40)
(toliau – ir Direktyva 85/337/EEB) 10a straipsnio nuostatas. Pagal Direktyvos
85/337/EEB 10a straipsnį, valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą
nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai [...] turėtų
teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir
nešališkoje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo,
kuriems pagal šią direktyvą taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos,
materialinį ar procesinį teisėtumą. Tuo tarpu pagal Austrijos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymą, ginčijamo sprendimo peržiūrėjimas patenka į atsakovo
kompetenciją, kuris yra vienintelė ir galutinė instancija kilusiam ginčui
išspręsti, t. y. šio pobūdžio ginčų nagrinėjimas nebuvo priskirtas Unabhängiger
Umweltsenat, nepriklausomos administracinės institucijos, sprendžiančios
aplinkosaugos klausimus ir turinčios teismo statusą, kompetencijai.
Austrijos Administracinis Teismas, spręsdamas kilusį ginčą, rėmėsi
1

http://juradmin.eu/docs/BE02/BE02001293.pdf
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Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Teismas pirmiausia konstatavo,
kad kilęs ginčas yra susijęs su Direktyva 85/337/EEB reguliuojamu klausimu,
dėl to patenka į Europos Sąjungos teisės sritį (Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimas Kücükdeveci byloje, C-555/07).
Direktyvos 85/337/EEB 10a straipsnis numato, kad nustatyti sąlygas, taikomas
sprendimo peržiūrėjimui, yra nacionalinio įstatymų leidėjo atsakomybė,
tačiau priimtos nacionalinės teisės nuostatos turi užtikrinti a) „plačias
galimybes kreiptis į teismus“ ir b) kad Direktyvos 85/337/EEB nuostatos,
susijusios su teisminės gynybos priemonėmis, būtų veiksmingos. Dėl to
ginčijamos nacionalinės taisyklės negali visiškai panaikinti Europos Sąjungos
teisės nuostatų, kurios numato teisę pareikšti ieškinį kompetentingame
teisme, svarbos (2009 m. spalio 15 d. Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo sprendimas Djurgarden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening byloje,
C-263/08). Remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. kovo
18 d. Allassini byloje (C-317/08) suformuotomis nuostatomis, Austrijos
Administracinis Teismas nurodė, kad veiksmingos teisminės gynybos principas
yra bendrasis Europos Sąjungos teisės principas, dar kartą patvirtintas Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Kadangi kreipimasis į
teismą, kurio jurisdikcijai nepriklauso spręsti ir fakto, ir teisės klausimus,
susijusius su tam tikra byla, visa apimtimi, neatitiko sąlygų, nustatytų
Direktyvos 85/337/EEB 10a straipsnyje (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
2006 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Wilson byloje 61 p., C-506/04), Austrijos
teismas nusprendė, kad galimybė ginčyti priimtą sprendimą tik Austrijos
Administraciniame Teisme (Verwaltungsgerichtshof) neatitinka reikalavimų,
nustatytų Europos Sąjungos teisėje.
Valstybių narių pareiga siekti direktyvos tikslo ir pareiga, įtvirtinta
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 ir 4 straipsniuose, imtis pakankamai
veiksmingų bendrųjų ar specialiųjų priemonių tam, kad būtų užtikrintas
pirmiau minėtos pareigos laikymasis, saisto visas valstybių narių institucijas, be
kita ko, teismus pagal jų kompetenciją. Kai byloje paaiškėja, kad nagrinėjama
nacionalinės teisės nuostata prieštarauja Europos Sąjungos teisei, nacionalinis
teismas privalo visa apimtimi taikyti Europos Sąjungos teisę ir užtikrinti
asmenų teisių, suteiktų pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas, apsaugą, o
prireikus netaikyti nė vienos nuostatos, kurios taikymas konkrečios bylos
aplinkybėmis reikštų priešingą direktyvai rezultatą (Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo 2003 m. gegužės 22 d. sprendimas Connect Austria
Gesellschaft für Telekommunikations GmbH byloje, C-462/99).
Atsižvelgus į paminėtą, nuspręsta, kad ginčijamos nacionalinės teisės
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nuostatos, kurios pašalina Unabhängiger Umweltsenat, nepriklausomos
administracinės institucijos, sprendžiančios aplinkosaugos klausimus
ir turinčios teismo statusą (Europos žmogaus teisių konvencijos 6 str.),
kompetenciją nagrinėti ginčijamus klausimus, privalo būti netaikomos.
Austrijos Administracinis Teismas konstatavo, kad skundų dėl atsakovo
priimtų sprendimų nagrinėjimas priskirtinas Unabhängiger Umweltsenat.
Šiuo atžvilgiu konstatuota, kad netgi Konstitucinio Teismo praktika,
pagal kurią leidžiama tokia situacija, jog nėra administracinės grandies,
kuriai priskirtinas skundų dėl aukščiausiosios administracinės institucijos
sprendimų nagrinėjimas, negali pakeisti išvados, jog Europos Sąjungos teisė
turi absoliučią viršenybę. Atsižvelgus į paminėtus argumentus nuspręsta, kad
apeliantas, siekdamas nuginčyti sprendimą Austrijos Administraciniame
Teisme (Verwaltungsgerichtshof), o ne nepriklausomoje aplinkosaugos
institucijoje, neišnaudojo visų nustatytų gynybos priemonių. Dėl to Austrijos
Administracinis Teismas nutraukė skundo nagrinėjimą, kaip nepriimtiną.

5.2. Vokietijos Federalinio Finansų Teismo sprendimo apžvalga
2010 m. gegužės 19 d. Vokietijos Federalinio Finansų Teismo sprendimas
byloje Nr. XI R 6/092
Šioje byloje Vokietijos Federalinis Finansų Teismas (toliau – ir
Teismas) sprendė klausimą dėl valiutos keitimo sandorių, kurių metu
mainomi banknotai ir monetos, pripažinimo „prekių tiekimu“ ar „paslaugų
teikimu“ apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu tikslais.
Byloje nustatyta, jog pareiškėjas Vokietijos oro uostuose turėjo valiutų
keityklas, kuriose supirkdavo bei parduodavo užsienio ir nacionalinės valiutų
banknotus bei monetas. Jis keisdavo iš užsienio valstybių į Vokietiją atvykusių
fizinių asmenų pateiktus užsienio banknotus ir monetas į nacionalinę
valiutą. Atitinkamai išvykstančių keleivių pateikti nacionaliniai banknotai
ir monetos buvo keičiamos į užsienio valiutą. Šią veiklą vertindamas kaip
„paslaugą“, 1994–1999 metais teikdamas pridėtinės vertės mokesčio (toliau
– ir PVM) deklaracijas, pareiškėjas atskaitydavo PVM už valiutos keitimo
operacijas vykdytas su ne Europos Sąjungos valstybėse narėse gyvenančiais
klientais. Pastarosios veiklos (vykdytos su ne valstybėse narėse gyvenančiais
2

http://www.juradmin.eu/docs/DE01/DE01000528.pdf
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fiziniais asmenimis) dalį pareiškėjas apskaičiuodavo remdamasis savo paties
parengtomis ataskaitomis, kurios buvo sudaromos pagal pareiškėjo darbuotojui
žodžiu kliento pateikiamą informaciją apie jo nuolatinės gyvenamosios vietos
valstybę.
2000 ir 2001 metais atlikęs pareiškėjo mokesčių auditą (patikrinimą),
mokesčių administratorius aptariamą veiklą pripažino ne PVM
apmokestinamų paslaugų teikimu, bet „tiekimu“ ir, kadangi toks tiekimas pagal
nacionalinę teisę buvo atleistas nuo PVM, patikslino deklaruotus mokesčius ir
sumažino atskaitytinas PVM sumas už 1994–1999 metus.
Ginčui pasiekus Teismą, pastarasis, vertindamas aptariamus sandorius,
konstatavo, kad ūkio subjektas, kuris atlikdamas valiutos keitimo operacijas
perka ir parduoda užsienio bei nacionalinės valiutos banknotus ir monetas,
nevykdo tiekimo, bet teikia paslaugas.
Pagrįsdamas šią išvadą Teismas nurodė, jog atskiriant „tiekimą“ ir
„paslaugas“ turi būti vertinamas ūkinės operacijos pobūdis žvelgiant iš
vidutinio vartotojo pozicijos, o sprendžiamąją reikšmę turi dominuojantys
šios operacijos elementai. Tai priklauso nuo to, kokie elementai, atsižvelgiant
į šalių valią ir siekius, apsprendžia minėtos operacijos ekonominį turinį.
Šiuo aspektu Teismas pažymėjo, jog jei konkretaus objekto perdavimas
atliekant ūkinę operaciją yra skirtas sudaryti prielaidas teisių perdavimui
ar jų specifiniam naudojimui, toks perdavimas laikytinas paslauga. Šiuo
požiūriu aptarti nacionalinės ir užsienio valiutos banknotų ir monetų mainai
laikytini „paslaugomis“, nes ekonominį šių paslaugų turinį sudaro galimybės
pasinaudoti turimų grynųjų pinigų perkamąja galia konkrečioje valstybėje
suteikimas klientams. Papildomai atliekamas fizinis tarpinių priemonių
(banknotų ir monetų), su kuriomis įgyvendinama minėta perkamoji galia,
perdavimas (tiekimas) šiame kontekste nėra reikšmingas.
Tokį aiškinimą Teismas taip pat grindė ir Europos Sąjungos teisminių
institucijų praktika. Pirmiausia jis rėmėsi Pirmosios instancijos teismo 2004
m. spalio 14 d. sprendimu byloje Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
prieš Komisiją (T-56/02) ir 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu byloje Dresden
Bank prieš Komisiją (T-44/02), akcentuodamas, jog šiuose sprendimuose
valiutų keitimas buvo įvardintas kaip „paslauga“. Teismas taip pat rėmėsi
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1998 m. liepos 14 d. sprendime byloje
First National Bank of Chicago (C-172/96) pateiktomis 1977 m. gegužės 17
d. Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių
įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas
vertinimo pagrindas (toliau – ir Šeštoji direktyva) nuostatų aiškinimo ir
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taikymo taisyklėmis. Šioje byloje Teisingumo Teismas nurodė, kad valiuta,
kuri yra keičiama į kitą valiutą, vykdant užsienio valiutos keitimo sandorius
(operacijas), negali būti laikoma „materialiu turtu“ Šeštosios direktyvos 5
straipsnio 1 dalies, apibrėžiančios prekių tiekimo sąvoką, prasme. Atitinkamai
užsienio valiutos keitimas laikytinas paslaugų teikimu Šeštosios direktyvos 6
straipsnio prasme.
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Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Akcijos – 2.2.2.1 (III dalis).
Alkoholio produktai – 1.1. (I dalis).
Antstolis – 1.5. (I dalis).
Aplinka – poveikio aplinkai vertinimas – 3.4. (I dalis).
Apmokestinimas – savivaldybės teritorijos apmokestinimas zonomis – 1.7. (I
dalis), dvigubas apmokestinimas – 3.2.1. (I dalis).
Asmens duomenys – E 3.2.2 (III dalis).
Asociacija – 3.11.1. (I dalis).
Atsakomybė – administracinė atsakomybė – 2.1. (I dalis), civilinė atsakomybė
– 3.8. (I dalis), atsakomybė už konkurencijos teisės apžeidimus – II dalis.
Atsisakymas – atsisakymas priimti prašymą – 3.6.2. (I dalis).
Auka – 4.5. (III dalis).
Bauda – 3.14.2. (I dalis), II dalis.
Byla – bylos nutraukimas – 3.6.2. (I dalis).
Būtinasis reikalingumas – 3.8.1. (I dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 3.2. (III dalis).
Darbingumas – darbingumo lygis – 1.3. (I dalis), darbingumo mastas – 1.3. (I
dalis).
Diplomatinė tarnyba – 3.9.2. (I dalis).
Direktyva – tiesioginis direktyvos veikimas – 2.1. (I dalis), netiesioginis
direktyvos veikimas – 3.1.1. (I dalis), Šeštoji PVM direktyva – E 3.3. (III dalis),
E 3.4. (III dalis).
Diskriminacija – diskriminacijos uždraudimas – 4.4. (III dalis).
Dovanojimas – 2.1.1. (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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Draudimas – privalomasis sveikatos draudimas – 3.2.1. (I dalis).
Dujos – 3.10.1. (I dalis).
Eismas – kelių eismo taisyklės – 2.1. (I dalis).
Ekonominis tęstinumas – II dalis.
Elektroniniai ryšiai – 3.3.1. (I dalis).
Energetika – elektros energetika – 1.2. (I dalis).
Garantija – valstybės garantija – 2.1.8. (III dalis).
Ginčas – išankstinis ginčų nagrinėjimas ne per teismą – 1. (III dalis).
Individualus administracinis aktas – 3.12.1. (I dalis).
Informacija – informacijos mainai – II dalis, informacijos apie paramos žemės
ūkiui gavėjus skelbimas – E 3.2. (III dalis).
Interesas – viešojo intereso gynimas – 3.4.2. (I dalis), 2.1.7. (III dalis).
Invalidumas – invalidumo grupė – 1.3. (I dalis).
Išieškojimas – 3.2.3. (I dalis).
Išlaidos – bylos nagrinėjimo išlaidos – 3.14.1. (I dalis).
Įrodymai – 3.2. (I dalis).
Įstatymas – įstatymų leidyba – 3.8.2. (I dalis), 4.1. (III dalis).
Įvaikis – 3.6.1. (I dalis).
Judėjimas – laisvas asmenų judėjimas – 3.2.1. (I dalis), E 3.5. (III dalis).
Juridinis asmuo – 3.14.2. (I dalis), II dalis.
Kaina – valstybės reguliuojamos kainos – 3.10.1. (I dalis).
Kalinys – kalinių maitinimas – 4.3. (III dalis).
Kaltė – 3.8.1. (I dalis).
Kampanija – rinkimų kampanija – 3.11.1. (I dalis).
Kompetencija – viešojo administravimo subjekto kompetencija – 1.1. (I dalis),
3.3.1. (I dalis).
Konkurencija – sąžiningos konkurencijos laisvė – 3.3.1. (I dalis), atsakomybės
už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimas – II dalis.
Konvencija – Orhuso konvencija – 3.4. (I dalis), Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių konvencija – 3.8. (I dalis), E 3.2. (III dalis), E 3.5. (III dalis).
Leidimas – leidimas laikinai gyventi – 3.1.1. (I dalis).
Mokestis – 1.7. (I dalis), susitarimas dėl mokesčio dydžio – 3.2.2. (I dalis), mokestinis
ginčas – 1. (III dalis), mokestis už valstybinius gamtos išteklius – 2.1.2. (III dalis).
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Nacionalizacija – 3.6.2. (I dalis).
Neįgalusis – neįgaliųjų socialinė integracija – 1.3. (I dalis).
Nepriemoka – mokestinė nepriemoka – 3.2.2. (I dalis), 3.2.3. (I dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis).
Nuoma – 2.1.8. (III dalis), viešoji nuoma – 2.2.5. (III dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių atkūrimas – 3.6. (I dalis), 1. (III dalis),
nuosavybės teisių atkūrimas pagal kilmę – 3.6.1. (I dalis).
Nurodymas – teismo nurodymai – 3.14.2. (I dalis).
Nusišalinimas – 3.9.1. (I dalis).
Omisija – legislatyvinė omisija – 3.8.2. (I dalis).
Organizacija – visuomeninė organizacija – 3.4.2. (I dalis).
Pagalba – valstybės garantuojama teisinė pagalba – 4.2. (III dalis).
Papildoma apsauga – papildomos apsaugos panaikinimas – 3.1.1. (I dalis).
Parama – Europos Sąjungos parama – 3.12.1. (I dalis), parama žemės ūkiui – E
3.2. (III dalis).
Partija – politinės partijos finansavimas – 3.11.1. (I dalis).
Paslaptis – komercinė paslaptis – 3.13.1. (I dalis).
Pavardė – E 3.5. (III dalis).
Paveldėjimas – 3.6.1. (I dalis).
Pažeidimas – administracinis pažeidimas – 2.1. (I dalis), konkurencijos teisės
pažeidimas – II dalis.
Pažymėjimas – vairuotojo pažymėjimo pripažinimas – 2.1. (I dalis).
Pensija – valstybinė pensija – 3.7.1. (I dalis), nukentėjusių asmenų valstybinė
pensija – 3.7.1. (I dalis).
Piktnaudžiavimas – E 3.4. (III dalis).
Pilietybė – Europos Sąjungos pilietybė – E 3.5. (III dalis).
Precedentas – 1.7. (I dalis).
Prejudicinis sprendimas – 3. (III dalis).
Pridėtinės vertės mokestis – E 3.4. (III dalis), atsisakymas taikyti atleidimą
nuo PVM – E 3.3. (III dalis), teisė į pirkimo PVM atskaitą – E 3.1. (III dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio prašytojas – 3.1.1. (I dalis).
Principas – teisinės valstybės principas – 1.2. (I dalis), 3.8.1. (I dalis),
teisėtumo principas – 1.7. (I dalis), 3.7.1. (I dalis), II dalis, teisinio saugumo
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principas – 2.1. (I dalis), teisingumo principas – 3.8.1. (I dalis), gero
administravimo principas – 3.12.1. (I dalis), teisinio tikrumo principas – II
dalis, efektyvumo principas – II dalis, asmeninės atsakomybės principas – II
dalis, lygiateisiškumo principas – II dalis, proceso kalbos principas – II dalis,
viešumo principas – II dalis.
Procedūra – 3.12.1. (I dalis).
Registras – civilinės būklės aktų registras – E 3.5. (III dalis).
Rinka – II dalis.
Rinkimai – 3.11.1. (I dalis).
Rinkliava – 1.4. (I dalis), vietinė rinkliava – 1.7. (I dalis).
Rotacija – diplomatų rotacija – 3.9.2. (I dalis).
Savininkas – 3.6.2. (I dalis).
Savivaldybės taryba – 1.6. (I dalis), 2.2.2. (III dalis).
Skirstomieji tinklai – 1.2. (I dalis).
Skola – valstybės skola – 3.13.1. (I dalis).
Skundas – skundo siuntimas elektroniniu paštu – 3.14.3. (I dalis), skundo
originalas – 3.14.3. (I dalis).
Socialinė apsauga – 3.7.1. (I dalis).
Statyba – 1. (III dalis), neteisėtos statybos padarinių šalinimas – 3.8.1. (I dalis).
Sukčiavimas – sukčiavimas PVM srityje – E 3.3. (III dalis).
Susirinkimas – susirinkimų laisvė – 4.4. (III dalis).
Sutartis – jungtinės veiklos sutartis – 3.11.1. (I dalis).
Sveikata – sveikatos priežiūra – 3.8.2. (I dalis).
Tarša – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas – 3.4.1. (I dalis).
Tautinė mažuma – 3.8.1. (I dalis).
Teisė – teisė pasirinkti darbą – 1.7. (I dalis), teisė būti išklausytam – 3.1.1. (I
dalis), teisė į teisminę gynybą – 3.4.2. (I dalis), teisė į būstą – 3.8.1. (I dalis),
teisė į privatų gyvenimą – 3.8. (I dalis), E 3.2. (III dalis), E 3.5. (III dalis), teisė
į informaciją – 3.13.1. (I dalis), teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybėse
narėse – 3.5. (III dalis), teisė į nuosavybės apsaugą – 4.1. (III dalis), teisė į
teisingą teismo procesą – 4.2. (III dalis), teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę
– 4.3. (III dalis), teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę – 4.4. (III dalis).
Teisena – administracinė teisena – II dalis, baudžiamoji teisena – II dalis.
Teismingumas – 2. (III dalis).
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Teritorijų planavimas – 1. (III dalis).
Terminas – 3.14.3. (I dalis), termino atnaujinimas – 3.6.2. (I dalis).
Ūkinė veikla – planuojama ūkinė veikla – 3.4.1. (I dalis).
Uostas – jūrų uostas – 1.4. (I dalis).
Valstybės tarnautojas – 3.9. (I dalis), valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas –
3.9.1. (I dalis), valstybės tarnautojo atleidimas – 2.1.3. (III dalis).
Vartotojas – 1.2. (I dalis), vartotojų teisių apsauga – 3.10.1. (I dalis).
Vertė – žemės sklypų vertė – 1. (III dalis).
Vertinimas – tarnybinės veiklos vertinimas – 3.9.1. (I dalis).
Vežimas – keleivių vežimas – 2.1.6. (III dalis).
Vietos savivalda – 1.6. (I dalis).
Vykdymas – sprendimų vykdymo instrukcija – 1.5. (I dalis), vykdymo išlaidos
– 1.5. (I dalis).
Žala – 2.1.7. (III dalis), neturtinė žala – 3.8. (I dalis), 4.5. (III dalis), turtinė žala
– 3.8. (I dalis).
Žemė – žemės reforma – 1. (III dalis), tikslinė žemės naudojimo paskirtis –
2.1.4. (III dalis).
Žemėtvarka – žemėtvarkos projektas – 1. (III dalis).
Žmogaus teisės – 4. (III dalis).
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Santrumpos

Santrumpos
a. k.

asmens kodas

AB

akcinė bendrovė

ABTĮ

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

AKĮ

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

AM

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

angl.

angliškai

APK

administracinio proceso kodeksas

AR

Armėnijos Respublika

ATPK

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

AVMI

apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

b. l.

bylos lapas

BPK

baudžiamojo proceso kodeksas

c. b.

civilinė byla

CK

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

CPK

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

d.

diena, dalis

DK

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

doc.

docentas

dr.

daktaras

DTĮ

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas

EB

Europos Bendrija

ERĮ

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

ES

Europos Sąjunga

ESTT

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

ETT

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
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EŽTK

Europos žmogaus teisių konvencija

EŽTT

Europos Žmogaus Teisių Teismas

EŽŪFKP

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

EŽŪGF

Europos žemės ūkio garantijų fondas

EŽŪOGF

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

g.

gatvė

GDĮ

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas

gim.

gimęs

ha

hektaras

IĮ

individuali įmonė

inv.

inventorizacija

JTVPK

Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras

k.

kalba

KET

Kelių eismo taisyklės

kt.

kita, kiti

kv.

kvadratinis

l.

lapas

liet.

lietuviškai

lot.

lotyniškai

LR

Lietuvos Respublika

Lt

litas

LTSR

Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika

LVAT

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

m

metras

m.

metai, miestas

MAĮ

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

mėn.

mėnuo
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min.

minutė

mln.

milijonas

Nr.

numeris

NTT

nacionalinis telekomunikacijų tinklas

p.

punktas, puslapis

pan.

panašiai

par.

paragrafas

pastr.

pastraipa

PAV

poveikio aplinkai vertinimas

PPFĮ

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas

pranc.

prancūziškai

proc.

procentas

prof.

profesorius

PSD

privalomasis sveikatos draudimas

PVM

pridėtinės vertės mokestis

pvz.

pavyzdžiui

RAAD

regiono aplinkos apsaugos departamentas

reg.

registracija

Rink.

rinkinys

RTT

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

SAM

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

SAZ

sanitarinė apsaugos zona

SESV

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

str.

straipsnis

t. y.

tai yra

t. t.

taip toliau

t.

tomas
677

Priedai

TIPK

taršos integruota prevencija ir kontrolė

TLK

Tarptautinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija

TM

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

TSRS

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga

UAB

uždaroji akcinė bendrovė

UTPĮ

Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymas

v.

lot. – versus, liet. – prieš

VAĮ

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

val.

valanda

VĮ

valstybės įmonė

VKEKK

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

vok.

vokiškai

VRAD

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

VRK

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

VTĮ

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

Žin.

Valstybės žinios

žr.

žiūrėti

678

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 20, 2010 metų liepa – gruodis
2011 m. kovo 25 d.
Tiražas 900 egz.
Užsakymo nr. 1/2011
43 leidyb. apsk. l.
ISSN 1822-8224

Išleido
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
info@lvat.lt
www.lvat.lt

Spausdino
UAB „Lodvila“
Sėlių g. 3A, LT-08125 Vilnius
lodvila@lodvila.lt
www.lodvila.lt

680

