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1.1. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų
11 punkto atitikties lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės,
proporcingumo principams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsniui,
4.39 straipsnio 1 daliai, 6.156 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6.384 straipsnio 1 daliai bei
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu
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užbaigimas“ 41 punkto atitikties Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24
straipsnio 2 daliai (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija)
1.3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, 6 straipsnio 2 daliai,
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punktui ir Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 daliai
1.4. Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatų, patvirtintų Teisėjų
tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) (2008 m. rugsėjo 12 d.
nutarimo Nr. 13P-141-(7.1.2) redakcija), 20 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1682 redakcija) 51 straipsnio 1
daliai
1.5. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A178/V-179 patvirtintų Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto
(2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) ir Darbingumo lygio
nustatymo kriterijų aprašo 6 punkto (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V402 redakcija) teisėtumo
1.6. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo
Nr. 1-161 „Dėl draudimo rūkyti“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos
Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai
1.7. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. 1-374 „Dėl privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos
tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punkte patvirtintų
„Privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos
darbų išlaidų kompensavimo taisyklių“ ta apimtimi, kuria šios taisyklės yra taikomos
ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, o
visų kultūros paveldo objektų, tvarkybos darbų kompensavimui, atitikties Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2
dalies bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms
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I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260
patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto atitikties lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, proporcingumo principams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsniui, 4.39 straipsnio 1 daliai, 6.156 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6.384 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui
Administracinė byla Nr. I502-21/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00009-2012-2
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. liepos 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešėjas), Romano
Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
atstovei Žanai Mekšraitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo narės Loretos Graužinienės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas neprieštarauja lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, proporcingumo principams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsniui, 4.39 straipsnio 1 daliai, 6.156 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6.384
straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Loreta Graužinienė kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama ištirti, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių
8
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standartinių sąlygų (toliau – ir Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos)
11 punktas neprieštarauja lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės,
proporcingumo principams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis
kodeksas, CK) 1.2 straipsniui, 4.39 straipsnio 1 daliai, 6.156 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6.384
straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos
ūkio įstatymas) 19 straipsniui.
Pareiškėjos prašymas grindžiamas šiais argumentais:
1. Poįstatyminiais teisės aktais draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais (Konstitucinio
Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas), nes taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas). Konstitucinio Teismo doktrinoje pripažįstama, kad poįstatyminis
teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas; poįstatyminiu aktu realizuojamos įstatymo
normos, tačiau toks teisės aktas negali pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios savo galia konkuruotų su įstatymo normomis (Konstitucinio
Teismo 1994 m. sausio 14 d., 1994 m. kovo 16 d. nutarimas). Pareiškėjos nuomone, Šilumos
pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas ta apimtimi, jog šilumos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie
šilumos perdavimo tinklų datos, numato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytuoju įstatymuose, kadangi ši teisės norma pakeičia įstatymų nustatytas teisės normas
ir sukuria naują bendro pobūdžio teisės normą.
2. Pagal CK 6.384 straipsnio 1 dalį, energijos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma
sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų tik tuo atveju,
jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo ir energiją naudoja tik savo buitinėms reikmėms. Kitų energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas Civiliniame kodekse nesiejamas su įrenginių prijungimu prie tiekimo tinklų. Todėl pagal bendrąsias nuostatas,
sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (CK 6.162 str. 1 d.). Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko
kita (CK 6.181 str. 1 d.). Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 dalis nustato tik tai, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų,
tačiau Šilumos ūkio įstatymas šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo momento
nereglamentuoja ir nesieja su įrenginių prijungimu prie šilumos tiekimo tinklų. Todėl, pareiškėjos nuomone, Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas
nepagrįstai išplečia įstatymų nustatytą taisyklę dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarties
sudarymo momento – jis nustato, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos ne
tik tais atvejais, kai pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo ir energiją naudoja tik savo
buitinėms reikmėms, o sukuria ir naują teisės normą – kad ir kitais atvejais šilumos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie
šilumos perdavimo tinklų datos. Tokiu būdu ginčijama teisės norma pakeičia Civilinio kodekso nuostatas dėl sutarties sudarymo momento ir sukuria naują bendro pobūdžio teisės
normą, kuri nėra grindžiama Šilumos ūkio įstatymu bei Civiliniu kodeksu.
3. Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad reglamentuojant civilinius
santykius vadovaujamasi taip pat ir sutarties laisvės principu. Iš šį principą detalizuojančio Civilinio kodekso 6.156 straipsnio matyti, jog jo turinį sudaro keturi elementai: laisvė
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sudaryti sutartį su kuo nori ir kada nori (CK 6.156 str. 1 d.), laisvė atsisakyti sudaryti sutartį (CK 6.156 str. 2 d.), laisvė laisvai nustatyti sutarties turinį, t. y. jos sąlygas (CK 6.156
str. 1 d.), ir laisvė sudaryti sutartis, kurių įstatymas nenumato, jeigu tokios sutartys neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.). Laisvė atsisakyti sudaryti sutartį reiškia, kad
negalima asmens priversti sudaryti sutartį prieš jo valią (CK 6.156 str. 2 d.). Privalėjimas
sudaryti sutartį yra vienas iš imperatyvų, apribojančių sutarties laisvę, būtinybė sudaryti
sandorį gali būti numatyta tik įstatymu arba atsirasti iš šalių tarpusavio susitarimų (CK
6.156 str. 2 d.). Konstitucinis Teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad poįstatyminiai
aktai asmenims nustatyti pareigų negali. Nei Civilinis kodeksas, nei Šilumos ūkio ar kitas
įstatymas nenustato pareigos ne buitiniams vartotojams sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su energijos tiekėju. Tačiau ginčijamoje Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių
standartinių sąlygų nuostatoje įtvirtintas reglamentavimas, pasak pareiškėjos, iš esmės suponuoja ne tik tai, kad ne įstatymu, o poįstatyminiu teisės aktu apribojama laisvė atsisakyti
sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, bet ir nustato, kad be jokios valios išraiškos
laikoma, jog sutartis sudaryta vien dėl to, kad šilumos įrenginiai yra prijungti prie šilumos
perdavimo tinklų. Todėl, pasak pareiškėjos, ginčijama nuostata pažeidžia sutarties laisvės
principą.
4. 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); ribojant nuosavybės teises visais atvejais turi būti laikomasi
šių sąlygų: ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas
vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus; turi būti paisoma proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d.). Pareiškėjos nuomone, ginčijama nuostata, jog šilumos įrenginių prijungimas prie šildymo sistemos (nors ir be šilumos
vartotojo valios sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį) jau lemia šilumos tiekimą,
iš esmės yra nuosavybės teisių suvaržymas, nuosavybės neliečiamumo principo, įtvirtinto
CK 1.2 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, jog civilines teises gali apriboti tik įstatymai,
o ne žemesnės teisinės galios teisės aktai, pažeidimas. Civilinio kodekso 4.39 straipsnio
1 dalis detalizuoja nurodytą taisyklę, nustatydama, kad nuosavybės teisė gali būti apribota
paties savininko valia, įstatymų (o ne žemesnės teisinės galios teisės aktais) arba teismo
sprendimo. Priverstinės sutarties pagrindu kyla ir pareiga sumokėti už priverstinai tiekiamą šilumą, taip ribojant savininko teisę su savo turtu atlikti bet kokius veiksmus, naudoti
savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu. Ginčijama nuostata, nustatanti, kad šilumos
pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo
prie šilumos perdavimo tinklų datos, nesiremiant jokiu įstatymu, apriboja savininko nuosavybės teises, kadangi įstatymai (CK 6.384 str. 1 d.) nustato nuosavybės apribojimus tik
tais atvejais, kai pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį abonentas yra fizinis asmuo ir
jis energiją naudoja tik savo buitinėms reikmėms. Taip pat toks nuosavybės teisių suvaržymas, pasak pareiškėjos, nėra būtinas demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų
asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus. Šiuo atveju yra užtikrinami tik monopolininko šilumos tiekėjo
interesai, kurie demokratinėje visuomenėje neturi būti ginami prioritetiškai. Priešingai,
Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog draudžiama monopolizuoti gamybą ir
rinką, o jo 5 dalis įtvirtina valstybės pareigą ginti vartotojo interesus. Taip pat nuosavybės
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teisių suvaržymas, įtvirtintas ginčijamoje nuostatoje, nustatytas nepaisant proporcingumo
principo (CK 1.2 str. 1 d.). Šiuo atveju šilumos tiekėjui, kuris dažniausiai yra monopolininkas, suteikiamas privilegijuotas statusas, palyginus su šilumos vartotojais, jam suteikiama
daugiau teisių, o šilumos vartotojas priverstinai privalo pirkti šilumą ir už ją mokėti, taip
pat jam tenka finansinė našta bei kiti neproporcingi suvaržymai, norint atsisakyti prievartinio šilumos tiekimo.
5. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad skirtingas tam
tikrų asmenų grupių traktavimas turi būti objektyviai pateisinamas (Konstitucinio Teismo
2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimai). Tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad nevienodas jų traktavimas, kai dėl
teisinės-socialinės padėties yra diskriminuojami šilumos vartotojai,suvaržant jų nuosavybės
teises, t. y. priverčiant pirkti šilumos energiją, būtų objektyviai pateisinamas. Šilumos tiekėjui, turinčiam žymiai didesnius techninius bei finansinius išteklius, suteikiamas privilegijuotas statusas lyginant su šilumos vartotojais, suteikiama neproporcingai daugiau teisių. Todėl,
pareiškėjos nuomone, Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas
pažeidžia asmenų lygybės principą (CK 1.2 str. 1 d.).
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir Energetikos ministerija) atsiliepimas, grindžiamas šiais
argumentais:
1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų priėmimo metu galiojo
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo redakcija, pagal kurios 6 straipsnio 1 punktą
valstybės politiką energetikos srityje buvo pavesta įgyvendinti Ūkio ministerijai. Pagal šio
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 4 dalį, teisė
tvirtinti šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas buvo nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai. Vyriausybė 2003 m. birželio 17 d.
nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 1.1.1 punktu įgaliojo Ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti šilumos
pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas. Todėl, trečiojo suinteresuoto asmens
nuomone, Ūkio ministerijos įgaliojimai nustatyti Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių
sudarymo standartines sąlygas nekvestionuojami, tačiau taip pat pastebėjo, jog šią diskreciją riboja teisės viršenybės, teisinio apibrėžtumo ir kiti teisinės valstybės principai bei
aukštesnės teisinės galios teisės aktų reikalavimai.
2. Ginčijama nuostata yra nustatyta, kad šilumos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias sąlygas tarp 8 punkte nurodytų šalių – juridinių ir fizinių asmenų nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos ir
iki tol šalys nesudarė šilumos pirkimo-pardavimo sutarties pagal individualiai aptartas
sąlygas. Minėtame 8 punkte nustatyta, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių pagal
šias standartines sąlygas šalys yra: šilumos tiekėjas ir pastato savininkas-šilumos vartotojas. Energetikos ministerija pažymėjo, kad Šilumos ūkio įstatyme nėra įtvirtintų specialių
nuostatų,detalizuojančių šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento klausimus, todėl, jos nuomone, tokių sutarčių sudarymui turi būti taikomos Civilinio kodekso
nuostatos bei atsižvelgiama į teismų suformuotą praktiką ir išaiškinimus.
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3. Šilumos ūkio įstatymas šalia šilumos vartotojo sąvokos išskiria ir buitinio šilumos
vartotojo sąvoką. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 45 dalį, šilumos vartotojas – tai juridinis
ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų, o pagal šio straipsnio
8 dalį, buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį
savo buities reikmėms. Energetikos ministerijos nuomone, toks šilumos vartotojų sąvokų
atskyrimas nėra savitikslis ir yra susijęs su buitinio vartotojo, kaip silpnesnės sutartinių
santykių pusės, ypatingu statusu ir jo apsauga. Pažymėjo, jog Šilumos ūkio įstatymo 19
straipsnio 1 dalis nustato, kad šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų, o 5 dalyje nustatyta, kad šilumos tiekėjų ir buitinių
šilumos vartotojų santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas tol, kol nėra sudarytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas. Taigi įstatymas, atsižvelgdamas į skirtingus šilumos vartotojo
ir buitinio šilumos vartotojo statusus, numato ir skirtingas šilumos pirkimo–pardavimo
sutarčių standartines sąlygas, taikomas buitiniam ir nebuitiniam šilumos vartotojui.
4. Energijos tiekimo sutartiniams santykiams reguliuoti skirtas Civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies XXIII skyriaus septintasis skirsnis „Energijos pirkimo–pardavimo
sutartys“. Kitų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatos šiems santykiams turi būti
taikomos, laikantis Civilinio kodekso 1.3 straipsnyje nustatytų teisės normų konkurencijos taisyklių, tarp jų – 1.3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos taisyklės, jog esant prieštaravimams
tarp įstatymų, reglamentuojančių tą patį teisinį santykį, Civilinio kodekso normos turi
prioritetą prieš kitus įstatymus, jeigu pačiame kodekse nenustatyta kitaip.
5. Civilinio kodekso 1.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vartotojas yra fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su vartotojo verslu ir profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo
asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Energetikos ministerija atkreipė
dėmesį, jog Civilinio kodekso normose, skirtose energijos pirkimo–pardavimo sutartims
reguliuoti, vartotojo sąvoka netapati vartotojo sąvokai vartojimo sutarties (CK 1.39 str.)
prasme. Taigi vartotojo sąvokos reikšmė energijos pirkimo–pardavimo sutartinius santykius reguliuojančiuose įstatymuose yra dvilypė: bendrąja prasme vartotojo sąvoką įstatymų leidėjas naudoja vienai iš pirkimo–pardavimo sutarties šalių – abonentui – pavadinti,
ši sąvoka aprėpia tiek fizinius, tiek juridinius asmenis (CK 6.391 str. 1 d.), atitinkamai
Civilinio kodekso 6.383 straipsnio 4 dalyje apibrėžta vartotojo sąvoka turi specialią energijos tiekimo teisinių santykių požiūriu reikšmę – ji naudojama vartojimo sutarties šaliai
– vartotojui – įvardyti, nustatant, kad kai energijos pirkimo-pardavimo sutartis yra vartojimo sutartis, t. y. abonentas yra fizinis asmuo, kuris energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams (vartotojas), energijos pirkimo-pardavimo sutarčiai mutatis
mutandis taikomas šio kodekso 6.188 straipsnis ir kiti šio kodekso straipsniai, nustatantys
vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumus. Taigi tik tuo atveju, kai energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalis – abonentas yra fizinis asmuo, kuris energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams, jis yra vartotojas vartotojų teisės prasme ir
turi gauti įstatyminę vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių apsaugą (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose
santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. 30).
6. Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai
sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tin12
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klų. Dėl šios nuostatos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. kovo 24 d. apžvalgoje
yra pasisakęs, jog įstatyme nustatyta paprastesnė ir dėl to palankesnė vartotojui vartojimo
energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo tvarka: jeigu abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartojimo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Taigi ši Civilinio
kodekso 6.384 straipsnio nuostata ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai energijos
pirkimo-pardavimo sutarčių klausimais leidžia konstatuoti, kad tam tikrų Civilinio kodekso nuostatų taikymas yra susijęs su išskirtiniu vienos iš sutarties šalių statusu, todėl
Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąlyga taikytina buitiniam vartotojui
ir neturėtų būti analogiškai taikoma šilumos vartotojui – juridiniam asmeniui, perkančiam šilumos energiją verslo ar profesijos tikslais.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Pareiškėjos ginčijamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11
punktas nustato:
„Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias sąlygas tarp 8
punkte nurodytų šalių – juridinių ir fizinių asmenų nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos ir iki tol šalys nesudarė šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas.“
Minėtas Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 8 punktas apibrėžė šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių pagal šias standartines sąlygas šalis – tai šilumos
tiekėjas ir pastato savininkas-šilumos vartotojas.
Ginčijamo norminio administracinio akto priėmimo metu galiojusios 2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. IX-1565 redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 18 straipsnis, įtvirtinęs
esmines nuostatas dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų, nustatė:
„1. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų.
2. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos
neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.
3. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatomi:
1) tiekiamos šilumos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai;
2) šilumos tiekimo režimas ir sąlygos;
3) šilumos kaina arba kainos formulė, arba kainos nustatymo tvarka;
4) vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka;
5) šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;
6) pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;
7) sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.
4. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė
arba jos įgaliota institucija ir paskelbia „Valstybės žiniose“. Šilumos pirkimo–pardavimo
sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba
jos įgaliota institucija, suderinusi su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie
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Teisingumo ministerijos, ir paskelbia „Valstybės žiniose“.“
Šilumos ūkio įstatymą išdėsčius nauja – 2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329
– redakcija (įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1 d.), nuostatos dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų buvo įtvirtintos šio įstatymo 19 straipsnyje, pakeitus
dalyje minėtą teisinį reguliavimą. Šios redakcijos Šilumos ūkio įstatymo, galiojančio ir
šios norminės administracinės bylos nagrinėjimo metu, 19 straipsnio 2 dalis numato, jog
standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms; individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti vartotojų teisių ir interesų, o 4 dalyje iš esmės
liko nepakeistas teisinis reguliavimas dėl įgaliojimų tvirtinti šilumos pirkimo–pardavimo
sutarčių standartines sąlygas: šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas
tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija ir paskelbia „Valstybės žiniose“; šilumos
pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas tvirtina
Vyriausybės arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos
tarnyba, ir paskelbia „Valstybės žiniose“. Taip pat šios redakcijos Šilumos ūkio įstatymo 19
straipsnis buvo papildytas nauja 5 dalimi, jame įtvirtinant nuostatas dėl tiekėjų ir vartotojų
tarpusavio santykių tais atvejais, kai daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl
šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 765 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ įgaliojimus patvirtinti
šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas (1.1 p.) bei šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas (1.2 p.) suteikė
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai.
Taigi remiantis minėtu teisiniu reguliavimu darytina išvada, jog įstatymų leidėjas šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių – tiek su buitiniais šilumos vartotojais, tiek ir su kitais
šilumos vartotojais – standartines sąlygas pavedė tvirtinti Vyriausybei arba jos įgaliotai
institucijai (t. y. Ūkio ministerijai), taip pat netiesiogiai nustatant ir šių įgaliojimų įgyvendinimo ribas – tvirtinamos šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos turi
neprieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Būtent šiuos įgaliojimus įgyvendindamas, ūkio ministras 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtino nagrinėjamoje
norminėje administracinėje byloje tam tikra apimtimi ginčijamas Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas, o 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 patvirtino Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines
sąlygas. Tad pažymėtina, jog šioje norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas
tik dėl teisinio reguliavimo, susijusio su šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymu
ne su buitiniais šilumos vartotojais – fiziniais asmenimis, perkančiais šilumą ir (ar) karštą
vandenį savo buitinėms reikmėms (Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 8 d. (šiuo metu galiojanti
2009 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. XI-592 redakcija).
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į cituotą teisinį reguliavimą, pastebi ir tai,
jog iš Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 2 dalies matyti, kad bendra nuostata dėl šilumos
pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ar keitimo, laikantis standartinių sąlygų, nedraudžia šalims susitarti ir dėl individualių sutarčių sąlygų, kurioms, atitinkamai, konkrečiu
atveju būtų teikiama pirmenybė (CK 6.187 str.). Tai atsispindi Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 9 punkte, nustatančiame, jog šilumos pirkimo-pardavimo
sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal standartines sąlygas, išskyrus šalių
individualiai aptartas sąlygas, bei 10 punkte, nustatančiame, jog šilumos tiekėjo ir pasta14
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tų savininkų sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims šios sąlygos galioja tiek,
kiek neprieštarauja individualiai aptartoms sąlygoms.
IV.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad šioje norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl specifinio pobūdžio norminio administracinio
akto – teisės akto, kuriuo viešojo administravimo institucija, įgyvendindama įstatymu pavestus įgaliojimus, nustato tam tikrą civilinio teisinio pobūdžio teisinį reguliavimą, t. y.
standartines sutarčių valstybės reguliuojamoje ūkio srityje sąlygas – teisėtumo, darytina
išvada, jog būtina įvertinti Civiliniame kodekse įtvirtintą sutarčių standartinių sąlygų instituto teisinį reguliavimą bei kitas nuostatas, aktualias šioje norminėje administracinėje
byloje.
Pagal Civilinio kodekso 6.185 straipsnio 1 dalį standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jų
su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. Civilinio
kodekso 6.187 straipsnis nustato, jog jeigu sutarties standartinės sąlygos prieštarauja nestandartinėms, pirmenybė teikiama nestandartinėms, t. y. individualiai šalių aptartoms
sąlygoms.
Atsižvelgiant į tai, jog energijos, taigi ir šilumos, pirkimo–pardavimo sutartis yra viešoji sutartis (CK 6.383 str. 3 d.), siekiant tinkamai atskleisti ginčijamo teisinio reguliavimo esmę, aktualios ir Civilinio kodekso 6.161 straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl viešųjų
sutarčių – viešąja sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo (verslininkas),
teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi (transporto, ryšių,
elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir kt. organizacijos) (1 dalis); visiems paslaugas teikiantis ar paslaugas parduodantis juridinis asmuo (verslininkas) privalo sudaryti sutartį su
bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas išimtis
(2 dalis); sudarydamas viešąsias sutartis, juridinis asmuo (verslininkas) neturi teisės kam
nors suteikti privilegijų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (3 dalis); viešosiose sutartyse nustatomos prekių ir paslaugų kainos bei kitos sąlygos turi būti vienodos visiems tos
pačios kategorijos vartotojams, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai atskirų kategorijų
vartotojams gali būti taikomos lengvatinės sąlygos (4 dalis); įstatymų nustatytais atvejais
juridinis asmuo (verslininkas) privalo pateikti atitinkamai valstybės institucijai tvirtinti
standartines viešosios sutarties sąlygas; įstatymų nustatytais atvejais viešosios sutartys gali
būti sudaromos pagal abiems šalims privalomas standartines sąlygas, patvirtintas atitinkamos valstybės institucijos (5 dalis).
Aiškindamas viešųjų sutarčių institutą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs,
jog „sutarčių teisėje išskiriama viešoji sutartis, kaip viena iš sutarčių rūšių, kai įstatymais
ribojamas sutarčių laisvės principas. <...> Šios sutarčių rūšies atsiradimą lėmė aplinkybė,
kad Lietuvos ūkyje veikia ne viena natūrali monopolija ir valstybei tenka specialiai reglamentuoti tam tikras ūkio šakas, kuriose nėra pakankamos konkurencijos. Tai valstybė
daro išleisdama teisės aktus, kuriuose įtvirtinamos specialios elgesio taisyklės, esminės
privalomos tokių sutarčių sąlygos. Taigi viešosios sutarties institutas atspindi viešąjį interesą, kad įsikišant į sutarčių sudarymo procesą, būtų užtikrintas elektros energijos, šilumos, vandens ir kt. šalies ūkio funkcionavimui bei asmenims (buitiniams) gyventojų
poreikiams strategiškai svarbių prekių prieinamumas, apginta silpnesnė sutartinio santy15
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kio pusė – transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ar kt. paslaugų vartotojas. Dėl to kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešoji sutartis laikytina sutarčių laisvės
principo išimtimi, nes sutarties šalys pačios tiesiogiai visų sutarties sąlygų nenustato, jos
reglamentuojamos atitinkamų teisės aktų (pvz., reglamentuojant paslaugų kainas ir kitas
sutarties sąlygas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos
2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ prieš Vilniaus
miesto savivaldybę, bylos Nr. 3K-3-280). <...> Pabrėžtina, kad įstatyme nustatyti viešosioms sutartims keliami reikalavimai ir su jais susiję sutarčių laisvės principo ribojimai
nereiškia, kad tokiose sutartyse nėra sąlygų, dėl kurių šalys galėtų susitarti savo nuožiūra“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-390/2012).
Tad remiantis nurodytu teisiniu reguliavimu darytina išvada, jog šioje norminėje
administracinėje byloje tam tikra apimtimi ginčijamas teisės aktas yra priimtas, be kita
ko, realizuojant Civiliniame kodekse įtvirtintą galimybę valstybei (nagrinėjamu atveju –
ginčijamo akto priėmimo metu valstybės politiką energetikos srityje įgyvendinusiai Ūkio
ministerijai) įsikišti į sutarčių sudarymo procesą.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjos pareiškime iškeltas abejones dėl
ginčijamo teisinio reguliavimo, įtvirtinto Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkte, teisėtumo būtina įvertinti būtent minėto teisinio reguliavimo, nustatyto Civiliniame kodekse, kontekste, atsižvelgiant, ir į bendruosius Civilinio kodekso
principus.
V.
Abejones dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto
teisėtumo pareiškėja, kaip matyti iš jos prašymo argumentų, pirmiausia grindžia tuo aspektu, ar, įgyvendindamas Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus įgaliojimus, atsakovas poįstatyminiame teisės akte neįtvirtino teisinio reguliavimo, konkuruojančio su įstatymuose nustatytuoju, kadangi, pareiškėjos nuomone, ginčijama nuostata
pakeičia įstatymų nustatytas teisės normas ir sukuria naują bendro pobūdžio teisės normą.
Šiuo aspektu vertinant ginčijamą teisinį reguliavimą, pirmiausia pastebėtina, jog, kaip pagrįstai nurodo ir pareiškėja, teisės aktai – nei Civilinis kodeksas, nei Šilumos ūkio ar kiti
įstatymai – neįtvirtina imperatyvių nuostatų dėl energijos (inter alia šilumos) sutarčių su
kitais, nei buitiniai, vartotojais sudarymo momento. Kita vertus, nesutiktina su pareiškėjos nuomone, jog Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti, jog tais atvejais,
kai pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas,
naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo
įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, reiškia, jog išimtinai tik šiais atvejais
sutarties sudarymo momentas gali būti apibrėžiamas vartotojo įrenginių prijungimo prie
energijos tiekimo tinklų faktu. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš sutarties laisvės
principo kylanti sutarties šalių teisė savo susitarimu nustatyti bet kokias sutarties sąlygas,
neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymų normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams, lemia, jog nuostata, analogiška Civilinio
kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai, gali būti nustatyta ir sutartyse ne su buitiniais,
o kitais energijos vartotojais. Taigi Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalis aiškintina
kaip nustatanti išimtinai energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos var16
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totojais (t. y. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių, Šilumos ūkio įstatymo 2 str.
30 d. (šiuo metu galiojanti 2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-250 redakcija) sudarymo
momentą – laikoma, jog tokia sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais (žr., pvz.,
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3211/2008; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, ši Civilinio kodekso nuostata jokiais aspektais – nei tiesiogiai,
nei netiesiogiai – nereguliuoja teisinių santykių dėl energijos (inter alia šilumos) pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo tarp energijos tiekėjo ir kitų – ne buitinių – energijos
vartotojų. Tad nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, jog Civilinio kodekso 6.384
straipsnio 1 dalis reguliuoja kitus, nei įtvirtinti ginčijamoje Šilumos pirkimo–pardavimo
sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto nuostatoje, teisinius santykius, todėl nėra pagrindo
pripažinti, jog šioje norminėje administracinėje byloje ginčijama nuostata vienu ar kitu
aspektu nustato teisinį reguliavimą, konkuruojantį su Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1
dalyje įtvirtintu, ar jai prieštarauja.
Išplėstinė teisėjų kolegija šiame kontekste taip pat pažymi, jog šioje norminėje administracinėje byloje nevertina klausimo, nuo kokio momento šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su kitais, ne buitiniais vartotojais, laikoma sudaryta, kadangi tai ne norminio
administracinio akto teisėtumo patikros byloje spręstinas klausimas – tai turi būti nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju, vadovaujantis Civiliniame kodekse įtvirtintais sutarčių sudarymo principais bei atsižvelgiant į visumą aplinkybių.
Kaip minėta, nei Šilumos ūkio įstatyme, inter alia jo 19 straipsnyje, nei kituose įstatymuose nėra apibrėžiamas šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su kitais, ne buitiniais šilumos vartotojais, sudarymo momentas. Iš Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų
įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 1.1 punkto (norminio administracinio akto priėmimo metu galiojusi redakcija) aiškiai matyti įstatymų leidėjo valia pavesti įgaliojimus patvirtinti šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas Ūkio
ministerijai. Todėl atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatą, jog
šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms, ir nesant
imperatyvaus įstatymuose įtvirtinto teisinio reguliavimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo
sutarčių su kitais – ne buitiniais – šilumos vartotojais, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia,
jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkte yra įtvirtinta nuostata, konkuruojanti su įstatymuose
nustatyta. Atitinkamai, įvertinus, jog pareiškėja prašyme jokių kitų aspektų bei argumentų
dėl ginčijamo teisinio reguliavimo galimo prieštaravimo Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui nenurodė, bei atsižvelgiant į tai, jog norminio administracinio akto teisėtumo patikros
bylos nagrinėjimo dalyką ir ribas apibrėžia pareiškėjo prašymas, dėl ko ginčijamo teisinio
reguliavimo atitiktis Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui vertintina būtent šiuo pareiškėjos
nurodytu aspektu, pripažintina, jog Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui.
VI.
Kaip matyti iš pareiškėjos pareiškimo argumentų, abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo galimo prieštaravimo sutarties laisvės principui, įtvirtintam tiek Civilinio ko17
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dekso 1.2 straipsnio 1 dalyje, tiek ir šio kodekso 6.156 straipsnyje, inter alia šio straipsnio
1 ir 2 dalyse, grindžiamos tuo, jog, pareiškėjos nuomone, ginčijama Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto nuostata iš esmės įtvirtina pareigą ne buitiniams vartotojams sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, t. y. nurodyta nuostata,
pasak pareiškėjos, suponuoja, jog be sutarties šalių valios išraiškos laikoma, kad minėta
sutartis sudaryta nuo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų, taip
pažeidžiant sutarties laisvės principą. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su tokiu
ginčijamos Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto nuostatos
aiškinimu. Nors pareiškėjos ginčijama nuostata yra įtvirtinta ūkio ministro įsakymu, t. y.
poįstatyminiu teisės aktu,patvirtintose Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinėse sąlygose, tačiau dėl minėto specifinio šio teisės akto pobūdžio akcentuotina, jog ši nuostata, kaip ir kitos šio teisės akto nuostatos, įtvirtinančios konkrečias sutarčių standartines
sąlygas, savaime jokių teisių ar pareigų asmenims nenustato. Minėtas faktas – jog Šilumos
pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos tvirtinamos viešojo administravimo
institucijos teisės aktu – nepakeičia to, jog šių sutarčių standartinių sąlygų įsigaliojimui
konkrečių asmenų – šilumos tiekėjo ir pastato savininko–šilumos vartotojo – atžvilgiu
būtina sudaryti konkrečią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį pagal šias standartines sąlygas. Taigi Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų, kaip ir pareiškėjos
ginčijamos šių sąlygų 11 punkto nuostatos įsigaliojimas ir privalomumas konkretiems asmenims – šilumos tiekėjui ir pastato savininkui-šilumos vartotojui – saistomas fakto, jog
šios šalys, vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis dėl sutarčių sudarymo, inter alia
sutarties laisvės principu, išreiškia savo valią sudaryti minėtą sutartį.
Taip pat pažymėtina, jog Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 1 punktas, nustatantis, kad šis teisės aktas reglamentuoja šilumos bei karšto vandens
vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų tarpusavio šilumos pirkimo–pardavimo
santykius bei karšto vandens pirkimo–pardavimo santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, o taip pat 2 punktas, nustatantis, jog šios sąlygos yra privalomos, be kita ko, šilumos
tiekėjams bei šilumos vartotojams, negalima aiškinti atsietai nuo kitų šių taisyklių nuostatų, inter alia 6.1 punkto, nustatančio, jog šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato savininko teisės, pareigos ir atsakomybė pagal šias standartines sąlygas nustatoma
šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse, 8 punkto, nustatančio, kaip minėta, jog šilumos
pirkimo–pardavimo sutarčių pagal šias standartines sąlygas šalys yra šilumos tiekėjas ir
pastato savininkas-šilumos tiekėjas, ir kitų nuostatų, iš kurių kyla, jog šiame ginčijamame norminiame administraciniame akte įtvirtintos šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių
standartinės sąlygos – šalių teisės, pareigos ir atsakomybė – privalomos ne šilumos tiekėjams ir šilumos vartotojams apskritai, kaip neapibrėžtam subjektų ratui, o būtent konkretiems šilumos tiekėjams ir šilumos vartotojams, sudariusiems Civilinio kodekso nustatyta
tvarka šilumos pirkimo-pardavimo sutartis pagal standartines sąlygas, tais atvejais, kai ir
kiek šalys individualiai neaptaria tam tikrų konkrečių sutarčių sąlygų, kurioms, kaip jau
minėta, tiek Civilinio kodekso 6.187 straipsnio, tiek ir Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio
2 dalies pagrindu būtų teikiama pirmenybė.
Nagrinėjamu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nepaisant to, kad Šilumos
pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto nuostata yra iš esmės identiškos žodinės išraiškos kaip ir numatyta Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje, tačiau jų
teisinės pasekmės, atsižvelgiant į skirtingą šių teisės aktų teisinę galią, prigimtį ir pan., yra
skirtingos. Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas le18
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mia, jog energijos (taip pat ir šilumos) pirkimo–pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju
sudarymui pakanka šio vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, t. y.
sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais.Tačiau Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų konkrečių nuostatų, kaip ir nuostatos, įtvirtintos šio teisės akto 11
punkte, įsigaliojimui, t. y. sutarties sudarymui pagal šias standartines sąlygas, būtina šalių
suderinta valia sudaryti tokią sutartį, tad ginčijama nuostata nepaneigia bendrų Civilinio
kodekso normų (principų) dėl sutarčių sudarymo.
Nagrinėjamu aspektu, t. y. atitikties sutarties laisvės principui, vertinant ginčijamą
teisinį reguliavimą, taip pat pastebėtina, jog, kaip minėta, energijos pirkimo–pardavimo
sutartys yra viešosios sutartys, kai, siekiant užtikrinti viešąjį interesą, yra ribojamas sutarčių laisvės principas tiek, kiek būtina viešiesiems tikslams, dėl kurių ši laisvė ribojama,
pasiekti. Pavyzdžiui, iš Civilinio kodekso 6.161 straipsnio 1–4 dalių kylančios pareigos
juridiniam asmeniui (verslininkui), taigi ir šilumos tiekėjui, sudaryti atitinkamas viešąsias
sutartis su visais, kurie į jį dėl to kreipiasi, paslaugas ar prekes tiekti vienodomis sąlygomis
ir kainomis visiems tos pačios kategorijos vartotojams ir pan., akivaizdu, jog vertinant teisinį reguliavimą dėl viešųjų sutarčių, sutarties laisvės principas negali būti absoliutinamas.
Tačiau, kita vertus, pabrėžtina, jog tiek, kiek įstatymais nėra imperatyviai reguliuojamos
konkrečios šalių teisės ar pareigos, šalys, sudarydamos viešąsias sutartis, o kiek tai aktualu
šioje nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje – sudarydamos šilumos pirkimo–
pardavimo sutartis, nėra ribojamos susitarti dėl individualių šių sutarčių sąlygų.
Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pripažintina, jog Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas nepaneigia Civiliniame kodekse įtvirtinto sutarties laisvės principo, kadangi, kaip minėta, šiame teisės akte įtvirtintų nuostatų, kaip
ir pareiškėjos ginčijamos nuostatos įsigaliojimui konkrečių šilumos pirkimo–pardavimo
sutarties pagal standartines sąlygas šalių atžvilgiu būtina sąlyga – tai suderinta šalių valia
sudaryti šią sutartį. Juolab kad, kaip minėta, tiek iš Civilinio kodekso 6.187 straipsnio, tiek
ir iš Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 2 dalies matyti, jog šilumos pirkimo–pardavimo
sutarties šalys gali susitarti dėl individualių sutarties sąlygų. Todėl įvertinus aplinkybę, jog
įstatymuose, kaip pagrįstai pažymėjo ir pareiškėja, nesant imperatyvaus teisinio reguliavimo dėl tokio pobūdžio sutarčių sudarymo momento (skirtingai nuo Civilinio kodekso
6.384 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos, aiškiai apibrėžiančios energijos pirkimo–
pardavimo su buitiniais energijos vartotojais sudarymo momento), minėta teisė – susitarti
dėl individualių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų – taikytina ir sąlygoms dėl
sutarties sudarymo (įsigaliojimo) momento. Įvertinus nurodytus argumentus, konstatuotina, jog pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas neprieštarauja
sutarties laisvės principui, Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kiek nustatyta, jog reglamentuojant civilinius santykius vadovaujamasi taip pat ir sutarties laisvės
principu, bei šio principo turinį detalizuojančio Civilinio kodekso 6.156 straipsnio 1 ir
2 dalims.
VII.
Pareiškėja prašo ištirti, ar ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja nuosavybės neliečiamumo principui, įtvirtintam Civilinio kodekso 1.2 straipsnyje, taip pat 4.39
straipsnio 1 daliai, nustatančiai, jog nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko
valia, įstatymų arba teismo sprendimo. Abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo šiuo
19

I. Administracinių teismų praktika

aspektu grindžiamos jau minėtu pareiškėjos argumentu, jog Šilumos pirkimo–pardavimo
sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas nustato pareigą pastato savininkui-šilumos vartotojui sudaryti minėtą sutartį (t. y. priverstinai sudaryti sutartį), atitinkamai, pasak pareiškėjos, šilumos vartotojas priverstas pirkti šilumą, nesant jo valios, taip apribojant jo, kaip
turto savininko, teisę su savo turtu atlikti bet kokius veiksmus, naudoti jį ir lemti jo likimą
bet kuriuo būdu, tuo pačiu mažėja jo turtas, kadangi jam kyla pareiga mokėti, t. y. perleisti
savo nuosavybę, už priverstinai tiekiamą šilumą.
Vertinant Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktą šiuo –
atitikties nuosavybės neliečiamumo principui – aspektu, pirmiausia pažymėtina, jog, kaip
minėta, pati savaime pareiškėjos ginčijama nuostata pareigos sudaryti šilumos pirkimo–
pardavimo sutartį pastato savininkui-šilumos vartotojui neįtvirtina – ši nuostata įsigalioja
tik tuo atveju, jei Civilinio kodekso nustatyta tvarka šalys sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Todėl nepagrįsti pareiškėjos argumentai, jog ginčijamas teisinis reguliavimas
įtvirtina priverstinį šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą pagal ginčijamu teisės
aktu patvirtintas standartines sąlygas, nesant šalies, taip pat ir pastato savininko-šilumos
vartotojo valios sudaryti šią sutartį. Atsižvelgiant į šią išvadą, pažymėtina ir tai, jog nei ginčijama nuostata, nei kitos Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų nuostatos nesuponuoja išvados, jog jų pagrindu asmeniui – pastato savininkui-šilumos vartotojui – kyla pareiga, nesant jo valios, priverstinai mokėti už šilumą, t. y. mokėti už šilumą,
nors jis jos nevartoja, kaip kad nurodo pareiškėja. Priešingai – iš Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 43 punkto nuostatos, jog už suvartotą šilumą šilumos
vartotojas moka šilumos tiekėjui pagal ties tiekimo–vartojimo riba įrengto atsiskaitomojo
šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, aiškiai ir nevienareikšmiškai išplaukia, jog šilumos
vartotojas moka tik už faktiškai suvartotą šilumą. Pareiga energijos, inter alia šilumos vartotojui mokėti už savo faktiškai sunaudotą energijos kiekį (pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis) įtvirtinta tiek Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 dalyje, tiek ir Šilumos
ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje. Taigi, priešingai nei teigia pareiškėja, nėra teisinių
argumentų teigti, jog ginčijama Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų
nuostata pareiškėjos nurodytu aspektu pažeidžia Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintą nuosavybės neliečiamumo principą ir, atitinkamai, šio kodekso 4.39 straipsnio 1
dalyje įtvirtintas nuosavybės teisės ribojimo sąlygas.
Kaip matyti iš pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narės pareiškimo turinio, neatsiejamai nuo prašymo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį nuosavybės neliečiamumo principui, keliamas klausimas ir dėl atitikties Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1
dalyje įtvirtintam proporcingumo principui, kadangi prašymas ištirti Šilumos pirkimo–
pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto galimą prieštaravimą šiam principui
grindžiamas tuo, jog, pareiškėjos nuomone, šiame punkte įtvirtintas nuosavybės teisių
suvaržymas yra nustatytas nepaisant proporcingumo principo. Taigi šiuo aspektu vertinant pareiškėjos argumentų pagrįstumą, akivaizdu, jog konstatavus ginčijamo teisinio reguliavimo neprieštaravimą nuosavybės neliečiamumo principui, ir, atitinkamai Civilinio
kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai šia apimtimi bei Civilinio kodekso 4.39 straipsnio 1 daliai, nevertintinas klausimas dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties proporcingumo
principui pareiškėjos nurodytu aspektu. Taigi pripažintina, jog Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas neprieštarauja proporcingumo principui bei
Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kiek nustato, jog civiliniai santykiai
reglamentuojami vadovaujantis, be kita ko, proporcingumo principu.
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Prašymą ištirti Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto galimą prieštaravimą lygiateisiškumo (asmenų lygybės) principui, kylantį taip pat ir iš
Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalies, nustatančios, jog civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis, be kita ko, jų subjektų lygiateisiškumo principu, pareiškėja grindžia
tuo, jog, jos nuomone, minėta nuostata diskriminuojami šilumos vartotojai, suvaržant jų
nuosavybės teises – priverčiant pirkti šilumos energiją. Tačiau, kaip jau pažymėjo išplėstinė teisėjų kolegija, ginčijama nuostata negali būti aiškinama kaip suvaržanti šilumos vartotojo nuosavybės teises ir nustatanti jam pareigą, nepaisant jo valios, priverstinai pirkti
šilumos energiją, taip pat, kaip minėta, ši nuostata negali būti aiškinama ir kaip paneigianti
sutarties laisvės principą, kiek tai taikytina šilumos vartotojui. Taigi jau minėtais išplėstinės
teisėjų kolegijos nurodytais teisiniais argumentais paneigus šiuos pareiškėjos argumentus,
nėra pagrindo pripažinti šalių lygiateisiškumo principo pažeidimo pareiškėjos nurodytų
argumentų aspektu bei jos apibrėžtose norminio administracinio akto dalies teisėtumo
vertinimo ribose.
VIII.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiškėja, formuluodama prašymą
teismui, prašė ištirti Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punkto
atitiktį visam Civilinio kodekso 1.2 straipsniui. Šis Civilinio kodekso straipsnis nustato:
„1. Civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis jų subjektų lygiateisiškumo,
nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principais.
2. Civilines teises gali apriboti tik įstatymais ar įstatymų pagrindu – teismas, jeigu
toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai, geros moralės principams, žmonių sveikatai ir
gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms ir teisėtiems interesams ginti.“
Tačiau kaip matyti iš pareiškimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui turinio, pateikiami argumentai tik ta apimtimi, kiek Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalis
nustato,jog civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis jų subjektų lygiateisiškumo,
nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės bei proporcingumo principais. Jokių teisinių
argumentų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo galimo prieštaravimo Civilinio kodekso 1.2
straipsniui likusioje apimtyje pareiškėja nenurodė. Galimo prieštaravimo kitoms Civilinio
kodekso 1.2 straipsnio nuostatoms neįžvelgia ir išplėstinė teisėjų kolegija. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog ginčijama Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų
11 punkto nuostata prieštarauja Civilinio kodekso 1.2 straipsniui ir likusioje apimtyje.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pareiškėjos argumentus dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo lygiateisiškumo,nuosavybės neliečiamumo,sutarties laisvės bei proporcingumo principams, taip pat pastebi, jog konstatavimas šioje norminėje
administracinėje byloje, kad ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas neprieštarauja šiems principams, o taip pat ir nurodytoms Civilinio kodekso nuostatoms, neužkerta
kelio asmenims, esant abejonių, ar konkrečios šilumos pirkimo-pardavimo sutartys (jų
sąlygos), sudarytos, be kita ko, ir pagal minėtas standartines sąlygas, neprieštarauja šiems
ar kitiems Civiliniame kodekse įtvirtintiems principams ar nuostatoms, šį klausimą kelti
konkrečiose individualiose bylose.
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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 ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 11 punktas
neprieštarauja lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, proporcingumo principams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsniui, 4.39 straipsnio 1
daliai, 6.156 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6.384 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 19 straipsniui.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu
Nr. D1-828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos
užbaigimas“ 41 punkto atitikties Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija)
Administracinė byla Nr. I756-25/2012
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00014-2012-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. rugsėjo 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio,
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei A. M.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 41 punktas, reglamentuojantis deklaracijos
apie statybos užbaigimą registraciją, atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24
straipsnio 2 dalį (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija).
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą pagal
skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Inspekcija) dėl
įsakymo panaikinimo, 2012 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą su prašymu ištirti:
ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“
(toliau – ir Reglamentas) VI skyriaus „Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas,
tvirtinimas ir registravimas“ 41 punktas, reglamentuojantis deklaracijos apie statybos užbaigimą registraciją, plečiamai neaiškina Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau –
ir Statybos įstatymas) 24 straipsnio (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992, 2011 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XI-1544 redakcijos) 2 dalies;
ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D123
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828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ VI
skyriaus „Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas, tvirtinimas ir registravimas“
nuostatos, kiek jose nėra nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima spręsti, ar
deklaracijos apie statybos užbaigimą registracija suteikia statytojui kokių nors subjektinių
teisių, neprieštarauja Statybos įstatymui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo dalį ištirti, ar Reglamento
VI skyriaus „Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas, tvirtinimas ir registravimas“
nuostatos, kiek jose nėra nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima spręsti, ar
deklaracijos apie statybos užbaigimą registracija suteikia statytojui kokių nors subjektinių
teisių, neprieštarauja Statybos įstatymui. Likusioje dalyje – dėl Reglamento 41 punkto atitikties Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai – prašymas buvo priimtas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas abejones dėl Reglamento 41 punkto atitikties Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai grindžia iš esmės šiais argumentais:
1. Nagrinėjamoje individualioje byloje keliamas ginčas dėl deklaracijos apie statybos
užbaigimą registracijos panaikinimo teisėtumo. Statybos, inter alia jos užbaigimo teisinius pagrindus reglamentuoja Statybos įstatymas, kurio 24 straipsnio (2010 m. liepos 2 d.
įstatymo Nr. XI-992, 2011 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XI-1544 redakcijos) 2 dalimi nustatyta, kad užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų) paskirtį, pastačius, rekonstravus ar atnaujinus (modernizavus) vieno ar dviejų butų namą,Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pateikiama statytojo (užsakovo) Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą; naujo vieno ar dviejų butų
namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją
apie statybos užbaigimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad minėti reikalavimai neprivalomi nesudėtingų statinių statybos ir statinio paprastojo remonto atveju ir gali
būti vykdomi, jeigu to pageidauja statytojas (užsakovas). Statybos įstatymo 24 straipsnio
4 dalyje nustatyta, kad iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti statytojas arba teismas, po statinio
įregistravimo – teismas, o 5 dalyje nustatyta, kad neteisėtai išduoto statybos užbaigimo
akto galiojimą panaikina teismas; statybos užbaigimo akto, kuriame padarytos tik techninio pobūdžio klaidos, nurodytos Viešojo administravimo įstatyme, galiojimą iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre panaikina Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija arba teismas, po statinio įregistravimo – teismas. Taigi, pareiškėjo
nuomone, įstatymų leidėjas pavedė Aplinkos ministerijai nustatyti deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo detalesnę tvarką, kuri ir buvo nustatyta ginčijamu Reglamentu.
Tačiau Reglamente reguliuojami ir teisiniai santykiai dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą registracijos, nors Statybos įstatyme sąvoka „deklaracijos apie statybos užbaigimą
registracija“ nevartojama.
2. Reglamentas, anot jo 1 punkto, detalizuoja statybos užbaigimo tvarką, nurodytą
Statybos įstatymo 24 straipsnyje. Pagal Reglamento 8.3 punktą, deklaracija apie statybos
užbaigimą yra statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) (toliau – Statytojas) ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti
ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos
apie statybos užbaigimą surašymo bei tvirtinimo tvarka aptariama Reglamento VI sky24
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riuje. Pagal Reglamento 34 punktą Statytojas, šiame skyriuje nustatytais atvejais užbaigęs
statybos darbus ar pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, surašo ir esančiam toje apskrities
teritorijoje, kurioje yra statinys, Padaliniui pateikia Deklaraciją. Deklaracijos forma pateikta Reglamento 5 priede. Deklaraciją bendruoju atveju pasirašo Statytojas (...). Atvejai,
kuriais Deklaraciją privaloma pateikti Padaliniui, nurodyti Reglamento 35 punkte. Pagal
Reglamente įtvirtintą teisinį reguliavimą, nesudėtingo statinio pastatymo atveju (kaip kad
individualioje administracinėje byloje nagrinėjamas atvejis) neprivaloma pateikti deklaracijos apie statybos užbaigimą, išskyrus, jei statytojas pats pageidauja, bet šiuo atveju tokio
pageidavimo tikslas yra nurodytas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje – statytojas
tokiu atveju Deklaraciją pateikia tik turėdamas tikslą ją patvirtinti. Kitoks Deklaracijos
pateikimo Padaliniui tikslas įstatyme nėra nurodytas. Reglamento 36 punktas numato, kokiais atvejais privaloma deklaraciją tvirtinti, o Reglamento 41 punktas nustato Deklaracijos
registravimo tvarką – kitais šiame skyriuje nustatytais atvejais, kai Deklaracija tik pateikiama, bet netvirtinama, ji registruojama IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų
valdymo informacinėje sistemoje, jei nėra galimybės jos registruoti IS „Infostatyba“. Todėl
pareiškėjui kilo abejonės, ar aplinkos ministras, Reglamente nustatydamas, jog Deklaracija
apie statybos užbaigimą gali būti registruojama, jei statytojas nepageidauja jos tvirtinti,
neišplėtė įstatymų leidėjo jam Statybos įstatymo 24 straipsnio (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992, 2011 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XI-1544 redakcijos) 2 dalimi duoto
įpareigojimo ribų.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir
Aplinkos ministerija) atsiliepimas į Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą,
kuriuo prašoma Reglamento 41 punktą pripažinti neprieštaraujančiu Statybos įstatymui.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalys įtvirtina teisinį reguliavimą, pagal kurį
užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų) paskirtį, pastačius, rekonstravus ar atnaujinus (modernizavus) vieno ar dviejų butų namą,Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi
būti tvirtinama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos. Nesudėtingo statinio statybos (taip pat rekonstrukcijos) bei statinio paprastojo remonto atvejais deklaracija
apie statybos užbaigimą yra tvirtinama tik tais atvejais, jei to pageidauja statytojas (užsakovas). Statybos įstatymu deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo tvarką pavesta
nustatyti Aplinkos ministerijai. Ginčijamu Reglamentu būtent ši tvarka ir buvo nustatyta.
2. Reglamento VI skyrius reglamentuoja deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo tvarką – jo 37-40 punktai detalizuoja, kokius veiksmus privalo atlikti statytojas (užsakovas), siekdamas, kad jo deklaracija būtų patvirtinta, taip pat nurodyta, kokius veiksmus
privalo atlikti deklaraciją tvirtinanti institucija. Taigi deklaracijų tvirtinimo tvarka nustatyta nurodytose nuostatose. Tačiau ginčijamas Reglamento 41 punktas reglamentuoja tuos
atvejus, kai statytojas (užsakovas) neturi tikslo tvirtinti registracijos, tačiau siekia ją įregistruoti. Tokiu atveju Statytojas nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba
tiesiogiai Padaliniui pateikia prašymą užregistruoti deklaraciją.
3. Vadovaujantis aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 patvir25
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tintų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės
sistemos „Infostatyba“ nuostatų 3 punktu, vienas iš informacinės sistemos „Infostatyba“
tikslų yra sudaryti galimybę juridiniams ir fiziniams asmenims nuotoliniu būdu teikti
prašymus išduoti su statyba susijusius dokumentus, taip pat atlikti su statybos valstybine
priežiūra susijusias procedūras. Pagal šių Nuostatų 4 punktą, viena iš informacinės sistemos funkcijų yra duomenų apie statybos procesą kaupimas bei pateikimas. Vadovaujantis
Nuostatų 17 punktu, informacinės sistemos duomenų bazėje tvarkomi statybos užbaigimo
akto, taip pat deklaracijos apie statybos užbaigimą duomenys, nurodyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
4. Deklaracijos apie statybos užbaigimą registravimo, skirtingai nuo jos patvirtinimo, tikslas yra deklaracijos išviešinimas, ją įregistravus informacinėje sistemoje. Įvertinus
IS „Infostatyba“ tikslus, matyti, kad Reglamento 41 punkte numatyta asmens teisė savanoriškai teikti informaciją apie statinio statybos užbaigimą yra siejama su tinkamu Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos
funkcionavimu. Taigi Statybos įstatyme numatytą deklaracijų tvirtinimo tvarką detalizuoja Reglamento 37-40 punktai, o Reglamento 41 punktas reglamentuoja asmenų teisę registruoti deklaracijas apie statybos užbaigimą, taip užtikrinant IS „Infostatyba“ funkcionavimą bei asmenų teisę teikti bei gauti informaciją apie statybos procesus. Todėl nurodyta
nuostata, atsakovo nuomone, plečiamai Statybos įstatymo neaiškina.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Norminėje administracinėje byloje pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis
teismas kelia klausimą dėl aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 41
punkto, įtvirtinančio nuostatas dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą registracijos, atitikties Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992
redakcija). Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo turinio, keliamas klausimas dėl 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 redakcijos Reglamento 41 punkto, nustatančio, kad:
„Kitais šiame skyriuje nustatytais atvejais, kai Deklaracija tik pateikiama, bet netvirtinama, ji registruojama IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, jei nėra galimybės ją registruoti IS „Infostatyba“. Šiuo atveju Statytojas prie
pateiktos Deklaracijos kitų dokumentų neprideda.“
Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalis (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) nustato:
„Užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų) paskirtį, pastačius,
rekonstravus ar atnaujinus (modernizavus) vieno ar dviejų butų namą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo
(užsakovo) Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą.
Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją apie statybos užbaigimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
o konservacinio prioriteto, kompleksinėse saugomose teritorijose ir jų apsaugos zonose
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deklaraciją tvirtina ir institucija, pagal kompetenciją atsakinga už šių teritorijų apsaugą.“
Pareiškėjas nurodo, jog Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinti įstatymų leidėjo įgaliojimai Aplinkos ministerijai nustatyti deklaracijos apie statybos užbaigimą
(toliau – ir deklaracija) tvirtinimo detalią tvarką, tačiau ginčijamoje nuostatoje aplinkos
ministras nustatė, jog deklaracijos apie statybos užbaigimą gali būti registruojamos, nors
sąvoka „deklaracijos apie statybos užbaigimą registracija“ Statybos įstatyme nėra minima,
tuo, pasak pareiškėjo, viršydamas jam suteiktus įgaliojimus. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, jog būtina sistemiškai įvertinti tiek Statybos įstatyme įtvirtintą statybos užbaigimo, kiek tai aktualu nagrinėjamoje norminėje byloje, teisinį reguliavimą, tiek
ginčijamame Reglamente bei kituose aktualiuose nagrinėjamam klausimui teisės aktuose
įtvirtintą teisinį reguliavimą.
IV.
Kaip minėta, pareiškėjas kelia klausimą dėl Reglamento 41 punkto (2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 redakcija) atitikties Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai.
Statybos įstatymo 24 straipsnis įtvirtina nuostatas dėl statybos užbaigimo, inter alia
jau minėtas nuostatas, kokiais atvejais surašomos deklaracijos apie statybos užbaigimą ir
teikiamos tvirtinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Statybos įstatymo 24 str. 2 d.), taip pat nustato, jog jau minėti Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies reikalavimai dėl būtinumo surašyti deklaracijas apie statybos užbaigimą ir teikti jas tvirtinti
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai neprivalomi nesudėtingų statinių
statybos ir statinio paprastojo remonto atveju ir gali būti vykdomi, jeigu to pageidauja
statytojas (užsakovas), taip pat įtvirtintos nuostatos dėl įgaliojimų panaikinti deklaracijas
apie statybos užbaigimą (Statybos įstatymo 24 str. 4 ir 6 d.). Tad, kaip matyti iš šio teisinio reguliavimo, priklausomai nuo statybos rūšies, įstatymu yra nustatyta statytojo teisė ir
(ar) pareiga surašyti ir pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai deklaraciją apie statybos užbaigimą, ir, atitinkamai, numatyta Inspekcijos pareiga nustatyta
tvarka tvirtinti pateiktas deklaracijas (tiek tais atvejais, kai įstatymai numato reikalavimą
statytojui pateikti deklaraciją tvirtinimui, tiek ir tais atvejais, kai deklaracija pateikiama
tvirtinimui statytojui pageidaujant). Taigi šiuo aspektu pastebėtina, jog, kaip ir nurodė
pareiškėjas, Statybos įstatymo 24 straipsnyje nėra minimas deklaracijos apie statybos užbaigimą registracijos institutas.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pareiškėjas pagrįstai nurodė, jog iš
Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies išplaukia įgaliojimai Aplinkos ministerijai nustatyti, be kita ko, deklaracijų apie statybos užbaigimą turinį bei detalią jų tvirtinimo
Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje tvarką. Būtent šiuos įgaliojimus įgyvendinant ginčijamo aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“
(2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 redakcija) VI skyriuje „Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas ir tvirtinimas“ įtvirtintos nuostatos dėl deklaracijų apie statybos
užbaigimą pateikimo bei tvirtinimo: šio Reglamento 34 punktas numato bendras nuostatas dėl deklaracijų surašymo (pasirašymo) ir pateikimo, o Reglamento 5 priedas nustato
deklaracijos apie statybos užbaigimą formą; 35 punktas nustato atvejus, kada privaloma
pateikti deklaraciją Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padaliniui; 36
punktas nustato atvejus, kada privaloma deklaraciją tvirtinti; 37 punktas numato, kokie
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dokumentai turi būti pateikti kartu su deklaracija, siekiant ją patvirtinti Inspekcijoje, o
Reglamento 38-40 punktai detaliai nustato deklaracijų tvirtinimo Inspekcijos padalinyje
tvarką (detalizuoja Inspekcijos padalinio atsakingų asmenų veiksmus tvirtinant deklaraciją). Taigi Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje minimi įgaliojimai Aplinkos ministrui
nustatyti deklaracijų apie statybos užbaigimą turinį bei jų tvirtinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje tvarką yra realizuoti minėtuose Reglamento 34-40
punktuose bei Reglamento 5 priede. Tačiau kaip matyti iš ginčijamo Reglamento 41 punkto, jis skirtas reguliuoti teisinius santykius dėl deklaracijų registracijos kitais šiame skyriuje
(t. y. Reglamento VI skyriuje „Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas ir tvirtinimas“) nustatytais atvejais, kai deklaracija tik pateikiama, bet netvirtinama, ir, kaip matyti
iš ginčijamos nuostatos turinio, skirta nustatyti, jog tokiais atvejais deklaracija registruojama informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba Inspekcijos duomenų valdymo informacinėje sistemoje, jei nėra galimybės ją registruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
taip pat nustatyta, jog šiuo atveju statytojas prie pateiktos deklaracijos kitų dokumentų
neturi pridėti. Tad akivaizdu, jog nurodytas teisinis reguliavimas negali būti kildinamas
tiesiogiai ir vien tik iš Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatų dėl deklaracijų
apie statybos užbaigimą surašymo ir pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai, bei jų privalomų arba statytojo pageidavimu atliekamų tvirtinimo procedūrų
Inspekcijoje. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog, kaip matyti iš
ginčijamos Reglamento nuostatos, ji nenustato jokių Statybos įstatymui prieštaraujančių
pareigų asmenims, o tik numato galimybę asmenims (statytojams), jiems pageidaujant,
realizuoti savo teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, kuriai pagal
Statybos įstatymo 27 straipsnio nuostatas pavestos funkcijos statybos valstybinės priežiūros srityje, pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą, nesiekiant jos tvirtinimo, ir, atitinkamai, detaliai reguliuoja tam tikrus procesinius (procedūrinius) teisinius santykius dėl
deklaracijų registracijos informacinėje sistemoje „Infostatyba“, atliekamos, kaip išplaukia
iš šios nuostatos turinio, atsakingų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
(jos padalinio) asmenų.
V.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1468 patvirtinto Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano 5.33 punktu buvo numatyta viena iš elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių
– išduoti nuotoliniu ryšiu statybos leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, sukurti
ir įdiegti bendrą informacijos apie statybų būklę šalyje sistemą, kurios atsakingi vykdytojai – Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija; šios
priemonės vienas iš laukiamų rezultatų – „veiks bendra informacijos apie statybų būklę
šalyje sistema, leisianti viešojo administravimo subjektams (tarp jų – Registrų centrui,
Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės) gauti operatyvią informaciją nuotoliniu ryšiu“. Įgyvendinant minėtą priemonę, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502
buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatai (2010 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-886
redakcija), kurie nustato, jog informacinės sistemos „Infostatyba“ vienas iš tikslų yra sudaryti galimybę operatyviai gauti visą būtiną informaciją apie statybos procesą šalyje (3.3
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p.), šios informacinės sistemos funkcijos, be kita ko, yra duomenų apie statybos procesą
kaupimas ir pateikimas (4.3–4.4 p.), o vieni iš informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų yra deklaracijos apie statybos užbaigimą duomenys, nurodyti STR 1.11.01:2010 (17.5
p.). Atsižvelgdama į minėtas nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog akivaizdu,
jog pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas kildintinas būtent iš šių nuostatų ir skirtas
užtikrinti asmenų teisės teikti deklaracijų apie statybos užbaigimą duomenis realizavimą,
taip pat ir tais atvejais, kai tai pagal teisės aktus nėra privaloma, tačiau asmenys pageidauja,
taip užtikrinant ir kiek įmanoma objektyvesnės informacijos apie statybų procesą šalyje
kaupimą bei tvarkymą šioje informacinėje sistemoje.
Nagrinėjamu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi,kad nors iš Reglamento
turinio, inter alia jo 1 punkto matyti, jog jis skirtas detalizuoti statybos užbaigimo tvarką,
nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje, pareiškėjas nenurodė jokių pagrįstų teisinių
argumentų, pagrindžiančių jo poziciją, kad Reglamente negali būti įtvirtintos ir glaudžiai
susijusios su statybos užbaigimo teisiniu reguliavimu, tačiau kildintinos ne tiesiogiai iš
Statybos įstatymo, nuostatos, juolab kad, kaip minėta, ginčijamame Reglamento 41 punkte
įtvirtintos iš esmės tam tikros procesinės (vidaus tvarkos) nuostatos (taisyklės), adresuotos
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (jos padalinio) atsakingiems asmenims ir nustatančios gautų duomenų (deklaracijų apie statybos užbaigimą) registravimo
informacinėje sistemoje tvarką. Tokių argumentų neįžvelgia ir išplėstinė teisėjų kolegija.
Atsižvelgdama į nurodytus teisinius argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo išvadai, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 41 punktas (2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo
Nr. D1-828 redakcija) tiek, kiek jis reglamentuoja deklaracijos apie statybos užbaigimą
registraciją, prieštarauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai
(2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija).
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 aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos
užbaigimas“ 41 punktas (2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 redakcija) tiek, kiek
jis reglamentuoja deklaracijos apie statybos užbaigimą registraciją, neprieštaravo Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 2 daliai (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI992 redakcija).
Sprendimas neskundžiamas.
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1.3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 punkto atitikties Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, 6 straipsnio
2 daliai, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punktui ir
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 daliai
Administracinė byla Nr. I822-29/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01270-2011-7
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. lapkričio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovams
Aleksandrui Naujūnui ir Donatui Paruliui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį ištirti, ar Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinto
Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos
aprašo 11 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 punktui, 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punktui ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos paslaugų centras“ apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą atsakovuiVilniaus teritorinei ligonių kasai,
trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijai
dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, 2012 m. kovo 19 d. nutartimi
nutarė pradėti tyrimą, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos
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priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo (toliau – ir Teritorinių ligonių kasų ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašas,Aprašas) 11 punkto
nuostatos, kuriose įtvirtintos specialiosios sąlygos sutartims tarp teritorinių ligonių kasų ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaryti, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1
punktui, 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (toliau –
ir Sveikatos sistemos įstatymas) 3 straipsnio 9 punktui ir Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo (toliau – ir Sveikatos draudimo įstatymas) 26 straipsnio 2 daliai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo abejonės dėl Teritorinių ligonių kasų ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo teisėtumo iš esmės
grindžiamos šiais argumentais:
1. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte (2009 m. birželio 11 d.
įstatymo Nr. XI-283 redakcija), įtvirtinančiame įstatymo viršenybės principą, nustatyta,
kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti
nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus;
administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi
būti pagrįsti įstatymais. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje (2009 m. birželio 11 d. įstatymo
Nr. XI-283 redakcija) nustatyta, kad norminius administracinius aktus turi teisę priimti
tik viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus įgaliojimus pagal savo
kompetenciją. Nurodytos nuostatos, teismo nuomone, suponuoja ne tik draudimą subjektui priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bet ir
pareigą priimant norminio pobūdžio aktus neviršyti įstatymu numatytų įgaliojimų.
2. Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad tik įstatymai nustato sveikatinimo veiklos sutarčių sudarymo tvarką ir sąlygas, o Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sutartys tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens
sveikatos priežiūros įstaigų sudaromos, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Taigi Sveikatos draudimo įstatymas numato Sveikatos apsaugos ministerijos pareigą patvirtinti sutarčių tarp teritorinių
ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarką, tačiau nei šiuo, nei
kitais įstatymais Sveikatos apsaugos ministerijai nesuteikta teisė nustatyti tokių sutarčių
sudarymo (nesudarymo) sąlygas. Taigi tokių sutarčių sudarymo sąlygos turi būti nustatomos išimtinai įstatymuose, o Sveikatos apsaugos ministerijos priimtuose poįstatyminiuose
aktuose tokios sąlygos negali būti nustatomos.
3. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas),
vertindamas įstatymo ir poįstatyminio teisės akto santykį, ne kartą yra konstatavęs, kad
poįstatyminiu teisės aktu realizuojamos įstatymo normos, tačiau toks teisės aktas negali
pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios savo galia
konkuruotų su įstatymo normomis. Taip yra užtikrinamas konstitucinis įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principas (Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimas). Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje sutartims tarp
teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaryti nustatytos tik dvi
sąlygos: asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti licenciją sveikatos priežiūros veiklai
vykdyti ir būti pareiškusi valią tokią sutartį sudaryti. Jokių papildomų sąlygų, kurias turėtų atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, nei šis, nei kiti įstatymai nenumato. Aprašo
11.1–11.3 punktuose yra įtvirtintos trys įstatymuose nenumatytos specialiosios sąlygos sutartims tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaryti. Todėl,
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teismo nuomone, yra pagrindo manyti, kad Aprašo 11 punkto dalis, kurioje yra įtvirtintos
specialiosios sąlygos sutartims tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sudaryti (Aprašo 11.1–11.3 punktai) yra priimta viršijant Sveikatos apsaugos ministerijai įstatymų numatytus įgaliojimus ir joje praplėstas įstatymuose nustatytas teisinis
reguliavimas (įtvirtintos sutarčių sudarymo sąlygos, kurios nenumatytos įstatymuose),
todėl galimai prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui ir 6
straipsnio 2 daliai, Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punktui ir Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 daliai.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – ir Sveikatos apsaugos ministerija) atsiliepimas, kuriuo prašoma pripažinti, kad
Aprašo 11 punkto nuostatos, įtvirtinančios specialiąsias sąlygas sutartims tarp teritorinių
ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaryti, atitinka minėtus įstatymus.
Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
ministerija steigiama formuoti valstybės politiką, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse.Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – ir Vyriausybė) 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511 (toliau – ir Koncepcija)
3 priede nurodoma, kad valstybės (Vyriausybės) politikos formavimas (rengimas, kūrimas) –ministerijų veikla, siekiant nustatyti valstybės valdymo, ekonomikos, verslo, kitų
visuomeninių santykių sričių prioritetus, vystymosi kryptis, jų pasiekimo būdus, numatyti
siektinus rezultatus ir valstybės institucijų ir įstaigų kompetenciją, reikalingą jiems pasiekti, ir rengiant su tuo susijusių įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų projektus.
Remiantis nurodytomis nuostatomis, ministerijoms, taip pat ir Sveikatos apsaugos ministerijai, pavesta formuoti valstybės politiką bei rengti su valstybės politikos formavimu susijusių teisės aktų projektus.
2. Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926, 1 punkte nurodyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra
valstybės įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų numatytais atvejais – ją įgyvendina sveikatos apsaugos
ministrui pavestose valdymo srityse. Nuostatų 9.4 punkte nurodyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija formuoja valstybės politiką sveikatos draudimo srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą. Įgyvendindama šiuos įgaliojimus, Sveikatos
apsaugos ministerija rengia sveikatos draudimo srities įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
kitų teisės aktų projektus. Nuostatų 17.5 punkte nustatyta, kad sveikatos apsaugos ministras priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami. Nurodytos teisės normos
leidžia teigti, kad Sveikatos apsaugos ministerija, formuodama valstybės politiką, pagal
kompetenciją turi teisę priimti norminio pobūdžio teisės aktus, todėl vykdydama teisės
aktais pavestas funkcijas bei veikdama savo kompetencijos ribose, priėmusi Aprašą, nustatantį sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarką, ji nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo
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3 straipsnio 1 punkto bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatų. Pabrėžė, jog įstatymo lygmeniu
nėra reglamentuojamos įvairios veiksmų atlikimo tvarkos, nėra nustatomi kriterijai, apibrėžiantys vienų ar kitų klausimų sprendimo būdus – aukščiausios galios teisės aktuose
įtvirtinamos tik esminės tam tikrus santykius reguliuojančios normos. Taigi teisės sistema
suteikia teisę kompetentingoms institucijoms poįstatyminiais teisės aktais reglamentuoti
bei sureguliuoti tuos teisinius santykius, kurie nėra detaliai aptarti aukščiausią teisinę galią
turinčiuose teisės aktuose.
3. Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punkto nuostata, numatanti, kad tik
įstatymai nustato sveikatinimo veiklos sutarčių sudarymo tvarką ir sąlygas, taikoma sveikatinimo veiklos sutarčių sudarymui, tačiau ji neturi būti taikoma sutartims, sudaromoms
tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis.
4. Atsakovas pažymėjo, kad nesutinka su teismo nuomone, jog Sveikatos draudimo
įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato Sveikatos apsaugos ministerijos pareigą patvirtinti sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo
tvarką, tačiau nesuteikia teisės nustatyti tokių sutarčių sudarymo (nesudarymo) sąlygų.
Remdamasis Sveikatos draudimo įstatymo 4, 32–34 straipsniuose įtvirtintu teisiniu reguliavimu dėl teritorinių ligonių kasų statuso bei jų funkcijų, atsakovas nurodė, jog teritorinė ligonių kasa yra viešojo administravimo subjektas, atliekantis viešąjį administravimą
sveikatos draudimo srityje. Minėtos sutartys yra administracinės, nes teisiniai santykiai, iš
kurių kyla sutartiniai įsipareigojimai, yra administraciniai, o sutartys sudaromos viešosios
teisės normų imperatyviojo reguliavimo pagrindais, ginant viešuosius interesus sveikatos
apsaugos srityje. Taigi ir teritorinių ligonių kasų veiksmai, atliekant šią viešojo administravimo veiklą, pirmiausia vertintini pagal viešąjį administravimą reglamentuojančias nuostatas. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sutartis yra priemonė pagal įstatymo nustatytą paskirtį paskirstyti privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšas ir sprendimas dėl jos sudarymo yra priimamas pagal viešosios teisės normų,
reglamentuojančių tikslinio valstybinio finansinio fondo lėšų administravimą, nustatytas
sąlygas ir taisykles. Teritorinė ligonių kasa, priimdama sprendimą sudaryti ar nesudaryti
sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, įgyvendina jai suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus ir santykiai dėl tokio pobūdžio sprendimų priėmimo yra viešojo administravimo
santykiai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010). Pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, aiškindamas teisės aktus, reglamentuojančius sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymą, neneigia teritorinių ligonių kasų teisės nesudaryti sutarties.
5. Teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis su valstybės, savivaldybių ir kitomis licenciją sveikatos priežiūros veiklai turinčiomis arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Šiose sutartyse
aptariamos pagrindinės sąlygos ir tvarka, nustatanti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą apdraustiesiems ir apmokėjimą už jas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų. Teritorinės ligonių kasos, sutartyse nustatytomis sąlygomis, neviršydamos
patvirtinto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skirtų asignavimų, privalo apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis yra sudariusios sutartis, pateiktas
sąskaitas (Sveikatos draudimo įstatymo 27 str.). Tačiau nėra pagrindo teigti, kad sutartys
tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų turi būti sudaromos
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visais atvejais, jeigu egzistuoja būtinosios sutarties sudarymo sąlygos, numatytos Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje – t. y. tokia įstaiga turi licenciją ir yra pareiškusi
valią tokią sutartį sudaryti. Tai, atsakovo nuomone, patvirtina aplinkybė, jog Sveikatos
draudimo įstatyme yra nurodyta teritorinių ligonių kasų teisė, o ne pareiga įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis. Tad teritorinė ligonių kasa turi įvertinti, ar
norinti sudaryti sutartį įstaiga atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, ar gali užtikrinti
teikiamų kompensuojamųjų paslaugų saugą ir efektyvumą, priimtinumą, prieinamumą,
tinkamumą.
6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad sveikatos priežiūros
paslaugų apmokėjimo sistema (kitaip – planavimo pagal sutartis sistema) pirmiausia susijusi su visuomenės sveikatos apsauga, nes sutarčių sistema siekiama užtikrinti visiems prieinamą, kokybišką ir subalansuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, antra, su socialinės
apsaugos finansine pusiausvyra, nes tokia sistema leidžia valdymo institucijoms kontroliuoti
išlaidas pagal iš anksto nustatytus prioritetus, pritaikant jas prie suplanuotų poreikių, ir, kiek
įmanoma, išvengti bet kokio finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių iššvaistymo; atsižvelgiant į ribotus sveikatos priežiūros paslaugoms skiriamus biudžeto išteklius, apmokamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekis tam tikru būdu turi būti ribojamas (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A882-762/2009). Atsakovo nuomone, dėl nurodytų aplinkybių vien tik tai, kad asmens
sveikatos priežiūros įstaiga turi licenciją sveikatos priežiūros veiklai ir kad ji pageidauja sudaryti sutartį su teritorine ligonių kasa, negali būti laikoma vienintelėmis sąlygomis sutarties
sudarymui. Todėl Aprašo 11 punkto nuostatos, nustatančios specialiąsias sąlygas, kurias turi
atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, yra priimtos remiantis Sveikatos draudimo įstatymu ir neišplečia įstatymuose numatyto teisinio reguliavimo.
Atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija taip pat pateikė papildomus paaiškinimus,
kuriuose nurodė, jog Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punkto nuostata, kad tik
įstatymai nustato sveikatinimo veiklos sutarčių sudarymo tvarką ir sąlygas, netaikytina
sutartims, sudaromoms tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kadangi, pasak atsakovo, sveikatinimo veiklos sutartys – tai sutartys, sudaromos tarp
Sveikatos apsaugos ministerijos ir tam tikros savivaldybės administracijos. Dėl teismo
nurodyto argumento, jog Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nesuteikia
Sveikatos apsaugos ministerijai teisės nustatyti sutarčių sudarymo (nesudarymo) sąlygų,
atsakovo nuomone, svarbi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika bylose dėl sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra
nurodęs, jog sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų
sudarymo tvarką įgaliota nustatyti Sveikatos apsaugos ministerija (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. lapkričio 14 d., nutartos administracinėje byloje Nr. A5021562/2010; 2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010;
2012 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1753/2012). Taip pat teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teritorinės ligonių kasos, spręsdamos klausimą dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo, turi, be kita ko, įsitikinti, kad
prašomos teikti ir apmokėti paslaugos atitinka bent vieną iš Aprašo 11.1–11.3 punktuose
nurodytų specialiųjų sąlygų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1509/2012, 2012 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1753/2012).
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje abejonės keliamos dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051
patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 punkto ta apimtimi, kuria yra įtvirtintos specialiosios sąlygos
sutartims tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaryti,
atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, 6 straipsnio 2 daliai,
Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punktui ir Sveikatos draudimo įstatymo 26
straipsnio 2 daliai. Pastebėtina, jog kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. kovo 19 d. nutarties motyvų, tyrimas pradėtas dėl individualioje byloje
aktualios – t. y. 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 – redakcijos Aprašo 11 punkto
teisėtumo.
Aprašo 11 punktas (2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 redakcija) nustato:
„Sutartis dėl kompensuojamųjų paslaugų, kurių teikimo išlaidos einamaisiais metais
nebuvo apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, sudaroma, jeigu šios paslaugos atitinka Aprašo
9 punkte išvardytų programų nuostatas bei VLK patvirtintas prioritetines kryptis ir bent
vieną iš toliau nurodomų specialiųjų sąlygų:
11.1. ASPĮ siūlo tokias kompensuojamąsias paslaugas, kurių TLK veiklos zonos aptarnaujamiems gyventojams trūksta (vartojimo rodiklis mažesnis nei šalies vidurkis) ir
kurias numatoma plėtoti, vadovaujantis Aprašo 9 punkte nurodytais dokumentais;
11.2. ASPĮ siūlo kompensuojamąsias paslaugas, kurių teikimą nutraukė kita ASPĮ;
11.3. paslaugoms teikti ir (ar) jų plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos.“
Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 19 d. nutarties motyvų
matyti, jog abejonės dėl nurodyto ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo grindžiamos
iš esmės tuo, jog, pasak teismo, Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalis įtvirtina
Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus nustatyti tik sutarčių tarp teritorinių ligonių
kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarką, tačiau nenumato įgaliojimų
nustatyti tokių sutarčių sudarymo (nesudarymo) sąlygų, kurios, teismo vertinimu, gali
būti nustatomos išimtinai tik įstatymu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju abejonės keliamos dėl Aprašo 11 punkto (2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo
Nr. V-1051 redakcija) ta apimtimi, kuria yra įtvirtintos specialiosios (papildomos) sąlygos
sutartims tarp teritorinių ligonių kasų (TLK) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ)
sudaryti, teisėtumo jį priėmusio subjekto (Sveikatos apsaugos ministerijos) kompetencijos
nustatyti tokį teisinį reguliavimą aspektu.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ginčijamas Aprašo 11 punktas, o būtent – 11.1 papunktis buvo pakeistas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-914 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, jį išdėstant taip:
„11.1. ASPĮ, vadovaudamasi Aprašo 9 punkte nurodytais dokumentais, siūlo numatomas plėtoti stacionarines paslaugas, brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių TLK vei35
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klos zonos vartojimo rodiklis yra mažesnis 10 proc. (ir daugiau) nei šalies vidurkis, arba
kitas kompensuojamąsias paslaugas, kurių savivaldybės vartojimo rodiklis yra mažesnis
10 proc. (ir daugiau) nei TLK veiklos zonos šių paslaugų vartojimo vidurkis;“.
Tačiau pažymėtina, jog minėtas pakeitimas kvestionuojamu aspektu – įgaliojimų
Sveikatos apsaugos ministerijai nustatyti specialias sąlygas sutarčių tarp teritorinių ligonių
kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymui – iš esmės ginčijamo teisinio reguliavimo nepakeitė, t. y. ir šios 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-914 redakcijos Aprašo 11
punkte buvo įtvirtintos sąlygos sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigų sudarymui.
IV.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas (2009 m. birželio 11 d. įstatymo
Nr. XI-283 redakcija) nustato vieną iš viešojo administravimo principų, kuriais vadovaujasi
viešojo administravimo subjektai savo veikloje – t. y. įstatymo viršenybės principą. Šis principas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtas kaip reiškiantis, kad
viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti
teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus; administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Šiuo aspektu pastebėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
savo praktikoje taip pat nuosekliai akcentuoja būtinybę viešojo administravimo subjektams
laikytis įstatymų viršenybės principo, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų
kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją,pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2006, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I662-11/2011 ir kt.).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis
teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto konstitucinio principo turinys atsiskleidžia
įvairiose Konstitucijos nuostatose. Šio principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis
teisinės valstybės principas – itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Juo turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m. liepos 3 d. nutarimai).
Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik
neviršydami savo įgaliojimų; teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami
bendro pobūdžio nuostatomis (teisės normomis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių santykių subjektams (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Konstitucijoje
įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai,
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kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams
ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad
poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra
vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d., 2011 m. birželio 9 d. nutarimai).
Konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti
santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, taip pat poįstatyminiais teisės aktais
nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų
grindžiamas įstatymais (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d.
nutarimai).
V.
Ginčijamas Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių
sudarymo tvarkos aprašas nustato teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarką nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigos prašymo pateikimo iki sutarties pasirašymo bei įsigaliojimo (Aprašo 1 p.).
Taigi ginčijamas teisinis reguliavimas, nustatantis tam tikras specialiąsias sąlygas sutartims
tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaryti, yra įtvirtintas
Apraše kaip sudėtinė sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sudarymo tvarkos (procedūros) dalis.
Kaip matyti iš Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių
sudarymo tvarkos aprašo preambulės, ginčijamas norminis administracinis aktas priimtas
vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi.
Sveikatos draudimo įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1219 redakcija) 26 straipsnis, reguliuojantis esmines nuostatas dėl teritorinių ligonių kasų ir sveikatos
priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių, nustato:
„1. Apdraustųjų asmens sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos vadovaujantis teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos sutartimis, išlaidos už vaistinėse išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones – vadovaujantis
teritorinės ligonių kasos ir vaistinių sutartimis. Teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis
su valstybės, savivaldybių ir kitomis licenciją sveikatos priežiūros ir farmacinei veiklai turinčiomis arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti
asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis. Su šia sutartimi turi teisę susipažinti
visi apdraustieji.
2. Sutartys tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tarp teritorinių ligonių kasų ir vaistinių, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais,
sudaromos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.“
Įvertinusi nurodytą Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog šiame įstatyme, nustatančiame, be kita ko, išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms kompensavimo iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagrindus (Sveikatos draudimo įstatymo
1 str.), įstatymų leidėjas pavedė Sveikatos apsaugos ministerijai nustatyti minėtų sutarčių
– tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl asmens sveikatos
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priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo – sudarymo tvarką. Tačiau taip pat atkreiptinas
dėmesys, jog Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintos ir esminės
sąlygos tokioms sutartims sudaryti, apibrėžiančios reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis su valstybės, savivaldybių ir kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, turinčiomis licenciją sveikatos priežiūrai arba
akredituotomis šiai veiklai, ir pageidaujančiomis sudaryti tokias sutartis. Nei Sveikatos
draudimo įstatymo 26 straipsnio, nei kitos šio įstatymo nuostatos neįtvirtina įgaliojimų
atitinkamiems subjektams (pavyzdžiui, Sveikatos apsaugos ministerijai) papildyti įstatyme įtvirtintas minėtas sąlygas (reikalavimus), keliamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms sudaryti su teritorinėmis ligonių kasomis sutartis, ar jų teikiamoms
paslaugoms.
Todėl išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą teisinį reguliavimą, konstatuoja,
jog Sveikatos draudimo įstatyme yra nustatytas išsamus sąrašas sąlygų, į kurias atsižvelgiant spręstinas klausimas dėl galimybės teritorinėms ligonių kasoms sudaryti (ar atsisakyti sudaryti) sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl išlaidų asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšų. Tad šiame kontekste Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti
įgaliojimai Sveikatos apsaugos ministerijai – nustatyti sutarčių tarp teritorinių ligonių
kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarką – aiškintini kaip įtvirtinantys
Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją nustatyti šių sutarčių sudarymo tvarką – tam
tikras procesines (procedūrines) nuostatas, kurių laikantis įstatyme įtvirtintas sąlygas (kriterijus) atitinkančios įstaigos gali kreiptis dėl atitinkamų sutarčių sudarymo, įgaliotų institucijų veiksmus, sprendžiant klausimus dėl tokių sutarčių sudarymo. Minėti įgaliojimai
negali būti aiškinami kaip pagrindas Sveikatos apsaugos ministerijai be įstatyme įtvirtintų
reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms sudaryti minėtas sutartis (turėti asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją ar būti akredituotomis šiai veiklai
bei išreikšti valią sudaryti tokią sutartį), nustatyti ir tam tikras naujas papildomas sąlygas
ar reikalavimus, nekylančius iš įstatyme įtvirtinto reguliavimo ir negrindžiamo įstatymo
nuostatomis, tokioms įstaigoms ir (ar) jų teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
jos siekia. Nagrinėjamu atveju pripažintina, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu Sveikatos
apsaugos ministerija įtvirtino teisės normas, be kita ko, ribojančias atitinkamų subjektų
(Sveikatos draudimo įstatymo reikalavimus atitinančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų) galimybes sudaryti sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, t. y. ribojančias Sveikatos
draudimo įstatyme numatytą asmens sveikatos priežiūros įstaigų teisę sudaryti sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis, nors, atsižvelgiant į šių teisės normų pobūdį, turinį ir sukeliamas teisines pasekmes, akivaizdu, jog jos turi būti grindžiamos įstatymu.
Remdamasi nurodytais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra
pagrindo daryti išvadą, kad ginčijamas teisinis reguliavimas yra grindžiamas įstatymu
– priešingai, įvertinus jo turinį, darytina išvada, jog ginčijamomis nuostatomis yra nustatomos papildomos, iš Sveikatos draudimo įstatymo ar kitų įstatymų nei eksplicitiškai,
nei implicitiškai neišplaukiančios sąlygos, keliamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
siekiančių sudaryti sutartis dėl jų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, teikiamoms paslaugoms.
Pažymėtina, jog atsakovo įgaliojimai nustatyti tam tikras papildomas sąlygas sutarčių tarp
teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymui negali būti grin38
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džiami ir atsakovo nurodytais bendrąsias Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip institucijos, funkcijas bei veiklos sritį nustatančiais teisės aktais – Vykdomosios valdžios sistemos
sandaros tobulinimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau
– ir Vyriausybė) 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511, Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926, nuostatomis ir pan. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje nekvestionuojama Sveikatos
apsaugos ministerijos, kaip valstybės įstaigos, formuojančios valstybės politiką, organizuojančios, koordinuojančios ir kontroliuojančios jos įgyvendinimą, o įstatymų numatytais atvejais – ją įgyvendinančios sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse
(Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d.
nutarimu Nr. 926, 1 p.), kompetencija priimti norminio pobūdžio aktus. Tačiau akcentuotina, ką, kaip matyti iš atsiliepimo turinio, iš esmės pripažįsta ir atsakovas, jog nurodyti įgaliojimai turi būti įgyvendinami neperžengiant šios institucijos kompetencijos ribų.
Nagrinėjamu atveju, kaip išplaukia iš nurodytų teisinių argumentų, Sveikatos draudimo
įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi Sveikatos apsaugos ministerijai pavesta nustatyti procesinę (procedūrinę) teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių
sudarymo tvarką, kurios sudėtine dalimi negali būti laikomas teisinis reguliavimas, įtvirtinantis naujas papildomas sąlygas minėtoms sutartims sudaryti, aiškiai ir nedviprasmiškai
nekylančias iš įstatyminių nuostatų.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, inter alia argumentus dėl teisėkūros subjektų kompetencijos nustatyti tam tikrą teisinį reguliavimą ribų, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, jog sveikatos apsaugos ministras, Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 punkte nustatydamas tam tikras papildomas sąlygas, kurias (vieną kurių) nustačius, gali būti sudaromos sutartys su
Sveikatos draudimo įstatymo reikalavimus atitinkančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis, be įstatyminio pagrindo sukūrė naujas teisės normas, taip poįstatyminiu
teisės aktu susiaurindamas, t. y apribodamas iš įstatymo kylančią asmens sveikatos priežiūros įstaigų teisę sudaryti sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Todėl pripažintina,
jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu
Nr. V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo (2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 redakcija)
11 punktas nurodyta apimtimi prieštaravo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) 3 straipsnio 1 punktui
ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo
Nr. IX-1219 redakcija) 26 straipsnio 2 daliai.
Tai pripažinus, tais pačiais teisiniais argumentais konstatuotina ir tai, jog Aprašo
11 punkte (2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-914 redakcija) be įstatyme įtvirtinto pagrindo buvo sukurtos naujos teisės normos, taip poįstatyminiu teisės aktu susiaurinant iš
Sveikatos draudimo įstatymo kylančią asmens sveikatos priežiūros įstaigų teisę įstatyme
nustatytomis sąlygomis sudaryti sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Taigi konstatuotina, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo (2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-914 redakcija)
11 punktas nurodyta apimtimi prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) 3 straipsnio 1 punktui
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ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo
Nr. IX-1219 redakcija) 26 straipsnio 2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tais atvejais, kai keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės
aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, norminio administracinio
akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti
norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2009 m. vasario 26 d., sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-6/2009, 2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575-3/2011). Taigi konstatavusi Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 punkto prieštaravimą Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui ir Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 daliai,
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra būtina tirti ginčijamo akto atitiktį kitoms
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartyje, kuria buvo inicijuotas šis norminio administracinio akto teisėtumo patikros procesas, įstatymų nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl Teritorinių ligonių kasų
ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ginčijama apimtimi atitikties Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai ir Sveikatos sistemos
įstatymo 3 straipsnio 9 punktui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo (2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu
Nr. V-1051 redakcija) 11 punktas prieštaravo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) 3 straipsnio 1 punktui ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo
Nr. IX-1219 redakcija) 26 straipsnio 2 daliai.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo (2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-914
redakcija) 11 punktas nurodyta apimtimi prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) 3 straipsnio
1 punktui ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d.
įstatymo Nr. IX-1219 redakcija) 26 straipsnio 2 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
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1.4. Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) (2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 13P-141-(7.1.2) redakcija), 20 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1682 redakcija) 51 straipsnio 1 daliai
Administracinė byla Nr. I492-30/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03382-2010-2
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gruodžio 3 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto, Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Dalios
Višinskienės ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą
pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį, kuria pradėtas tyrimas dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) (2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimo
Nr. 13P-141-(7.1.2) redakcija), 20 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
(2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1682 redakcija) 51 straipsnio 1 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą
pagal pareiškėjos V. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos skundą
atsakovui Nacionalinei teismų administracijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus, 2012 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė pradėti tyrimą dėl Pretendentų į
teisėjus egzamino komisijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai), patvirtintų Teisėjų tarybos
2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) (2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimo
Nr. 13P-141-(7.1.2) redakcija), 20 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1682 redakcija) (toliau – ir Teismų įstatymas) 51
straipsnio 1 daliai.
Teismo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo grindžiamos šiais
argumentais:
1. Pagal Nuostatų 20 punktą, jeigu asmuo, išlaikęs pretendentų į teisėjus egzaminą
ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka įrašytas į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisė41
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jų vietas sąrašą, per trejus metus nepaskiriamas apylinkės teismo teisėju, pretendentų į
teisėjus egzamino rezultatai netenka galios. Tačiau Teismų įstatymo (2008 m. liepos 3 d.
įstatymo Nr. X-1685 redakcija) 51 straipsnio, įtvirtinančio reikalavimus pretendentui į
apylinkės teismo teisėjus, 1 dalyje numatyta, kad apylinkės teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį
išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko
profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), atitinkantis
įstatymų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą
arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pateikęs sveikatos pažymėjimą,
turintis ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą ir išlaikęs pretendentų į teisėjus egzaminą; nuo pretendentų į teisėjus egzamino atleidžiamas teisės krypties socialinių
mokslų daktaras ir habilituotas daktaras, asmuo, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų
teisėjo darbo stažą, jeigu nuo darbo teisėju pabaigos praėjo ne daugiau kaip penkeri metai.
Taigi nei ši, nei kitos Teismų įstatymo nuostatos expressis verbis nenustato pretendentų į
teisėjus egzamino rezultato galiojimo terminų.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra
ne kartą konstatavęs, jog 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 (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. sausio 19 d.,
2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai). Poįstatyminiu teisės aktu realizuojamos įstatymo normos,
todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio
teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis. Poįstatyminiai teisės aktai negali
prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami
remiantis įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo.
3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad 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. Be to, teismas
taip pat ne kartą yra pabrėžęs būtinybę viešojo administravimo subjektams laikytis įstatymų viršenybės principo, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos
ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais. Dėl nurodytų teisinių argumentų
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kilo abejonės, ar Nuostatų 20 punktas,
kuriame numatytas pretendentų į teisėjus egzamino galiojimo terminas, neprieštarauja
Teismų įstatymo 51 straipsnio 1 daliai.
II.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės teismų administraci42
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jos, atstovaujančios ir atsakovą Teisėjų tarybą, atsiliepimas, kuriuo prašoma pripažinti, kad
Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) patvirtintų Pretendentų
į teisėjus egzamino komisijos nuostatų 20 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija) 51 straipsnio 1 daliai.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pastebėjo, jog pareiškėjos individualioje administracinėje byloje prašymo padavimo metu (2007 m. liepos 24 d.) galiojo Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatai, patvirtinti Teismų tarybos 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 2, kurių 18 punkte buvo
nuostata, analogiška nuostatai, dėl kurios Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
kilo abejonių.
2. Teismų įstatymo 54 straipsnio 4 dalyje ir 120 straipsnio 6 punkte nustatyta, kad
Teisėjų taryba tvirtina Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatus, egzamino
programą, t. y. įstatymu Teisėjų tarybai yra suteikta diskrecijos teisė bei pareiga nustatyti
pretendentų į teisėjus egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką. Teisėjų taryba, tvirtindama pretendentų į teisėjus egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką, nustatė egzamino
laikymo būdą, vertinimo balų sistemą, koks žinių vertinimas turi būti, kad asmuo būtų
laikomas išlaikiusiu egzaminą, perlaikymo tvarką ir pan., todėl logiška, kad Teisėjų taryba nustatė ir egzamino rezultatų galiojimo terminą. Tad Pretendentų į teisėjus egzamino
komisijos nuostatų 20 punktas neprieštarauja įstatymams, tarp jų ir Teismų įstatymo 51
straipsnio 1 daliai. Pažymėjo, kad pagal Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatų 19 punktą, egzaminą laikę asmenys, kurių žinios įvertintos „gerai“ (kaip ir pareiškėjos individualioje byloje), jų pageidavimu gali laikyti egzaminą pakartotinai ir galiojančiu
laikomas aukštesnis egzamino įvertinimas, o asmens išbraukimas iš Pretendentų į laivas
apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašo neužkerta galimybės iš naujo pateikti prašymą dėl
leidimo laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą.
3. Teisėjai atlieka išskirtines Konstitucijoje nustatytas funkcijas – vykdo teisingumą
Lietuvos Respublikos vardu, todėl ir asmenims, siekiantiems tapti teisėjais, keliami ypatingi
reikalavimai. Pretendento į teisėjus egzamino paskirtis – nustatyti asmenims, siekiantiems
tapti teisėjais, profesinių kompetencijų lygį bei patikrinti jų turimas teisines žinias. Egzamino
galiojimo terminas yra nustatytas tam, kad teisėjais taptų aukštos kompetencijos teisininkai,
ir nebūtų abejojama, kad per tam tikrą laiką jie bus praradę kompetenciją, t. y. bus praradę
teisėjo funkcijoms vykdyti būtiną profesinę kompetenciją.
4. Analogiškos teisės normos, kaip ir Nuostatų 20 punkte, yra nustatytos poįstatyminiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose notaro kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką (Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-482 (2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1R-391 redakcija), 34 punkte nustatytas trejų metų egzamino galiojimo terminas), pretendentų į prokurorus egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką
(Pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
generalinio prokuroro 2003 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. I-98, 21 punkte nustatytas trejų
metų egzamino galiojimo terminas), nors nei Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme, nei Lietuvos Respublikos notariato įstatyme tokie terminai nėra nustatyti. Taip pat ne
įstatymu, o poįstatyminiu teisės aktu – Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400
(2009 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1R-125 redakcija) 41 punktu – nustatytas ir antstolio
kvalifikacinio egzamino rezultatų galiojimo terminas
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5. Atkreipė dėmesį į tai, kad Teismų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas asmeniui, siekiančiam tapti teisėju, pateikti sveikatos pažymėjimą, yra detalizuojamas Teismų įstatymo 531 straipsnyje, kurio 3 dalyje yra įtvirtinta blanketinė norma – nurodoma, kad reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir
teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir teisingumo ministras, suderinę su Teisėjų taryba. Teismų įstatyme sveikatos pažymėjimo galiojimo, kaip ir egzamino rezultatų galiojimo, terminas nėra nustatytas. Toks terminas – trejų
metų medicininio pažymėjimo galiojimo terminas – nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d.
įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 11 punkte. Tad ir
šiuo atveju poįstatyminio teisės akto nuostata detalizuoja įstatymo nuostatą.
6.Dėl nurodytų argumentų,Nacionalinės teismų administracijos nuomone,Nuostatai,
priimti vadovaujantis Teismų įstatymo nuostatomis, konkrečiau, išsamiau reglamentuoja pretendentų į teisėjus egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką. Kadangi įstatymas
leidžia detalizuoti egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką, Nuostatų 20 punktas ne
prieštarauja teismų įstatymo 51 straipsnio 1 daliems nuostatoms, o jas konkretizuoja ir
reglamentuoja išsamiau.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Teisėjų tarybos
2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) patvirtintų Pretendentų į teisėjus
atrankos komisijos nuostatų 20 punkto atitikties Teismų įstatymo 51 straipsnio 1 daliai.
Ginčijama nuostata numato:
„Jeigu asmuo, išlaikęs pretendentų į teisėjus egzaminą ir Teisėjų tarybos patvirtinta
tvarka įrašytas į Pretendentų į laivas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą, per trejus metus
nepaskiriamas apylinkės teismo teisėju, pretendentų į teisėjus egzamino rezultatai netenka
galios“.
Kaip ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, „teisės doktrinoje pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma
išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinti bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių
dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti
neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais.
Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius
santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų
elgesyje. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad norminis teisės aktas yra įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio
taisykles, skirtas individuliais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. <...> Teisės aktų
priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą
(norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas
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subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga
kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. (Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 str. 1 d. 3 p., 92, 110, 111, 112, 116
str.)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. kovo 24 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003, 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-03/2007, 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-2649/2011 ir kt.).
Analizuojant Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintą
norminio teisės akto sąvoką – tai įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, taip pat
šio straipsnio 14 dalyje įtvirtintą individualaus teisės akto sąvoką – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiai požymiais apibūdintų subjektų
grupei, pastebėtina, jog daugelis norminio pobūdžio aktų požymių yra vertinamieji, taigi
kiekvienu atveju būtina įvertinti daugelį aktualaus teisės akto aspektų – jame įtvirtintą
turinį, ar jame yra įtvirtintos tam tikros elgesio taisyklės, tokių taisyklių pobūdį, subjektų
ratą, kuriam taikomas aktas, bei kitas aplinkybes (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-78/2006,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2007, 2010 m. balandžio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010 ir kt.).
Nagrinėjamu atveju, įvertinusi ginčijamame Nuostatų 20 punkte įtvirtintos normos
turinį bei sukeliamas teisines pasekmes – tai, jog joje yra suformuluota abstraktaus pobūdžio elgesio taisyklė, skirta individualiais požymiais neapibūdintų asmenų ratui, numatyta
taikyti daug kartų ir toliau po įtvirtinimo realizuotina individualiuose teisiniuose santykiuose konkrečių subjektų atžvilgiu, – išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog ginčijama
norma yra normino pobūdžio.
IV.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi taisyklės, jog administraciniams teismams nėra teismingos bylos pagal prašymus ištirti, ar
nepradėję galioti, nes nepaskelbti įstatymo nustatyta tvarka, norminiai administraciniai
aktai, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, neprieštarauja įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2002 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-9/2002, 2008 m. gruodžio 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-603/2008, 2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012 ir kt.).
Nagrinėjamu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas yra suformavęs nuoseklią konstitucinę teisės aktų oficialaus ir viešo
paskelbimo sampratą. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog oficialus viešas
viso teisės akto paskelbimas nėra savitikslis dalykas – tai reikalinga, kad teisės subjektai
žinotų, koks yra atitinkamas teisės aktas, galėtų susipažinti su visu teisės aktu ir jį vykdyti;
įstatymų leidėjas įstatymu turi nustatyti tokį su oficialiu teisės aktų paskelbimu susijusių santykių teisinį reguliavimą, kad teisės aktai būtų prieinami visiems teisės subjektams
(Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d., 2010 m. vasario 9 d. nutarimai).
Aiškindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalį, nustatančią, kad galioja tik paskelb45
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ti įstatymai, Konstitucinis Teismas savo aktuose yra, be kita ko, konstatavęs, jog įstatymai negalioja ir negali būti taikomi, jei jie nėra oficialiai paskelbti (Konstitucinio Teismo
2001 m. sausio 11 d., 2007 m. birželio 27 d., 2010 m. vasario 9 d. nutarimai); oficialus
įstatymų paskelbimas laikantis Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytos tvarkos yra būtina
sąlyga ne tik įstatymams įsigalioti, bet ir tam, kad teisės subjektai žintų, kokie įstatymai
galioja, koks yra jų turinys, ir juos vykdytų (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d.,
2003 m. spalio 29 d., 2007 m. birželio 27 d. nutarimai); pagal Konstituciją teisės aktai
turi būti oficialiai skelbiami laikantis jų oficialaus skelbimo tvarkos, kuri nustatyta būtent tuo metu, kai jie išleidžiami (Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimas);
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „įstatymai“, atsižvelgiant į konstitucinį reikalavimą, kad teisė negali būti nevieša, negali būti aiškinama vien pažodžiui – ji
aiškintina plečiamai, kaip apimanti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus teisės aktus
(Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d., 2007 m. birželio 27 d., 2010 m. vasario 9 d.
nutarimai). Konstitucinis reikalavimas, jog galioja tik tie teisės aktai, kurie yra paskelbti,
yra neatsiejamas ir nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, jis yra vienas iš esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – svarbi teisinio tikrumo prielaida
(Konstitucinio teismo 2001 m. lapkričio 29 d., 2003 m. gegužės 30 d., 2003 m. spalio 29 d.,
2007 m. birželio 27 d. nutarimai).
Reikalavimus įstatymų ir kitų teisės aktų, inter alia kitų valstybės valdžios bei valdymo
institucijų priimamų teisės aktų oficialiam paskelbimui nustatančio Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1270 redakcija) 11 straipsnio 1 dalis nustato, kad ministrų,
Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose
teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data, o 2 dalis (2005 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. X-331 redakcija) nustato, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybės institucijų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės aktai negalioja, kol jie nepaskelbti
„Valstybės žiniose“. Taigi šia Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
įstatymo nuostata yra įtvirtinta kolegialių institucijų norminių teisės aktų oficialaus viešo
paskelbimo tvarka, taip įgyvendinant iš Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies bei konstitucinio
teisinės valstybės principo kylančius reikalavimus. Kaip minėta, ginčijamoje Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) patvirtintų Pretendentų į teisėjus
atrankos komisijos nuostatų 20 punkto nuostatoje yra įtvirtintas norminio pobūdžio teisinis reguliavimas, todėl konstatuotina, jog šis teisės aktas – Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) patvirtinti Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos
nuostatai – turėjo būti paskelbtas kaip norminis teisės aktas įstatymo, t. y. Įstatymų ir kitų
teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka leidinyje „Valstybės
žinios“. Oficialus šio norminio akto paskelbimas įstatymų nustatyta tvarka yra būtina sąlyga minėtam teisės aktui įsigalioti.
Nustatyta, jog šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamas norminis teisės
aktas – Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) patvirtinti
Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nuostatai – nėra paskelbtas leidinyje „Valstybės
žinios“. Taigi konstatuotina, jog įstatymų nustatyta tvarka nepaskelbto, todėl nepradėjusio galioti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas yra neteismingas administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, norminė administracinė byla dėl Teisėjų tarybos
2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2) patvirtintų Pretendentų į teisėjus at46
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rankos komisijos nuostatų 20 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51
straipsnio 1 daliai nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 114
str. 1 d.).
V.
Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, atkreipia dėmesį, jog Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra pažymėjęs, jog šis principas
suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui,kitiems teisėkūros subjektams:teisėkūros
subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...> (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Konstitucijoje
įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai,
kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams
ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad
poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra
vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d., 2011 m. birželio 9 d. nutarimai).
Konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti
santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, taip pat poįstatyminiais teisės aktais
nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų
grindžiamas įstatymais (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d.
nutarimai).
Pastebėtina ir tai, jog, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal
Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu, tačiau tada, kai
Konstitucija nereikalauja, kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų reguliuojami įstatymais, juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais
– aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius)
santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir pan., tačiau jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti
teisės apimties; poįstatyminiais aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų
įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju
įstatyme (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d. nutarimai).
Aiškindamas Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatą, įtvirtinančią kiekvieno
žmogaus teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs,
kad, sudarydamas teisines prielaidas įgyvendinti teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą, įstatymų leidėjas turi įgaliojimus, atsižvelgdamas į darbo pobūdį, nustatyti teisės laisvai pasirinkti darbą įgyvendinimo sąlygas; tai darydamas jis turi paisyti Konstitucijos
(Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2008 m. sausio 7 d.,
2008 m. vasario 20 d. nutarimai). Žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą pirmiausia yra siejama su įvairiais natūraliais reikalavimais – kiekvieno asmens sugebėjimais
ir galimybėmis; tokie reikalavimai gali apimti tam tikro išsilavinimo turėjimą, moralines
ir kitas savybes (gydytojams, mokytojams, teisėjams, prokurorams ir t. t.), specialios teisės
įgijimą (vairuotojams ir t. t.) ir kt. (Konstitucinio Teismo 1996 m. kovo 15 d., 2008 m. vasario 20 d. nutarimai). Kvalifikacijos, profesinių įgūdžių reikalavimai asmenims, pretenduojantiems dirbti sudėtingą ar atsakingą darbą, laikomi natūraliais ir paprastai yra vi47
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suotinai pripažįstami (Konstitucinio Teismo 1996 m. liepos 10 d., 2008 m. vasario 20 d.
nutarimai).
Konstitucinis Teismas, be kita ko, yra palietęs ir tam tikrus aspektus, susijusius su
reikalavimais, keliamais teisėjams (pretendentams į teisėjus.). Pavyzdžiui, 2006 m. gegužės 9 d. nutarime Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog pagal Konstituciją įstatymų
leidėjas turi įgaliojimus (paisydamas Konstitucijos normų ir principų) nustatyti asmenų,
siekiančių tapti teisėjais, atrankos kriterijus, taip pat nustatyti, kaip yra formuojamas kandidatų tapti teisėjais korpusas, kandidatų, siekiančių tapti aukštesnės grandies teismo teisėjais, korpusas ir t. t.; Konstitucija nedraudžia nustatyti ir tokios asmenų, siekiančių tapti
teisėjais, korpuso formavimo tvarkos, kai asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį
išsilavinimą ir pretenduojantys tapti teisėjais, turi išlaikyti specialų egzaminą ar egzaminus, kai yra patikrinama, ar asmuo turi pakankamai profesinių žinių, kad galėtų dirbti
teisėjo darbą.
Nurodytos Konstitucinio Teismo formuojamos oficialios konstitucinės doktrinos
kontekste gali būti svarstoma, ar poįstatyminiu teisės aktu nustačius tam tikras papildomas esmines sąlygas (inter alia terminus), nekylančias iš įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo, kuriomis tam tikru aspektu yra ribojamos asmenų, atitinkančių įstatyme įtvirtintus reikalavimus, galimybės realizuoti iš Konstitucijos bei įstatymų kylančias teises (inter
alia išnyksta tokia galimybė), nėra įsiterpiama į įstatymais reguliuojamų teisinių santykių
sritį, tokiu būdu, be kita ko, pažeidžiant ir konstitucinį teisinės valstybės principą bei iš jo
kylantį teisės aktų hierarchijos principą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Nutraukti norminę administracinę bylą dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 13P-141-(7.1.2), 20 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (2008 m. liepos 3 d.
įstatymo Nr. X-1682 redakcija) 51 straipsnio 1 daliai.
Nutartis neskundžiama.
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1.5. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A178/V-179 patvirtintų Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto
(2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) ir Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 6 punkto (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402
redakcija) teisėtumo
Administracinė byla Nr. I552-23/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03252-2010-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gruodžio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio,
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėms Jolantai Raudonytei ir Daivai Zabarauskienei,
atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovei Danguolei
Milkevičiūtei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartį ištirti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo
kriterijų aprašo (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) 6 punkto
teisėtumą bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartį
ištirti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-87/V-179 patvirtintų
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo
Nr. A1-139/V-356 redakcija) ir Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo tam tikra
apimtimi teisėtumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo T. D. skundą
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atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Tarnyba), trečiajam
suinteresuotam asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Kauno III teritoriniam skyriui dėl sprendimų panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartimi nutarė iškelti norminę bylą dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A178/V-179 (toliau – ir Įsakymas) patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo
(2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) (toliau – ir Darbingumo lygio
nustatymo kriterijų aprašas, Kriterijų aprašas) 6 punkto teisėtumo ištyrimo. Teismo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo iš esmės grindžiamos šiais argumentais:
1. Atitinkamo neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymas yra viena iš teisės
gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją sąlygų, o atitinkamas
netekto darbingumo lygis procentine išraiška turi įtakos šios pensijos dydžiui (Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 30, 31, 32 str.). Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnis nustato, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto
darbingumo pensiją turi asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis ir kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies
darbingais, jeigu šie asmenys atitinka šio įstatymo 30 ir 31 straipsniuose nustatytas sąlygas,
o pagal 32 straipsnį, asmuo įgyja teisę į netekto darbingumo pensiją, jeigu jis netekęs ne
mažiau kaip 45 procentų darbingumo, t. y. kai asmeniui pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas ne didesnis kaip 55 procentų darbingumo lygis.
2. Neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, socialinės integracijos sistemą ir
principus, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymą reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (individualiai bylai aktuali 2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo
Nr. X-1778 redakcija). Pagal šio įstatymo 20 straipsnio 8 dalį, darbingumo lygio nustatymo
kriterijus ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Šią nuostatą įgyvendinantis norminis teisės aktas buvo priimtas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio 1 punktu
buvo patvirtintas Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašas su atitinkamais priedais, o
2 punktu – Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas.
3. Asmens darbingumo lygis nustatomas vertinant Kriterijų aprašo 3 punkte nurodytus tris kriterijus: medicininius, t. y. asmens bazinį darbingumą (1 priedas), funkcinius
kriterijus (2 priedas) bei profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms (2 priedas). Priimant sprendimą dėl darbingumo
lygio, pirmiausia pagal Kriterijų aprašą yra vertinamas medicininis kriterijus, t. y. bazinis
darbingumas, kuris vertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę bei į visas jo darbingumą lemiančias ligas ar traumas ir su tuo susijusius funkcinius sutrikimus (4, 5, 6
p.). Kriterijų aprašo I priede yra pateiktas ligų, suklasifikuotų pagal atitinkamas žmogaus
organizmo funkcijų sistemas, sąrašas, prie kiekvienos ligos nurodant bazinio darbingumo
intervalą procentais. Kriterijų aprašo 5 ir 6 punktai reglamentuoja bazinio darbingumo
procentų nustatymą, jei asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų
ar traumų. Pagal iki 2009 m. gegužės 31 d. galiojusios redakcijos Kriterijų aprašo 5 punktą,
jei asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų ar traumų, nusta50
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tomi didžiausi ligos ar traumos padarinius atitinkantys bazinio darbingumo procentai,
pritaikant Kriterijų aprašo 6 punkto nuostatas. Kriterijų aprašo 6 punktas nustato, jog jei
dėl kelių ligų ar traumų atsiradę funkciniai sutrikimai stiprina vienas kitą, dėl sunkiausio
organizmo funkcijos sutrikimo bazinio darbingumo procentai dauginami iš atitinkamų
koeficientų šia tvarka: jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo
procentai yra 70–80, sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,9 (6.1 p.); jei šie procentai yra 65–50 –dauginami iš
koeficiento 0,8 (6.2 p.); jei 30–45 – dauginami iš koeficiento 0,7 (6.3 p.). Šio Kriterijų aprašo 6 punkto įtaka nustatant asmens bazinio darbingumo lygį dėl atskirų diagnozių buvo ta,
kad tais atvejais, kai dėl kelių ligų ar traumų atsiradę funkciniai sutrikimai stiprina vienas
kitą, turėjo būti taikomas asmens bazinio darbingumo lygį mažinantis koeficientas.
4. Nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu socialinės apsaugos ir darbo ministro bei
sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-354/V-402 buvo pakeisti Kriterijų aprašo 5 punktas ir 6.1–6.3 punktai: 5 punkte nustatyta, kad jei asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų ar traumų, nustatomi mažiausi ligos ar traumos padarinius atitinkantys bazinio darbingumo procentai, pritaikant Kriterijų
aprašo 6 punkto nuostatas, o Kriterijų aprašo 6.1 punkte vietoje skaičių „70–80“ įrašyti
skaičiai „50–55“, 6.2 punkte vietoje skaičių „65–50“ įrašyti skaičiai „45–40“, 6.3 punkte
vietoje skaičių „30–45“ – „30–35“. Pagal Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą,
darbingumo lygis nustatomas terminuotai. Pasibaigus nustatyto darbingumo lygio terminui, Tarnyba atlieka pakartotinį darbingumo lygio vertinimą. Taigi atliekant asmens
pakartotinį darbingumo lygio vertinimą pagal 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1354/V-402 pakeistą Kriterijų aprašo 6.1–6.3 punktuose numatytą bazinio darbingumo nustatymo metodiką, esant iš esmės analogiškoms aplinkybėms (toms pačioms diagnozėms,
jei asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų ar traumų), bazinį
darbingumo lygį mažinantis koeficientas dėl atitinkamų susirgimų gali būti taikomas jau
pagal kitus procentinių verčių intervalus, kurie asmeniui mažiau palankūs, dėl ko asmeniui gali būti apskaičiuotas mažesnis bazinis darbingumo lygis, o tai savo ruožtu daro įtaką
galutiniam darbingumo lygio nustatymo rezultatui (asmens darbingumo lygiui procentine
išraiška). Tai, koks asmens darbingumo lygis nustatomas atitinkamam laikotarpiui, lemia
ir to asmens socialinį aprūpinimą tuo laikotarpiu, t. y. turi tiesioginės įtakos asmens teisei
į netekto darbingumo pensiją ir šios pensijos dydžiui.
5. Invalidų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai, tarp jų – neįgalumo kompensavimo principas, kuris
reiškia, kad neįgalumo pasekmės kompensuojamos neįgaliesiems skirtomis įvairiomis piniginės ir nepiniginės paramos formomis (7 p.); neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą sudaro šioje įstatymo normoje numatytų priemonių visuma, į kurią įeina ir socialinės paramos
teikimas,Valstybinio socialinio draudimo fondo pensijų ir išmokų skyrimas ir mokėjimas (5
str.). Šio įstatymo 14 straipsnio, kuriame įtvirtintos neįgaliųjų materialinės padėties garantijos, 1 dalyje nustatyta, kad neįgaliųjų pensijų ir pašalpų dydį, jų mokėjimo tvarką, kitas sąlygas nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų, Valstybinių pensijų, Valstybinių šalpos
išmokų įstatymai, šis Įstatymas ir kiti teisės aktai.
6. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
savo nutarimuose ne kartą yra pasisakęs, kad poįstatyminiais teisės aktais galima nustatyti
tik socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuojančių įstatymų įgyvendinimo tvarką (Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai).
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Vyriausybės nutarimai, ministerijų (ministrų) ar kitų valstybės institucijų (jų vadovų)
poįstatyminiai aktai negali pakeisti arba iškreipti įstatymuose nustatyto teisinio reguliavimo (Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas
2009 m. rugsėjo 2 d. nutarime, be kita ko, yra pasisakęs, kad poįstatyminiu aktu negalima
nustatyti asmens teisės į invalidumo pensiją atsiradimo sąlygų, taip pat riboti ar išplėtoti (palyginti su ta, kuri nustatyta įstatymu) šios teisės apimties. Dėl šių argumentų teismui kilo abejonės, ar poįstatyminiu norminiu teisės aktu – socialinės apsaugos ir darbo
ministro bei sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179
patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 6.1–6.3 punktais (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) – galėjo būti nustatytas toks teisinis
reguliavimas, kuris turi tiesioginės įtakos asmens teisės į netekto darbingumo pensiją atsiradimui, jos pasikeitimui, taip pat šios pensijos dydžiui, ar jis neprieštarauja Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam
neįgalumo kompensavimo principui, ar šie teisėkūros subjektai, nustatydami tokį teisinį
reguliavimą, neviršijo savo kompetencijos.
II.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal
Z. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal Z. L. skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Šiaulių I teritoriniam skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus. Teismas 2012 m. sausio 12 d. nutartimi nutarė iškelti norminę bylą dėl
socialinės apsaugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo
(2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) 31 punkto ir šiuo Įsakymu
patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ta apimtimi, kiek asmens teisėti
lūkesčiai į socialinę garantiją nėra susieti su asmens sveikatos būkle, teisėtumo. Teismo
abejonės grindžiamos šiais argumentais:
1. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalį socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas
(2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) numato, kad darbingumo
lygis gali būti nustatomas: 1) šešiems mėnesiams, 2) vieneriems metams, 3) dvejiems metams, 4) iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos; 5) iki senatvės pensijos amžiaus
sukakties dienos ir 6) neterminuotai. Atitinkamo darbingumo lygio nustatymas yra viena
iš teisės gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją sąlygų. Taigi,
teismo nuomone, teisė į valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją yra
ribojama poįstatyminiame teisės akte apibrėžtais terminais ar kitais juridiniais faktais, kuriems suėjus (atsiradus), ji išnyksta.
2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog 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
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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 (Konstitucinio Teismo
2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir kt.). Pagal
Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu. Kita vertus, tais
atvejais, kai Konstitucija nereikalauja įstatyminio tam tikrų su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių reguliavimo, šie santykiai gali būti reguliuojami ir poįstatyminiais aktais – aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius
(procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir pan., tačiau jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio su žmogaus teisėmis,
jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytu
įstatyme (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d. nutarimai).
Pagal Konstituciją riboti asmens teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai
daroma įstatymu; apribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti
kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai
svarbius tikslus; apribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2010 m. vasario 26 d. nutarimai). Todėl naujos teisės
normos, kurios pagrindu išnyksta asmens teisė į valstybinę socialinio draudimo netekto
darbingumo pensiją, t. y. darbingumo lygio nustatymo terminų įtvirtinimas poįstatyminiame teisės akte, prieštarauja Konstitucijai.
3. Teisėkūros subjektai negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris sudarytų
prielaidas susiklostyti situacijai, kai tik dėl poįstatyminių teisės aktų, numatančių socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuojančių įstatymų įgyvendinimo tvarką
(šiuo atveju – Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo), kaitos būtų nepagrįstai bloginama neįgaliojo padėtis. Tokie atvejai, kai
asmens darbingumo lygio nustatymui taikant skirtingas teisės aktų redakcijas darbingumo
lygio procentas kinta neįgaliajam nepalankia linkme, nepriklausomai nuo jo sveikatos teigiamų pokyčių, arba nekinta neįgaliajam palankia linkme sveikatai pablogėjus, pažeidžia
konstitucinius teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principus, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalį bei 3 straipsnį.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas norminę administracinę bylą pagal teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartį, teismo posėdžio metu protokoline
nutartimi nutarė sujungti normines administracines bylas, iškeltas 2011 m. rugsėjo 5 d.
nutartimi ir 2012 m. sausio 12 d. nutartimi (I t., b. l. 56).
III.
Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gauti atsakovų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Sveikatos apsaugos ministerija) atsiliepimai, kuriais
prašoma ginčijamą teisinį reguliavimą pripažinti teisėtu.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimai (I t., b. l. 35–39,42–44) į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsė53
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jo 5 d. nutartį grindžiami iš esmės šiais argumentais:
1. Pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalį, darbingumo
lygio nustatymo kriterijus ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu
su Sveikatos apsaugos ministerija. Taigi įstatymų leidėjas apsisprendė, kad kriterijai nustatomi įgyvendinamuoju teisės aktu, nes išvardinti visų kriterijų įstatyme neįmanoma,
neprotinga ir netikslinga, be to, kriterijai yra kintantis dydis.
2. Pagal Kriterijų apraše nustatytą teisinį reguliavimą, asmens darbingumo lygis
nustatomas vertinant ne vien asmens organizmo būklę (medicininius kriterijus), bet ir
kitus veiksnius (su išlyga, kai asmens bazinis darbingumas yra nuo 0 iki 15 procentų).
Darbingumo lygis vertinamas remiantis asmenį gydančių gydytojų, profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais dokumentais. Asmuo įgyja teisę į tam tikro dydžio valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją ne visam laikui, bet tik kompetentingų institucijų išvadų, suteikusių jam teisę į šią pensiją, galiojimo laikotarpiui. Taigi
asmuo žino, kokiam laikotarpiui yra nustatomas jo darbingumo lygis, žino, kad jis gali
keistis, priklausomai nuo to, kaip keisis asmens sveikatos būklė bei kiti rodikliai. Dėl tokio
teisinio reguliavimo, esant kintamojo pobūdžio asmens organizmo funkciniams sutrikimams, suteikiama galimybė sveikatos būklės pokyčius, nuo kurių priklauso asmens darbingumo lygis, stebėti dinamikoje.
3. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad socialinės apsaugos santykių teisinio reguliavimo turinį lemia įvairūs veiksniai, inter alia valstybės ir visuomenės ištekliai, materialinės ir finansinės galimybės (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 26 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai, 2010 m. balandžio 10 d. sprendimas). Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas
į šiuos veiksnius ir atitinkamai reguliuodamas minėtus santykius, turi plačią diskreciją.
Tam tikrą diskreciją šioje srityje turi ir teisėkūros subjektai, leidžiantys įgyvendinamuosius teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro
2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-354/V-402 buvo pakeistas Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 6 punktas. Šie pakeitimai buvo padaryti siekiant suvienodinti bazinio
darbingumo procentinių išraiškų taikymą, esant papildomiems organizmo sutrikimams,
kurie gali įtakoti asmens bazinį darbingumą. Pakeitus minėtą punktą, vertinami tik ženkliai asmens darbingumą ribojantys gretutiniai sutrikimai, kai bazinis darbingumas yra
nuo 0 iki 55 procentų (patys bazinio darbingumo procentai mažinami nebuvo). Toks procentinis intervalas pasirinktas, atsižvelgiant į Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 8
straipsnį, kuris numato, kad neįgalusis yra asmuo, kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka
nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų
poreikių lygis. To paties įstatymo 20 straipsnio 6 dalis numato, kad jei asmeniui nustatoma
60-100 procentų darbingumo, asmuo laikomas darbingu. Atsižvelgiant į tai, gretutiniai susirgimai, kurių procentinė išraiška yra daugiau nei 60 procentų, nustatant asmens darbingumo lygį yra nevertinami. Minėti pakeitimai neužkerta kelio objektyviai įvertinti asmens
organizmo funkcinius susirgimus ir užtikrinti teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir
saugumą, nes konstitucinė įgytų teisių ir teisėtų lūkesčių apsauga nereiškia, kad teisės aktų
nustatyta darbingumo lygio vertinimo sistema negali būti pertvarkoma.
4. Atsakovai nepažeidė konstitucinio teisinės valstybės principo, nes teisės aktai ir jų
pakeitimai buvo priimti įstatymo – Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalies – pagrindu, ir nenustato naujų sąlygų asmens teisei atsirasti, o tik nustato procedūras, kaip įgyvendinamos įstatymo nuostatos.Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje įstatymų leidėjas įtvirtino blanketinę normą su nuoroda į
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Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą. Todėl vertinant sistemiškai šiuos teisės aktus
ir teisinius santykius, kuriuos jie reguliuoja, darytina išvada, jog ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio
1 daliai.
5. Vienas iš Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme įtvirtintų principų – neįgalumo kompensavimo principas. Laikantis šio principo, taikomos priemonės yra ne tik materialinio, bet ir nematerialinio pobūdžio, be to, vadovaujantis skirtingų poreikių tenkinimo
principu, atsižvelgiama į skirtingus neįgaliųjų poreikius. Valstybinės socialinio draudimo
pensijos siejamos su tokiais draudiminiais įvykiais, kuriems įvykus preziumuojama, kad
jie sukels ilgalaikes pasekmes asmens sugebėjimams savo pastangomis gauti lėšų savo pragyvenimui, todėl asmeniui iš valstybinio socialinio draudimo sistemos kompensuojama
dėl šių priežasčių jo prarastų pajamų dalis. Valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skiriamos tik tuo atveju, jei asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, ir tiesiogiai priklauso nuo asmens netekto darbingumo – kuo didesnis netektas darbingumas, tuo didesnis garantuojamas prarastų pajamų
kompensavimas. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad socialinio solidarumo principas pilietinėje visuomenėje nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą,
todėl socialinės apsaugos teisinis reguliavimas turi būti toks, kad būtų sudarytos prielaidos
ir paskatos kiekvienam visuomenės nariui pačiam pasirūpinti savo gerove, o ne pasikliauti vien valstybės laiduojama socialine apsauga. Tą patvirtina ir kitas principas, įtvirtintas
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme – savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimo principas. Taip pat Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog socialinė parama
neturi sudaryti prielaidų asmeniui pačiam nesiekti gauti didesnių pajamų, parama neturi
virsti privilegija. Todėl, atsakovo nuomone, ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo principui.
Atsakovai atsiliepimuose (II t., 71–73, 74–77) į teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartį
nurodo šiuos argumentus:
1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnis nustato, kad neįgalumo
lygį ir darbingumo lygį nustato Tarnyba, kuri priima sprendimus dėl darbingumo, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino. Taigi šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje vartojama
darbingumo lygio termino sąvoka suponuoja, kad darbingumo lygis gali būti nustatomas
tam tikram terminui, t. y. pačiame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad darbingumo lygis nustatytinas tiek terminuotai, tiek neterminuotai. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
20 straipsnio 8 dalis numato, kad darbingumo lygio nustatymo kriterijus ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Taigi
įstatymų leidėjas priimtame įstatyme įtvirtino, kad įstatymo nuostatas dėl darbingumo
lygio kriterijų ir tvarkos detalizuoja poįstatyminis teisės aktas, ir būtent poįstatyminiai teisės aktai nustato atitinkamų įstatymų nuostatų įgyvendinimo tvarką. Būtent šia nuostata
vadovaujantis Įsakymu buvo patvirtinti Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašas ir
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas, reglamentuojantys dokumentų, reikalingų darbingumo lygiui nustatyti, pateikimą, darbingumo lygio, termino, atsiradimo laiko,
priežasties nustatymą, pakartotinio darbingumo vertinimą.
2. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnis numato, kad asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis ir kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jie atitinka
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šio įstatymo 30 ir 31 straipsniuose nustatytas sąlygas, turi teisę gauti valstybinę socialinio
draudimo netekto darbingumo pensiją. Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmens darbingumo lygį, jos priežastį, atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo procentus nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, o pagal 3 dalį,
valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija asmeniui skiriama iki šiam
asmeniui nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos. Taigi asmuo įgyja teisę į tam tikro
dydžio valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją ne visam laikui, bet tik
kompetentingų institucijų išvadų, suteikusių jam teisę į šią pensiją, galiojimo laikotarpiui.
Asmuo yra informuojamas, kokiam laikotarpiui yra nustatomas jo darbingumo lygis, ir
žino, kad jis gali kisti priklausomai nuo jo sveikatos būklės ir kitų kriterijų. Taigi darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše nustatyta tvarka, inter alia darbingumo lygio nustatymo terminai, neužkerta kelio objektyviai įvertinti asmens organizmo funkcinių sutrikimų
ir nepažeidžia teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų. Be to,
konstitucinė įgytų teisių ir teisėtų lūkesčių apsauga nereiškia, kad teisės aktų nustatyta
darbingumo lygio vertinimo sistema negali būti pertvarkoma.
Atsakovai papildomuose paaiškinimuose (I t., b. l. 99–102, 112–114) taip pat nurodė, jog minėtu Kriterijų aprašo pakeitimu buvo siekiama nustatyti tokį reguliavimą, kuris
leistų objektyviau vertinti asmens darbingumo lygį, atsižvelgiant į tas ligas ir būkles, kurios turi didžiausią įtaką asmens darbingumui, ir eliminuoti ligas ir būkles, kurios nedaro
įtakos asmens darbingumui. Pažymėjo, jog pagal iki minėtų pakeitimų galiojusį teisinį
reguliavimą, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai asmeniui nustatytas 60 procentų darbingumo
lygis (vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 7 dalies 3
punktu toks asmuo laikomas darbingu ir nepripažįstamas neįgaliuoju) ir jis turi dar tris
papildomus susirgimus, kurių bazinė darbingumo vertė yra intervale tarp 70–80 procentų
(šie procentai taip pat nepatenka į intervalą, kai asmuo laikomas iš dalies darbingu), jo
sunkiausio susirgimo bazinis darbingumo procentas (60 proc.) dauginamas tris kartus iš
koeficiento 0,9 ir galutinis darbingumo lygis lygus 44 – taigi toks asmuo pripažįstamas
iš dalies darbingu, nors realiai jo sveikatos būklės įvertinimas pagal bazinio darbingumo
procentus nepatenka į 0–55 procentų intervalą, kai vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis asmuo pripažįstamas neįgaliuoju.
Atsakovų nuomone, toks teisinis reguliavimas (t. y. buvęs iki 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. A1-354/V-402 padarytų pakeitimų) buvo neteisingas ir sukūrė prielaidas asmenims,
turintiems daug pašalinių nesunkių sveikatos sutrikimų, gauti netekto darbingumo pensijas bei naudotis lengvatomis ir garantijomis. Todėl siekiant objektyvumo bei atsižvelgiant
į tai, jog pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje pateiktą
neįgaliojo asmens apibrėžimą neįgaliuoju laikomas asmuo, kuriam nustatytas neįgalumo
lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, Kriterijų aprašo 5 ir 6 punktai ir buvo
pakeisti, siekiant, kad visų pirma būtų įvertinta pati sunkiausia asmens sveikatos būklė, turinti didžiausią įtaką asmens darbingumui, ir numatant, kad įtakos koeficientai taikomi tik
tada, kai organizmo funkcinių sutrikimų bazinio darbingumo procentai yra ne didesni nei
55 procentai. Taip pat pažymėjo, kad asmeniui nustatomo bazinio darbingumo procentai priklauso nuo ligų diagnozių skaičiaus, todėl kuo daugiau jų įvertinama skaičiuojant,
tuo mažesni tampa bazinio darbingumo procentai. Taigi minėtu pakeitimu iš esmės buvo
įtvirtinta, kad asmeniui nustatomo bazinio darbingumo procentai priklauso tik nuo labai
sutrikusių organizmo funkcijų, įtraukiant į skaičiavimą tik tas diagnozes, kurios patenka į
55–30 procentų bazinio darbingumo intervalą, t. y. tokie organizmo funkcijų sutrikimai,
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kuriems esant asmuo gali būti pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Gretutiniai
susirgimai, kurių bazinio darbingumo procentinė išraiška yra daugiau nei 60 procentų,
nustatant asmens darbingumo lygį yra nevertinami, nes asmuo, kuriam nustatoma 60–100
procentų darbingumo, laikomas darbingu (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20
str. 7 d. 3 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartimi pradėtas tyrimas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo
kriterijų aprašo (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) 6 punkto atitikties Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio 1 daliai, Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo principui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Kriterijų aprašo 6 punktas (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) nustato:
„6. Jei dėl kelių ligų ar traumų atsiradę funkciniai sutrikimai stiprina vienas kitą, dėl
sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo bazinio darbingumo procentai dauginami iš
koeficientų šia tvarka:
6.1. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra
50–55, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo bazinio darbingumo procentai yra
dauginami iš koeficiento 0,9;
6.2. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra
45–40, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai
yra dauginami iš koeficiento 0,8;
6.3. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra
30–35, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai
yra dauginami iš koeficiento 0,7;
6.4. kai yra dvi organizmo būklės, atitinkančios 0–25 bazinio darbingumo procentus,
nustatoma 0–10 bazinio darbingumo procentų.“
Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 5 d.
nutarties motyvų, abejonės teismui kilo ne dėl viso Kriterijų aprašo 6 punkto teisėtumo,
o dėl šio punkto ta apimtimi, kiek 6.1-6.3 punktuose yra nustatytos konkrečios kito (ne
sunkiausio) organizmo funkcinio sutrikimo bazinio darbingumo procentinės vertės, t. y.
50–55, 45–40 ir 30–35 procentų, kurias nustačius sunkiausio organizmo funkcinio sutrikimo bazinio darbingumo procentai dauginami iš atitinkamų koeficientų, mažinančių
asmens bazinio darbingumo procentinę vertę. Taip pat pastebėtina, jog nurodyto teisinio
reguliavimo teisėtumas kvestionuojamas tuo aspektu, ar atsakovai neviršijo jiems suteiktų
įgaliojimų, nustatydami nurodytą teisinį reguliavimą, tokias abejones grindžiant tuo, jog,
pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, ginčijamas teisinis reguliavimas turi
tiesioginės įtakos asmens teisės į netekto darbingumo pensiją atsiradimui, jos pasikeitimui, taip pat šios pensijos dydžiui.
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Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo teisėtumas kvestionuojamas ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi, kurioje teismas pastebėjo, jog šiuo norminiu administraciniu aktu asmens teisėti lūkesčiai į socialinę garantiją nėra susieti su asmens sveikatos būkle. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi šioje
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pateiktą argumentaciją dalyje dėl
Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo galimo neteisėtumo, o taip pat atsižvelgdama į individualios bylos, kurią nagrinėdamas teismas inicijavo šio norminio administracinio akto dalies teisėtumo patikros procesą, medžiagą bei joje nustatytas aplinkybes,
pažymi, jog ir šioje individualioje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
abejonės kilo ne dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo visa apimtimi, o dėl
dalies šio norminio administracinio akto – t. y. dėl Kriterijų aprašo 6 punkto ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad jei dėl kelių ligų ar traumų atsiradę funkciniai sutrikimai stiprina
vienas kitą, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo bazinio darbingumo procentai
dauginami iš koeficientų šia tvarka: 6.1. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju
bazinio darbingumo procentai yra 50–55, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo
bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,9; 6.2. jei kito organizmo
funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra 45–40, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,8; 6.3. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai
yra 30–35, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,7. Tad konstatuotina, jog tiek Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, tiek ir 2012 m. sausio 12 d. nutartimi buvo inicijuoti tyrimai dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo tos pačios
dalies galimo prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi iškeltas klausimas ir dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-87/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo
tvarkos aprašo 31 punkto (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) teisėtumo. Ginčijamas Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) nustatė:
„31. Darbingumo lygis gali būti nustatomas tokiais terminais:
31.1. šešiems mėnesiams;
31.2. vieneriems metams;
31.3. dvejiems metams;
31.4. iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos;
31.5. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, išskyrus atvejus, kai darbingumo
lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar dėl profesinės ligos;
31.6. neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl priežasčių, nurodytų šio
Tvarkos aprašo 27.3 ir 27.4 punktuose.“
Abejonės dėl Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto teisėtumo keliamos tuo aspektu, ar poįstatyminiu teisės aktu galima nustatyti terminus, kuriais yra
ribojama asmens teisė į valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją, t. y.
ar šis atsakovų nustatytas ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja iš konstitucinio
teisinės valstybės principo kylančiai teisės aktų hierarchijai.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-551/V-1149
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Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas buvo pakeistas, inter alia naujai išdėstyti jo
31.1–31.3 ir 31.5 punktai:
„31.1. šešiems mėnesiams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas,
turintis įtakos asmens darbingumo lygiui;
31.2. vieniems metams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis
įtakos asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
31.3. dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių,
funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis įtakos asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius ir besimokantiems asmenims iki 26 metų; <...>
31.5. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, išskyrus atvejus, kai darbingumo
lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar dėl profesinės ligos,
kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis įtakos asmens darbingumo lygiui, asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio“.
Kaip minėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo
Nr. A1-139/V-356 redakcija) teisėtumas kvestionuojamas tuo aspektu, ar poįstatyminiu teisės aktu galima nustatyti teisę į valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją
ribojančias nuostatas, t. y. darbingumo lygio nustatymo terminus. Taigi nors minėtu socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.A1-551/V-1149 buvo padaryti tam tikri Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo
31 punkto pakeitimai, įtvirtinant tam tikrus kriterijus, apibrėžiančius konkrečių darbingumo lygio terminų nustatymą, tačiau ginčijama nuostata tuo aspektu, kuriuo šioje norminėje
administracinėje byloje kvestionuojamas nurodyto Darbingumo lygio nustatymo tvarkos
aprašo 31 punkto teisėtumas, liko nepakitusi – t. y. ir po minėtų pakeitimų šioje nuostatoje
yra įtvirtinti darbingumo lygio nustatymo terminai.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog norminė administracinė byla dalyje dėl
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto teisėtumo buvo inicijuota teismo, kuriam kilo abejonės dėl individualioje administracinėje byloje taikytino norminio
administracinio akto nuostatos teisėtumo. Todėl konstatuotina, jog Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas gali ir privalo išnagrinėti šį prašymą nepaisant to, jog ginčijama
nuostata yra pakeista, t. y. teismas tirs ir šiuo metu negaliojančios – socialinės apsaugos
ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1139/V-356 – redakcijos Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkto teisėtumą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2006, 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I62/2007, 2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-1/2009).
V.
Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl poįstatyminiame teisės akte įtvirtintų nuostatų, tam tikrais aspektais reguliuojančių darbingumo
lygio nustatymą, teisėtumo. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nustačius asmeniui
55 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, tai lemia jam neįgaliojo asmens statuso suteiki59
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mą (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 str. 8 d.), ir, kaip išplaukia iš Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo nuostatų, teisę gauti tam tikrą socialinę piniginės ar nepiniginės formos paramą (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 str. 7 p., 5 str. 1 d.).
Taigi konstatuotina, jog darbingumo lygio nustatymo procedūra yra neatsiejamai susijusi
su asmens galimybe realizuoti iš įstatymų kylančias teises į tam tikros formos socialinę paramą, inter alia iš Konstitucijos 52 straipsnio kylančią teisę į valstybinę invalidumo pensiją, socialinę paramą nedarbo, ligos ir kitais atvejais. Taigi vertinant klausimą dėl ginčijamo
teisinio reguliavimo teisėtumo, būtina atsižvelgti ir į Konstitucinio Teismo suformuluotą
plačią oficialią konstitucinę socialinės apsaugos, socialinės paramos, socialinio aprūpinimo doktriną, joje nuosekliai akcentuojamus iš Konstitucijos kylančius imperatyvus, kurių
privalo paisyti atitinkami teisėkūros subjektai.
Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 52 straipsnio nuostatą, įtvirtinančią, jog valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais,
ne kartą yra konstatavęs, jog pagal Konstituciją Lietuvos valstybė yra socialiai orientuota,
kiekvienas pilietis turi teisę į socialinę apsaugą; socialiniam aprūpinimui, t. y. visuomenės
prisidėjimui prie išlaikymo tų savo narių, kurie dėl įstatymuose numatytų priežasčių negali apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba yra nepakankamai aprūpinti, pripažįstamas
konstitucinės vertybės statusas; socialinės apsaugos priemonės išreiškia visuomenės solidarumo idėją, padeda asmeniui apsisaugoti nuo galimų socialinių rizikų (Konstitucinio
Teismo 2004 m. kovo 5 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimai).
Konstitucinis Teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarime pažymėjo, jog Konstitucijos
52 straipsnį aiškinant kartu su Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią
valstybė inter alia rūpinasi žmonių sveikata, Konstitucijos 21 straipsnio 2 dalies nuostata,
kurioje įtvirtintas žmogaus orumo gynimas, taip pat su Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalimi,
pagal kurią kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti socialinę paramą nedarbo atveju, ir atsižvelgiant į konstitucinius proporcingumo, asmenų lygiateisiškumo principus, Konstitucijoje
įtvirtintą socialinės darnos imperatyvą, konstatuotina, jog valstybė yra konstituciškai įpareigota užtikrinti, kad būtų sukurta tokia socialinės apsaugos sistema (inter alia socialinės
paramos, invalidumo pensijos sistemos), kad asmuo, kuris dėl sveikatos sutrikimų (kurių
priežastis – liga, nelaimingas atsitikimas, profesinė liga, įgimti sveikatos sutrikimai ir pan.)
nuolat ar laikinai neįgijo arba neteko galimybių apsirūpinti iš darbo ar verslo pajamų, arba
šios galimybės jam labai sumažėjo, gautų įstatyme nustatytais atvejais socialinę paramą ir
(arba) invalidumo pensiją. Taip pat pažymėjo, jog įstatymų leidėjas negali nustatyti tokio
teisinio reguliavimo, kuris sudarytų prielaidas atsirasti tokiai situacijai, kad asmuo, kuris
dėl sveikatos sutrikimų (ligos, nelaimingo atsitikimo, profesinės ligos, įgimtų sveikatos
sutrikimų ir pan.) laikinai ar nuolat neįgijo arba neteko galimybių apsirūpinti iš darbo ar
verslo pajamų, arba šios galimybės jam labai sumažėjo, negautų atitinkamos socialinės
paramos ir (arba) invalidumo pensijos.
Konstitucijos 52 straipsnio formuluotė „valstybė laiduoja“ inter alia reiškia, kad įvairios socialinės paramos rūšys garantuojamos tiems asmenims ir tokiais pagrindais, kurie
nustatyti įstatymais; atskiros socialinės paramos rūšys, asmenys, kuriems skiriama socialinė parama, socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo pagrindai, sąlygos, dydžiai gali
būti nustatyti tik įstatymu; įstatymais nustatytas socialinės paramos santykių reguliavimas
yra viena iš svarbiausių konstitucinės teisės į socialinę paramą garantijų (Konstitucinio
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Teismo 2004 m. kovo 5 d., 2008 m. balandžio 29 d., 2009 m. rugsėjo 9 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai).
Poįstatyminiais teisės aktais (taigi ir Vyriausybės nutarimais) galima nustatyti tik
socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuojančių įstatymų įgyvendinimo
tvarką; socialinės apsaugos, socialinės paramos santykių poįstatyminis teisinis reguliavimas gali apimti atitinkamų procedūrų nustatymą, taip pat tokį įstatymais grindžiamą
teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose objektyviai lemia būtinumas teisėkūroje remtis
specialiomis žiniomis ir specialia (profesine) kompetencija tam tikroje srityje. Tačiau, kaip
ne kartą savo nutarimuose yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytų santykių poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima nustatyti asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti šios teisės apimties (Konstitucinio
Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. gegužės 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai).
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje aktuali ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija, aiškinant Konstitucijos
nuostatas dėl socialinės paramos asmenims teisinio reguliavimo, kiek tai susiję su šios
teisės ribojimu tam tikru terminu. Pavyzdžiui, 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarime Konstitucinis
Teismas yra nurodęs, jog reguliuojant santykius, susijusius su invalidumo pensijos skyrimu asmeniui, atsižvelgiant į įstatyme nustatytus pagrindus, įvairius veiksnius, pirmiausia
asmens sveikatos sutrikimų (negalios) pobūdį, invalidumo pensija gali būti skiriama ir
mokama laikinai (tam tikrą laikotarpį) arba nuolat; laikotarpis (inter alia minimalūs, maksimalūs terminai, kriterijai, pagal kuriuos šie terminai diferencijuojami), kurį asmeniui
paskirta invalidumo pensija mokama, yra viena iš invalidumo pensijos mokėjimo sąlygų,
todėl turi būti nustatytas įstatymu. Taip pat Konstitucinis Teismas, be kita ko, yra pastebėjęs, jog terminas, per kurį asmuo gali įgyvendinti teisę į ligos pašalpą (kreiptis dėl šios
pašalpos skyrimo), ir laikotarpis (terminas), kuriuo ribojamas ligos pašalpos mokėjimas
jos gavėjui, yra vienos iš socialinės paramos ligos atveju skyrimo ir mokėjimo sąlygų, todėl
gali būti nustatytos tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutarimas).
Iš Konstitucijos 52 straipsnio (aiškinamo kartu su konstituciniu teisinės valstybės
principu ir kitų Konstitucijos nuostatų kontekste) ne tik įstatymų leidėjui, bet ir kitiems
teisėkūros subjektams reguliuojant pensijų santykius kyla tam tikri reikalavimai, kurių nepaisymas gali lemti, kad atitinkamas teisinis reguliavimas (teisės aktas ir (arba) jų
dalys) gali (ir turi) būti pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Konstitucinis teisinės
valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros
subjektams, inter alia reikalavimą, kad teisėkūros subjektai teisės aktus leistų tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d.,
2009 m. kovo 2 d. nutarimai).
Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams,
konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo
aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo
(Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d.,
2011 m. birželio 9 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu,
61

I. Administracinių teismų praktika

taip pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais (Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d. nutarimai).
Pažymėtina, jog minėti reikalavimai įstatymų leidėjui reguliuojant teisinius santykius
dėl socialinės paramos, kylantys iš Konstitucijos, taikytini ir kitiems teisėkūros subjektams, poįstatyminiais teisės aktais tam tikrais aspektais, neviršijant savo kompetencijos
ribų, reguliuojantiems teisinius santykius dėl socialinės paramos.
VI.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m.kovo 21 d.
įsakymas Nr. A1-87/V-179, kuriuo buvo patvirtinti nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje tam tikra apimtimi ginčijami teisės aktai – Darbingumo lygio nustatymo
kriterijų aprašas ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas – buvo priimtas vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalimi.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio, įtvirtinančio esmines nuostatas dėl darbingumo lygio nustatymo, 8 dalis numato, jog darbingumo lygio nustatymo
kriterijus ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 1 punktas nustato, jog
šis aprašas reglamentuoja dokumentų, reikalingų darbingumo lygiui nustatyti, pateikimą,
darbingumo lygio, termino, atsiradimo laiko, priežasties nustatymą, pakartotinį darbingumo lygio vertinimą. Taigi Įsakymas bei juo patvirtintas Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas, kaip matyti ir iš Įsakymo preambulės, buvo priimtas įgyvendinant Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus įgaliojimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustatyti darbingumo
lygio nustatymo kriterijus ir tvarką.
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija), kaip minėta, įtvirtino darbingumo lygio terminus: šešiems
mėnesiams; vieneriems metams; dvejiems metams; iki profesinės reabilitacijos programos
pabaigos; iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, išskyrus atvejus, kai darbingumo
lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar dėl profesinės ligos; neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl priežasčių, nurodytų šio Tvarkos aprašo
27.3 ir 27.4 punktuose. Taigi nurodyta nuostata reguliavo teisinius santykius dėl termino,
kuriam įgaliota institucija galėjo nustatyti asmeniui atitinkamą darbingumo lygį. Šis teisinis
reguliavimas taip pat lėmė, jog nustačius, kad asmuo yra iš dalies darbingas ar nedarbingas
(pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 7 dalį, asmeniui nustačius
0-25 procentų darbingumo, asmuo laikomas nedarbingu, asmeniui nustačius 30-55 procentų darbingumo, asmuo laikomas iš dalies darbingu), t. y. pripažinus jam neįgaliojo statusą,
atitinkamai minėtoje poįstatyminio teisės akto nuostatoje nurodytais terminais (tais atvejais,
jei darbingumo lygis buvo nustatomas terminuotai), kuriems asmeniui pripažįstamas minėtas statusas, buvo ribojamos ir iš šio statuso kylančios asmens teisės į tam tikrą socialinę
piniginės ar nepiniginės formos paramą. Šiame kontekste pastebėtina, jog, pavyzdžiui, pagal
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 30 straipsnio 3 dalį (2011 m. lapkričio 10 d.
įstatymo Nr. XI-1642 redakcija) valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija
asmeniui skiriama iki šiam asmeniui nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos, išskyrus
šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.
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Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, inter alia į cituotą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, pagal kurią tam tikras terminas, kuriam skiriama ir teikiama (mokama) asmeniui tam tikra socialinė parama, inter alia kriterijai, pagal kuriuos šie terminai diferencijuojami, yra viena iš įstatymais nustatytos socialinės paramos skyrimo ir teikimo sąlygų,
konstatuotina, jog Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkte (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) iš esmės yra įtvirtintas teisinis reguliavimas
dėl neįgaliųjų – asmenų, kurie pripažinti iš dalies darbingais ar nedarbingais, – teisės į socialinę paramą, išplaukiančios iš Konstitucijos bei įstatymų, įgyvendinimo sąlygų. Tačiau
asmens teisės į tam tikrą įstatymų nustatytą socialinę paramą atsiradimo ir įgyvendinimo
sąlygos, tarp jų – terminai, kuriais yra ribojama ši teisė, – gali būti nustatytos tik įstatymu,
kas, savo ruožtu, yra viena iš svarbiausių konstitucinės teisės į socialinę paramą garantijų.
Nagrinėjamu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, pažymi, jog tai, kad darbingumo lygis gali būti nustatytas tam tikram terminui, suponuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima sprendimus dėl inter alia darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko,
termino. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
(2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 29 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią asmens darbingumo lygį, jo priežastį, atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo
procentus nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Tačiau pažymėtina, jog nei konkretūs terminai, kuriems gali būti nustatomas darbingumo lygis, nei kriterijai, pagal kuriuos šie terminai gali būti diferencijuojami,
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ar kitame įstatyme nėra įtvirtinti. Atsakovai savo
kompetenciją nustatyti atitinkamus darbingumo lygio terminus grindžia minėtu teisiniu reguliavimu, įtvirtintu Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje, aiškinant jį kartu su Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje įtvirtintais
įgaliojimais. Tačiau remdamasi jau minėtais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija, nekvestionuodama įstatymų leidėjo pavedimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su
Sveikatos apsaugos ministerija nustatyti darbingumo lygio nustatymo tvarką, pažymi, jog
minėtas pavedimas negali būti aiškinamas kaip pagrindas atitinkamiems teisėkūros subjektams poįstatyminiu teisės aktu nustatyti esmines asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo
ir teikimo sąlygas, neišplaukiančias iš įstatymais įtvirtinto teisinio reguliavimo, riboti šios
teisės apimtį ir pan.
Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkte (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo
Nr. A1-139/V-356 redakcija) įtvirtinus įstatymais negrindžiamą teisinį reguliavimą dėl terminų, kuriems nustatomas darbingumo lygis, poįstatyminiu teisės aktu buvo reguliuojami
teisiniai santykiai dėl vienos iš esminių konstitucinės asmens teisės į socialinę paramą, inter alia į valstybinę netekto darbingumo pensiją, sąlygų nustatymo, nors toks teisinis reguliavimas, atsižvelgiant į jo esmę, turinį bei sukeliamas teisines pasekmes, gali būti įtvirtintas tik įstatymu. Todėl ginčijamas teisinis reguliavimas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo
tvarkos aprašo 31 punkte (2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija), pripažintinas prieštaravusiu konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam inter alia
reikalavimus teisėkūros subjektams teisės aktus leisti neviršijant savo įgaliojimų bei paisyti iš
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Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos.
Tai pripažinus, tais pačiais teisiniais argumentais konstatuotina ir tai, jog Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo
lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punkte (2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-551/V1149 redakcija), nustatančiame darbingumo lygio nustatymo terminus, yra įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuris, atsižvelgiant į jo esmę, turinį bei sukeliamas teisines pasekmes,
gali būti įtvirtintas tik įstatymu. Todėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas
(2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-551/V-1149 redakcija) pripažintinas prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam inter alia reikalavimus teisėkūros subjektams teisės aktus leisti neviršijant savo įgaliojimų bei paisyti iš Konstitucijos
kylančios teisės aktų hierarchijos.
VII.
Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje ginčijamas socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 6 punktas (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) numato taisykles, kaip apskaičiuojamas
asmens bazinis darbingumas tais atvejais, kai asmens organizmo funkcijos sutrikusios
dėl dviejų ar daugiau ligų ar traumų, ir prašoma įvertinti šio teisinio reguliavimo atitiktį
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio 1 daliai, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 1 daliai, nustatančiai šio įstatymo tikslus, 3 straipsnyje įtvirtintiems principams, tarp jų – neįgalumo kompensavimo principui, o taip pat
konstituciniam teisinės valstybės principui.
Kaip minėta, Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 6 punktas ginčijamas ta
apimtimi, kiek 6.1–6.3 punktuose yra nustatytos kito (ne sunkiausio) organizmo funkcinio sutrikimo bazinio darbingumo procentinės vertės (procentinių verčių ribos), t. y. 50–
55, 45–40 ir 30–35 procentų, kurioms esant sunkiausio organizmo funkcinio sutrikimo
bazinio darbingumo procentai dauginami iš atitinkamų koeficientų, mažinančių bendrą
asmens bazinio darbingumo procentinę vertę.
Pažymėtina, jog pagal Kriterijų aprašo 3 punktą, darbingumo lygio nustatymas susideda iš tam tikrų kriterijų grupių – medicininių kriterijų, t. y. asmens bazinio darbingumo,
funkcinių kriterijų bei profesinių ir kitų kriterijų, turinčių įtakos asmens darbingumui bei
jo įsidarbinimo galimybėms – vertinimo. Pagal Kriterijų aprašo 4 punktą, medicininiai
kriterijai, t. y. bazinis darbingumas, vertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę bei į
visas jo darbingumą lemiančias ligas ar traumas ir su tuo susijusius funkcinius sutrikimus.
Savo ruožtu, kaip išplaukia iš Kriterijų aprašo, vertinami ir minėti funkciniai, profesiniai
ir kiti kriterijai, turintys įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms: atsižvelgiant į palankių ar nepalankių darbui aplinkybių kiekį, asmens bazinio darbingumo
procentai dauginami iš atitinkamo koeficiento (Kriterijų aprašo 10–19 p.). Neatsižvelgiant
į funkcinius, profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms, darbingumo lygis vertinamas tuo atveju, kai asmens bazinis darbingumas yra nuo 0 iki 15 procentų, t. y. tuo atveju asmens darbingumo lygis prilyginamas
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baziniam darbingumui (Kriterijų aprašo 24 p.). Vadinasi, ginčijamoje Kriterijų aprašo 6
punkto nuostatoje įtvirtintos taisyklės reguliuoja tam tikrus teisinius santykius dėl vieno
iš darbingumo lygio nustatymo etapų, kai vertinami medicininiai kriterijai – atsižvelgiama į asmens sveikatos būklę, visas jo darbingumui darančias įtaką ligas ar traumas ir su
tuo susijusius funkcinius sutrikimus, t. y. nustatomas asmens bazinis darbingumas. Šiuo
aspektu pastebėtina, jog nurodytas teisinis reguliavimas išplaukia iš Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies, nustatančios, jog darbingumo lygis nustatomas įvertinus inter alia asmens sveikatos būklę.
Taip pat pastebėtina, jog iki socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-354/V-402 padarytų pakeitimų,
kuriais Kriterijų aprašo 6.1–6.3 punktai buvo išdėstyti šioje norminėje administracinėje
byloje ginčijama redakcija, Kriterijų aprašo 6.1– 6.3 punktuose nurodytos kito funkcinio
sutrikimo bazinio darbingumo procentinės vertės buvo didesnės (atitinkamai 70–80, 65–
50 ir 30–45 procentai), kas lėmė, jog asmens bazinį darbingumą galėjo mažinti ne tokie
sunkūs kiti sutrikimai ir ligos, kaip kad įtvirtinta šioje norminėje administracinėje byloje ginčijamuose aktualios – socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 – redakcijos Kriterijų aprašo 6.1–6.3 punktuose (nustatytos bazinio darbingumo vertės atitinkamai 50–55, 45–40,
30–35 procentai).
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tam tikra apimtimi ginčijamas Darbingumo
lygio nustatymo kriterijų aprašas priimtas, kaip jau minėta, įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 8 dalimi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
kartu su Sveikatos apsaugos ministerija pavestus įgaliojimus nustatyti darbingumo lygio
nustatymo kriterijus ir tvarką. Taigi atsakovų įgaliojimai patvirtinti darbingumo lygio
nustatymo kriterijus bei tvarką ir, esant objektyviai būtinybei, juos (tarp jų ir tam tikras
ligų, organizmo funkcinių sutrikimų bazinio darbingumo procentines vertes, apskaičiavimo mechanizmą ir pan.) pakeisti, nekvestionuotini. Tačiau būtina pabrėžti, jog atsakovų
diskrecija įgyvendinti šiuos įgaliojimus nėra absoliuti – ji saistoma iš Konstitucijos bei
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo kylančių reikalavimų, jog nustatyti aiškūs ir nediskriminaciniai kriterijai bei darbingumo lygio nustatymo procesinės taisyklės užtikrintų
galimybę ir nesudarytų kliūčių objektyviai ir teisingai įvertinti asmenų sveikatos būklę,
taip, savo ruožtu, užtikrinant asmenų, kurie dėl sveikatos sutrikimų laikinai ar nuolat neįgijo arba neteko galimybių apsirūpinti iš darbo ar verslo pajamų, arba šios šių asmenų
galimybės yra ženkliai sumažėjusios, galimybę įstatymų nustatytais pagrindais bei sąlygomis pasinaudoti teise į tam tikrą piniginės ar nepiniginės formos socialinę paramą. Be
to, atsakovai, įgyvendindami minėtus įgaliojimus, yra saistomi, be kita ko, iš Konstitucijos
kylančių imperatyvų, inter alia – konstitucinio teisinės valstybės principo bei iš jo kylančio
reikalavimo nustatant teisinį reguliavimą nepažeisti proporcingumo principo.
Vertinant ginčijamą teisinį reguliavimą proporcingumo principo prasme, pažymėtina, jog pagal Konstitucinio Teismo suformuotą oficialią konstitucinę doktriną, proporcingumo principas, kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, reiškia,
kad teisės aktuose numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus,
šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir jos neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio 11 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. spalio 31 d.
nutarimai). Pastebėtina, jog proporcingumo principas įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos
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viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736
redakcija) kaip vienas iš viešojo administravimo principų, kuriais savo veikloje turi vadovautis viešojo administravimo subjektai, – proporcingumo principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus
administravimo tikslus.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog proporcingumo principas itin plačiai
išvystytas ir Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikoje – remiantis šiuo principu
vertinamas tiek Europos Sąjungos institucijų aktų, tiek ir valstybių narių veiksmų – nacionalinių teisės aktų teisėtumas. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra
pažymėjęs, jog pagal proporcingumo principą reikalaujama, kad Sąjungos teisės nuostata
nustatytos priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems teisėtiems tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (žr. 2010 m. birželio 8 d. sprendimo Vodafone ir kt., C‑58/08, 51 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką, 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimo Stichting Al-Aqsa prieš Europos Sąjungos Tarybą (C-539/10 P) ir
Nyderlandų Karalystė prieš Stichting Al-Aqsa (C-550/10 P) 122 punktą ir jame nurodytą
teismų praktiką).
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei
Sveikatos apsaugos ministerijai Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio
8 dalimi pavedus įgaliojimus nustatyti darbingumo lygio nustatymo kriterijus ir tvarką,
atsižvelgiant į, be kita ko, atsakovų tikslus – formuoti valstybės politiką atitinkamose ministrams pavestose valdymo srityse, darbingumo lygio nustatymo modelio parinkimas
tam tikra apimtimi traktuotinas ir kaip politinio pobūdžio sprendimo atitinkamoje srityje
priėmimas. Tad šiame kontekste pažymėtina, jog, kaip išplaukia iš Administracinių bylų
teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, atsakovų nustatyto teisinio reguliavimo vertinti
politinio tikslingumo požiūriu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas negali ir nevertina. Tačiau, kaip minėta, nepaisant to, jog atsakovai turi plačią diskreciją įgyvendindami nurodytus įgaliojimus, jų pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės, be kita ko, turi
atitikti proporcingumo principą ir nepažeisti iš Konstitucijos bei įstatymų kylančių reikalavimų užtikrinti, jog nustatytas teisinis reguliavimas leistų objektyviai ir teisingai įvertinti asmens sveikatos būklę, ir, atitinkamai, nustatyti darbingumo lygį. Taigi atsakovai,
nepaisant jų turimų plačių įgaliojimų aktualioje srityje, pirmiausia turi pagrįsti tam tikrais
objektyviais duomenimis savo pasirinktų teisinio reguliavimo priemonių tinkamumą ir
atitikimą siekiamam tikslui.
Atsakovai, siekdami pagrįsti ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumą, nurodė, jog
Kriterijų aprašo 6 punkto pakeitimus, padarytus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-354/
V-402, lėmė siekis objektyviau įvertinti asmens sveikatos būklę ir užtikrinti, kad asmenys,
turintys daug pašalinių nesunkių sveikatos sutrikimų, nebūtų pripažįstami nedarbingais,
tuo užtikrinant socialinį teisingumą. Nagrinėjamu atveju neginčytina, jog nurodytas tikslas
yra teisėtas ir atitinka tiek iš Konstitucijos, tiek iš įstatymų, inter alia Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo kylančius imperatyvus. Tačiau vertinant ginčijamą teisinį reguliavimą
šio atsakovų nurodyto tikslo aspektu, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovai, net ir
prašomi teismo, nepateikė jokių pakankamų, įtikinamų ir objektyvių įrodymų, pagrįstų tam
tikromis specialiomis žiniomis, specialia kompetencija ir pan., jog ši jų pasirinkta priemonė
– apskritai neleisti vertinti kitų (ne pagrindinių) ligų ar sveikatos sutrikimų, jei šios ligos ar
sutrikimai patys savaime, t. y. vertinant atsietai nuo kitų asmens sveikatos sutrikimų ir ligų,
nėra tokio masto, jog galėtų lemti asmens pripažinimą nedarbingu ar iš dalies darbingu (t. y.
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kurių bazinio darbingumo procentai yra didesni nei 55 procentai), nepaisant to, jog tam tikrose situacijose ir tokie, pasak atsakovų, nežymūs sveikatos sutrikimai stiprina pagrindinius
sveikatos sutrikimus, objektyviai gali lemti nepalankesnį bendrą asmens sveikatos būklės
vertinimą – yra tinkama minėtam tikslui pasiekti.
Pažymėtina, jog dėl ginčijamo teisinio reguliavimo, nustatančio, kad kai asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų, kitos ligos vertinamos tik tais
atvejais, kai jų bazinio darbingumo procentai yra 55 procentai ar mažiau, sudaromos prielaidos tam, kad situacijose, kai net ir ne tokios sunkios ligos ar sutrikimai, tais atvejais,
kai jie stiprina pagrindinę ligą ar sutrikimą ir dėl to gali lemti sunkesnę asmens sveikatos
būklę, šių kitų ligų ar sutrikimų įtaka negali būti įvertinama jokiais būdais medicininių
kriterijų, t. y. bazinio darbingumo, vertinimo etape. Tad atsakovai tinkamai nepagrindė,
kad minėta priemonė – iš asmens bendro bazinio darbingumo apskaičiavimo eliminuoti
kitų ligų ar sveikatos sutrikimų, kurių bazinio darbingumo procentinė vertė yra daugiau
kaip 55 procentai, įtaką net ir tais atvejais, kai šios ligos ar sveikatos sutrikimai gali sunkinti pagrindinę ligą ar sveikatos sutrikimą – tikrai atitiko atsakovų nurodytą siekiamą tikslą
ir neviršijo to, kas būtina šiam tikslui pasiekti.
Atsakovai taip pat nurodė, jog kito asmens organizmo funkcinio sutrikimo procentinę vertę – 55 procentai ar mažiau – kurią nustačius pagal Aprašo 6 punktą vertinami
šie kiti sutrikimai, lėmė Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalies
nuostata, jog neįgalusis – tai asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
Tačiau pažymėtina, jog minėtoje Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatoje yra
pateikiama neįgaliojo sąvoka – ją apibrėžiant, be kita ko, per darbingumo lygį, nustatytą
atlikus visą darbingumo lygio vertinimo procedūrą, t. y. įvertinus ne tik medicininius (asmens bazinį darbingumą), bet ir funkcinius, profesinius bei kitus kriterijus. Tad atsakovai niekaip nepagrindė, jog minėta nuostata yra pakankamas pagrindas nustatyti teisinį
reguliavimą, pagal kurį tik tokie asmens organizmo funkciniai sutrikimai, kurių bazinio
darbingumo vertė yra 55 procentų ar mažesnė, gali turėti įtakos bendram asmens sveikatos būklės įvertinimui, juolab jei, kiek aktualu nagrinėjamu atveju, šie kiti, ne pagrindiniai,
asmens sveikatos sutrikimai objektyviai gali stiprinti pagrindinius (sunkiausius) asmens
funkcinius sutrikimus.
Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo
kriterijų aprašo 6.1–6.3 punktai (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V-402 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, inter alia iš jo kylančiam
proporcingumo reikalavimui.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tais atvejais, kai keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų
dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio
akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų
atžvilgiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai bylose Nr. I1-4/2005;
Nr. I1-2/2006; Nr. I444-6/2009). Taigi konstatavus ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimą konstituciniam teisinės valstybės principui, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog
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nėra būtina tirti ginčijamo akto atitiktį kitoms įstatymų nuostatoms. Atsižvelgiant į tai,
išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo
lygio nustatymo kriterijų aprašo 6 punkto (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-354/V402 redakcija) ginčijama apimtimi atitikties Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio 1 daliai, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 1 daliai,
nustatančiai šio įstatymo tikslą, 3 straipsnyje įtvirtintiems principams, tarp jų – neįgalumo
kompensavimo principui.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo
tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas
dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Taigi pagal bendrąją
Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytą taisyklę, šį teismo sprendimą, kuriuo
pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams, oficialiai paskelbus leidinyje
„Valstybės žinios“ (Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 str. 1 d., 3 str. 1 d. 6 p.), minėtas Darbingumo lygio nustatymo
tvarkos aprašo 31 punktas (2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-551/V-1149 redakcija)
nebegalės būti taikomas, ir, atitinkamai, tam tikri teisiniai santykiai, susiję su darbingumo
lygio nustatymo terminais, liks nesureguliuoti. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog dėl
tokios teisinės situacijos tam tikram laikotarpiui gali būti sutrikdytos asmenų darbingumo lygio nustatymo procedūros, taip sudarant prielaidas apsunkinti ar iš esmės paneigti
asmenų galimybes įgyvendinti iš Konstitucijos bei įstatymų kylančias teises į socialinę paramą. Nagrinėjamu atveju teisinio reguliavimo spragų, kurios atsirastų oficialiai paskelbus
teismo sprendimą, pašalinimas reikalauja ne tik atsakovų, tačiau ir įstatymų leidėjo atitinkamų sprendimų, o tokiems sprendimams priimti būtinas tam tikras laikas. Būtinybė
sudaryti objektyvias galimybes atitinkamiems teisėkūros subjektams sureguliuoti teisinius
santykius kyla iš Konstitucijos, nes tuo siekiama išvengti teisinio neapibrėžtumo, nepalankių tam tikrai visuomenės daliai padarinių bei užtikrinti atitinkamų asmenų teisę į socialinę paramą. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi teisinį pagrindą nustatyti, jog Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo
tvarkos aprašo 31 punktas (2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-551/V-1149 redakcija)
laikytinas panaikintu nuo 2013 m. birželio 28 d.
Kitos teisės aktų dalys, kurių teisėtumas buvo tiriamas šioje byloje, gali būti pakeistos operatyviai, ministerijų lygmeniu priimant įstatymus įgyvendinančių aktų pakeitimus,
todėl jos laikytinos panaikintomis įprasta tvarka, t. y. nuo šio teismo sprendimo oficialaus
paskelbimo dienos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
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Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179
patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas (2006 m. gegužės 2 d.
įsakymo Nr. A1-139/V-356 redakcija) prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas (2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymo Nr. A1-551/V-1149 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Pripažinti,kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto Darbingumo
lygio nustatymo kriterijų aprašo 6.1-6.3 punktai (2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1354/V-402 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, inter alia iš
jo kylančiam proporcingumo reikalavimui.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 patvirtinto
Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktą (2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo
Nr. A1-551/V-1149 redakcija) laikyti panaikintu nuo 2013 m. birželio 28 d.
Sprendimas skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.6. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo
Nr. 1-161 „Dėl draudimo rūkyti“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos
Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai
Administracinė byla Nr. A146-1917/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01620-2011-6
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Artūro Drigoto ir Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovei Vildai Vaičiūnienei,
atsakovo atstovei Viktorijai Čuikovai,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto
savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir Vyriausybės atstovas,
pareiškėjas) kreipėsi pareiškimu (b. l. 1–2) į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba)
2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-161 „Dėl draudimo rūkyti“ (toliau – ir Sprendimas
Nr. 1-161) 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams,
6 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (toliau – ir Tabako
kontrolės įstatymas, TKĮ) 19 straipsnio 3 daliai, o pripažinus prieštaraujančiu įstatymui, –
laikyti šį punktą panaikintu.
Pareiškime Vyriausybės atstovas akcentavo, kad Sprendimas Nr. 1-161, kurio 1-ojo
punkto atitiktį įstatymams prašo ištirti, yra teisės aktas, kuris atitinka norminio teisės akto
kriterijus: jis taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ratui (visiems asmenims, neturintiems 18 metų), juose suformuluotos daugkartinio naudojimo bendro
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pobūdžio elgesio taisyklės. Sprendimo Nr. 1-161 1 punktu Vilniaus miesto savivaldybės
taryba nusprendė uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose.
Prašydamas ištirti šio norminio teisės akto teisėtumą, pareiškėjas rėmėsi argumentais, kad savivaldybės institucijos, įgyvendindamos savo įgaliojimus, privalo vadovautis aukštesnės galios teisės aktais ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas, VSĮ)
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Viešojo
administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta,kad tik viešojo administravimo institucijos turi teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus
įstatymams ar kitiems teisės aktams įgyvendinti. Atsižvelgdamas į tai, kad norminiuose
teisės aktuose yra nustatomos privalomo elgesio taisyklės, kurių laikymasis / nesilaikymas
sukelia atitinkamas teisines pasekmes, bei į tai, kad viešojo administravimo institucijos
nepiktnaudžiautų valdžia, įstatymų leidėjas aiškiai įtvirtino draudimą priimti norminius
teisės aktus neturint tam įgaliojimų ar siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės
aktų nustatyta, tikslų. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja visų teisės aktų
hierarchiją ir neleidžia įstatymus įgyvenančiais teisės aktais reguliuoti santykius, kurie turi
būti reguliuojami tik įstatymais, taip pat nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris nebūtų
grindžiamas įstatymais. Savivaldybės taryba gali priimti norminius teisės aktus tik tada,
kai tokia teisė yra aiškiai numatyta aukštesnės galios teisės aktuose.
Sprendimo Nr. 1-161 preambulėje nurodyta, kad jis priimtas vadovaujantis Tabako
kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad savivaldybių tarybos turi
teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose. Įstatymų leidėjas savivaldybės tarybai suteikė teisę nustatyti tik
vietas, kuriose draudžiama rūkyti, o ne asmenų, kuriems draudžiama rūkyti tose vietose,
kategorijas. Draudimas rūkyti tam tikroje vietoje turi būti taikomas visiems asmenims,
nepriklausomai nei nuo jų amžiaus, nei nuo lyties, nei nuo kitų savybių. Vilniaus miesto
savivaldybės taryba, Sprendimo Nr. 1-161 1 punkte nustatydama ne vietas, o asmenų grupes, kuriems draudžiama rūkyti, viršijo Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje
jai suteiktus įgaliojimus ir pažeidė šio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies, taip pat Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktų bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje ne
kartą pažymėta, kad viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų. Viešojoje teisėje
veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas
yra negalimas; administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus
savo įstatyminės kompetencijos ribas (ultra vires) yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
89 str. 1 d. 2 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2005, 2007 m. rugsėjo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-800/2007, 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A14-1052/2007, 2009 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-383/2009,
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2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-72/2009).
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba prašė Vyriausybės atstovo Vilniaus
apskrityje atstovo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į pareiškimą (b. l. 23–27) paaiškino, kad Sprendimas Nr. 1-161,kurio 1 punktu buvo uždrausta asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose, buvo priimtas
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir Tabako kontrolės įstatymu. Sprendimo Nr. 1-161
tikslas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą mažinti tabako vartojimą, jo prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir su tabako gaminių
vartojimu susijusius neigiamus padarinius. Sprendimo Nr. 1-161 uždaviniai atitinka vietos
savivaldai priskirtas funkcijas, taip pat ir valstybines (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 18, 28,
34 p., 7 str. 22 p.): sumažinti nepilnamečių asmenų tabako gaminių vartojimą, užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką, užtikrinti ir ginti vaikų teises į aplinką be tabako dūmų ir saugoti jų
sveikatą. Atsakovo teigimu, iki Sprendimo Nr. 1-161 priėmimo galiojusi tvarka buvo ydinga,
todėl Tabako kontrolės įstatymu nustatytų tikslų nebuvo galima pasiekti. Tabako kontrolės
įstatyme konkrečiai nebuvo įvardytas draudimas nepilnamečiams asmenims vartoti tabako
gaminius. Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnis draudė parduoti arba perduoti tabako
gaminius asmenims iki 18 metų. Nors įstatymų leidėjo valia drausti vartoti tabako gaminius
asmenims, neturintiems 18 metų, matyti sistemiškai aiškinant Tabako kontrolės įstatymą, iki
šiol nepilnamečiai asmenys už tabako gaminių vartojimą nebuvo baudžiami, todėl Tabako
kontrolės įstatymas šioje dalyje nepasiekė savo tikslo. Tai matyti iš socialinių apklausų, kuriose fiksuojamas didelis skaičius jaunų asmenų, vartojusių tabako gaminius. Susidarė teisiškai
ydingas reguliavimas, kai siekiant, kad nepilnamečiai asmenys nerūkytų, jiems draudžiama
įsigyti tabako gaminių, tačiau nelegaliai jų įsigijus, tabako gaminius vartoti leidžiama. Todėl
Sprendimu Nr. 1-161 siekta realiai uždrausti ir kontroliuoti asmenų iki 18 metų rūkymą
viešose vietose. Savivaldybės taryba, priimdama Sprendimą Nr. 1-161, vadovavosi Vietos
savivaldos įstatyme nustatytomis funkcijomis, siekė vietos savivaldai aktualių problemų išsprendimo, atsižvelgdama į Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, įgyvendino tabako ir jo
gaminių kontrolę, neperžengdama Tabako kontrolės įstatymo nustatytų ribų.
Tabako kontrolės įstatymo normose (14–16 str., 18 str.) įstatymų leidėjas išskiria asmenų grupę, kurią sieja su tam tikra amžiaus riba, t. y. asmenis iki 18 metų. Ši asmenų
grupė išskirta pradedant valstybės tabako kontrolės politika, tabako gaminių pardavimu,
tabako gaminių prekybos vietų nustatymu, tam tikrų tabako gaminių pardavimu, baigiant tabako reklamos priemonių ribojimu, o tai patvirtina, kad įstatymų leidėjas įstatymu siekia kaip įmanoma labiau riboti asmenų iki 18 metų tabako gaminių vartojimą.
Draudimas įsigyti, įgyti tabako gaminių tiesiogiai siejamas su draudimu juos vartoti, t. y.
įstatymų leidėjas siekia išimti tabako gaminius iš apyvartos specialiai asmenų grupei tik
dėl to, kad jų nebūtų galima vartoti. Draudimas rūkyti nėra susijęs su diskriminavimu
dėl amžiaus, lyties ar kitų savybių. Draudimas rūkyti siejamas su aukštesnių vertybių, tokių kaip sveikata, švari aplinka, puoselėjimu. Tabako kontrolės įstatymo leidėjas siekia ne
tik uždrausti parduoti, prekiauti tabako gaminiais asmenims iki 18 metų, bet ir vartoti
tabako gaminius. Atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą (Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų),
14 straipsnio 6 dalį (draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius asmenims iki
18 metų), 19 straipsnį bei sistemiškai aiškinant Tabako kontrolės įstatymą (turint galvoje,
kad Tabako kontrolės įstatymas taikomas visoje Lietuvos Respublikoje), darytina išvada,
jog visoje Lietuvos Respublikoje asmenims, neturintiems 18 metų, yra draudžiama vartoti
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tabako gaminius, neišskiriant, ar tai daroma viešoje vietoje, ar ne. Atsakovo nuomone,
Sprendimas Nr. 1-161 nesukūrė naujo įpareigojimo piliečiams be to, kuris jau buvo nustatytas Tabako kontrolės įstatymu ir kurį savivaldybės taryba turėjo teisę priimti atsižvelgdama į Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį.
Vietos savivaldos įstatymas suteikia savivaldybėms įgaliojimus priimant sprendimus,
susijusius su savivaldybės savarankiškų funkcijų, nustatytų įstatymo 6 straipsnyje, atlikimu, tarp jų: savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai (1 d. 18 p.); aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga
(1 d. 28 p.); dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas (1 d. 34 p.). Šios vietos savivaldos savarankiškos funkcijos tiesiogiai susijusios su Tabako kontrolės įstatymo siekiamu tikslu mažinti
Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams
asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų
sveikatai ir ūkiui. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 22 punkte savivaldybei
buvo perduota valstybinė vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcija, kuri tiesiogiai siejasi
su savivaldybės tarybos priimtu Sprendimu Nr. 1-161. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės
taryba, priimdama ginčijamą Sprendimą Nr. 1-161, tik pakartojo Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintą draudimą nepilnamečiams asmenims vartoti tabako gaminius ir pažymėjo,
jog šis draudimas taikomas visose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos viešose vietose,
t. y. Sprendimas Nr. 1-161 yra pagrįstas Tabako kontrolės įstatymu, draudžiančiu asmenims iki 18 metų vartoti tabako gaminius. Taip savivaldybė įgyvendino Tabako kontrolės
įstatymo nuostatas,veikė vadovaudamasi įstatymo viršenybės,nepiktnaudžiavimo valdžia
principais.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m. gruodžio 8 d.
sprendimu pripažino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo
Nr. 1-161 „Dėl draudimo rūkyti“ 1 punktą „uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų,
rūkyti viešose vietose“ prieštaraujančiu Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai
ir jį panaikino, taip pat įpareigojo atsakovą Vilniaus miesto savivaldybę, įsiteisėjus šiam
teismo sprendimui, paskelbti jį vietos spaudoje.
Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo
kompetencijai priklausančiose vietose. Teismas nustatė, kad Vyriausybės atstovas Vilniaus
apskrityje, prašymą ištirti Sprendimo Nr. 1-161 teisėtumą argumentuoja tuo, jog Vilniaus
miesto savivaldybės taryba, priimdama šį Sprendimą, viršijo savo įgaliojimus, nes pagal
Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį taryba turi teisę nustatyti tik vietas, kuriose
draudžiama rūkyti, bet ne asmenų kategorijas, kurioms taikomas toks draudimas, todėl
Sprendimas Nr. 1-161 galimai prieštarauja Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 dalies
nuostatoms.
Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir
savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tik viešojo administravimo
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institucijos turi teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ar
kitiems teisės aktams įgyvendinti.Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 4 punktuose nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo
viršenybės principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti
viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, taip pat nepiktnaudžiavimo
valdžia principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti
viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo
administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu
įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.
Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo paskirtis
– atsižvelgiant į tai, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą
(ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus
padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui. Pagal šio straipsnio 3 dalį tabako gaminiai yra
priskiriami specialiems gaminiams, kurių gamybai, prekybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su jais susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei
kitus teisės aktus taikomas ypatingas valstybinis teisinis reglamentavimas. Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnis nustato valstybės tabako kontrolės principus: mokesčiais ir
kitomis valstybinio reglamentavimo priemonėmis mažinti tabako gaminių prieinamumą,
ypač nepilnamečiams asmenims (2 p.), drausti tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo
skatinimą ir riboti rėmimą (6 p.), siekti sukurti darbo, poilsio ir gyvenamąją aplinką be
tabako dūmų (11 p.). Tabako kontrolės įstatymo 15 straipsnio 3 ir 5 punktuose numatyta,
kad draudžiama prekiauti tabako gaminiais asmenims iki 18 metų, taip pat draudžiama
prekiauti tabako gaminiais mažmeninės prekybos įmonėse, kuriose vaikams skirtų prekių
dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos. Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte, 6 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikoje asmenims iki 18 metų draudžiama parduoti tabako gaminius, taip pat draudžiama jiems tabako
gaminius nupirkti ar kitaip perduoti. Tabako kontrolės įstatymo 16 straipsnyje nustatyta,
kad Lietuvos Respublikoje parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti, asmenims iki
18 metų draudžiama. Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad draudžiama tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti
asmenis iki 18 metų. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tabako gaminių gamintojams ir
įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra prekyba tabako gaminiais, draudžiama remti renginius, skirtus asmenims iki 18 metų, televizijų bei radijo programas, taip pat veiklos rūšis ir
renginius, apimančius ar vykstančius keliose valstybėse arba kitokiais būdais galinčius turėti poveikį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio „Tabako gaminių vartojimo ribojimas“ 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje
rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama: 1) visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose; 2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose; įmonėse,
įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama
rūkyti; rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; 3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais
užterštu oru; 4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius,
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kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems; 5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo
salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai
įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir
kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sistemiškai vertinant Tabako kontrolės
įstatymą, matyti, jog įstatymų leidėjas siekia įvairiomis priemonėmis mažinti Lietuvos
Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą ir dėl tabako gaminių vartojimo
atsiradusius neigiamus padarinius žmonių sveikatai ir ūkiui. Tabako gaminių vartojimą
siekiama riboti visiems asmenims, o ypač nepilnamečiams. Įstatyminiu reglamentavimu
draudžiama asmenims iki 18 metų parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius,
parduoti jiems prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti, įtraukti juos į tabako gaminių reklaminę veiklą ar kitokiais būdais kelti ar skatinti jų norą rūkyti, vartoti tabako gaminius.
Toks teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad Tabako kontrolės įstatyme asmenims iki
18 metų implicitiškai nustatytas draudimas rūkyti, vartoti tabako gaminius.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, priimdama Sprendimą Nr. 1-161 uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose, rėmėsi Tabako kontrolės
įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, kuria, kaip minėta, įstatymų leidėjas suteikė teisę savivaldybių taryboms nustatyti ir kitas vietas (be numatytų Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje), parkus, skverus ir kt., kuriuose galima uždrausti rūkyti pilnamečiams asmenims.Vertindamas Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatą viso įstatymo
kontekste, teismas padarė išvadą, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas vietas, kuriose draudžiama rūkyti, ir teisę papildomai uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir
kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose suteikdamas savivaldybių taryboms, šį draudimą rūkyti numatė subjektams – pilnamečiams asmenims, kuriems Tabako
kontrolės įstatymu nėra uždrausta įsigyti ar kitaip gauti ir rūkyti, vartoti tabako gaminius.
Atsižvelgdamas į tai teismas vertino, kad atsakovas, priimdamas Sprendimą Nr. 1-161,
kuriuo, vadovaudamasis Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, nusprendė
uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose, tik pakartojo Tabako
kontrolės įstatyme įtvirtintą bendrą draudimą nepilnamečiams asmenims vartoti tabako
gaminius, t. y. nustatė iš esmės perteklinį teisinį reguliavimą, nesukuriantį asmenims jokių
naujų teisių ar pareigų, kurios nebūtų numatytos įstatyme, nes draudimas nepilnamečiams
rūkyti viešose vietose implicitiškai nustatytas Tabako kontrolės įstatyme. Teismas konstatavo, kad vadovaudamasis minėta Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostata, atsakovas turėjo teisę uždrausti rūkyti viešose vietose (parkuose, skveruose ir kt.)
ir kitose jo valdymo kompetencijai priklausančiose vietose pilnamečiams asmenims (t. y.
tiems, kuriems rūkyti nėra uždrausta įstatymu). Remdamasis šiais argumentais teismas
nusprendė, kad atsakovas, priimdamas Sprendimą Nr. 1-161 uždrausti asmenims iki 18
metų rūkyti viešose vietose, netinkamai realizavo Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio
3 dalyje jam suteiktą teisę nustatyti vietas (parkuose, skveruose ir kt.), kuriose draudžiama
rūkyti. Atsakovas nepagrįstai vadovavosi Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies
nuostata, kuri skirta kitiems tikslams įgyvendinti, t. y. ne papildomai drausti rūkyti nepil75
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namečiams, o papildomai nustatyti vietas (parkuose, skveruose ir kitose savivaldybės valdymo kompetencijai priklausančiose vietose), kuriose asmenims, turintiems 18 metų (pilnamečiams), galima uždrausti rūkyti. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. 1-161 „Dėl draudimo
rūkyti“ pripažino prieštaraujančiu Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai ir panaikino jį kaip neteisėtą (ABTĮ 114–117 str., 115 str. 1 d. 2 p.).
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu
skundu (b. l. 84–90) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškimą atmesti kaip
nepagrįstą.
Apelianto manymu, teismo sprendimas yra naikintinas remiantis ABTĮ 142 straipsnio 1 dalimi ir 143 straipsniu.
Apeliantas, teigdamas, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas panaikinti pirmosios
instancijos teismo sprendimą ABTĮ 142 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu, nurodė,
kad pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 86 straipsnio ir 87 straipsnio 4 dalies nuostatas. Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje byloje 2011 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis
Teismas) su prašymu ištirti, ar Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnis, tiek, kiek jame
nenustatyta, kad asmenims iki 18 metų draudžiama rūkyti (ar rūkyti viešose vietose), vartoti tabako gaminius ir jų turėti, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau
– ir Konstitucija) 38 straipsnio 2 dalies nuostatai, kad „valstybė saugo <...> vaikystę“, ir
53 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad „valstybė rūpinasi žmonių sveikata“. Konstitucinio
Teismo pirmininko 2011 m. lapkričio 11 d. potvarkiu Nr. 2B-168 teismo prašymas nebuvo
priimtas dėl formalių prašymo trūkumų (Konstitucinio Teismo įstatymo 67 str. 2 d. 5 p.).
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 28 d. pateikė teismui prašymą pakartotinai kreiptis į Konstitucinį Teismą tuo pačiu klausimu, tačiau teismas šio prašymo
nenagrinėjo ir dėl jo sprendime nepasisakė, t. y. pažeidė ABTĮ 86 straipsnio 3 dalį. Pasak
apelianto, tai jam suteikia pagrindą teigti, kad proceso šalies (atsakovo) teisės byloje buvo
pažeistos iš esmės, teismas pažeidė procesinę teisę būti išklausytam. Teismo sprendimas
turi atitikti ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalyje ir 87 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.
Priimdamas sprendimą, kuriame visiškai nepasisakoma dėl esminių skundo argumentų,
teismas pažeidžia pareigą motyvuoti teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kurio iš esmės negalima įgyvendinti, išaiškino Tabako kontrolės įstatymo
19 straipsnio 3 dalį taip, jog tolesnis šios normos realizavimas nėra įmanomas. Apelianto
nuomone, skundžiamas teismo sprendimas prieštarauja Tabako kontrolės įstatymo tikslui
visomis valstybinio reglamentavimo priemonėmis mažinti tabako gaminių prieinamumą,
ypač nepilnamečiams asmenims, taip pat prieštarauja teisinės valstybės ir teisingumo, teisinio tikrumo principams, nes nepilnamečiams asmenims teismo sprendimu yra sudaromos sąlygos vartoti tabako gaminius viešose vietose.
Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės
teisės normas (Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį), todėl priėmė iš esmės neteisėtą sprendimą. Tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą
vadovaujantis ABTĮ 143 straipsniu.
76

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Teismas sprendime nurodė, kad „įstatymų leidėjas suteikė teisę savivaldybių taryboms nustatyti ir kitas vietas <...>, kuriose galima uždrausti rūkyti pilnamečiams asmenims“. Apeliantas akcentuoja, kad Tabako kontrolės įstatyme nėra įvardytos kategorijos
asmenų, kurioms leidžiama uždrausti rūkyti (nustatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę
uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose), todėl nėra pagrindo teigti, kad šia įstatymo nuostata sudarytos sąlygos draudimą taikyti tik pilnamečiams asmenims. Savivaldybė yra viešojo administravimo
subjektas, kuris pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį turi teisę priimti
norminius administracinius aktus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti. Tabako
kontrolės įstatymu savivaldybėms pavesta nustatyti vietas, kuriose bus draudžiama rūkyti.
Tabako kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose neįtvirtinta kokiems subjektams ar jų
grupėms savivaldybės turi teisę uždrausti rūkyti tam tikrose vietose. Iš Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies konstrukcijos neįmanoma nustatyti kokiems asmenims
įstatymų leidėjas suteikė savivaldybėms teisę nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti.
Teismas sprendime įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis nepagrindė savo išvados, kad
savivaldybė turėjo teisę uždrausti rūkyti tik pilnamečiams asmenims. Apelianto manymu,
Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje neįtvirtinus asmenų kategorijų, kuriems
gali būti taikomas toks draudimas, laikytina, jog šis draudimas ir teisė jį taikyti yra skirtas
visiems savivaldybės valdymo kompetencijoje esantiems asmenims, kai toks išskyrimas
yra proporcingas Tabako kontrolės įstatymu siekiamam tikslui ir atitinka Tabako kontrolės įstatymo principus. Šiuo įstatymu siekiama nustatyti kuo platesnį ir efektyvesnį teisinį
reguliavimą tikslams pasiekti, todėl nėra pagrindo teigti, jog Tabako kontrolės įstatymu
siekiama riboti subjektų, kuriems taikytinas savivaldybės nustatytas draudimas, skaičių.
Atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies konstrukciją, laikytina, jog
įstatymų leidėjas suteikė kompetenciją savivaldybėms nustatyti vietas,kuriose draudžiama
vartoti tabako gaminius visiems subjektams, įskaitant nepilnamečius asmenis. Aiškinant
Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį priešingai, būtų tiesiogiai prieštaraujama
Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintiems tikslams riboti tabako gaminių prieinamumą,
ypač nepilnamečiams asmenims. Taigi, pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį ir dėl to priėmė nepagrįstą
sprendimą, kuris turėtų būti panaikintas taikant ABTĮ 143 straipsnį.
Teismas nenurodė, koks iš ABTĮ 89 straipsnyje įtvirtintų pagrindų buvo nustatytas panaikinant Sprendimą Nr. 1-161. Nors teismo sprendime nurodyta, kad Tarybos Sprendimo
Nr. 1-161 1 punktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui (Tabako kontrolės įstatymo
19 str. 3 d.), tačiau teismo sprendimas yra grindžiamas ne Sprendimo Nr. 1-161 prieštaravimu Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai, o tuo, kad Vilniaus miesto savivaldybės
taryba netinkamai realizavo jai suteiktą teisę nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti.
Pagal teismo argumentus Taryba viršijo jai įstatymu (TKĮ 19 str. 3 d.) suteiktą kompetenciją. Nesant įstatymų normomis pagrįstų argumentų, kad įstatymų leidėjas suteikė savivaldybėms ribotą teisę nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti, tik tam tikrai asmenų grupei
(tik pilnamečiams), apelianto teigimu, laikytina, kad savivaldybėms suteikta teisė drausti rūkyti visiems savivaldybės kompetencijai priskirtoje teritorijoje esantiems asmenims.
Atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus principus (mokesčiais ir
kitomis valstybinio reglamentavimo priemonėmis mažinti tabako gaminių prieinamumą,
ypač nepilnamečiams asmenims), taip pat savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės
pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją principus (VSĮ 4 str. 1 d. 2 p.),
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apelianto nuomone,pirmosios instancijos teismo sprendimu nepagrįstai susiaurinta savivaldybės kompetencija ir teisė įstatymų nustatytose ribose veikti savarankiškai.Vilniaus miesto
savivaldybės taryba, priimdama Sprendimą Nr. 1-161, kartu įgyvendino ne tik Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, bet ir kitas jai Vietos savivaldos įstatymu priskirtas funkcijas, tarp
jų ir valstybines: sumažinti tabako gaminių vartojimą tarp nepilnamečių asmenų, užtikrinti
švarią gyvenamąją aplinką, užtikrinti ir ginti vaikų teises į aplinką be tabako dūmų, saugoti
jų sveikatą (VSĮ 6 str. 18, 28, 34 p., 7 str. 22 p.). Nesant įstatymų nuostatomis pagrįstų argumentų, paneigiančių savivaldybėms priskirtą teisę nustatyti vietas, kuriose draudžiama vartoti tabako gaminius visiems asmenims, tarp jų ir nepilnamečiams, yra nepagrįsta teigti, kad
Sprendimas Nr. 1-161 priimtas viršijant kompetenciją. Apeliantas mano, kad Sprendimas
Nr. 1-161 visiškai atitinka Tabako kontrolės įstatymą. Pirmosios instancijos teismas nepateikė pagrįstų argumentų, kad šis norminis teisės aktas savo turiniu prieštarauja Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai ar kuriam nors kitam aukštesnės galios teisės aktui, t. y.
nenustatė absoliučių norminio teisės akto negaliojimo pagrindų, įtvirtintų ABTĮ 89 straipsnyje, todėl neturėjo teisinio pagrindo panaikinti šį aktą.
Teismas, priimdamas sprendimą, nesirėmė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu teisėtumo principu ir nenustatė, kad Tarybos
Sprendimo Nr. 1-161 1 punktas prieštarauja teisėtumo principui. Apelianto manymu, tik
teisėtumo principo pažeidimas šioje byloje būtų pagrindas panaikinti Sprendimą Nr. 1-161.
Būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo ne kartą yra akcentavęs Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija
turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma neperžengiant jiems priskirtos kompetencijos
ribų, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant
nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A1-495/2005, Nr. P-98/2003, Nr. A31143/2002). Remiantis šių principų analize, darytina išvada, kad nedraudžiama savivaldos
institucijai priimti teisės aktą, įgyvendinantį įstatymų (Tabako kontrolės įstatymo) nustatytas funkcijas, nenustatantį naujų teisių ir pareigų kitiems subjektams.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 95–97) Vyriausybės atstovas grindžia argumentais, analogiškais tiems, kuriais jis rėmėsi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.
Nesutikdamas su atsakovo apeliaciniu skundu, pareiškėjas papildomai nurodo, kad
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog proceso dalyvio prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą argumentai nesaisto teismo ir jis savarankiškai
vertina prašymo pagrįstumą. Klausimas dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra
bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui kreiptis į Konstitucinį Teismą
su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės) dėl taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai. Administracinių
bylų teisenos įstatymo taikymo požiūriu atsakovo prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą
nelaikytinas administracinio skundo reikalavimu, todėl tokiam prašymui išspręsti netaikytinos ABTĮ 86 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl būtinumo teismo sprendime atsakyti į
visus atsakovo pareikštus pagrindinius reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose: 2011 m. gruodžio 1 d. Nr. A63-3204/2011,
2009 m. rugsėjo 14 d. Nr. A261-997/2009, 2009 m. sausio 30 d. Nr. A756-152/2009).
Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas priėmė sprendimą, kurio negalima įgyven78
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dinti. Teismas pripažino Sprendimą Nr. 1-161 prieštaraujančiu Tabako kontrolės įstatymo
19 straipsnio 3 daliai ir jį panaikino. Teismo sprendime nėra nurodyta, kad atsakovas turi
atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su teismo sprendimo vykdymu. Teismas neuždraudė atsakovui nustatyti vietų, kuriose draudžiama rūkyti.
Pareiškėjas nesutinka su apelianto teiginiu, kad Sprendimu Nr. 1-161 nustatytos vietos,
kuriose draudžiama rūkyti. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad nors Sprendimo Nr. 1-161
preambulėje ir nurodyta, kad šis norminis teisės aktas priimtas vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, tačiau iš Sprendimo Nr. 1-161 turinio bei jo aiškinamojo rašto matyti, kad Sprendimo Nr. 1-161 tikslas nustatyti ne vietas, kuriose draudžiama
rūkyti, o uždrausti nepilnamečiams rūkyti. Tačiau vietų, kuriose draudžiama rūkyti, nustatymas neapima asmenų, kuriems draudžiama rūkyti tose vietose, kategorijų nustatymo.
Vyriausybės atstovo manymu, Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnyje nustatytas draudimas rūkyti tam tikrose vietose yra taikomas visiems asmenims be išimties, nepriklausomai
nei nuo jų amžiaus, nei nuo lyties, nei nuo kitų savybių. Analizuojant šios straipsnio nuostatas, matyti, kad įstatymų leidėjas siekė riboti tabako gaminių vartojimą tam tikrose vietose.
Minėto straipsnio 3 dalyje savivaldybių taryboms suteikta teisė papildomai nustatyti viešas
ar kitas, jų valdymo kompetencijai priskirtas vietas, kuriose taip pat visiems asmenims (t. y.
tiek nepilnamečiams, tiek pilnamečiams, tiek vyrams, tiek moterims ir pan.) draudžiama
rūkyti. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio nuostatų sisteminė, loginė, teleologinė, gramatinė analizė leidžia daryti išvadą, kad vietų, kuriose draudžiama rūkyti, nustatymo tikslas
– apsaugoti tose vietose besilankančių nerūkančių asmenų interesus. Jeigu toje pačioje vietoje vieniems asmenims būtų draudžiama rūkyti, o kitiems asmenims rūkyti būtų leidžiama,
būtų neapsaugoti nerūkančių asmenų interesai. Toks reglamentavimas, kai toje pačioje vietoje vieniems asmenims leidžiama rūkyti, o kitiems ne, neatitiktų įstatymo keliamų tikslų.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad konstitucinė nuostata, jog savivaldybės
pagal Konstitucijoje ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia
ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, savivaldybės vykdo šias funkcijas ta dalimi, kuria šios funkcijos joms yra priskirtos
(Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. liepos 8 d.
nutarimai).Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje ekplicitiškai įtvirtinta savivaldybių tarybų teisė nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti. Taryba, būdama viešojo administravimo subjektas ir įgyvendindama jai minėtame įstatyme suteiktus įgaliojimus, negali jų
aiškinti plečiamai, kadangi viešojoje teisėje galioja principas „draudžiama viskas, išskyrus tai,
kas tiesiogiai leidžiama“. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimo
Nr. 1-161 1 punktu nustatydama ne vietas, o asmenų grupes, kurioms draudžiama rūkyti,
siekė kitų nei įstatyme nustatyta tikslų, viršijo Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje jai suteiktus įgaliojimus ir pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir
4 punktų, 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, vadovaudamasis Savivaldybių
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administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 2 dalimi, kreipėsi su pareiškimu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar norminio administracinio akto - Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-161 „Dėl draudimo rūkyti“
1 punktas, kuriuo uždrausta asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešosiose vietose, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1, 4 punktams, 6 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo
19 straipsnio 3 daliai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2011 m. gruodžio 8 d.
sprendimu pripažino, kad Sprendimo Nr. 1-161 1 punktas prieštarauja Tabako kontrolės
įstatymo 19 straipsnio 3 daliai ir jį panaikino.
Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalyje ir 143
straipsnyje numatytais pagrindais.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnis nustato, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų
atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis
privalo patikrinti visą bylą. Teisėjų kolegija patikrino bylą atsižvelgdama į šiuos įstatymo
reikalavimus.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalis nustato, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti
sprendimą tik tada, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimas ABTĮ 142 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu
gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei nustatoma tokia pirmosios instancijos teismo procesinė pažaida, dėl kurios galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad konstatavus, jog teismo sprendimas turi būti panaikintas vadovaujantis
Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalimi, gali nebelikti pagrindo
tirti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialinės teisės normas, pirmiausia
patikrina apelianto argumentų dėl šios įstatymo normos taikymo pagrįstumą.
Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 86 straipsnio 3 dalį,
kadangi sprendime nepasisakė kokiu pagrindu atmetė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos prašymą kartotinai kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Tabako kontrolės
įstatymo 19 straipsnio nuostatų atitiktį Konstitucijai, taip pat pažeidė ABTĮ 86 straipsnio
1 ir 2 dalyse bei 87 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, kuriuos turi atitikti teismo
sprendimas. Apelianto teigimu, šie procesiniai pažeidimai yra esminiai, jais buvo pažeistos proceso šalies (atsakovo) procesinės teisės, atsakovas nurodo teisės būti išklausytam
pažeidimą.
Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti,
ar Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnis, tiek, kiek jame nenustatyta, kad asmenims iki
18 metų draudžiama rūkyti (ar rūkyti viešose vietose), vartoti tabako gaminius ir jų turėti,
neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai ir 53 straipsnio 1 daliai. Konstitucinio
Teismo pirmininko 2011 m. lapkričio 11 d. potvarkiu Nr. 2B-168 Vilniaus apygardos
administracinio teismo prašymas buvo grąžintas šiam teismui kaip neatitinkantis Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio reikalavimų.Vilniaus apygardos
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administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d. posėdžio protokole užfiksuota, kad šiame
teismo posėdyje atsakovo atstovas pateikė teismui rašytinį prašymą kreiptis į Konstitucinį
Teismą tuo pačiu klausimu kartotinai. Teisėjų kolegija nutarė šį atsakovo rašytinį prašymą
pridėti prie bylos (b. l. 68–71). Teismo sprendimo aprašomojoje dalyje (ABTĮ 87 str. 3 d.)
išdėstant atsakovo atsikirtimus į pareiškėjo prašymą, be kita ko, nurodyta, kad atsakovas prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos
teismo sprendime nėra pasisakyta dėl atsakovo prašymo kartotinai kreiptis į Konstitucinį
Teismą atitinka tikrovę, tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad tai nėra pagrindas pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė atsakovo nurodytas procesinės teisės
normas ir naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ABTĮ 142 straipsnio 1 dalyje
numatytu pagrindu.
Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje nustatyta,kad tais atvejais,kai yra pagrindo manyti,
kad įstatymas ar kitas teisinis aktas,kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje,prieštarauja
Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. Prašymų kreiptis
į Konstitucinį Teismą išsprendimui administracinėje byloje taikomos ABTĮ 4 straipsnio 1 ir
2 dalių nuostatos, t. y. jei administracinę bylą nagrinėjantis teismas turi pagrindo manyti, jog
nagrinėjamoje konkrečioje byloje taikytinas teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai,
kreipiasi į Konstitucinį Teismą ir stabdo bylą kol Konstitucinis Teismas išnagrinės konstitucinės justicijos bylą (ABTĮ 99 str. 3 p.).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl bylos proceso dalyvių prašymų
kreiptis į Konstitucinį Teismą yra išaiškinęs, kad tokie prašymai individualią bylą nagrinėjančiam teismui yra tik vada vertinti, ar yra pagrindo manyti, jog konkrečioje byloje
taikytinas teisės aktas (jo dalis) gali prieštarauti Konstitucijai. Pagrindas konkrečią bylą
nagrinėjančiam teismui kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu paklausimu gali būti
tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės) dėl byloje
taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai. Kreipimasis į Konstitucinį Teismą jo kompetencijai priskirtais klausimais priklauso bylą nagrinėjančio teismo diskrecijai, kurią lemia
tai, ar bylą nagrinėjančiam teismui kyla teisiškai pagrįstų abejonių dėl sprendžiant bylą taikytino norminio teisės akto (jo dalies), atitikties Konstitucijai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėjęs, kad Administracinių bylų
teisenos įstatymo taikymo požiūriu bylos proceso dalyvio prašymas kreiptis į Konstitucinį
Teismą nelaikytinas administracinio skundo reikalavimu, todėl tokiam prašymui išspręsti netaikytinos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 3 dalies nuostatos
apie būtinumą teismo sprendime atsakyti į visus atsakovo pareikštus pagrindinius reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A261-997/2009, 2009 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A756-152/2009, 2011 m. gruodžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A633204/2011).Taigi bylos proceso šalių prašymų administracinę bylą nagrinėjančiam teismui
kreiptis į Konstitucinį Teismą ištirti atitinkamo teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai,
išsprendimui nėra taikomos tos pačios procedūrinės taisyklės (ABTĮ 86 str. 2 ir 3 d., 87
str. 4 ir 5 d., 88 str.), kurių turi būti laikomasi išsprendžiant materialinio teisinio pobūdžio reikalavimus, kurie suformuluojami skunde (prašyme) keliant administracinį ginčą
dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 5 str.), ar abstraktaus pobūdžio prašymų
administraciniam teismui ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 110 str.)
išsprendimo procesinėmis taisyklėmis (ABTĮ 114, 115 str.). Vyriausybės atstovas Vilniaus
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apskrityje pareiškime Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateikęs prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, ir teismas šį prašymą išsprendė
2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 skirsnio taisykles, kurios nustato pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą
nagrinėjimo procedūrą. Remiantis minėtu teisiniu reguliavimu bei atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas, Teismų įstatymo 33 str.4 d., ABTĮ 13 str.1 d.), apelianto nurodyta aplinkybė, kad pirmosios instancijos
teismas sprendime nepasisakė dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovo prašymo
kartotinai kreiptis į Konstitucinį Teismą, negali būti vertinama kaip pareiškėjo nurodytų
procesinės teisės normų ar bylos proceso šalies (šiuo atveju atsakovo) procesinių teisių pažeidimas, tuo labiau kaip procesinė pažaida dėl kurios galėjo būti neteisingai išspręsta byla
(ABTĮ 142 str.1 d.). Pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Konstituciniam Teismui
grąžinus šiam teismui jo prašymą ištirti Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio nuostatų
atitiktį Konstitucijai kaip neatitinkantį Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio reikalavimų, teismas nesikreipė į Konstitucinį Teismą tuo pačiu klausimu kartotinai, patenka
į bylą nagrinėjančio teismo diskreciją. Minėtame Konstitucinio Teismo potvarkyje nurodyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme nebuvo išdėstyti teismo
abejones pagrindžiantys teisiniai argumentai. Nesikreipimas į Konstitucinį Teismą kartotinai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisiškai pagrįstų abejonių dėl
byloje taikytino teisės akto dalies atitikties Konstitucijai, taigi ir teisinio pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą (ABTĮ 4 str.2 d.). Proceso šalių prašymai kreiptis į Konstitucinį
Teismą bylą nagrinėjančiam teismui nėra privalomi. Teisėjų kolegija patikrinusi bylą taip
pat nenustatė pagrindo sutikti su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė bylos proceso šalies (atsakovo) teisę būti išklausytam, nes 2011 m. lapkričio 28 d. teismo
posėdžio protokole yra užfiksuoti atsakovo atstovo teismo posėdyje pateikti prašymai, paaiškinimai ir pozicija byloje dėl pareiškėjo prašymo išsprendimo.
Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad taikyti
Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 1 dalį ir naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą remiantis šia įstatymo norma, pagrindo nėra.
ABTĮ 143 straipsnis nustato, kad materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas
pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ar pakeisti, jeigu pirmosios instancijos
teismas netinkamai jas pritaikė arba išaiškino. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos
teismas netinkamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį.
Patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d.
sprendimo Nr. 1-161 „Dėl draudimo rūkyti“ 1 punktas, kuriuo nuspręsta uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešose vietose, prieštarauja Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai ir panaikindamas šį punktą, pareiškėjo prašymą šios įstatymo
normos taikymo kontekste iš esmės išsprendė teisingai, tačiau teisėjų kolegija nesutinka
su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytu Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatų aiškinimu.
Pareiškėjas prašymą dėl Sprendimo Nr. 1-161 1 punkto panaikinimo grindė argumentais, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba viršijo jai Tabako kontrolės įstatymo
19 straipsnio 3 dalimi suteiktus įgaliojimus, kadangi šia teisės norma įstatymų leidėjas suteikė vietos savivaldybės tarybai įgaliojimus nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti, o
atsakovas nustatė draudimą atitinkamai asmenų grupei (asmenims iki 18 metų). Pirmosios
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instancijos teismas Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį išaiškino kaip suteikusią savivaldybių taryboms kompetenciją uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir
kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose pilnamečiams asmenims,
t. y. susiejo tik ne su rūkymo apribojimu tam tikrose vietose, o ir su asmenų amžiumi.
Apelianto nuomone, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo tikslus, ši įstatymo norma
suteikia savivaldybių taryboms teisę nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti visiems
subjektams.
Savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką, vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas nustato Vietos savivaldos įstatymas
(bylai aktuali 2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 redakcija).Vietos savivaldos
įstatymas apibrėžia, kad vietos savivalda – įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą
savivaldos teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą
kompetenciją (VSĮ 3 str. 2 d.). Savivaldos teisę įgyvendina savivaldybės institucijos. Vietos
savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžta, kad savivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos:
1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir
viešojo administravimo teises ir pareigas; 2) savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama
(steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Vietos savivaldos
įstatymas savivaldybių funkcijas skirsto į savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) (VSĮ 6 str. 1–42 p.) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
(VSĮ 7 str. 1–35 p.). Minėtomis Vietos savivaldos įstatymo normomis nėra nustatyta, kad
savivaldybėms priskirta funkcija taikyti kokias nors tabako gaminių vartojimo ribojimo
priemones. Savivaldybės tarybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnis, kuris nustato, kad savivaldybės tarybos kompetencija yra išimtinė (VSĮ 16 str.
2 d. 1–46 p.) ir paprastoji (VSĮ 16 str. 3 d. 1–13 p.). Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu
savivaldybių taryboms taip pat nėra suteikti įgaliojimai nustatyti tabako gaminių vartojimo
ribojimo priemones. Pagal aptariamo įstatymo 7 straipsnio 36 punktą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, be nurodytų šio straipsnio 1–35 punktuose, yra ir
kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos. To paties įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų
dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų,
priklauso savivaldybės tarybai. Tabako kontrolės įstatymo (bylai aktuali 2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1180 redakcija) 19 straipsnio 3 dalimi savivaldybėms suteikti
papildomi šioje įstatymo normoje apibrėžti įgaliojimai kartu nustatant, kad jais naudotis
teisė suteikiama savivaldybių atstovaujamosioms institucijoms – savivaldybių taryboms.
Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalis negali būti aiškinama izoliuotai nuo
kitų šio straipsnio nuostatų. Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnis „Tabako gaminių vartojimo ribojimas“ nustato:
„1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:
1) visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;
2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose
gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų
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(vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė
ar jos įgaliota institucija;
3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;
4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius,
kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;
5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta
sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus
specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
2. Neteko galios nuo 2007 m. sausio 1 d.
3. Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.)
ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.
4. Juridinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie
draudimą rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas nurodantys užrašai ar ženklai.“.
Iš šios įstatymo normos turinio matyti, kad įstatymų leidėjas Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatė vietas (atitinkamos paskirties įstaigas ir jų teritorijas;
atitinkamos paskirties patalpas; viešąjį transportą), kuriose uždraudė rūkyti (vartoti tabako gaminius). Kai kuriose įstatyme išvardytose vietose, atsižvelgiant į įstaigų paskirtį
(pav., visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose), įstatymų
leidėjas šį draudimą nustatė be jokių išlygų. Kitais atvejais (TKĮ 19 str.1 d. 2, 4, 5 p., 19 str.
4 d.) šį draudimą nustatė su išlyga, kad atitinkamose vietose, kuriose draudžiama rūkyti
(darbo, viešojo maitinimo, laisvalaikio praleidimo, sporto ir kitose žmonėms aptarnauti
skirtose įstaigose bei kai kurių rūšių viešajame transporte), gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti, tokiu teisiniu reguliavimo siekdamas užtikrinti,
kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Tabako kontrolės
įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas suteikė savivaldybių taryboms įgaliojimus uždrausti rūkyti (vartoti tabako gaminius) tose vietose,
kuriose šio draudimo nenustatė pats įstatymų leidėjas aptariamo straipsnio 1 dalyje, t. y.
suteikė įgaliojimus papildomai nustatyti vietas, kuriose draudžiama rūkyti, atsižvelgiant į
kiekvienos savivaldybės (valstybės teritorinio administracinio vieneto) teritorijos ypatumus ir konkrečios savivaldybės bendruomenės interesus (viešose (parkuose, skveruose ir
kt.) ir kitose savivaldybių valdymo kompetencijai priklausančiose vietose). Įstatymų leidėjas, suteikdamas savivaldybių taryboms teisę uždrausti rūkyti atitinkamose vietose, nesuteikė kompetencijos nustatyti subjektus, kuriems tokie draudimai yra taikomi. Pirmosios
instancijos teismas šią įstatymo normą susiedamas su atitinkama subjektų grupe (pilnamečiais asmenimis), kuriai, teismo aiškinimu savivaldybės taryba pagal šią įstatymo normą galėjo nustatyti draudimą rūkyti atitinkamose vietose, netinkamai aiškino įstatymą.
Tabako kontrolės įstatymu (TKĮ 14 str. 5 d. 3 p. ir 6 d., 15 str., 5 p., 16 str., 17 str., 18 str. 2 d.)
yra nustatyti tabako gaminių asmenims iki 18 metų prieinamumo ribojimai (draudimai
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patiems prekiauti; draudimai jiems parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti, taip pat draudimas tabako gaminių gamintojams ir įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra prekyba tabako gaminiais, remti reginius, skirtus asmenims iki 18 metų), tačiau atsakovas Sprendimo
Nr. 1-161 1 punktu suformulavo naują elgesio taisyklę (draudimą), t. y. viršijo įstatymų
leidėjo jam suteiktą kompetenciją. Sprendimo Nr. 1-161 1 punktu atsakovas apskritai nenustatė jokios konkrečios šios savivaldybės valdymo kompetencijai priklausančios vietos
(-ų), kurioje (-se) draudžiama rūkyti, kurią (-ias) galėjo nustatyti pagal Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi suteiktus įgaliojimus. Pagal viešojoje teisėje įtvirtintą
principą, viešojo administravimo subjektams, viskas, kas tiesiai neleista įstatymo, yra uždrausta. Kadangi įstatymų leidėjas Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi leido
savivaldybių taryboms nustatyti tik vietas, kuriose uždrausta rūkyti, atsakovas Sprendimo
Nr. 1-161 1 punktu uždrausdamas rūkyti viešose vietose atitinkamai asmenų grupei, nors
tokių įgaliojimų jam nesuteikė įstatymų leidėjas, viršijo įstatymu suteiktą kompetenciją.
Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, kurie pakeičia pirmosios instancijos
teismo sprendimo motyvus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuspręsdamas,
jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-161 „Dėl
draudimo rūkyti“ 1 punktas prieštarauja Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai
ir panaikindamas šį sprendimo punktą, bylą išsprendė iš esmės teisingai. Naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą vadovaujantis ABTĮ 143 straipsniu nėra pagrindo.
Apelianto argumentai, kad savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, kuris
pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį turi teisę priimti norminius
administracinius aktus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, yra teisingi, tačiau
ši teisė turi būti įgyvendinama įstatymų leidėjo suteiktos kompetencijos ribose. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos
savivalda (VSĮ 12 str. 1–12 p.). Vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti paisoma visų
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, tarp jų teisėtumo principo, nustatančio, 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 (VSĮ 4 str. 6 p.). Apelianto nurodytas savivaldybių
savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savivaldybės tarybos) nuo pareigos laikytis visų kitų
viešosios teisės principų, tarp jų teisėtumo principo. Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo pažymėta, kad savivaldybių savarankiškumas ir
veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai
principai, tačiau Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies norma, kad savivaldybės veikia
laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei
įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d.,
2002 m. gruodžio 24 d. nutarimus).
Minėta, kad savivaldybės taryba turi viešojo administravimo teises ir pareigas (VSĮ 3
str. 3 d. 1 p.). Viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis
įstatymo viršenybės principu,reiškiančiu,kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai
atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame
įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.). Pagal
viešojoje teisėje galiojantį teisėtumo principą, viešojo administravimo subjektai privalo
veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ri85
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bas yra pagrindas priimtą aktą pripažinti neteisėtu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas, aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros
procese, yra pabrėžęs, kad „konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius
reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės
aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...>“ (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs,
kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios
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 (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Nustačius, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą teisės aktą,
viršijo savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo ir teisinės prasmės tirti, ar toks aktas atitinka kitų teisės aktų reikalavimus. Todėl byloje nustatyta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d.
sprendimo Nr. 1-161 1 punktas prieštarauja Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 daliai ir panaikinęs šį punktą, nebetyrė ir sprendime nepasisakė, ar norminis teisės aktas
prieštarauja kitiems pareiškėjo nurodytiems aktams (Viešojo administravimo įstatymo 3
str. 1 ir 4 p., 6 straipsnio 2 daliai) nėra pagrindas konstatuoti, kad pirmosios instancijos
teismas pažeidė procesinės teisės normas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnis nustato, kad išnagrinėjęs bylą
dėl prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, teismas priima vieną iš šio
straipsnio 1 ar 2 dalyse numatytų sprendimų. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas
2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą, šia procesinės teisės norma rėmėsi pagrįstai.
Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti
atsakovo apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.7. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo
Nr. 1-374 „Dėl privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos
tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punkte patvirtintų
„Privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos
darbų išlaidų kompensavimo taisyklių“ ta apimtimi, kuria šios taisyklės yra taikomos
ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, o
visų kultūros paveldo objektų, tvarkybos darbų kompensavimui, atitikties Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms
Administracinė byla Nr. A444-2731/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00198-2012-6
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. rugpjūčio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Virgilijaus
Valančiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Edvinui Pašvenskui,
atsakovo atstovei Ievai Markutei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą
pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus
miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į
teismą su pareiškimu (b. l. 1–3) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir
atsakovas, Taryba, Savivaldybės taryba) 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1-374 „Dėl
privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) 1 punktu patvirtintos
Privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų
išlaidų kompensavimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) ta apimtimi, kurioje ši tvarka yra
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nustatyta ir taikoma ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo
objektų,o visų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų kompensavimui,atitinka Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymas) 28 straipsnio 2 dalies bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Pareiškime nurodė, kad, pareiškėjo nuomone, Tarybos patvirtinta tvarka dalyje, kurioje numatyta kompensacija ir nepaskelbtų saugomais privačios nuosavybės – kultūros
paveldo statinių valdytojams, neatitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies bei VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies
nuostatų. Pabrėžė, kad atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, taip pat kartu yra
ir viešojo administravimo institucija, todėl jai yra taikomas tiek įstatymo viršenybės principas, tiek ir norminių teisės aktų leidybos teisę reglamentuojančios teisės normos. Mano,
kad Taryba, išplėsdama įstatymų leidėjo nustatytas ribas ir priimdama tvarką visų kultūros
paveldo objektų, o ne tik jos teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbams kompensuoti, viršijo savo įstatyminės kompetencijos ribas, pažeidė
minėtas VAĮ nuostatas. Akcentavo, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio nuostatos nenustato savivaldybės teisės kompensuoti kitų, nei jos teritorijoje esančių paskelbtų saugomais, kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, todėl savivaldybės taryba neturėjo pareigos (nei teisės) priimti tokias elgesio normas, kurios nebuvo
būtinos įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti. Tokiu būdu savivaldybės taryba
pažeidė VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pažymėjo, kad
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) ne vienoje
byloje yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucijoje)
įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja teisės aktų hierarchiją bei draudžia žemesnės galios teisės aktais nustatyti tokį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju
aukštesnės galios, inter alia pačioje Konstitucijoje (Konstitucinio Teismo 1997 m. birželio 17 d. nutarimas; Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas; Konstitucinio
Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas; Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimas). Su šiuo principu yra glaudžiai susijęs ir konstitucinis įstatymų viršenybės poįstatyminių aktų atžvilgiu principas, kuris yra užtikrinamas tik tuomet, kai poįstatyminiu teisės
aktu realizuojamos įstatymo normos savo galia nekonkuruoja su įstatymo normomis, nes
poįstatyminis teisės aktas negali pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimas). Atsižvelgiant
į tai, būtina įvertinti, kokia apimtimi savivaldybės tarybai buvo pavesta reguliuoti teisinius
santykius, susijusius su kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimu, bei būtina įvertinti, ar savivaldybės taryba turėjo įgaliojimus priimti
ginčijamą tvarką ta apimtimi, kuria įstatymai nenumatė. Būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo savo jurisprudencijoje ne sykį yra akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi
būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet
kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimai administracinėse bylose Nr. I1-4/2005, Nr. I1-2/2006; Nr. A442-664/2009 ir kt.)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad įstatymo viršenybės principo turi būti paisoma ne tik nustatant norminio administracinio teisės akto tu88

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

rinį, bet ir tokių teisės aktų priėmimo procedūroje. Teismų praktikoje nurodoma, kad galimas norminio administracinio akto priėmimas įgaliojimų neturinčio subjekto reiškia, jog
toks norminis administracinis aktas apskritai negalėjo būti priimtas (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I (1)-04/2005). Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad vietos savivalda yra grindžiama savivaldybės veiklos
ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumu, t. y. savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais
priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taigi, laiko, kad
šiuo atveju savivaldybės taryba pažeidė ne tik viešojo administravimo įstatymo viršenybės
principą, bet ir vietos savivaldos vieną iš pagrindinių – teisėtumo principą.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba su pareiškimu nesutiko ir prašė pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į pareiškimą (b. l. 35–38) nurodė, kad Sprendimo pagrindas yra nurodytas jo preambulėje, t. y. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, tačiau ne
konkretus minėto įstatymo straipsnis. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
valdytojų teisės. Minėto straipsnio 2 punkte nustatyta, kad valdytojas turi teisę gauti metodinę, techninę, finansinę ir (ar) kitokią paramą kultūros paveldo objekto priežiūrai ir
tvarkybai. Taigi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas aiškiai numato, kad
finansinę paramą (kompensaciją) turi teisę gauti ne tik saugomų, tačiau visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojai. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
27 straipsnio 4 dalis nustato, kad savivaldybių tarybos tvirtina iš savivaldybių biudžetų
lėšų finansuojamas nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programas. Taigi minėtas įstatymas numato galimą savivaldybių biudžeto lėšų skyrimą ne
tik paskelbtų saugomais, tačiau visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybai,
atgaivinimui. Pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 2000 m. vasario 23 d., 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. sausio 24 d., 2003 m. kovo 4 d. nutarimuose
konstatavo, jog neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio
saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Konstitucinis teisinės
valstybės principas yra neatsiejamas ir nuo teisingumo principo. Konstitucinis Teismas
1995 m. gruodžio 22 d. nutarime išaiškino, kad teisingumas yra vienas iš pagrindinių
teisės, kaip socialinio gyvenimo reguliavimo priemonės, tikslų. Jis yra vienas svarbiausių
moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. Jis gali būti įgyvendintas užtikrinant
tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo
nestabilumo, interesų priešpriešos. Taigi Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas yra neatsiejamas nuo teisingumo imperatyvo ir atvirkščiai. Būtent šiame kontekste
turėtų būti vertinamas ginčijamų, Sprendimu patvirtintų, Taisyklių nuostatų teisėtumas.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme įtvirtinus valdytojų teisę gauti finansinę paramą nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybai (ne tik paskelbtų saugomais, o visų), numatant visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų atgaivinimo programų finansavimą, šios nuostatos negali būti deklaratyvios; nenumatant įtvirtintos teisės
realizavimo būdų, būtų pažeidžiamas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų
teisėtų lūkesčių principas, taip pat tai prieštarautų teisinės valstybės, teisingumo principams. Todėl, atsakovo nuomone, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog savivaldybė gali kompensuoti iš savo biudžeto
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lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio paskelbto
saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus, turėtų būti aiškinama sistemiškai
kartu su kitomis įstatymo nuostatomis, vertinant bendrą teisinio reglamentavimo kontekstą. Konkreti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies
norma nelaikytina imperatyvia, draudžiančia savivaldybėms numatyti finansinę paramą –
kompensaciją, nepaskelbtų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybai.
Mano, kad pareiškėjo dėstomi argumentai dėl Taisyklių atitikties įstatymų nuostatoms yra
formalūs, prieštaraujantys Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo esmei bei
tikslams, nes šio įstatymo kituose straipsniuose įtvirtintos teisės normos numato finansavimą, skiriamą tiek iš valstybės, tiek iš savivaldybių biudžetų, ne tik saugomiems, o visiems
nekilnojamojo kultūros paveldo objektams tvarkyti.
Pabrėžė ir tai, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punkte nekilnojamųjų
kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga nurodyta kaip savarankiškoji savivaldybių funkcija. Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, įgyvendindamos savarankiškąsias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų
iniciatyvos, jų priėmimo įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų
atlikimą. Pagal Konstitucijos 1 straipsnio 2 dalį bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
2 punktą, vienas iš principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldos institucijų
veiklos laisvė ir savarankiškumas, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir
įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus. Taigi savivaldybė pagal Konstituciją
ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Konstitucinis Teismas
yra konstatavęs, jog vietos savivaldos organizavimo ir veiklos pagrindiniai principai yra
įtvirtinti Konstitucijoje. Konstitucijoje vietos savivalda įtvirtinama kaip savaveiksmiškumo pagrindais veikianti vietinė viešojo administravimo sistema, kuri tiesiogiai nėra pavaldi valstybės valdžios institucijoms. Konstitucinių normų analizė leidžia išskirti šiuos
konstitucinius vietos savivaldos principus: atstovaujamosios demokratijos, vykdomųjų
institucijų atskaitingumo atstovybei, savivaldybės veiklos laisvės ir savarankiškumo pagal
įstatymo apibrėžtas ribas ir valstybės interesų derinimo (Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas). Skirstant valstybės teritoriją į administracinius vienetus siekiama
sukurti reikiamas prielaidas optimaliai organizuoti valdymą, geriau aptarnauti gyventojus
ir tenkinti jų administracinius poreikius (Konstitucinio teismo 1996 m. spalio 22 d. nutarimas). Europos vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio 1 dalyje vietos savivalda yra apibūdinta kaip vietinės valdžios institucijų teisė ir gebėjimas neperžengiant įstatymų nustatytų
ribų tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį. Pagal minėtos chartijos 4 straipsnio
2 dalį, vietinės valdžios institucijos, neperžengdamos įstatymų nustatytų ribų, turi visišką
laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar
priskirti kitiems valdymo organams; jos 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jei įgaliojimus
deleguoja centrinės ar regioninės valdžios organas, vietinės valdžios institucijos turi teisę
įgyvendinti juos savo nuožiūra, kaip galima labiau atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir visuomenės poreikius. Be to, Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs,
kad Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos
bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, yra vietos bendruomenių dalyvavimo valdant atitinkamas teritorijas garantija. Taigi laiko, kad Taryba neviršijo įstatymų nustatytos kompetencijos ribų. Taisyklės atitinka Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies, 2 punkto, 27 straipsnio 4 dalies, taip
pat ir 28 straipsnio 2 dalies nuostatas. Be kita ko, nurodė ir tai, kad pareiškėjas kategoriš90
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kai teigdamas, kad viešojo administravimo subjektams „draudžiama viskas išskyrus tai,
kas tiesiogiai leidžiama“ ignoruoja tiek Europos vietos savivaldos chartijos, tiek Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai įstatymų apibrėžtose ribose. Įstatymų leidėjas, kad būtų užtikrinta garantuojama
Konstitucijos ir įstatymų savivaldybių teisė įstatymų apibrėžtos kompetencijos ribose veikti laisvai ir savarankiškai, Vietos savivaldos įstatyme vienu atveju numato siauresnę, kitu
– platesnę viešojo administravimo diskreciją. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba aiškiai apibrėžta kaip savarankiška savivaldybės funkcija. Teisės aktai nedraudžia savivaldos institucijai priimti tokio pobūdžio dokumentų, o atsižvelgiant į vietos
savivaldos teisės turinį bei Vietos savivaldos įstatyme numatytus pagrindinius (savarankiškumo ir veiklos laisve ir kt.) principus (4 str.), savivaldybė, įgyvendindama įstatymus
ir kitus teisės aktus, turi teisę priimti lokalinius teisės aktus, užtikrinančius efektyvų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje. Būtent
Sprendimas ir juo patvirtintos Taisyklės užtikrina Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo nuostatų realų įgyvendinimą ir nekonkuruoja su šiame įstatyme įtvirtintu teisiniu reglamentavimu. Formalus principų išvardijimas ir jų turinio išaiškinimas nereiškia,
kad yra pagrindas, kuriuo remiantis Sprendimu patvirtintos Taisyklės turėtų būti panaikintos. Atsakovo nuomone, kad nėra draudžiama savivaldos institucijai, veikiančiai laisvai
ir savarankiškai pagal įstatymus, įgyvendinančiai jai priskirtą savarankišką funkciją, priimti taisykles ta apimtimi, kuria nustatyta kompensacija už visų nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbus.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą patenkino ir pripažino, kad
2011 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-374 1
punktu patvirtintos Privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklės ta apimtimi, kurioje ši tvarka yra
nustatyta ir taikoma ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo
objektų, o visų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų kompensavimui, prieštarauja
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies, o taip pat VAĮ 3
straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Teismas, remdamasis sistemine Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1- 4 dalių ir 28 straipsnio 2 dalies analize, konstatavo, kad savivaldybės
taryba gali nustatyti tik paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.
Teisėjų kolegijos nuomone, įstatymų leidėjas expressis verbis nustatęs, kad savivaldybės
taryba gali nustatyti kompensavimo tvarką ne bet kokių darbų, o tik paskelbto saugomu
kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų. Pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 26 punkte nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga yra priskirtina
prie savarankiškų savivaldybės funkcijų, o šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies įtvirtinta, kad,
įgyvendindamos savarankiškąsias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų
nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už
savarankiškųjų funkcijų atlikimą, akcentavo, kad atsakovas, įgyvendindamas jam teisės
aktais nustatytą kompetenciją, neturi neribotos teisės veikti savo nuožiūra. Veikdama ir
priimdama atitinkamus aktus Taryba privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų
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elgesio taisyklių. Teisėjų kolegija sutiko su pareiškėjo pozicija, kad Taisyklės patvirtintos ir
skirtos visų privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių valdytojams, o tai neatitinka
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatos.
Priėjo prie išvados, kad Taryba Sprendimo 1 punkte nenurodydama, kad ji tvirtina būtent „paskelbto saugomu“ privačios nuosavybės kultūros paveldo statinių išorės ir
jų aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, negali kompensuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos išlaidų ir tai nustatyti taisyklėse. Atkreipė
dėmesį, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje
reglamentuojamas visiškai kitoks finansavimas, o ne kompensavimas, todėl atsakovo atsiliepime išdėstyti argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegijos vertinimu kaip
nepagrįsti atmestini ir tie atsakovo argumentai, kad pareiškėjas formaliai aiškina teisės
normas. Tai, kad kompensuojamas finansavimas nepaskelbtiems saugomais kultūros paveldo objektais – nėra formalus dalykas.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 94–98) prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. 1-1986-95/2012 ir priimti naują sprendimą pareiškėjo pareiškimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo
atmesti kaip nepagrįstą.
Mano,kad teismo sprendimo motyvuojamoji dalis neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų – joje nėra pakankamų ir aiškių argumentų, dėl ko teismas padarė vienokią ar kitokią
išvadą, visiškai nevertino ir atmetė atsakovo nurodytus argumentus ir motyvus.
Teigia, kad spręsdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d.
sprendimo Nr. 1-374 „Dėl privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų
aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos
darbų kompensavimo taisyklių teisėtumo klausimą teismas nepagrįstai rėmėsi tik viena
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo norma (28 straipsnio 2 dalimi), o ne
savivaldybės veiklą bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės
aktų ir teisės principų visetu.
Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d.
sprendimo Nr. 1-374 „Dėl privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų
aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ preambulėje kaip
teisinis šio sprendimo pagrindas yra nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas, tačiau ne konkretus šio įstatymo straipsnis, todėl teisėtumo klausimą teismas
turėjo spręsti remdamasis ne viena Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
norma, o, kaip nurodė pats teismas, sistemine Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo normų analize.
Mano, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnis aiškiai numato, jog finansinę paramą (kompensaciją) turi teisę gauti ne tik saugomų, tačiau
visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojai. Nurodo Konstitucinio Teismo
2000 m. vasario 23 d., 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. sausio 24 d.,
2003 m. kovo 4 d. nutarimus. Teigia, jog įtvirtinus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
valdytojų teisę gauti finansinę paramą visų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvar92
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kybos darbams, šios nuostatos negali būti deklaratyvios, apelianto nuomone, neužtikrinant įstatyme įtvirtintos teisės realizavimo būdų, būtų pažeidžiamas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų teisėtų lūkesčių principas, tai prieštarautų teisinės valstybės,
teisingumo ir protingumo principams.
Pabrėžia, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2012 m. sausio 25 d. raštas Nr. A51-4826 „Dėl informacijos pateikimo“ patvirtina,
kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje nėra nekilnojamojo kultūros paveldo objektų,
Nekilnojamojo kultūros pavaldo apsaugos įstatyme numatyta tvarka savivaldybės paskelbtų saugomais. Vadinasi, ginčijamose Taisyklėse įtvirtinus nuostatą, kad ši tvarka yra nustatyta ir taikoma ne visų kultūros paveldo objektų, o tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų kompensavimui, Nekilnojamojo
kultūros pavaldo apsaugos įstatymo nuostata, kuria užtikrinama nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų valdytojų teisę gauti metodinę, techninę, finansinę ir (ar) kitokią paramą
kultūros paveldo objekto priežiūrai ir tvarkybai, taptų deklaratyvi, būtų pažeidžiami nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų teisėtų lūkesčių, teisinės valstybės, teisingumo principai.
Remdamasis Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalimi bei Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 2 punktu, Europos vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio
2 dalimi, 4 straipsnio 5 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, Vietos
savivaldos įstatyme numatytais pagrindiniais principais (savarankiškumo ir veiklos laisvės
ir kt. – Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis), teigia, kad savivaldybė, įgyvendindama
įstatymus ir kitus teisės aktus, turi teisę priimti lokalinius teisės aktus, užtikrinančius efektyvų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje.
Mano, kad Vietos savivaldos įstatymo nuostata, kuri savivaldybės kompetencijai priskiria nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymą ir apsaugą, laikytina bendrąja norma, kurią detalizuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Taigi akivaizdu, kad
teisinis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1-374
„Dėl privačios nuosavybės - kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų
išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ pagrindas yra ne tik Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas, bet ir Vietos savivaldos įstatymas, todėl nagrinėjamoje byloje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-374
patvirtintų Taisyklių teisėtumo klausimas turėtų būti sprendžiamas ir Vietos savivaldos
įstatymo kontekste. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje
byloje nevertino Taisyklių atitikties Vietos savivaldos įstatymui, ir nepateikė pagrįstų argumentų dėl privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos
darbų kompensavimo taisyklėse numatytos tvarkos, pagal kurią kompensuojamos ne tik
savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, o visų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų išlaidos, santykio su Vietos savivaldos įstatymu, mano, kad
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-1986-95/2012 yra neteisėtas ir nepagrįstas.
Mano, kad formalus Taisyklių neatitikimas vienai Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo nuostatai, negali Vietos savivaldos įstatymu savivaldybei priskirtos savarankiškos funkcijos vykdyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymą ir apsaugą, padaryti neįmanoma.
Remdamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14
punkte ir 17 punkte pateiktomis sąvokomis, teigia, kad jas vertinant lingvistiškai akivaiz93
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du, jog kultūros paveldo statinys nėra tapatus kultūros paveldo objektui, nes visų pirma
kultūros paveldo objekto statusas siejamas su šio objekto, kaip nekilnojamosios kultūros
vertybės, registracija. Iš to, kas nurodyta, darytina išvada, kad vertinant privačios nuosavybės - kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų kompensavimo
taisyklių atitiktį teisės aktams, negali būti vertinama šių taisyklių atitiktis Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatai.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į apeliacinį skundą
(b. l. 103–106) prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I-1986-95/2012.
Mano, jog atsakovas nurodydamas Konstitucinio Teismo nutarimus, kalbančius
apie asmenų teisėtų lūkesčių apsaugą teisinį tikrumą ir teisinį saugumą apie asmens pasitikėjimą valstybe ir teise, visiškai nemotyvuoja, kaip šie iš Konstitucijos išplaukiantys
principai pasireiškia konkrečioje nagrinėjamoje byloje tiriant norminio teisės akto atitiktį
įstatymams.
Pažymi, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme įtvirtintos teisės kultūros paveldo objektų valdytojams nusuponuoja jų tiesioginio įgyvendinimo. Šioje byloje
nagrinėjamu atveju, teisę gauti finansinę paramą (kompensaciją) valdytojai gali tik tuo
atveju, jei savivaldybės taryba savo sprendimu nusprendžia ją teikti.
Atsakydamas į apelianto argumentą, kad jis rėmėsi ne konkrečia Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostata, pabrėžia, kad nagrinėjamoje situacijoje
turi būti taikomos būtent minėto įstatymo 27 straipsnio 3 dalies bei 28 straipsnio 2 dalies
nuostatos
Mano, jog visiškai nepagrįstas atsakovo teiginys, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostata, kalbanti apie savivaldybei numatytą galimybę kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio,
bet jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus,
ir savivaldybės tarybos patvirtintos Taisyklės kalba apie skirtingus teisinius santykius, nurodant, kad įstatyme naudojama „kultūros paveldo objekto“ sąvoka, o Taisyklėse – „kultūros
paveldo statinio“ sąvoka. Pažymi, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2
straipsnio 14 dalis pateikia „kultūros paveldo objekto“ apibrėžimą, pagal kurį kultūros paveldo objektai yra pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios
kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse
esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems
priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad atsakovo minimi kultūros paveldo statiniai ir jiems priskirta teritorija, kartu yra
ir kultūros paveldo objektai.
Nurodo, jog atsakovas nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia, kad teismas privalėjo
nagrinėti ir minimo sprendimo atitiktį Vietos savivaldos įstatymui, nes Vyriausybės atstovas neprašė tirti ginčijamo akto teisėtumo Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, todėl
teismas ir neturėjo pagrindo tirti šio akto prieštaravimo minimo įstatymo nuostatoms.
Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad „neginčijame šių Viešojo administravimo įstatymo nuostatų tačiau pažymime, kad formalus Taisyklių neatitikimas vienai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatai, negali Vietos savivaldos
įstatymu savivaldybei priskirtos savarankiškos funkcijos vykdyti nekilnojamųjų kultūros
vertybių tvarkymą ir apsaugą, padaryti neįmanoma.“ Iš šių atsakovo teiginių, matyti, kad
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atsakovas pripažįsta, kad Taisyklės neatitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo nuostatos, todėl ginčo šiuo atveju neturėtų būti.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-374 „Dėl privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų „Privačios nuosavybės – kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos
tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių“ teisėtumo ta apimtimi, kurioje ši tvarka
yra nustatyta ir taikoma ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, o visų kultūros paveldo objektų, tvarkybos darbų kompensavimui.
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Sprendimo 1 punktu patvirtintos
Taisyklės, ta apimtimi, kurioje ši tvarka yra nustatyta ir taikoma ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, o visų kultūros paveldo objektų,
tvarkybos darbų kompensavimui, prieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 28 straipsnio 2 dalis, taip pat VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2
dalies nuostatoms.
Atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 143 straipsnio pagrindu.
Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoji dalis
neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų, be to, teismas rėmėsi tik viena Nekilnojamojo
kultūros paveldo įstatymo norma, o ne teisės aktų ir teisės principų visetu. Teisėjų kolegija,
patikrinusi nagrinėjamą bylą, konstatuoja, kad šis apelianto argumentas atmestinas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnis 1 dalis nustato, kad teismo priimtas sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad,
priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir
kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Sprendimo turinio reikalavimai nustatyti ABTĮ 87 straipsnyje.
Įstatymas nustato, kad sprendimo motyvuojamojoje dalyje privaloma nurodyti įrodymus,
kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors
įrodymus ir įstatymus, kuriais teismas vadovavosi, nuorodas į konkrečias normas, kurios
buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d. 2–4 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
aiškindamas ABTĮ normas (ABTĮ 13 str.1 d.) ne kartą yra konstatavęs, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną
proceso dalyvio argumentą, kad sprendimą nemotyvuotu galima laikyti tik tais atvejais, kai
neatsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus, kai sprendime iš viso
nėra motyvuojamosios dalies arba iš jos neaišku kokiais įrodymais ir teisės aktais remiantis prieita prie išvadų, pateiktų sprendimo rezoliucinėje dalyje (žr., pvz., 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-196/2008; 2009 m. liepos 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P756-151/2009; 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009 ir kt.). Todėl apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos
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teismo sprendime nėra pakankamų ir aiškių argumentų ar kad teismas visiškai nevertino
atsakovo nurodytų argumentų ir/ar motyvų, savaime negali būti pagrindas konstatuoti,
kad teismo sprendimas yra be motyvų. Pirmosios instancijos teismo sprendime yra visi
būtinieji motyvuojamosios dalies elementai (ABTĮ 87 str. 4 d.), teismas atskleidė bylos
esmę, motyvuotai išsprendė visus pareiškėjo reikalavimus, įvertino atsakovo pateiktus argumentus ir sprendimą pagrindė teismo posėdyje ištirtais įrodymais. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai nei nurodo apeliantas, rėmėsi ginčo
santykį reglamentuojančių teisės aktų ir principų visetu, pakankamai išsamiai išnagrinėjo
susijusį teisinį reglamentavimą, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir
Konstitucinio Teismo praktiką. Todėl nėra jokio pagrindo pirmosios instancijos teismo
sprendimą vertinti kaip nepagrįstą ir nemotyvuotą.
Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas (ABTĮ 143 str.).
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta,
kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybė gali kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu
kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Apelianto teigimu, šią teisės normą reikėtų
aiškinti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punkto, nustatančio valdytojo teisę gauti inter alia finansinę paramą kultūros paveldo objekto
priežiūrai ir tvarkybai, kontekste. Apelianto manymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu įtvirtinus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų teisę gauti finansinę paramą ir neužtikrinus šios teisės realizavimo būdų, tai prieštarautų teisinės
valstybės, teisingumo ir protingumo principams.
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad, pripažinus, jog Taryba neturėjo teisės nustatyti tvarkos
tokia apimtimi, kad ji taikoma ne tik savivaldybės teritorijoje paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, o visų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų kompensavimui,
kultūros paveldo objektų valdytojų teisė gauti finansinę paramą nėra savaime paneigiama.
Pabrėžtina, kad minėto straipsnio lingvistinė formuluotė <...> gauti metodinę, techninę,
finansinę ir (ar) kitokią paramą <...> suponuoja nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
valdytojų teisę gauti atitinkamos rūšies ar kelių rūšių paramą, tačiau nenumato šių teisių
tiesioginio įgyvendinimo. Pabrėžtina, kad saugomo kultūros objekto tvarkybos darbų išlaidų kompensavimas yra tik vienas iš galimų teisės gauti finansinę paramą įgyvendinimo
būdų.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalis nustato, kad
saugomo objekto priežiūros darbai atliekami valdytojų lėšomis, tvarkybos darbai – valdytojų lėšomis, jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis, skirtomis paveldotvarkai, tarptautinių fondų ir programų ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis.
Aiškinant šias teisės normas sistemiškai, pažymėtina, kad valdytojų teisė gauti finansinę
paramą saugomo objekto tvarkybos darbams, įgyvendinama tik esant galimybėms, be to,
tai gali būti padaryta valstybės, savivaldybės, tarptautinių fondų ir programų ar kitų šaltinių lėšomis, todėl, kaip minėta, savivaldybei nenustačius kompensavimo tvarkos, kuri
būtų taikoma ne tik jos teritorijoje saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams kompensuoti, valdytojų teisė gauti finansinę paramą nėra paneigiama.
Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
28 straipsnio 2 dalis expressis verbis nustato, kad savivaldybė gali kompensuoti iš savo
biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio
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paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Tokia įstatymo nuostatos
formuluotė nesudaro prielaidų abejoti, kad įstatymų leidėjo tikslas buvo suteikti teisę savivaldybėms, atsižvelgiant į galimybes, kompensuoti ne bet kurio jos teritorijoje esančio
saugomo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus, bet būtent nustatyta tvarka paskelbto
saugomu. Manytina, kad plečiamasis šios teisės normos aiškinimas prieštarautų jos turiniui ir įstatymų leidėjo ketinimams.
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punkte įtvirtinta viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų - kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės
įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų,
želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas
ir stebėsena. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad ši Vietos savivaldos įstatymo norma laikytina bendrąją norma, kurią detalizuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymas.
Pabrėžtina, kad vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti paisoma visų Vietos
savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, taip pat teisėtumo
principo, nustatančio, 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 (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.). Apelianto nurodytas
savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo
administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savivaldybės tarybos) nuo pareigos
laikytis visų kitų viešosios teisės principų, tarp jų teisėtumo principo (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-1917/2012 ir kt.).
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo pažymėta, kad savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų
apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai, tačiau Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies norma, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje
pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas
yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos. Pabrėžtina, kad ir
tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais.
Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2002 m. gruodžio 24 d.
nutarimus).
Minėta, kad savivaldybės taryba turi viešojo administravimo teises ir pareigas (Vietos
savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. 1 p.). Viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita
ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o
veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus (VAĮ 3 str.1 p.). Pagal viešojoje teisėje galiojantį teisėtumo principą, viešojo administravimo subjektai privalo veikti
tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas yra
pagrindas priimtą aktą pripažinti neteisėtu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas,
aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese,
yra pabrėžęs, kad „konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali
leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...>“ (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
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2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios 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
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje situacijoje savivaldybės teisė kompensuoti
iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje
esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus, yra expressis verbis
įtvirtinta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje, kuri
tiksliai apibrėžia savivaldybės įgaliojimus. Konstatuotina, kad Savivaldybės taryba, nenurodydama, kad ji tvirtina paskelbtų saugomais privačios nuosavybės kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, viršijo teisės
aktų jai suteiktą kompetenciją ir Sprendimas ir Taisyklės prieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 daliai, VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui
ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Apeliantas taip pat teigia, kad sąvoka „kultūros paveldo objektas“, vartojama įstatymo
28 straipsnio 2 dalyje, ir „kultūros paveldo statinys“, vartojama Sprendime ir Taisyklėse.
Įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžta, kad Kultūros paveldo objektai – pavieniai ar į
kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti
nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija
yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. Iš lingvistinės šios teisės normos formuluotės akivaizdu, jog kultūros paveldo objekto sąvoka apima ir kultūros paveldo statinius,
o priešingas apelianto pateikiamas aiškinimas yra nepagrįstas.
Remdamasi šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos
teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo
aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus. 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:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu
Nr. T2-402 patvirtintos Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos atitikties
įstatymams
Administracinė byla Nr. A858-2825/2012
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00039-2012-2
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gruodžio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano
Klišausko,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams Vilmai Marcinkevičienei
ir Gintarui Neniškiui,
trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos atstovui A. T.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo pagal pareiškėjo Lietuvos
Respublikos Seimo nario N. P. prašymą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai
(tretieji suinteresuoti asmenys – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos
apskrities verslininkų asociacija) dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys N. P. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi
prašymu (I t., b. l. 21-25, 157-161) į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-402 patvirtinta Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio
(miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodika (toliau – ir Metodika) atitinka įstatymus.
Pareiškėjas paaiškino, jog maršrutinių taksi vežėjus vienijančios Klaipėdos apskrities
verslininkų asociacijos teigimu, rengiant ir tvirtinant Metodiką nebuvo atsižvelgta į asociacijos išsakytas pastabas, Metodika diskriminuoja maršrutinių taksi vežėjus ir neatitinka
lygiateisiškumo principo, nėra tarifo įvertinimo ir nustatymo ekonominio pagrindimo.
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Metodikos 4 punkte įtvirtintos nuostatos, numatančios prievolę pateikti finansinius duomenis apie įmonės veiklą, reikalauja sudėtingesnės, nei tai numato Lietuvos
Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (toliau – ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas), buhalterinės apskaitos vedimo, nustatomos materialinių sąnaudų
normos, tačiau tokie reikalavimai nekeliami kitiems vežėjams, kurie yra dotuojami iš biudžeto mokant kompensacijas. Kitiems vežėjams taikomoje tarifų nustatymo metodikoje
yra numatyta, kad teikiant siūlymus didinti (arba mažinti) tarifus privaloma pateikti konkrečių tarifų dydžių projektus ir šių dydžių pagrindimą. Sprendimo projektą dėl tarifų dydžio nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija)
teikia svarstyti Tarybai, suderinusi su vežėjais. Maršrutinių taksi vežimo tarifo nustatymui
tokia nuostata nėra numatyta ir tarifai pagal Metodiką nustatomi nederinant jų su maršrutinių taksi vežėjais. Teigė, jog Metodikos IV skyriuje numatyta tarifų vertinimo tvarka
nedetalizuota ir neapibrėžta, nesukurti teikiamų duomenų vertinimo tvarkos principai,
todėl neaišku, kaip bus vertinami ir nustatomi tarifai skirtingai dirbantiems atskirų maršrutų vežėjams. Šiais išdėstytais argumentais teismo prašoma:
2) pripažinti, kad Metodikos 4.1 punktas ta apimtimi, kuria reikalaujama pateikti
einamųjų metų 9 mėnesių balansą ar ataskaitą, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 10 punktui, 16
straipsnio 2 dalies 37 punktui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 362 straipsnio l daliai, laikyti jį panaikintu ir nustatyti, kad jis negali būti
taikomas nuo jo priėmimo dienos;
3) pripažinti, kad Metodikos priedas ta apimtimi, kuria nustatomos sąnaudų normos, prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos
įstatymas) 4 straipsniui,Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo (toliau
– ir Transporto veiklos pagrindų įstatymas) 3 straipsnio 4 punktui, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 6 punktams, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui, Lietuvos Respublikos
kelių transporto kodekso (toliau – ir Kelių transporto kodeksas) 16 straipsnio 2 daliai,
laikyti jį panaikintu ir nustatyti, kad jis negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos;
4) pripažinti, kad Metodikos 9 punktas prieštarauja Kelių transporto kodekso 16
straipsnio 2 daliai, laikyti jį panaikintu ir nustatyti, kad negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos;
5) pripažinti, kad Metodikos 11 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 2 ir 6 punktams, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui, laikyti jį panaikintu ir nustatyti, kad negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos;
6) pripažinti, kad Metodikos 15 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo (toliau – ir Įstatymų ir kitų
teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas) 10 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 9 punktui, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Transporto veiklos
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, VAĮ 7 straipsnio l daliai, laikyti jį panaikintu ir
nustatyti, kad negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos;
7) pripažinti, kad Metodikos 16 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso (toliau – ir CK) 2.50 straipsnio 1 daliai, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio
2 daliai, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio l daliai, laikyti jį panaikintu ir
nustatyti, kad jis negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos;
8) pripažinti, kad Metodikos 18 punktas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4
straipsniui,Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Transporto veiklos pagrindų
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įstatymo 9 straipsnio l daliai, laikyti jį panaikintu ir nustatyti, kad jis negali būti taikomas
nuo jo priėmimo dienos.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo prašymą
(II t., b. l. 1–3) prašė prašymo netenkinti.
Atsakovas nurodė, jog rengiant Metodiką į komisijos posėdžius buvo kviečiami
Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos atstovai, išklausoma jų nuomonė. Teigė, kad
Metodika parengta siekiant tarifų dydžių peržiūrėjimo ir įvertinimo skaidrumo, ja nėra
nustatomos kainos ar tarifai, taip pat Metodikoje nėra reglamentuojama ūkio subjektų
veiklos priežiūra. Metodikos priedas – duomenų, reikalingų tarifui įvertinti ir peržiūrėti,
suvestinė, ja nėra nustatomos sąnaudų normos, o nustatomi esami normatyvai. Nurodė,
kad Metodikos priede (suvestinėje) turi būti pateikiami duomenys būtent apie faktines
vežėjo sąnaudas. Pažymėjo, jog Metodikoje nėra ribojamas įmonių veiklos pelningumas.
Metodikos 15 punkte nustatytas reikalavimas teikiant siūlymus didinti (mažinti) maršrutinių taksi maršrutų tarifus, juos pagrįsti ekonominiu pagrįstumu, o Metodikos tikslas ir
yra surinkti duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius būtinumą keisti tarifus.
Dėl Metodikos 16 punkto prieštaravimo aukštesnės galios aktams nurodė, kad, tik
įvertinus visų vežėjų faktines sąnaudas, galima tiksliai apskaičiuoti ir nustatyti tarifą, o nepateikus vežėjams duomenų, pasirenkamas kitas tarifo nustatymo būdas, kuris numatytas
Metodikoje. Teigė, jog negalima tokia situacija, kai tame pačiame maršrute skirtingiems
vežėjams nustatomi skirtingi tarifai.
Nurodė, kad Metodikos 18 punkto nuostatos yra numatytos siekiant tarifų stabilumo, nes 2 procentų sąnaudų viršijimas nelaikytinas tokiu reikšmingu, dėl kurio reikėtų
keisti tarifą. Atsakovo teigimu, Metodikos nuostatos atitinka įstatymų nuostatas ir joms
neprieštarauja.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija atsiliepime į pareiškėjo prašymą (I t., b. l. 176–177) nurodė, kad su pareiškėjo prašyme išdėstytais
motyvais bei reikalavimais sutinka ir juos palaiko. Atsiliepimą grindė analogiškais argumentais, kuriuos yra išdėstęs pareiškėjas savo prašyme.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu
(II t., b. l. 124–138) pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario N. P. prašymą tenkino iš
dalies. Teismas nutarė:
9) Metodikos priedą ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos
(jų norminiai dydžiai), pripažinti prieštaraujančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
nuostatoms ir laikyti jį panaikintu.
10) Metodikos 9 punktą pripažinti prieštaraujančiu Kelių transporto kodekso 16
straipsnio 2 dalies nuostatoms ir laikyti jį panaikintu.
11) Metodikos 16 punktą pripažinti prieštaraujančiu Kelių transporto kodekso 16
straipsnio 2 dalies nuostatoms, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio l dalies
nuostatoms ir laikyti jį panaikintu.
12) Metodikos priedą ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai), 9 punktą, 16 punktą laikyti panaikintais ir netaikomais nuo
tos dienos, kai įsiteisės administracinio teismo sprendimas ir jis bus paskelbtas įstatymo
nustatyta tvarka.
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13) Kitoje dalyje skundžiamas Metodikos nuostatas pripažinti teisėtomis ir pareiškėjo prašymą dėl jų panaikinimo atmesti.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Metodika pagal savo požymius atitinka
savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio pobūdžio teisės akto sampratą ir požymius. Pažymėjo, jog Metodikos tikslas nustatyti keleivių vežimo patvirtintais
reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimą ir įvertinimą. Aiškinamojo rašto turinyje, kuris teikiamas su sprendimo
projektu, teigiama, jog Tarybai patvirtinus įvardijamą Metodiką, bus pagrindas peržiūrėti
šiuo metu patvirtintas keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo
maršrutinių taksi maršrutų tarifų dydžius. Metodikos tikslas yra keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais kainodaros principų nustatymas, siekiant objektyviai nustatyti vežėjų patiriamas sąnaudas ir šių sąnaudų
įtaką teikiamai viešajai paslaugai, vartotojui, vežėjų gaunamas pajamas. Pareiškėjas prašė
ištirti Metodikos atitiktį pareiškime nurodytiems įstatymams ir teismas atskirai vertino
Metodikos nuostatų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.
Dėl Metodikos 4.1 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punktui,
16 straipsnio 2 dalies 37 punktui, VAĮ 362 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria numatytas
reikalavimas pagal įmonės statusą pateikti einamųjų metų 9 mėnesių balansą ar ataskaitą
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Metodikos 4 punkte įtvirtinta nuostata, numatanti, kad vežėjams, turintiems sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(toliau – ir Administracija) vežti keleivius maršrutiniais taksi įtraukiant įmones, aptarnaujančias Administracijos nustatytus maršrutus pagal bendradarbiavimo sutartis, kasmet, iki
einamųjų metų lapkričio 1 d., o Administracijai pareikalavus ir anksčiau, dėl maršrutinių
taksi maršruto tarifų dydžio peržiūrėjimo ir įvertinimo privaloma Administracijai pateikti
duomenis bei dokumentus: 4.1 pagal įmonės statusą einamųjų metų 9 mėnesių balansą ar
ataskaitą. Jeigu įmonė vykdo kelias veiklas, pateikti vežėjo įmonės vadovo arba jo įgalioto
asmens pasirašytą išrašą iš balanso ar pažymą, kur nurodo iš keleivių vežimo veiklos gautas pajamas. Pareiškėjas nurodė, kad Metodikos 4.1 punktu iš esmės siekiama gauti duomenis apie vežėjo einamųjų metų pajamas, tačiau yra reikalaujama įmonės balanso arba
ataskaitos, o Metodikoje nėra nuostatų apie tai, kaip vertinant ir nustatant tarifą bus naudojami balanso ar ataskaitos duomenys, išskyrus duomenis apie gautas pajamas. Balanse
yra duomenys ne tik apie pajamas, bet ir apie įmonės turtą, skolinius įsipareigojimus ir kt.
Todėl teigė, kad Metodikos 4.1 punktas neatitinka veiklos skaidrumo principo, nes nėra
aišku, kam savivaldybei yra reikalingi privačių juridinių asmenų balansų duomenys, išskyrus duomenis apie pajamas. Kitų duomenų, nesusijusių su tarifo įvertinimu ir nustatymu,
reikalavimas, manytina, viršija savivaldybės tarybos kompetencijos ribas.
Pirmosios instancijos teismas vertino, jog Taryba, siekdama gauti kuo objektyvesnę
informaciją apie vežėjų patirtas sąnaudas ir gautas pajamas keleivių vežimo srityje, pagrįstai numatė reikalavimą teikti balansą ar ataskaitą, nes šie duomenys yra objektyviausi.
Finansinės atskaitomybės dokumentų pagrindu yra vedama įmonės ar asmens vykdančio
individualią veiklą finansinė atskaitomybė, pagal šiuos duomenis yra teikiama informacija
valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms, todėl tai yra garantija, kad pateikti duomenys yra objektyvūs ir jų kvestionavimas nėra reikalingas, kas taip pat užtikrina
efektyvios kainodaros nustatymą. Nurodė, jog Metodikos nuostatomis siekiama tik tos
veiklos duomenų, kuri tiesiogiai susijusi su vežėjo veikla ir kiti duomenys nėra būtini.
Remdamasis tuo pirmosios instancijos teismas pareiškėjo argumentus dėl Metodikos 4.1
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punkto prieštaravimo nurodytiems teisės aktams atmetė kaip nepagrįstus.
Teismas nurodė, jog vertinant pareiškėjo argumentus dėl Metodikos 4.1 punkto
nuostatų prieštaravimo ūkio subjektų veiklos priežiūros principų aspektu, pažymėtina,
kad atsakovas Metodiką patvirtino veikdamas ne ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje
kaip priežiūrą vykdantis subjektas, o kaip Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte numatytą išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją vykdantis subjektas.
Pabrėžė, jog atsakovas, tvirtindamas Metodikos nuostatas nevykdė ir nevykdo įvardijamų
ūkio subjektų priežiūros funkcijų, todėl pareikėjo argumentai dėl Metodikos 4.1 punkto
nuostatų prieštaravimo VAĮ 362 straipsnio 1 daliai yra nepagrįsti.
Dėl Metodikos priedo ta apimtimi, kuria nustatomos minimalios sąnaudų normos, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 6 punktams, 16 straipsnio 2 dalies
37 punktui, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai
Teismas nurodė, jog Metodikos 9 punkte įtvirtinta nuostata, numatanti, kad vertinant vežėjų tiesioginių sąnaudų pagrįstumą vadovaujamasi suvestine pagal Metodikos
priedą. Metodikos priede numatytos tiesioginės sąnaudų normos (tepalų, padangų, atsarginių dalių ir remonto sąnaudos). Pagal Metodikos 7 punktą būtinosios sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines ir nustatomos pagal vežėjų pateiktus faktinius duomenis
(sulyginus su normatyviniais ir ne mažesnius už juos). Taigi pagal šią nuostatą preziumuojama, kad vežėjas negali patirti mažesnių nei Metodikos priede nurodytų tiesioginių
sąnaudų (išsamūs normatyviniai duomenys priede), tačiau didesnės sąnaudos gali būti
vertinamos ir lemti tarifų dydžių nustatymą. Pareiškėjo teigimu, sąnaudų normos nėra
nustatytos kitiems keleivių vežimo rinkoje konkuruojantiems vežėjams (ne maršrutinių
taksi vežėjams), todėl toks ekonominio pagrindimo neturintis sąnaudų normų nustatymas
yra diskriminacinio pobūdžio ir neigiamai veikia konkurenciją.
Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendė, jog Metodikos rengimo medžiagoje yra
pateikti atskirų vežėjų duomenys apie patiriamas tiesiogines sąnaudas, tačiau jokia objektyvi patiriamų sąnaudų lyginamoji analizė nebuvo atlikta ir objektyvūs duomenys, kuriais
grindžiami konkretūs normatyvai, nepateikiami. Vieno vežėjo tiesioginės sąnaudos gali
būti mažesnės nei nustatytas normatyvas, o kito didesnės nei normatyvas. Taigi vežėjų
veikiančių toje pačioje rinkoje, kaip atskirų verslo subjektų, tiesioginės materialinės sąnaudos gali ženkliai skirtis dėl objektyvių priežasčių. Tačiau pagal Metodikos 7 punktą,
apskaičiuojant visiems rinkos dalyviams kainą už keleivių vežimą, mažesnės nei normatyvu nustatytos sąnaudos nebus pripažįstamos (lyginamos su normatyviniais ir ne mažesnės
už juos), o didesnės sąnaudos gali būti pripažįstamos kaip patirtos tiesioginės sąnaudos.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog vertinant tarifų dydžius yra prielaida juos nustatyti ne pagal objektyvius kriterijus, nes atitinkamai vertinant tik normatyvines ir didesnes nei normatyvines tiesiogines sąnaudas šie duomenys gali nulemti neobjektyvaus tarifų
dydžio įvertinimą, sukurti prielaidas iškreiptos kainodaros formavimui. Todėl nustačius
normatyvinius dydžius, nevertinant rinkoje dalyvaujančių subjektų individualių poreikių,
atsakovas reguliuodamas ūkinę veiklą nustatė tokį teisinį reguliavimą, kuriuo ūkio subjektams sudarė nepalankias, nevienodas ūkininkavimo sąlygas, varžant jų iniciatyvą, nesudarant galimybės jai reikštis.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog tiesioginių sąnaudų normatyvai yra nustatyti tik vežėjams, vykdantiems keleivių vežimą vietiniais maršrutais maršrutiniais taksi.
Manė, jog šie vežėjai yra diskriminuojami ne tik tarp jų pačių kaip verslo subjektų dėl nu103
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statytų norminių sąnaudų dydžių, bet sudaromos prielaidos ir skirtingam kainų reguliavimui toje pačioje rinkoje veikiantiems maršrutinių taksi vežėjams ir maršrutinių autobusų vežėjams, o tai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Teismas
konstatavo, jog Metodikos priedas ta apimtimi, kuria nustatomos tiesioginės materialinės
sąnaudos (jų norminiai dydžiai), prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui ir laikė
jį panaikintu.
Dėl Metodikos 9 punkto atitikties Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Metodikos 9 punkte įtvirtinta nuostata,
numatanti, kad vertinant vežėjų tiesioginių sąnaudų pagrįstumą vadovaujamasi suvestine
pagal Metodikos priedą. Metodikos priede numatytos tiesioginės sąnaudų normos (tepalų
sąnaudos; padangų sąnaudos, atsarginių dalių ir remonto sąnaudos). Pagal Metodikos 7
punktą būtinosios sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines ir nustatomos pagal
vežėjų pateiktus faktinius duomenis (sulyginus su normatyviniais ir ne mažesnius už juos).
Taigi pagal šią nuostatą preziumuojama, kad vežėjas negali patirti mažesnių nei Metodikos
priede nurodytų tiesioginių sąnaudų (išsamūs normatyviniai duomenys priede), tačiau didesnės sąnaudos gali būti vertinamos ir lemti tarifų dydžių įvertinimą. Pareiškėjo manymu, tokia sąnaudų skaičiavimo tvarka, kai atliekant tarifo įvertinimą nebus atsižvelgiama į
vežėjo faktines sąnaudas, neatitinka ekonominio pagrįstumo, proporcingumo principo ir
prieštarauja Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai.
Teismas pažymėjo, jog Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis numato, kad
tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų,
gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus
įsipareigojimus. Taigi vežimo sąnaudų nustatymas yra neatsiejama kainodaros dalis nustatant tarifų dydžius ir ji imperatyviai vertinama peržiūrint tarifus. Nustačius norminius
dydžius ir nevertinant faktinių sąnaudų, kurios gali būti mažesnės nei norminės, atsakovas iš esmės nesilaikė Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies reikalavimo tarifų
dydžius nustatyti atsižvelgiant į vežimo sąnaudas. Teismas nurodė, jog jam konstatavus,
kad Metodikos priedas ta apimtimi, kuria nustatomos tiesioginės materialinės sąnaudos
(jų norminiai dydžiai), prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, o 9 punktu yra
numatytas būtent Metodikos priedo taikymas, Metodikos 9 punktas taip pat pripažįstamas
prieštaraujančiu Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai ir laikytinas panaikintu.
Dėl Metodikos 11 punkto atitikties Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punktui,
6 punktui, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktui
Pažymėjo, jog Metodikos 11 punkte įtvirtinta nuostata, numatanti, kad vertinant
maršrutinių taksi veiklos sąnaudas skaičiuojamas ne didesnis kaip 5 procentų pelningumas. Pareiškėjo teigimu, šiame punkte nustatyta, kad vertinant maršrutinių taksi veiklos
sąnaudas skaičiuojamas ne didesnis kaip 5 procentų pelningumas. Metodikoje nėra pagrįsta, kodėl vertinant veiklos sąnaudas yra ribojamas maršrutinių taksi įmonių veiklos
pelningumas, be to, Tarybai nėra suteikta kompetencija riboti maršrutinių taksi įmonių
pelningumą.
Teismas pabrėžė, jog pareiškėjo šiuo aspektu iškelta Metodikos 11 punkto nuostatų
atitikties įstatymams abejonė grindžiama bendro pobūdžio teiginiais, kad Tarybai nėra suteikta teisė riboti maršrutinių taksi įmonių pelningumą. Šiuo atveju Metodikos 11 punktu
kalbama ne apskritai apie įmonių veiklos pelningumą, o apie maršrutinių taksi veiklos
sąnaudų skaičiavimui taikomą pelningumą. Taigi vertinant vežėjo patirtas veiklos sąnaudas (tiek tiesiogines, tiek netiesiogines) negali būti skaičiuojamas didesnis nei 5 procentų
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pelningumas. Tai tik viena iš kainodaros ir vežėjo gaunamų pajamų skaičiavimo dedamųjų
dalių, todėl nepagrįstai keliama abejonė dėl šios nuostatos atitikties įstatymams. Teismas
Metodikos 11 punktą pripažino teisėtu ir prašymą dėl šio Metodikos punkto panaikinimo
atmetė kaip nepagrįstą.
Dėl Metodikos 15 punkto atitikties Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punktui,
Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4
punktui, VAĮ 7 straipsnio l daliai
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Metodikos 15 punkte įtvirtinta nuostata,
numatanti, kad teikiant siūlymus didinti (arba mažinti) miesto maršrutinių taksi maršrutų
tarifus yra vadovaujamasi pateiktų duomenų ekonominiu pagrįstumu. Pareiškėjo vertinimu, teikiant siūlymus didinti arba mažinti miesto maršrutinių taksi maršrutų tarifus yra
vadovaujamasi pateiktų duomenų ekonominiu pagrįstumu, tačiau šiame punkte nėra apibrėžta, kokių duomenų ekonominiu pagrįstumu yra vadovaujamasi, nėra aišku, kaip konkrečių duomenų ekonominis pagrįstumas yra įvertinamas, nepateikti vertinimo kriterijai.
Skirtingai nei toje pačioje rinkoje dalyvaujantiems kitiems ne maršrutinio taksi vežėjams
patvirtintose metodikose, Metodikos 15 punkte nėra nuostatos, kad sprendimo projektą
dėl tarifų dydžio nustatymo Administracija teikia svarstyti Tarybai suderinusi su vežėjais.
Pažymėjo, jog Metodikos 15 punktu yra apribota maršrutinių taksi vežėjų galimybė dalyvauti tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus ir tuo pačiu šie vežėjai yra diskriminuojami
toje pačioje rinkoje dalyvaujančių ne maršrutinio taksi vežėjų atžvilgiu, kadangi nustatomi
tarifai su šiais vežėjais derinami, o su maršrutinių taksi vežėjais – ne.
Teismas nurodė, jog pareiškėjo iškelta abejonė grindžiama jo subjektyviu vertinimu
ir nepagrindžiama teisiniais argumentais. Be to, prieštaravimas šiems aktams grindžiamas
ne dėl Metodikos rengimo ir priėmimo metu tariamai atsakovo ignoruotos pareigos konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis
(asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o dėl to, kad
Metodikos 15 punkte nenumatyta pareiga ateityje keičiant tarifus, jų pakeitimus derinti su
vežėjais. Teismas konstatavo, kad rengiant teisės aktų pakeitimus, taip pat ir nustatant tam
tikrus viešosios paslaugos įkainius, viešojo administravimo subjektui pareiga informuoti
suinteresuotą visuomenę kyla iš įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų imperatyvių reikalavimų. Taigi šios nuostatos yra įtvirtintos jau paminėtuose teisės aktuose, jos
yra imperatyvios ir nėra prievolės jų nuostatų bei teisinio reguliavimo perkelti į savivaldos institucijų priimtus aktus. Pažymėjo, jog Metodikos 15 punkto pagrindu nusprendus
svarstyti tarifų dydžių projektą, atsakovas turės atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su
suinteresuotos visuomenės informavimu, taip pat ir su vežėjais. Teismas konstatavo, jog
Metodikos 15 punktas yra teisėtas, o pareiškėjo prašymas dalyje dėl šio Metodikos punkto
panaikinimo yra atmestinas.
Dėl Metodikos 16 punkto atitikties CK 2.50 straipsnio 1 daliai, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 daliai
Metodikos 16 punkte numatyta, kad jeigu ne visi vežėjai, turintys sutartis su
Administracija, pateikia duomenis, kurių reikalaujama II skyriuje, iki nustatytos dokumentų pateikimo datos, tarifai yra nustatomi išlaikant esamą proporciją su keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų elektroninių
vienkartinių bilietų dydžių kitimu ir apvalinant iki dešimtųjų. Pareiškėjas nurodė, kad iš
šio punkto turinio yra matyti, kad jeigu bent viena maršrutinių taksi įmonė laiku nepa105
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teiktų reikalaujamų dokumentų, tai tarifas būtų nustatomas pagal Metodikos 16 punktą
visiškai be jokio ekonominio pagrįstumo, o tai prieštarauja nurodytiems įstatymams.
Teismas, įvertinęs teisinį reguliavimą, sprendė, jog Metodikos esminis tikslas yra nustatyti šioje rinkoje veikiančių vežėjų patirtas sąnaudas, gautas pajamas ir kt. (1 p.), tačiau
Metodikos 16 punktu atsakovas kaip sankciją vežėjams įtvirtina nuostatą, leidžiančią tarifus nustatyti be jokių objektyvių įstatyme, taip pat pačioje Metodikoje apibrėžtų kriterijų,
bet išlaikant esamą proporciją su keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų elektroninių vienkartinių bilietų dydžių kitimu ir apvalinant iki dešimtųjų. Todėl Metodikos 16 punkto nuostata prieštarauja ne tik paminėtiems
įstatymams bet ir pačios Metodikos tikslams, numatytiems 1 punkte. Nurodė, jog atskiro
vežėjo duomenų nepateikimas negali būti teisinė prielaida nepaisyti reikalavimo įvertinti vežėjų patirtas keleivių vežimo sąnaudas ir gautas pajamas. Pažymėjo, kad Metodikos
4 punkte nurodyta, kad ji taikoma vežėjams, turintiems sutartis su Administracija. Taigi
vežėjus su viešosios paslaugos pirkėju sieja sutartinės prievolės, todėl pareiga teikti duomenis, numatytus Metodikoje, bei atsakomybę už jų nepateikimą, atsakovas turi galimybę
numatyti su kiekvienu vežėju sudarytoje sutartyje.
Remdamasis tuo teismas konstatavo, jog Metodikos 16 punktas prieštarauja Kelių
transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio l daliai ir laikė jį panaikintu.
Nurodė, jog konstatavus, kad Metodikos 16 punktas prieštarauja Kelių transporto
kodekso 16 straipsnio 2 daliai, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio l daliai,
teismas nebetiria Metodikos 16 punkto atitikties CK 2.50 straipsnio 1 daliai.
Dėl Metodikos 18 punkto atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1
daliai
Metodikos 18 punkte numatyta, kad tarifo dydis nekeičiamas, jeigu vežėjo iš keleivių
vežimo miesto maršrutinių taksi veiklos planuojamos pajamos ir sąnaudos subalansuotos
arba planuojamos sąnaudos viršija planuojamas pajamas ne daugiau kaip 2 procentais.
Optimizuojant nustatytus maršrutų tvarkaraščius kartu su vežėju įvertinami keleivių srautai pagal kiekvieną maršrutą. Pareiškėjo teigimu, pagal šią Metodikos nuostatą tarifas nekeičiamas net ir tuo atveju jei planuojama veikla pagal esamą tarifą būtų visiškai nepelninga, todėl šis punktas varžo ūkinės veiklos laisvę, neužtikrinama sąžininga konkurencija.
Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo abejonė grindžiama bendro pobūdžio teiginiais,
kad nepagrįstai ribojama tarifo keitimo galimybė, tuo varžoma ūkinės veiklos laisvė.
Nurodė, jog šią Metodikos nuostatą reikėtų vertinti sistemiškai, o ne vien akcentuojant
sąnaudų dydžio ribą. Šiame punkte būtent ir numatyta, kad, jei planuojamos sąnaudos
viršija planuojamas pajamas ne daugiau kaip 2 procentais, tarifo dydis nekeičiamas, tačiau yra numatyta sąlyga suteikianti galimybę vežėjui ir viešosios paslaugos pirkėjui tartis
dėl maršrutų tvarkaraščio optimizavimo, įvertinant keleivių srautus ir suteikiant galimybę
teikti paslaugą vežėjui palankesnėmis sąlygomis (atitinkamai keičiant maršruto trukmę,
periodiškumą ir kt.). Taigi šia Metodikos nuostata sudaromos prielaidos nedidinant viešosios paslaugos kainos užtikrinti, kad ši viešoji paslauga būtų prieinama kuo platesniam
asmenų ratui. Teismas konstatavo, jog Metodikos 18 punktas pripažįstamas teisėtu ir prašymas dėl šio Metodikos punkto panaikinimo atmestinas.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjas ginčijamas Metodikos nuostatas prašė pripažinti prieštaraujančiomis įstatymui, laikyti jas panaikintomis bei nustatyti,
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kad jos negali būti taikomos nuo jų priėmimo dienos. Teismas pažymėjo, jog jis nagrinėja
abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, ginčijamas norminis
aktas iki šiol iš esmės nebuvo taikomas ir teismui nėra teisinių prielaidų konstatuoti neigiamų pasekmių tikimybę nuo jo priėmimo dienos, todėl šiuo teismo sprendimu pripažintos prieštaraujančiomis įstatymui Metodikos punktų nuostatos laikytinos panaikintomis ir
negali būti taikomos nuo tos dienos, kai oficialiai bus paskelbtas įsiteisėjęs administracinio
teismo sprendimas.
III.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (II t., b. l. 141–
145) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kuria teismas tenkino pareiškėjo prašymą, t. y. prašymą dėl Metodikos priedo
ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai),
Metodikos 9 punkto bei 16 punkto pripažinimo prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies nuostatoms,
Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio l dalies nuostatoms, panaikinti ir priimti naują sprendimą – šias Metodikos nuostatas pripažinti teisėtomis ir pareiškėjo prašymą
dėl jų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliaciniame skunde nurodomi argumentai, pateikti atsiliepime į prašymą.
Papildomai pažymima, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo dalis dėl Metodikos priedo ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos
(jų norminiai dydžiai), Metodikos 9 punkto bei 16 punkto pripažinimo prieštaraujančiais
aukštesnės galios teisės aktams ir jų panaikinimo yra nepagrįsta ir neteisėta.
Atsakovas dėl Metodikos priedo ir Metodikos 9 punkto nurodo, jog Metodikos priede nustatyti esami minimalūs normatyvai. Visų transporto priemonių techninės charakteristikos yra skelbiamos šių transporto priemonių gamintojų ir viešai prieinamos. Tiek
teismo posėdžio metu, tiek ir raštu pateiktuose procesiniuos dokumentuose nurodyta, kad
šie dydžiai nustatyti atsižvelgiant į faktinę situaciją, t. y. įvertinus populiariausių Klaipėdos
mieste transporto priemonių, kuriomis teikiamos vietinio susisiekimo (miesto) maršrutinių taksi vežimo paslaugos, technines charakteristikas, įvertinus transporto priemonių
pagaminimo metus bei išskaičiavus vidurkį. Mano, kad teismas skundžiamu sprendimu
nepagrįstai konstatavo, jog nebuvo atlikta objektyvi patiriamų sąnaudų lyginamoji analizė
ir nepateikti objektyvūs duomenys, kuriais grindžiami konkretūs normatyvai. Pažymi, jog
šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad nebuvo įvertinti rinkoje dalyvaujančių subjektų individualūs poreikiai, nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuriuo ūkio subjektams
sudarytos nepalankios, nevienodos ūkininkavimo sąlygos, varžančios jų iniciatyvą, nesudarančios galimybės jai reikštis. Priešingai, įvertinus faktinę situaciją ir aplinkybes, buvo
nustatyti minimalūs normatyvai, kurių neįmanoma nepatirti.
Pabrėžia, jog keleivinio transporto viešojo administravimo, vežėjų veiklą, visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus (viešųjų paslaugų teikimą), konkurenciją šioje srityje ir
kitus su transporto veikla susijusius santykius reglamentuoja 2007 m. spalio 23 d. Europos
parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 Dėl keleivinio geležinkelių ir kelių
transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir
(EEB) Nr. 1107/70 (toliau – ir Reglamentas). Sprendžiant, ar Metodikos priedas ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų minimalūs norminiai dydžiai),
107

I. Administracinių teismų praktika

neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms, būtina sistemiškai aiškinti tiek nacionalinę, tiek Europos Sąjungos teisę.
Atsakovo vertinimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad skirtingų vežėjų skirtingas
atėjimas į rinką (konkurso būdu ir ne konkurso būdu – tiesiogiai sudarant viešųjų paslaugų
sutartis), šios bylos kontekste teisinės reikšmės neturi. Pabrėžia, jog vietinio susisiekimo
autobusų vežėjams teisė teikti viešąsias paslaugas suteikta konkurso būdu. Dalyvaudami
konkurse ir konkuruodami šie vežėjai privalėjo siūlydami kainą (1 km) įvertinti visas būtinąsias minimalias sąnaudas. Tuo tarpu maršrutinių taksi vežėjai niekada jokiame konkurse nedalyvavo, todėl reali ir konkurencinga jų teikiamos paslaugos kaina nėra žinoma.
Reglamentas nustato išimtis, kada viešųjų paslaugų sutartys gali būti sudaromos ne konkurso tvarka, t. y. tiesiogiai (inter alia, kai numatoma vidutinė metinė tų paslaugų vertė
neviršija 1 000 000 EUR arba jei metinis keleivinio transporto paslaugų atstumas neviršija
300 000 kilometrų), atsižvelgiant į nurodytas teisines aplinkybes, mano, kad tais atvejais,
kai viešųjų paslaugų sutartys, nepažeidžiant Reglamento nuostatų, yra sudaromos tiesiogiai, skirtinga tarifų dydžio peržiūrėjimo Metodika yra objektyviai pateisinama. Pažymi,
jog tais atvejais, kai kompetentinga institucija, naudodamasi Reglamento nustatyta išimtimi, tiesiogiai sudaro viešųjų paslaugų sutartis, jai kyla pareiga užtikrinti, kad subjektas,
su kuriuo tokia sutartis sudaryta, atitiktų Reglamente nurodytus kriterijus. Pabrėžia, jog
aplinkybė, jog sąnaudų normatyvai yra nustatyti tik vežėjams, vykdantiems keleivių vežimą vietiniais maršrutais maršrutiniais taksi, yra objektyvi ir negali būti pagrindu konstatuoti, kad dėl to pažeidžiama konkurencija. Pabrėžia, jog pateikiamų sąnaudų pagrįstumui
įvertinti skirtas Metodikos 9 punktas ir Metodikos priedas.
Atsakovas dėl Metodikos 16 punkto pažymi, jog Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad transporto veiklos paslaugų tarifai ir kainos grindžiamos laisvosios rinkos kainodaros principais ir nustatomi sutartyse tarp šalių, jeigu kiti
įstatymai nenustato ko kita. Šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytos transporto rūšys pagal šį
įstatymą: geležinkelių, kelių, jūrų, oro ir vidaus vandenų transportas. Šių transporto rūšių,
taip pat kombinuotų vežimų veiklos ypatumus nustato specialieji transporto rūšių įstatymai ir kodeksai bei kiti teisės aktai. Kainos gali būti dvejopų rūšių – nustatomos rinkos
ir reguliuojamos valstybės (Kainų įstatymo 2 str.). Specialiame teisės norminiame akte
– Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje – nustatyta, kad keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių
tarybos. Mano, jog atsižvelgiant į Transporto veiklos pagrindų įstatymo 5 straipsnį, Kelių
transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalį, Kainų įstatymo 2 straipsnį, matyti, kad keleivių
vežimo reguliariais reisais tarifų dydžių nustatymui Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis netaikoma, nes ši kaina yra reguliuojama valstybės. Pabrėžia, jog
norminiam aktui, nereguliuojančiam šių konkrečių santykių, Metodika ir 16 jos punktas
objektyviai negali prieštarauti.
Remiasi Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi ir nurodo, jog įstatymų
leidėjas suteikia galimybę nustatyti skirtingus tarifus atskiriems maršrutams, tačiau nesuteikia galimybės nustatyti skirtingų tarifų viename maršrute dirbantiems skirtingiems
vežėjams. Metodika yra skirta kiek įmanoma objektyviai ir maksimaliai pagrįstai nustatyti
tarifą. Šį tikslą įgyvendinti galima tik tada, kai yra pateikti visi tarifo nustatymui reikalingi duomenys. Tik įvertinus visų vežėjų sąnaudas galima tiksliai apskaičiuoti ir nustatyti tarifą. Tais atvejais, kai visi vežėjai duomenų nepateikia, siekiant užtikrinti sąžiningos
konkurencijos principo laikymąsi, pasirenkamas kitas tarifo nustatymo būdas – tarifai nu108
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statomi išlaikant esamą proporciją su keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto)
susisiekimo autobusų maršrutais tarifų elektroninių vienkartinių bilietų dydžių kitimu ir
apvalinant iki dešimtųjų. Pažymi, kad tokioje situacijoje kito būdo objektyviai peržiūrėti ir
įvertinti tarifą nėra. Be to, toks reguliavimas nustatytas atsižvelgiant į suformuotą teismo
praktiką (Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 20 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I-257/2003).
Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys N. P. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį
skundą (II t., b. l. 152–154) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog atsakovas nepagrįstai pažymi, kad
teisės aktai suteikia jam teisę nustatyti transporto priemonių eksploatacijos sąnaudų normas. Pareiškėjas remiasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Kelių
transporto kodekso 1 straipsnio 2 dalimi ir pabrėžia, jog teisės aktai nesuteikia atsakovui
kompetencijos nustatyti norminį transporto priemonių eksploatacijos sąnaudų reguliavimą ir tokiais veiksmais atsakovas viršijo kompetencijos ribas. Pažymi, jog teisės aktais
atsakovui suteikta teisė tik nustatyti tarifus, kurie turi būti pagrįsti objektyviais faktiniais
duomenimis.
Pabrėžia, jog atsakovas apeliaciniame skunde pripažįsta, kad buvo įvertintos tik populiariausių transporto priemonių charakteristikos, o tai reiškia, kad atsakovas nevertino visų vežėjų turimų transporto priemonių charakteristikų, neįvertino to, kad atsakovo nustatytos, kad ir minimalios, sąnaudų normos neatitinka objektyvių faktinių sąnaudų
duomenų. Šiuo atveju normatyvai yra taikomi visiems vežėjams. Pažymi, jog nors atsakovas nurodo, kad reiktų atsižvelgti į Reglamento nuostatas, tačiau apeliaciniame skunde
nepateikė nei argumentų, nei motyvų apie tai, kurios konkrečiai nuostatos yra pažeistos
ar neteisingai taikytos. Pažymi, jog keleivių vežimo kainodara turi būti proporcinga ir
ekonomiškai pagrįsta, o jos tikslai nediskriminaciniai atskiriems vežėjams ar jų grupėms
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-749/2003).
Pareiškėjas dėl Metodikos 9 punkto nurodo,jog nors atsakovas pažymi,kad Metodikos
priede nustatyti minimalūs normatyvai, t. y. sąnaudos, kurių vežėjai negali nepatirti, tačiau
tokios aplinkybės atsakovas nei teisminio nagrinėjimo metu, nei apeliaciniame skunde
nepagrindžia objektyviais duomenimis. Atsakovo nuogąstavimas, jog neva nenustačius
normatyvų vežėjai pateiks informaciją, kad neva jokių sąnaudų neturi arba neva nurodys
ypatingai mažas sąnaudas, nėra pagrįstas įrodymais.
Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis numato, kad turi būti atsižvelgiama
į faktines sąnaudas, o ne normatyvines. Atsakovas apeliaciniame skunde pripažįsta, kad
neobjektyviai didelio nepagrįstai mažo tarifo nustatymas pažeistų sąžiningą konkurenciją,
tačiau vieniems tos pačios rinkos dalyviams (reguliaraus susisiekimo maršrutų vežėjams)
nenustato sąnaudų normų, o kitiems maršrutinio taksi vežėjams) tokias normas nustato,
jas pagrįsdamas ne objektyviais duomenimis ir jų analize, o tik populiariausių transporto
priemonių charakteristikomis.
Pareiškėjas dėl Metodikos 16 punkto nurodo, jog atsakovas pats sau prieštarauja, t. y.
nurodo, kad reikia nustatyti objektyviai visų vežėjų sąnaudas ir tuo pačiu nurodo, kad buvo
pasiremta ne visų, o tik populiariausių transporto priemonių techniniais duomenimis.
Pabrėžia, jog atsakovas nepagrįstai nurodo, kad Metodikos 16 punktas taikomas
tik tokiu atveju, kai visi vežėjai nepateikia duomenų apie sąnaudas. Tokios nuostatos
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Metodikos 16 punkte nėra, t. y. šiame punkte nenustatyta, kad jis taikomas, jei bent vienas
iš visų vežėjų nepateikia duomenų apie savo sąnaudas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l. 150–151) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog Metodikoje nustatyti normatyvai yra
neobjektyvūs, iškreipiantys realiai patiriamas vežėjų sąnaudas. Eksploatacinių medžiagų
bei detalių keitimo dažnis ir eksploatacijos trukmė priklauso nuo šių medžiagų gamintojo
bei transporto priemonės eksploatavimo ypatumų. Pabrėžia, jog atsakovo Metodikos priedu siekiama dirbtinai padidinti realias vežėjų patiriamas sąnaudas, dėl ko yra iškreipiamos
keleivių vežimo kainos.
Pažymi, jog sąnaudų vertinimas, remiantis normatyvine lentele, prieštarauja Kelių
transporto kodekso reikalavimui, jog tarifų dydžiai turi būti nustatyti atsižvelgiant į faktines vežimo sąnaudas. Pabrėžia, jog atskiri maršrutų vežėjai yra atskiri ūkio subjektai, turintys atskiras sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, todėl vieno vežėjo
aplaidumas (nepateikti ar pavėluotai pateikti duomenys) negali tiesiogiai įtakoti kitų vežėjų veiklą. Sutarties pasirašytos tarp maršrutinių taksi vežėjų ir Administracijos 3.16 punkte nurodyta prievolė vežėjui vykdyti transporto priemonių darbo (amortizacijos) apskaitą
ir ekonominių rodiklių (važiavimo savikainos, pajamų, išlaidų) bei paprašius pateikti juos
savivaldybei. Mano, kad dvišalės sutarties pagrindu Administracija turi visas galimybes
išsireikalauti reikiamus duomenis iš nepareigingų vežėjų ir ekonomiškai pagrįstai bei
objektyviai įvertinti ir nustatyti tarifų dydžius. Šiuo atveju Metodikos 16 punkte numatyta
sankcija visiems vežėjams iškreipia sąžiningą konkurenciją ir prieštarauja įstatymams.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje keliamas klausimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-402 patvirtintos Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio
(miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos tam
tikrų nuostatų atitikties aukštesnės galios teisės aktams.
Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-402 patvirtintos Keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių
įvertinimo metodikos priedas, ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai), prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
4 straipsnio nuostatoms, minėtos Metodikos 9 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos
kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies nuostatoms, Metodikos 16 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos
Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio l dalies nuostatoms, pripažino minėtas Metodikos nuostatas panaikintomis ir netaikytinomis nuo tos dienos, kuomet įsiteisės administracinio teismo sprendimas ir jis bus paskelbtas įstatymo nustatyta
tvarka. Likusią pareiškėjo prašymo dalį atmetė kaip nepagrįstą.
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Atsakovas apeliaciniu skundu skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį,
kuria teismas pripažino Metodikos priedą, 9 ir 16 punktus prieštaraujančius aukštesnės
galios teisės aktams, pripažino juos panaikintais ir netaikytinais nuo teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmosios
instancijos teismo sprendimo teisėtumą vertina pateikto apeliacinio skundo ribose.
Dėl Metodikos priedo ir 9 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies
nuostatoms
Pirmosios instancijos teismas sprendime, be kita ko, konstatavo, jog Metodikos priedas ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai),
prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms, minėtos Metodikos 9 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso
16 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Iš pareiškėjo prašymo ir kitų byloje esančių duomenų matyti, kad esminis ginčas, keliantis abejonių dėl aptariamų nuostatų teisėtumo, yra tas, kad Metodikos priede, taip pat
Metodikos 9 punkte yra įtvirtinamos nuostatos, nustatančios minimalias būtinąsias maršrutinių taksi įmonių tiesiogines materialines sąnaudas, kurios įvertinamos apskaičiuojant
vežėjams taikytiną tarifą. Iš Metodikos priedo (I t., b. l. 45) matyti, kad jame nustatomi
tam tikri ribiniai dydžiai (pvz., tepalo filtro keitimas kas 10 tūkst. km, oro ar kuro filtro
keitimas kas 50 tūkst. km ir pan.). Metodikos 9 punkte nustatyta, kad „vertinant Vežėjų
tiesioginių sąnaudų pagrįstumą, vadovaujamasi suvestine pagal šios Metodikos priedą“.
Be to, Metodikos 7 punkte numatyta, kad „Būtinosios sąnaudos skirstomos į tiesiogines
ir netiesiogines ir nustatomos pagal Vežėjų pateiktus faktinius duomenis (sulygintus su
normatyviniais ir ne mažesnius už juos)“.
Pareiškėjo teigimu, šios nuostatos iš esmės reiškia, kad net jei vežėjų faktiškai patirtos sąnaudos būtų mažesnės nei tos, kurios nustatytos Metodikos Priede, nebūtų pagrindo jas įvertinti skaičiuojant tarifą, o būtų taikomi Metodikoje nustatyti normatyviniai
dydžiai. Pareiškėjo teigimu, tokios nuostatos netaikomos kitiems rinkoje veikiantiems ir
konkuruojantiems ūkio subjektams, o tai sudaro nevienodas konkurencijos sąlygas ir yra
nesuderinama su Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu. Be to, pareiškėjo teigimu, Kelių
transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis reikalauja įvertinti ne normines, o faktines sąnaudas, todėl aptariamos Metodikos nuostatos, ribodamos galimybę įvertinti faktines vežėjų
sąnaudas, prieštarauja Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Pirmosios instancijos teismas sprendime iš esmės pritarė tokiems pareiškėjo
argumentams.
Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Metodikos priedo ir Metodikos 9 punkto nuostatos
neatsiejamai susijusios, todėl jų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams vertina kartu.
Visų pirma, sistemiškai įvertinus Metodikos 7, 9 punktų ir Metodikos priedo turinį
sutiktina su pirmosios instancijos pateiktu Metodikos 9 punkto ir Metodikos priedo aiškinimu, t. y. tuo, jog šiomis nuostatomis nustatomi minimalūs normatyviniai tiesioginių
sąnaudų dydžiai, kuriais privalo būti vadovaujamasi nustatant maršrutinių taksi paslaugų
tarifą. Tai reiškia, jog neatsižvelgiant į tai, kad pagal konkretaus vežėjo pateiktus objektyvius duomenis faktiniai atitinkamų tiesioginių sąnaudų dydžiai būtų mažesni, skaičiuojant
paslaugos tarifą į tokias faktines (mažesnes nei nustatytos norminės) sąnaudas nebūtų at111

I. Administracinių teismų praktika

sižvelgiama, o skaičiuojant paslaugos tarifą būtų remiamasi Metodikos priede įtvirtintais
minimaliais normatyviniais sąnaudų dydžiais.
Visų pirma būtina įvertinti, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo,
kad Metodikos priedas, ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų
norminiai dydžiai), prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
nuostatoms.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, susijusius su
ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę (1 dalis), taip pat nurodyta, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba
diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti
konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams,
išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus (2 dalis).
Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir
LVAT) savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, jog Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1
dalis įtvirtina pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, vykdančioms joms
pavestus uždavinius, susijusius su ūkines veiklos reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, o Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja šio straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintą sąžiningos konkurencijos laisvės principą ir apibrėžia, kokius
veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia
privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, priėmimas, dėl kurių
atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma
išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Todėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti konstatuojamas tada, kai nustatoma šių trijų
aplinkybių visuma: 1) valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimas teikia privilegijas
arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems
ūkio subjektams; 3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra nulemtos Lietuvos Respublikos
įstatymų vykdymu (žr., pvz., LVAT 2007 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A2-32/2007; 2008 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-45/2008;
2011 m. sausio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-118/2011).
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad vertinant teisės akto atitiktį Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms, be kita ko, turi būti nustatyta, kad dėl ginčijamo
teisės akto atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje.
Konkurencijos įstatymo (2011 m. spalio 13 d. redakcija) 3 straipsnio 5 dalyje atitinkama rinka apibrėžiama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje.
Prekės rinkos apibrėžimas pateiktas Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje, kurioje
nurodyta, jog prekės rinka – tai visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Geografinės rinkos apibrėžimas
pateiktas Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje, kurioje nurodyta, kad geografinė
teritorija (geografinė rinka) – tai teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant
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į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis. Iš esmės analogiškos
nuostatos įtvirtintos ir nuo 2012 m, gegužės 1 d. įsigaliojusios Konkurencijos įstatymo
redakcijos 3 straipsnio 1, 3 ir 12 dalyse.
Atsižvelgiant į pirmiau minėtas Konkurencijos įstatymo nuostatas pažymėtina, jog
siekiant įvertinti teisės akto atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, be kita ko, būtina apibrėžti konkrečią atitinkamą prekės (paslaugos) rinką, kurioje, pareiškėjo teigimu,
atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų. To nepadarius neįmanoma įvertinti, ar ginčijamas teisės aktas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
nuostatoms, nes neįmanoma nustatyti, ar tam tikri ūkio subjektai byloje vertinamu atveju
yra konkurentai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr., pvz., 2010 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-539/2010) yra pažymėjęs, kad
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti, jog ūkio
subjektai konkuruoja ar galėtų konkuruoti nesant diskriminacinių ir sąžiningos konkurencijos sąlygų neatitinkančių ribojimų, t. y. rinkos apibrėžimui yra taikomi specifiniai,
minimalūs reikalavimai. Todėl, apibrėžiant atitinkamą rinką galimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo atveju nėra būtinas itin detalus atitinkamos rinkos apibrėžimas, laikantis sąlygos, jog yra įmanoma nustatyti, kad yra ūkio subjektų, kurių atžvilgiu
yra sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos. Vis dėlto kaip minėta konkrečios atitinkamos rinkos apibrėžimas yra esminis siekiant įvertinti ginčijamo teisės akto atitiktį
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms.
Teisėjų kolegija pažymi, kad nei pareiškėjas savo prašyme, nei pirmosios instancijos
teismas sprendime neapibrėžė atitinkamos rinkos (kaip ji apibūdinta Konkurencijos įstatymo 3 straipsnyje), kurios kontekste buvo vertinta Metodikos priedo ir 9 punkto atitiktis
Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui. Iš pareiškėjo pateiktų argumentų, taip pat pirmosios
instancijos teismo sprendime išdėstytų motyvų galima numanyti, kad kaip konkurentai
buvo traktuojamos maršrutinių taksi įmonės ir vietiniais susisiekimo maršrutais keleivius
vežančios autobusų įmonės „keleivių vežimo rinkoje”. Vis dėlto nei pareiškėjas, nei pirmosios instancijos teismas apskritai nevertino, nepateikė motyvų, kiek šių įmonių teikiamos
paslaugos pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą
ir kainas (Konkurencijos įstatymo 3 str. 6 d.), kokioje geografinėje rinkoje teikiamos tokios
paslaugos (Konkurencijos įstatymo 3 str. 7 d.), ir galiausiai, kokia konkrečiai atitinkama
rinka buvo apibrėžta (vertinta).
Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, kreipdamasis į administracinį teismą su
prašymu ištirti norminio teisės akto atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, turėtų pagrįsti savo pateiktą prašymą, t. y. pateikti jam kilusias abejones pagrindžiančius teisinius ir
faktinius argumentus. Tokio pobūdžio bylose tai reiškia, kad pareiškėjas prašyme turėtų
pateikti ir argumentus, susijusius su atitinkamos rinkos apibrėžimu.
Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neapibrėžė, kokios konkrečiai atitinkamos rinkos kontekste yra vertinama Metodikos nuostatų atitiktis
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms, teisėjų kolegija sprendžia, jog
teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas. Todėl ši teismo sprendimo dalis yra nepagrįsta ir naikintina. Taip pat pastebėtina, kad
atitinkamos rinkos apibrėžimas iš esmės yra tam tikrų faktinių aplinkybių, kurių buvimas
ar nebuvimas gali būti įrodinėjamas visomis teisės aktų leidžiamomis įrodinėjimo priemonėmis, nustatymo procesas. Priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių, atitinkamos
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rinkos apibrėžimas gali būti susijęs su ekonomine analize. Tokiu atveju teismas, be kita ko,
turi teisę kreiptis, pavyzdžiui, į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ir prašyti šią
instituciją pateikti nuomonę dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo (Konkurencijos įstatymo
(2012 m. gegužės 1 d. redakcija) 18 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai).
Dėl pirmiau nurodytų argumentų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai konstatavo, jog Metodikos priedas, ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės
materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai), prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Vis dėlto pažymėtina, kad pareiškėjas savo prašymą dėl Metodikos priedo nuostatų teisėtumo grindė ir jų prieštaravimu Kelių transporto
kodekso 16 straipsnio 2 daliai, o pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, jog
Metodikos 9 punkto nuostatos prieštarauja Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai. Kaip minėta, vertinamu aspektu Metodikos priedo ir jos 9 punkto nuostatos yra neatsiejamai susijusios, todėl turi būti vertinama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai
nusprendė, jog Metodikos 9 punkto nuostatos prieštarauja Kelių transporto kodekso 16
straipsnio 2 daliai, ir ar pagrįstas pareiškėjo teiginys, jog Metodikos priedas, ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai), prieštarauja
Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai.
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (2011 m. lapkričio 5 d. redakcija)
16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog „[k]eleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos. Šie tarifų dydžiai
peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų
pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus. Atskiriems maršrutams gali būti nustatomi skirtingi tarifų dydžiai“. Pareiškėjo teigimu, ši nuostata aiškintina kaip įtvirtinanti atsakovo pareigą įvertinti faktines, o ne normines sąnaudas. Iš pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktų motyvų matyti, kad
teismas tokiai pareiškėjo pozicijai pritarė.
Teisėjų kolegija tokiam pirmosios instancijos teismo vertinimui iš esmės pritaria.
Pažymėtina, kad atskleidžiant aptariamos Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies
nuostatų turinį būtinas sistemiškas teisės aktų vertinimas ir aiškinimas. Visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta, jog Lietuvos ūkis
grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva (1 dalis);
valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą (2 dalis); valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (3 dalis); įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę (4 dalis); valstybė gina vartotojo interesus (5 dalis). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau
– ir LRKT) praktikoje, be kita ko, nurodoma, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva
– tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus (žr., pvz., 2004 m. sausio 26 d. nutarimą). Akivaizdu,
kad teisė nustatyti savo teikiamos paslaugos (prekės) kainą yra vienas iš ūkinės veiklos
laisvės aspektų. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų
įstatymo (bylai aktuali 2006 m. liepos 4 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalis bylai reikšmingu
metu nustatė, jog valstybė teisinėmis, o prireikus ir finansinėmis priemonėmis užtikrina vežėjų (operatorių) veiklos savarankiškumą, taip pat laisvą ir sąžiningą konkurenciją
transporto paslaugų rinkoje; šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog transporto
veiklos paslaugų tarifai ir kainos grindžiamos laisvosios rinkos kainodaros principais ir
nustatomi sutartyse tarp šalių, jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita.
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Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, viena vertus, Kelių transporto kodekso 16 straipsnio
2 dalyje įtvirtinta atsakovo teisė nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius. Byloje nėra keliamas klausimas dėl šios įstatymo
nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kiek tai susiję su maršrutinių taksi paslaugų kainų reguliavimu, todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu nuomonės neišsako. Kita
vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši teisė turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į pirmiau
minėtus imperatyvus. Šiuo aspektu svarbu pažymėti, kad tinkamas paslaugos tarifo, be kita
ko, leidžiančio padengti patirtas ūkio subjekto sąnaudas, nustatymas yra būtina prielaida
siekiant užtikrinti ir ūkio subjektų, ir vartotojų interesus. Akivaizdu, kad paslaugų teikėjo objektyviai patirtos sąnaudos yra sudėtinė paslaugos kainos dalis ir turi joje atsispindėti
(žinoma, tai nereiškia, kad taip yra ribojama valstybės teisė įvairiais būdais užtikrinti valstybės paramą socialiai jautrioms visuomenės grupėms). Atsakovas apeliaciniame skunde taip
pat nurodo, jog tik įvertinus visų vežėjų sąnaudas, galima tiksliai apskaičiuoti ir nustatyti
tarifą. Svarbu ir tai, kad teisės aktai, sudarantys teisines prielaidas priimti sprendimus dėl
konkrečių paslaugos tarifų dydžio, numatytų galimybę įvertinti objektyvius duomenis ir, atitinkamai, patys būtų pagrįsti objektyviais duomenimis. Priešinga situacija, kuomet tam tikro
klausimo reguliavimas (pvz., nustatant konkrečius norminius sąnaudų dydžius) nustatomas
apskritai nevertinant objektyvių duomenų, gali būti nesuderinamas su konstituciniu atsakingo valdymo principu, kuris, be kita ko, reikalauja elgtis atsakingai ir racionaliai (žr., pvz.,
Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą).
Teisėjų kolegija, atskleisdama Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies nuostatų
turinį, atkreipia dėmesį, jog joje expressis verbis nurodyta, kad „<...> tarifų dydžiai peržiūrimi
ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius <...>“.
Ši nuostata, atsižvelgiant į pirmiau minėtas aukštesnės galios teisės normas, taip pat tai, kad
ji nustato aiškų ir konkretų tarifų peržiūros periodiškumą (ne rečiau kaip kartą per metus)
aiškintina kaip nustatanti pareigą atsižvelgti būtent į faktines vežėjų sąnaudas. Priešingas
šios teisės normos aiškinimas reikštų, jog ji apskritai neprasminga, nes nustačius tam tikras
normines sąnaudas nebūtų poreikio kasmet peržiūrėti paslaugos tarifą atsižvelgiant į konkrečius faktinius dydžius. Tokį šios normos aiškinimą patvirtina ir Kelių transporto kodekso
16 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys, kuriame tiesiogiai numatyta teisė atskiriems maršrutams nustatyti skirtingus tarifų dydžius. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši nuostata, be kita ko,
preziumuoja, jog skirtingais maršrutais paslaugas teikiančių ūkio subjektų sąnaudos ir kiti
paslaugos kainai įtaką darantys veiksniai gali būti objektyviai skirtingi. Teisėjų kolegija taip
pat atkreipia dėmesį į tai, kad nei Kelių transporto kodeksas, nei kiti teisės aktai eksplicitiškai
neįtvirtina savivaldybių tarybos teisės nustatyti minimalius (normatyvius) sąnaudų dydžius,
kurių pagrindu būtų skaičiuojamas paslaugos kainos tarifas.
Nors atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad Metodikos priede nustatyti minimalūs normatyvai, t. y. sąnaudos, kurių vežėjai negali nepatirti, toks argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Šiuo aspektu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo
išvada, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog Metodikos priede nustatyti normatyviniai
sąnaudų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į objektyvią faktiškai patiriamų sąnaudų analizę,
byloje nepateikti objektyvūs duomenys, kuriais remdamasis atsakovas nustatė konkrečius
minimalius normatyvinius sąnaudų dydžius. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, jog
visų transporto priemonių techninės charakteristikos yra viešai prieinamos. Taip pat nebuvo pateikta įrodymų ar pagrįstų argumentų, jog būtų objektyviai neįmanoma arba neproporcingai sudėtinga (ekonomiškai nepagrįsta) įvertinti ūkio subjektų pateikiamą infor115
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maciją apie faktiškai patirtas sąnaudas ir būtent tokių duomenų pagrindu spręsti dėl tarifo
dydžio. Metodikos projekto aiškinamajame rašte (II t., b. l. 20) nurodyta, jog 2011 m. lapkričio 15 d. vykusiam Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos posėdžiui buvo
pateikti du metodikos projektai, tarp kurių buvo ir projektas, kuriame paslaugos tarifas
būtų nustatomas pagal vežėjų pateiktus duomenis. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, jog
nėra objektyvių kliūčių įvertinti faktines vežėjų sąnaudas. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisės normos, kokios yra vertinamos šioje byloje, galėtų būti traktuojamos kaip neprieštaraujančios Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai tik tuomet, kai dėl tam tikrų
objektyvių priežasčių (pvz., transporto priemonės gamintojas nėra nustatęs tam tikros
techninės charakteristikos ar reikalavimo, kurio pagrindu būtų galima spręsti apie faktinių sąnaudų dydį) faktinių sąnaudų įvertinimas nebūtų įmanomas. Tačiau ir tokiu atveju
konkretūs nustatomi norminiai sąnaudų dydžiai privalėtų būti objektyviai pagrįsti.
Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad aiškinant bylai reikšmingą teisinį
reguliavimą būtina atsižvelgti į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 Dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų
ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 nuostatas.
Vis dėlto atsakovas nepateikė teisinių argumentų, kurie leistų teigti, jog minėto Reglamento
nuostatos yra reikšmingos sprendžiant aptariamų Metodikos nuostatų teisėtumo klausimą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje
Reglamento taikymo sritį, nurodyta, jog šiame reglamente nustatomos sąlygos, pagal kurias
kompetentingos institucijos,nustatydamos viešųjų paslaugų įsipareigojimus ar sudarydamos
sutartis dėl jų, už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą kompensuoja viešųjų paslaugų
operatoriams patirtas sąnaudas ir (arba) suteikia išimtines teises. Iš bylos medžiagos nėra
pagrindo spręsti, kad maršrutinių paslaugų teikėjai būtų prisiėmę viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir dėl jų sudarę sutartis. Be to, bet kuriuo atveju Metodikos 9 punktas ir Metodikos
priedas įtvirtina nuostatas dėl sąnaudų apskaitos, o Reglamente Nr. 1370/2007 nėra nuostatų,
reikalaujančių, jog valstybės narės, skaičiuodamos paslaugos tarifus, nustatytų minimalius
normatyvinių sąnaudų dydžius. Dėl minėtų priežasčių nėra pagrindo teigti, jog Reglamento
Nr. 1370 nuostatos yra reikšmingos aiškinant byloje taikytiną teisinį reguliavimą, todėl šis
atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.
Taigi konstatavus, kad Metodikos 9 punktas ir Metodikos priedas nustato privalomus minimalius tiesioginių materialinių sąnaudų norminius dydžius, o Kelių transporto
kodekso 16 straipsnio 2 dalis įtvirtina pareigą skaičiuojant paslaugos tarifą įvertinti faktiškai patirtas sąnaudas, išskyrus atvejus, kai tai objektyviai neįmanoma, darytina išvada, jog Metodikos 9 punktas ir Metodikos priedas ta apimtimi, kuria nustato privalomus
minimalius tiesioginių materialinių sąnaudų norminius dydžius, prieštarauja Lietuvos
Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai. Konstatavus šį prieštaravimą
neprasminga vertinti Metodikos 9 punkto ir Metodikos priedo atitiktį kitoms pareiškėjo
prašyme nurodytoms aukštesnės galios teisės normoms.
Dėl Metodikos 16 punkto atitikties Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso
16 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 daliai
Pirmosios instancijos teismas taip pat nusprendė, kad Metodikos 16 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos
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Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 daliai. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis yra specialioji
norma Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies atžvilgiu, todėl pastaroji
teisės norma byloje vertinamu atveju netaikytina. Kiek tai susiję su Metodikos 16 punkto
atitiktimi Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai apeliantas teigia, jog tik įvertinus
visų vežėjų sąnaudas galima tiksliai apskaičiuoti ir nustatyti tarifą. Negavus duomenų iš
visų vežėjų nustatytas tarifas nebūtų teisėtas ir pagrįstas, o siekiant užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laikymąsi, tarifai nustatomi išlaikant esamą proporciją su keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršruto tarifais.
Teisėjų kolegija tokiems apelianto argumentams pritaria iš dalies.
Metodikos 16 punkte nustatyta, jog „[j]eigu ne visi Vežėjai, turintys sutartis su
Administracija, pateikia duomenis, kurių reikalaujama II skyriuje, iki nustatytos dokumentų pateikimo datos, tarifai nustatomi išlaikant esamą proporciją su keleivių vežimo
reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršruto tarifų elektroninių
vienkartinių bilietų dydžių kitimu ir apvalinant iki dešimtųjų“.
Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog „[t]ransporto veiklos paslaugų tarifai ir kainos grindžiamos laisvosios rinkos kainodaros principais ir nustatomi sutartyse tarp šalių, jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita“.
Tuo tarpu Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta,
jog„[k]eleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų
dydžius nustato savivaldybių tarybos. Šie tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per
metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus. Atskiriems maršrutams gali būti
nustatomi skirtingi tarifų dydžiai“. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog
Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis yra specialioji norma Transporto veiklos
pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies atžvilgiu. Kelių transporto kodekso 16 straipsnio
2 dalyje įtvirtinta savivaldybių tarybų teisė tvirtinti minėtoje normoje nurodytų paslaugų
tarifus, todėl nėra pagrindo teigti, jog aptariamu atveju paslaugos tarifai grindžiami laisvosios rinkos kainodaros principais. Taigi šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog Metodikos
16 punkto nuostata, įtvirtinanti taisyklę, kaip turi būti elgiamasi nustatant paslaugos tarifą
tam tikru specifiniu atveju, savaime prieštarauja Transporto veiklos pagrindų įstatymo
9 straipsnio 1 daliai.
Kiek tai susiję su Metodikos 16 punkto atitiktimi Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai, teisėjų kolegija jau konstatavo, jog pastaroji teisės norma įtvirtina pareigą,
nustatant paslaugos tarifą, įvertinti faktines vežėjų sąnaudas. Akivaizdu, kad Metodikos
16 punktas tokią įstatymo nuostatą paneigia, nes jis faktiškai reiškia, jog bent vienam
maršrutinio taksi paslaugas teikiančiam ūkio subjektui nepateikus reikalaujamų duomenų, atitinkamų metų paslaugos tarifas būtų nustatomas ne įvertinant faktines maršrutinių
taksi vežėjų sąnaudas, o iš esmės atsižvelgiant į vietinio (miesto) susisiekimo autobusų
sąnaudų pokyčius. Apeliantas nurodo, kad tokia norma siekiama užtikrinti, jog ūkio subjektai pateiktų reikalaujamą informaciją. Šis tikslas, teisėjų kolegijos vertinimu, savaime
yra teisėtas, tačiau gali būti pasiekiamas kitais būdais, kurie nepaneigtų Kelių transporto
kodekso 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto imperatyvo (pvz., nustatant sankcijas ūkio subjektams, laiku nepateikiantiems reikalaujamos informacijos ir pan.). Šiuo aspektu sutiktina
su pirmosios instancijos teismo išvada, jog toks reguliavimas de facto laikytinas sankcija
laiku savo pareigą (t. y. pareigą pateikti informaciją) vykdantiems ūkio subjektams, nes
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nežiūrint to, jog jie tokią informaciją teikia, jos pateikimas iš esmės taptų neprasmingas.
Pažymėtina ir tai, kad ūkio subjektai patys turėtų būti suinteresuoti pateikti informaciją
apie patiriamas sąnaudas, kadangi būtent šios informacijos pagrindu jiems nustatomas
paslaugos tarifas. Dėl pirmiau minėtų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog Metodikos 16 punktas prieštarauja Kelių
transporto kodekso 16 straipsnio 2 daliai.
Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą nėra, todėl jis atmetamas. Pirmosios instancijos
teismo sprendimas keičiamas nurodant, kad Metodikos 9, 16 punktai ir Metodikos priedas
ta apimtimi, kuria nustato privalomus minimalius tiesioginių materialinių sąnaudų norminius dydžius, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio
2 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115
straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsniu ir 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų
kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo
rezoliucinės dalies antrą, trečią ir ketvirtą punktus pakeisti ir juos išdėstyti taip:
„Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-402
patvirtintos Keleivių vežimo reguliariais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių
taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos priedą ta apimtimi, kuria nustatytos tiesioginės materialinės sąnaudos (jų norminiai dydžiai), Metodikos 9 ir 16 punktus
pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir laikyti juos panaikintais“.
Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Paskelbti šią nutartį leidinyje „Valstybės žinios“ ir laikraštyje „Vakarų ekspresas“.
Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo
ar vidaus administravimo srityje
2.1. Dėl mokesčių teisinių santykių
2.1.1. Dėl žemės (sklypo) pripažinimo žeme statyboms apmokestinimo pridėtinės
vertės mokesčiu tikslais
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2
dalimi (2002 m. kovo 5 d. įstatymo Nr. IX-751 redakcija), pridėtinės vertės mokesčiu (toliau
– ir PVM) neapmokestinamas žemės pardavimas ar kitoks perdavimas, kai pagal sandorio
sąlygas asmuo, kuriam tokia žemė perduodama, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti
ja kaip jos savininkas, išskyrus žemę, perduodamą kartu su naujais pastatais ar statiniais
ar jų dalimis, taip pat žemę statyboms. Žeme statyboms šiame straipsnyje laikomas žemės
sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie nors tvarkymo darbai, ar ne.
Vienu iš esminių kriterijų nustatant, ar konkretaus žemės sklypo pardavimas arba perdavimas disponuoti juo tretiesiems asmenims, kaip savininkams, yra apmokestinamas PVM,
yra konkretaus žemės sklypo priskyrimas statybos sklypo kategorijai, priklausantis nuo nustatytos žemės naudojimo tikslinės paskirties šiame sklype.
Tuomet, kai pagal parengtus ir patvirtintus specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus ir (ar) detaliuosius planus nustatoma tokia žemės pagrindinė tikslinė naudojimo
paskirtis, jos naudojimo būdas bei pobūdis, kurie leidžia joje vykdyti statybą, atsiranda objektyvi teise paremta galimybė žemės sklypą skirti statybai. Konkretus žemės sklypas gali būti priskirtas statybos sklypų kategorijai inter alia „žemei statyboms“ Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies taikymo prasme, kai
teisės aktuose nustatyto subjekto sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus specialiuosius
teritorinio planavimo dokumentus ir (ar) detaliuosius planus šiame sklype esančiai žemei
nustatoma tokia pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kurios naudojimo būdas
bei pobūdis leidžia šioje žemėje vykdyti statybą. Sprendžiant klausimą, ar pagal Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį žemės tiekimas turėtų būti laikomas PVM objektu, reikėtų vadovautis šiais kriterijais: teisės aktuose nustatyto
subjekto sprendimo dėl paskirties pakeitimo priėmimu; detaliojo plano patvirtinimu; detaliajam planui prilyginto teritorijų planavimo dokumento, kuriame nustatyta galimybė
užstatyti sklypą bei sklypo užstatymo sąlygos, patvirtinimu; duomenų dėl žemės paskirties,
naudojimo būdo ar pobūdžio įrašymu į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą; bendrojo
ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimu. Visi minėti kriterijai gali būti
reikšmingi sprendžiant, ar žemės tiekimas turėtų būti apmokestintas PVM, ar šio tiekimo
dalykas yra statybos sklypas, ar žemė yra skirta statyboms. Vis dėlto lemiamą reikšmę turi
kriterijai dėl žemės paskirties nustatymo bei patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų,
pagal kuriuos yra nustatytos konkrečių sklypų ar jų grupių užstatymo sąlygos, buvimo.
Bendrasis planas negali būti vertinamas kaip lemiamas kriterijus, patvirtinantis konkretaus žemės sklypo statusą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32
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straipsnio 2 dalies taikymo tikslais. Bendrasis planas (jo sprendiniai atitinkamos teritorijos
atžvilgiu) tik sudaro teisines prielaidas priimti individualų teisės aktą (specialųjį ar detalųjį
planą), o atitinkamo žemės sklypo teisinis statusas bei režimas gali būti nustatyti ar pakeisti, kai yra įvykdomos teisės aktais nustatytos sąlygos, būtinos detaliajam planui parengti
bei atitinkamiems detaliojo plano sprendiniams priimti.
Žemės, kaip prekės, kuri gali būti tiekiama vykdant ekonominę veiklą, priskyrimą PVM
objektui lemia minėti kriterijai dėl konkrečios žemės naudojimo paskirties nustatymo, taip
pat dėl konkrečių sprendinių dėl teritorijų planavimo patvirtinimo, nes žemė kaip prekė yra
individualiais požymiais apibrėžtas nekilnojamas daiktas, todėl jo teisinį statusą nulemia
sprendimai, priimti dėl konkretaus nekilnojamojo daikto (Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 2 ir 3 str.).
Administracinė byla Nr. A602-200/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00181-2011-7
Procesinio sprendimo kategorija 9.3.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. liepos 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),Veslavos
Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjo D. Č. atstovui advokatui Andriui Paulauskui,
atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
įgaliotai atstovei Ingridai Kemežienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. Č. skundą atsakovui Valstybinei
mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų
panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Klaipėdos AVMI), atliko pirminį fizinio asmens pareiškėjo D. Č. (toliau – ir pareiškėjas) mokestinį patikrinimą
už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir surašė 2009 m. rugpjūčio 21 d. patikrinimo aktą Nr. SK6-8.
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Pirminio patikrinimo metu vietos mokesčių administratorius nustatė, kad pareiškėjas minėtu laikotarpiu pardavė keturis žemės ūkio paskirties sklypus, už kuriuos gavo 2
360 000 Lt pajamų, tačiau pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju (toliau – ir PVM) neįsiregistravo, PVM neskaičiavo ir nemokėjo, tokiais savo veiksmais pažeisdamas Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) 71 ir 92 straipsnių
nuostatas, todėl mokesčių administratorius jam už iš 2006–2007 m. gautas nekilnojamojo
turto prekybos ar kitokio turto perleidimo nuosavybėn individualios veiklos pajamas, vadovaudamasis PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apskaičiavo mokėtinus 360 000 Lt
PVM ir 157 932 Lt PVM delspinigių.
Patikrinimo metu nustatyta, kad minėtas pajamas pareiškėjas gavo už šiuos žemės
sklypų pardavimo sandorius:
1. 345 000 Lt už 2007 m. sausio 24 d. (notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini)
V. R. ir I. R. parduotą 1,0900 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastr. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nupirktą
2006 m. balandžio 14 d. už 295 000 Lt iš V. S., V. S. ir J. S.;
2. 745 000 Lt už 2007 m. kovo 23 d. (notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini)
E. B. ir S. S. K. parduotą 1,5000 ha žemės ūkio paskirties (su nustatytu apribojimu pagal
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą) žemės sklypą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastr. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nupirktą
2006 m. gruodžio 13 d. už 690 000 Lt iš V. R.;
3. 700 000 Lt už 2007 m. liepos 3 d. (notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini)
M. B., I. V. ir M. V. parduotą 1,5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus
Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nupirktą
2006 m. balandžio 23 d. už 635 000 Lt iš S. L.;
4. 570 000 Lt už 2006 m. rugpjūčio 4 d. (notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini)
UAB „V&A projektai“ parduotą 2,200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus
Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nupirktą
2006 m. balandžio 28 d. už 550 000 Lt iš V. S., V. S. ir J. S.
Klaipėdos AVMI 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. (6.5)-127 iš dalies patvirtino minėtą patikrinimo aktą: apskaičiuotą 360 000 Lt PVM ir 157 932 Lt šio mokesčio delspinigių
pakeitė į 344 746 Lt PVM ir 64 448 Lt šio mokesčio delspinigių, paskyrė pareiškėjui 34475
Lt PVM baudos, taip pat atleido jį nuo 86 792 Lt PVM delspinigių bei neatleido nuo 64 448
Lt PVM delspinigių.
Pareiškėjas 2009 m. spalio 28 d. atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) pateikė skundą dėl minėto
vietos mokesčių administratoriaus priimto sprendimo.
VMI, išnagrinėjusi vietos mokesčių administratoriaus sprendimą, 2010 m. sausio 4 d. priėmė sprendimą Nr.68-3, kuriame nurodė, jog vietos mokesčių administratorius
turi nustatyti, ar pareiškėjo parduoti sklypai jų pardavimo momentu buvo skirti statybai,
t. y. tiksliai nustatyti, kokioje stadijoje tuo metu buvo detaliojo plano rengimas (rėmėsi
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) 25 straipsniu).
Klaipėdos AVMI atliko pareiškėjo pakartotinį mokestinį patikrinimą ir jį 2010 m. gegužės 20 d. įformino patikrinimo aktu Nr. SK49-3 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriame
konstatavo, jog pareiškėjas, 2006–2007 m. vykdydamas ekonominę veiklą, pardavė žemės
sklypus, žinodamas, kad jie bus skirti statyboms, todėl šie tiekimai laikytini PVM apmo121
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kestinamais tiekimais ir nuo jų, vadovaujantis PVMĮ 123 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio
1 dalimi, 92 straipsniu, apskaičiavo papildomai į biudžetą mokėtinus 344 746 Lt PVM, 64
536 Lt PVM delspinigių, 21 907 Lt PVM delspinigių.
Klaipėdos AVMI, išnagrinėjusi minėtą patikrinimo aktą, 2010 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. SK 7-5 (toliau – ir Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo) patvirtino
minėtą patikrinimo aktą ir nurodė sumokėti į biudžetą 344 746 Lt PVM ir 86 443 Lt šio
mokesčio delspinigių bei paskyrė 34 475 Lt PVM baudą.
Pareiškėjas, nesutikdamas su vietos mokesčių administratoriaus sprendimu, centriniam mokesčių administratoriui VMI 2010 m. liepos 3 d. pateikė skundą, kuriuo prašė
minėtą vietos mokesčių administratoriaus sprendimą, priimtą jo atžvilgiu, panaikinti.
VMI 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 68-217 (toliau – ir VMI 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimas) nusprendė Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinti;
atleisti pareiškėją nuo 21 907 Lt PVM delspinigių; neatleisti pareiškėjo nuo 64 536 Lt PVM
delspinigių; neatleisti pareiškėjo nuo 34 475 Lt PVM baudos.
Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimu 2010 m. spalio 18 d.skundu kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – ir MGK), prašydamas šį sprendimą panaikinti.
MGK 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. S-342(7-297/2010) (toliau – ir MGK
2010 m. gruodžio 20 d. sprendimas) nusprendė VMI 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą
patvirtinti.
II.
Pareiškėjas D. Č. 2011 m. sausio 19 d. (pagal gavimo teisme datą) skundu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas MGK
2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti.
Skunde nurodė, kad sandorio sudarymo momentu sklypų paskirtis buvo žemės ūkio,
o ne kita, leidimai statybai sklypuose nebuvo išduoti, savivaldybės detaliuose planuose
nebuvo numatytas sklypų užstatymas, buvo absoliutus pagrindas daryti išvadą, kad sklypų
pardavimas yra neapmokestinamas PVM ir parduodant sklypus PVM neturi (negali) būti
apskaičiuojamas. Paaiškino, kad pareiškėjas buvo inicijavęs teritorijų planavimo dokumentų rengimą, tačiau pardavimo momentu nei vienas sklypas nebuvo skirtas statyboms,
detalieji planai nebuvo parengti, leidimai statyboms nebuvo išduoti ir dėl jų nebuvo kreiptasi, parduodamų sklypų nebuvo planuojama užstatyti. Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių
ir pareigų perdavimo dėl keturių sklypų, nuo kurių apskaičiuotas PVM, bei dėl trijų sklypų
sudarė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės
sklypo savininkui sutartis ir kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją dėl
sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo.Visi veiksmai, kuriuos Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius atliko gavęs pareiškėjo prašymus dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo trijuose
sklypuose (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), buvo atlikti jau pardavus žemės sklypus, kai pareiškėjas jau nebuvo jų
savininkas. Patikrinimo metu mokesčių administratorius nustatė, kad teritorijai, apimančiai (duomenys neskelbtini) kaimus ir gretimas vietoves, yra patvirtintas specialusis planas.
Nors šis planas yra bendrojo plano sudėtinė dalis, jis pareiškėjui parduodant sklypus dar
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nebuvo patvirtintas (specialusis planas patvirtintas 2007 m. rugsėjo 17 d., t. y. jau po sklypų pardavimo). Pareiškėjas teoriškai buvo įvardijamas kaip planavimo organizatorius tik
viename sklype, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini). Pasibaigus mokestiniam tyrimui, mokestinis patikrinimas gali būti pradėtas prieš tai pasiūlius pašalinti trūkumus ar
prieštaravimus, išskyrus nustatytas išimtis. Mokesčių administratorius minėtų reikalavimų nesilaikė, todėl buvo iš esmės pažeista mokestinio patikrinimo pradėjimo procedūra.
Atsakovas VMI atsiliepimu į patikslintą pareiškėjo skundą su skundu nesutiko bei
prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.
Atsiliepime nurodė, kad pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos
77/388/EEB, su kurios nuostatomis yra suderintos PVMĮ nuostatos, 4 straipsnio 3 dalies „b“
punktą žemė statyboms – tai bet kokia paruošta ar neparuošta žemė, kurią valstybės narės
apibrėžia esant tokią. Analogiškas teisinis reglamentavimas išliko ir naujojoje 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje 2006/112/EB dėl PVM bendros sistemos. PVMĮ žemės sklypo, kuris yra skirtas statybai, sąvokos nėra pateikta. Statybų teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, kurio 2 straipsnio 13 dalis statybą apibūdina
kaip veiklą, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti
ar griauti esamą statinį. To paties straipsnio 24 dalyje nustatyta, kad statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame
atliekami statybos darbai. Konkretaus žemės sklypo priskyrimas statybos sklypo kategorijai
priklauso nuo nustatytos žemės naudojimo tikslinės paskirties, kuri nustatoma pagal parengtus ir patvirtintus specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus ir detaliuosius planus, formuojant naujus žemės sklypus. Vertinant, ar žemės sklypas jo pardavimo metu buvo
skirtas statybai, turi būti tiksliai nustatyta, kokioje stadijoje tuo metu buvo detaliojo plano
rengimas (pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnį), ir tik tai nustačius įvertinti, ar
žemės sklypas gali būti laikomas skirtu statybai. Akcentavo, jog visų pareiškėjo parduotų
minėtų sklypų tikslinė naudojimo paskirtis jų pardavimo metu buvo žemės ūkio, visuose
sklypuose pagal pareiškėjo pateiktus prašymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai buvo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai – detalieji planai. Žemės sklypą,
kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), pareiškėjas pardavė 2006 m. rugpjūčio 4 d., o jo detalusis planas patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės
2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T11-249, pareiškėjas su prašymu dėl detaliojo plano
rengimo kreipėsi 2006 m. birželio 21 d. Žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), pareiškėjas pardavė 2007 m. liepos 3 d., o jo detalusis planas patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu
Nr. T11-460, pareiškėjas su prašymu dėl detaliojo plano rengimo kreipėsi 2006 m. rugsėjo 20 d. Žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini). pareiškėjas pardavė 2007 m. sausio 24 d., o 2008 m. sausio 14 d. buvo išduotos planavimo sąlygos Nr. 2008.34 ir planavimo sąlygų sąvadas Nr. 2008.34.S detaliojo planavimo
dokumentui rengti. Pažymėjo, jog pareiškėjas su prašymu dėl detaliojo plano rengimo kreipėsi 2006 m. birželio 21 d. Žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esantį
(duomenys neskelbtini), pareiškėjas pardavė 2007 m. kovo 23 d. 2007 m. rugpjūčio 21 d. buvo
išduotos planavimo sąlygos Nr. 2007.231 ir planavimo sąlygų sąvadas Nr. 2007.231 detaliojo planavimo dokumentui rengti. Pareiškėjas su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija buvo sudaręs detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkui sutartis (antras etapas pagal Teritorijų planavimo įstatymo
25 straipsnį). Visose sutartyse nurodyta, kad detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus
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teisės ir pareigos pareiškėjui perduodamos planavimo tikslu – sklypų paskirties keitimas į
kitą ir naudojimo būdo keitimas į gyvenamąją teritoriją, jų padalijimas į mažesnius sklypus,
numatant mažaaukščių namų statybas. Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos urbanistikos ir architektūros skyrių dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti (antras etapas pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnį). Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius su prašymais kreipėsi
į kitas institucijas dėl sąlygų nustatymo pareiškėjo planuojamuose žemės sklypuose (antras
etapas pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnį). Pareiškėjo žemės sklypų įsigijimo
tikslai ir aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama pakeisti žemės paskirtį pagal bendrąjį planą,
įrodo, kad žemės sklypai buvo skirti statyboms. Pridūrė, jog pareiškėjas nedeklaravo PVM,
taigi jo padaryti pažeidimai nėra tolygūs MAĮ 136 straipsnyje įvardintiems prieštaravimams
ir trūkumams, todėl pareiškėjui pagrįstai buvo pradėtas mokestinis patikrinimas, neįteikiant
rašytinio siūlymo ištaisyti klaidas.
III.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu pareiškėjo D. Č. skundą patenkino ir Klaipėdos AVMI Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, VMI 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir MGK 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą
panaikino.
Teismas nurodė, jog bylai yra aktuali ta PVMĮ 32 straipsnio 2 dalis, kuri nustato,
kad PVM apmokestinamas perdavimas žemės, kuri yra skirta statybai. Teismas rėmėsi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A438‑1346/2009
pateiktu išaiškinimu, jog iš teisinio reglamentavimo matyti, kad konkretaus žemės sklypo
priskyrimas statybos sklypo kategorijai priklauso nuo nustatytos žemės naudojimo tikslinės paskirties šiame sklype. Konstatavo, kad būtent viešojo administravimo subjektų
priimti sprendimai – apskrities viršininko sprendimo; specialiųjų teritorinio planavimo
dokumentų ir (ar) detaliųjų planų; Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto
kadastro duomenys, yra pirminiai bei tiesioginiai įrodymai, kuriais remiantis gali būti nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas apie konkretaus žemės sklypo priskirtinumą (arba
ne) sklypų, skirtų statyboms, kategorijai.
Nurodė, jog atsakovo VMI teiginiai dėl bendrojo plano, kaip pirminio ir tiesioginio įrodymo, patvirtinančio konkretaus žemės sklypo statusą, įskaitant jo priskirtinumą statyboms,
yra nepagrįsti bei neteisingi. Bendrasis planas yra norminis teisės aktas, konstatuotina, kad
bendrasis planas (jo sprendiniai atitinkamos teritorijos atžvilgiu) tik sudaro teisines prielaidas priimti individualų teisės aktą (specialųjį ar detalųjį planą), o atitinkamo žemės sklypo
teisinis statusas bei režimas gali būti nustatyti ar pakeisti, kai yra įvykdomos teisės aktais nustatytos sąlygos, būtinos detaliajam planui parengti bei atitinkamiems detaliojo plano sprendiniams priimti. Akcentavo, jog priešingas aiškinimas prieštarautų MAĮ 9 straipsnyje įtvirtintam apmokestinimo aiškumo principui bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Konstatavo, jog byloje surinkti duomenys patvirtina, kad pareiškėjo tretiesiems asmenims žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, o
duomenų, kad šių žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis jų perleidimo tretiesiems
asmenims metu suteikė teisę vykdyti statybas, nėra, todėl darytina išvada, kad byloje neįrodyta, jog ginčo žemės sklypų statusas atitiko žemės skirtos statyboms kriterijus PVMĮ
32 straipsnio 2 dalies taikymo prasme.
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IV.
Atsakovas VMI, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. balandžio 21 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 111–113), kuriuo prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą panaikinti
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo D. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliacinį skundą grindžia tokiais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepimą į pareiškėjo pirmosios instancijos teismui paduotą skundą, taip pat papildomai nurodo:
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.A442‑1036/2010, pripažindamas žemės sklypą skirtu statyboms, nors
sklypo naudojimo tikslinė paskirtis taip pat buvo žemės ūkio, pažymėjo, jog PVMĮ 32
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta sąvoka „žemė statyboms“ turi būti aiškinama ne tik atsižvelgiant į teisės aktų, reguliuojančių žemės teisinius santykius, statybos teisinius santykius ar
teisinius santykius, atsirandančius rengiant teritorijų planavimo dokumentus, nuostatas
(Žemės įstatymo, Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo), bet ir mokesčių teisės
normų nuostatas.
2. Mano, jog aiškinant PVMĮ 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą sąvoką „žemė statyboms“ taip pat ir turinio viršenybės prieš formą principo kontekste, nepakanka vadovautis vien tik formalia pagrindinės žemės naudojimo paskirties išraiška, numatyta teritorijų
planavimo dokumente ar įregistruota nekilnojamojo turto registre. Tvirtina, jog spręsdamas parduoto žemės sklypo apmokestinimo PVM klausimus, mokesčių administratorius
turi atsižvelgti į kiekvieno atskiro žemės perleidimo sandorio sudarymo aplinkybes, kontrahentų veiksmus iki sandorio sudarymo, tikruosius mokesčių mokėtojo ketinimus, jo
siekį gauti mokestinę naudą. Išvardija atsiliepime į pareiškėjo skundą taip pat nurodytus
aktyvius pareiškėjo veiksmus, kurie, atsakovo nuomone, rodo, jog buvo siekiama pakeisti
žemės paskirtį pagal bendrąjį planą, kas savo ruožtu leidžia teigti, jog žemės sklypai buvo
skirti statyboms.
3. Pirmosios instancijos teismas iš esmės rėmėsi Lietuvos vyriausio administracinio
teismo 2009 m. gruodžio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A438‑1346/2009, tačiau atsižvelgti į šį sprendimą nėra pagrindo, nes ši byla savo faktinėmis aplinkybėmis
esmingai skiriasi nuo minėtos bylos, kurioje pagrindiniai teritorijų planavimo darbai buvo
atliekami žemės sklypų pirkėjų jau po sklypų pardavimo, kai šioje byloje pagrindu žemės
sklypų paskirties keitimo procedūrų dalis buvo įvykdyta pareiškėjo iniciatyva iki žemės
sklypų pardavimo.
Pareiškėjas D. Č. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 117–126) prašo skundžiamą
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo VMI apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepimą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui. Papildomai akcentuoja, jog sutinka su pirmosios instancijos
teismo sprendimu, ir mano, kad šis sprendimas yra pagrįstas, nes pardavimo momentu
visi keturi sklypai nebuvo skirti statyboms, todėl PVM – neapmokestinami. Teigia, jog
sklypų detalusis planavimas buvo pačioje pradinėje stadijoje, t. y. buvo tik inicijuotas, todėl nebuvo įrodymų, jog žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis jų perleidimo tretiesiems asmenims metu suteikė teisę vykdyti statybas PVMĮ 32 straipsnio prasme.
Pažymi, jog atsakovo nuomone, turi būti tiksliai nustatyta, kokioje stadijoje sklypų
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perleidimo momentu buvo detaliojo plano rengimas, ir tik tai nustačius galima įvertinti,
ar žemės sklypas gali būti laikomas skirtu statybai, be to, VMI nurodė, jog skirtinguose
detaliojo planavimo etapuose sprendžiami skirtingi teritorijų planavimo uždaviniai, skiriasi atliekami veiksmai, atitinkamai skiriasi ir veiksmų sukeltos pasekmės, todėl detaliojo
plano rengimo stadijos suponuoja ir skirtingą žemės sklypų statusą PVMĮ 32 straipsnio
2 dalies prasme. Teigia, jog jeigu mokesčių administratoriaus teigimu buvo būtina išsiaiškinti detaliojo planavimo stadiją (dėl šios priežasties ir buvo pavesta atlikti pakartotinį
patikrinimą), mokesčių administratorius turėjo išanalizuoti teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus, tačiau to nepadarė.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo keturių žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimas buvo pripažintas „žemės statyboms“ tiekimu pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį ir
dėl to apmokestintas pridėtinės vertės mokesčiu, teisėtumo.
Byloje aktualūs šie keturi žemės sklypų pardavimo sandoriai: 1) 2007 m. sausio 24 d.
1,0900 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastr. Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Sklypas Nr. 1) pardavimas; 2) 2007 m. kovo 23 d.
1,5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastr. Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Sklypas Nr. 2) pardavimas; 3) 2007 m. liepos 3 d.
1,5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),
Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Sklypas Nr. 3) pardavimas; 4) 2006 m. rugpjūčio 4 d. 2,200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),
Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Sklypas Nr. 4) pardavimas. Iš bylos duomenų matyti,
kad žemės sklypų perleidimo metu visų šių sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, buvo žemės ūkio. Byloje aktualūs sklypai taip pat
pateko į planuojamą gyvenamąją teritoriją, numatytą 2005 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-405 patvirtintame Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane. Be to, iki žemės sklypų pardavimo pareiškėjas
inter alia žemės sklypų pardavėjas atliko tokius aktyvius veiksmus: pateikė prašymus dėl
detaliojo plano Sklypams Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 rengimo; dėl Sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3
taip pat sudarė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkui sutartis bei pateikė prašymus dėl sąlygų detaliojo planavimo
dokumentams rengti išdavimo. Minėtuose prašymuose ir dokumentuose nurodytas planavimo tikslas – sklypų paskirties keitimas į kitą, naudojimo būdo keitimas į gyvenamąją
teritoriją, žemės sklypų padalijimas į mažesnius žemės sklypus, numatant mažaaukščių
namų statybą.
Mokesčių administratorius vertino, kad aplinkybė, jog pagal teisės aktus nustatyta
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, jos naudojimo būdas ir pobūdis žemės
sklypo perleidimo momentu nesuteikia teisės jame vykdyti statybų, neužkerta kelio tokį
žemės sklypą laikyti „žeme statyboms“ apmokestinimo PVM tikslais. Mokesčių administratorius viso ginčo metu laikėsi pozicijos, kad pareiškėjo žemės sklypų įsigijimo tikslai
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bei aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama pakeisti žemės paskirtį pagal bendrąjį planą, akivaizdžiai rodė, jog žemės sklypai buvo skirti statyboms. Be to, parduodamų sklypų kaina
aiškiai rodė ir šių žemės sklypų pirkėjų siekiamus tikslus. Atsižvelgdamas į tokias aplinkybes, mokesčių administratorius, vadovaudamasis PVMĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo
atžvilgiu apskaičiavo PVM ir su juo susijusias sumas.
Pareiškėjas su tokia mokesčių administratoriaus pozicija nesutiko, akcentuodamas
būtent žemės sklypų perleidimo momentu teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, jos naudojimo pobūdį ir būdą. Pareiškėjas taip pat
pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju žemės sklypų detaliojo planavimo procedūra jų pardavimo momentu buvo tik pradiniame etape, tai yra inicijavimo stadijoje. Pareiškėjo vertinimu, mokesčių administratoriaus pateikta plati PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies interpretacija
prieštarauja PVM sistemos tikslams.
VI.
Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad ginčo esmę analizuojamoje byloje sudaro klausimas, ar žemės ūkio paskirties, pripažintos teisės aktų nustatyta tvarka, žemės pardavimas gali būti laikomas „žemės statyboms“ tiekimu PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies prasme.
Atsižvelgiant į tokią ginčo esmę, toliau byloje reikėtų nagrinėti dėl „žemės statyboms“ tiekimo apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu nacionalinės ir Europos Sąjungos (toliau
– ir Sąjunga, ES) teisės kontekste.
VII.
Pridėtinės vertės mokestis – tai bendrasis vartojimo mokestis, kuris yra tiksliai
proporcingas prekių bei paslaugų kainai, nepriklausomai nuo operacijų skaičiaus gamybos ir paskirstymo procese iki to etapo, kuriame skaičiuojamas mokestis (žr. pavyzdžiui, 2012 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Lebara Ltd prieš The
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-520/10, 23 p.). Siekiant užtikrinti
Europos Sąjungos vidaus rinkos funkcionavimą, apmokestinimo šiuo mokesčiu tvarka
buvo harmonizuota Sąjungos teise, įvedant bendrą PVM sistemą. Tokios harmonizacijos
pagrindu yra 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas
vertinimo pagrindas (toliau – ir Šeštoji direktyva) bei vėliau Šeštąją direktyvą pakeitusi
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio
bendros sistemos (toliau – ir Direktyva 2006/112/EB).
Iš nuoseklios Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad Šeštoji direktyva ir vėliau
ją pakeitusi Direktyva 2006/112/EB nustato labai plačią PVM taikymo sritį, apimančią
bet kokią gamintojo, prekybininko ar paslaugų teikėjo ekonominę veiklą (šiuo aspektu
žr. pavyzdžiui, 2010 m. birželio 3 d. sprendimą byloje Belgijos valstybė prieš Nathalie De
Fruytier, C‑237/09, 19 p.). Vis dėlto tam, kad asmens veikla būtų apmokestinama PVM, ji
turi atitikti esmines tokio apmokestinimo sąlygas, tai yra turi būti nustatyta, jog tokią veiklą vykdo apmokestinamasis asmuo, taip pat turi būti pripažinta, jog tokia veikla patenka
į apmokestinamųjų sandorių kategoriją. Vadovaujantis Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsniu,„apmokestinamasis asmuo“ – tai asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo
ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą.„Ekonominė veikla“ – tai
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gamintojų, prekybininkų ar paslaugas teikiančių asmenų veikla, įskaitant kasybą bei žemės
ūkio veiklą ir laisvųjų profesijų veiklą.Visų pirma ekonomine veikla laikomas materialiojo
ar nematerialiojo turto naudojimas siekiant gauti nuolatinių pajamų. Į apmokestinamųjų
sandorių kategoriją, išskyrus Direktyvoje 2006/112/EB expressis verbis numatytas išimtis,
iš esmės patenka 1) prekių tiekimas, kai prekes tiekia apmokestinamasis asmuo; 2) prekių įsigijimas už atlygį Bendrijos viduje iš kitos ES valstybės; 3) paslaugų teikimas, kai
paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo; 4) prekių importas iš už ES ribų (Direktyvos
2006/112/EB IV antraštinė dalis).
Vadinasi, siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju atliktas žemės sklypų pardavimas
turėjo būti apmokestinamas PVM, turėjo būti nustatyta ne tik tai, ar žemės sklypų pardavimas yra „žemės statyboms“ tiekimas, patenkantis į bendrą PVM sistemą, bet ir tai, ar tokį
žemės statyboms tiekimą atliko apmokestinamasis asmuo.
VIII.
Vadovaujantis PVMĮ 32 straipsnio 2 dalimi (2002 m. kovo 5 d. įstatymo Nr. IX-751
redakcija), „PVM neapmokestinamas žemės pardavimas ar kitoks perdavimas, kai pagal
sandorio sąlygas asmuo, kuriam tokia žemė perduodama, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ja kaip jos savininkas, išskyrus žemę, perduodamą kartu su naujais pastatais ar
statiniais ar jų dalimis, taip pat žemę statyboms. Žeme statyboms šiame straipsnyje laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti
kokie nors tvarkymo darbai, ar ne“.
Ši teisės norma iš esmės iki 2006 m. gruodžio 31 d. įgyvendino Šeštosios direktyvos
13 straipsnio B dalies „h“ punkto nuostatas, o nuo 2007 m. sausio 1 d. įgyvendina Šeštąją
direktyvą pakeitusios Direktyvos 2006/112/EB 135 straipsnio 1 dalies „k“ punkto nuostatas.
Pagal Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B dalies „h“ punktą,„nepažeisdamos kitų Bendrijos
nuostatų, valstybės narės atleidžia nuo mokesčio toliau nurodytą veiklą taikydamos sąlygas,
kurias jos turi nustatyti siekdamos užtikrinti, kad atleidimas nuo mokesčio būtų teisingas ir
sąžiningas ir kad būtų užkirstas kelias galimam mokesčių vengimui, išsisukinėjimui ar piktnaudžiavimui: <...> h) žemės, kuri nėra užstatyta, tiekimą, išskyrus žemę statyboms, kaip
aprašyta 4 straipsnio 3 dalies b punkte.“ Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 3 dalies „b“ punktas
įtvirtino, kad „žemė statyboms“ – tai bet kokia paruošta ar neparuošta žemė, kurią valstybės
narės apibrėžia esant tokią.“ Iš esmės analogiškas nuostatas numato Šeštąją direktyvą pakeitusi Direktyva 2006/112/EB. Pagal šios direktyvos 135 straipsnio 1 dalies „k“ punktą, „sandoriai, kurių valstybės narės neapmokestina PVM: <...> k) žemės, kuri nėra užstatyta, tiekimas, išskyrus 12 straipsnio 1 dalies b) punkte nurodytos žemės statybai tiekimą“. Direktyvos
2006/112/EB 12 straipsnio 1 dalies „b“ punktas įtvirtina, jog „žemė statybai“ – tai neparuošta
ar paruošta žemė, kaip ją apibrėžia valstybės narės.“
Iš šių teisės normų išplaukia, kad, pirma, „žemės, kuri nėra užstatyta, tiekimas“ yra
viena iš expressis verbis numatytų veiklos, apmokestinamos PVM, išimčių; antra, į šią išimtį nepatenka „žemės statyboms“ tiekimas. Taigi „žemės statyboms“ tiekimas patenka
į bendros PVM sistemos apimtį. Tai lemia „žemės statyboms“ tiekimo apmokestinimą
PVM teisės aktų nustatyta tvarka.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, šioje byloje yra aktuali Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
(toliau – ir ESTT, Teisingumo Teismas) praktika, ypač susijusi su veiklos, apmokestinamos
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PVM, išimtimis bei sąvokos „žemės statyboms“ aiškinimu.
Kaip jau minėta, iš nuoseklios Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad Šeštoji
direktyva ir vėliau ją pakeitusi Direktyva 2006/112/EB nustato labai plačią PVM taikymo
sritį, apimančią bet kokią gamintojo, prekybininko ar paslaugų teikėjo ekonominę veiklą.
Vis dėlto konkrečiomis minėtų direktyvų nuostatomis tam tikra ekonominė veikla yra atleidžiama nuo PVM, tai yra įtvirtinamos veiklos, apmokestinamos PVM, išimtys. Minėtos
išimtys, be kita ko, vieningai buvo įtvirtintos ir Šeštosios direktyvos X antraštinės dalies
13 straipsnyje, šiuo metu – Direktyvos 2006/112/EB IX antraštinės dalies 1-3 skyriuose,
paliekant valstybėms narėms tam tikrą diskreciją šioje srityje. Šiose teisės normose nurodyti sandoriai iš esmės apima: 1) tam tikrą visuomenei naudingą veiklą, pavyzdžiui, pašto,
medicinos, švietimo, kultūrines paslaugas (Šeštosios direktyvos 13 str. A dalis, Direktyvos
2006/112/EB 132 str.); 2) kitus PVM neapmokestinamus sandorius, pavyzdžiui, draudimo ir perdraudimo sandorius, nekilnojamojo turto lizingą ir nuomą, banko ir finansinius
sandorius, žemės, kuri nėra užstatyta, tiekimą ir kt. (Šeštosios direktyvos 13 str. B dalis,
Direktyvos 2006/112/EB 135 str.); 3) sandorius, kurių atžvilgiu valstybės narės gali suteikti apmokestinamiesiems asmenims teisę pasirinkti juos apmokestinti ar ne, pavyzdžiui,
nekilnojamojo turto lizingą ar nuomą (Šeštosios direktyvos 13 str. C dalis, Direktyvos
2006/112/EB 137 str.).
Nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika taip pat patvirtina, jog sąvokos, apibrėžiančios Šeštosios direktyvos 13 straipsnyje numatytus atleidimo nuo PVM atvejus, turi būti
aiškinamos siaurai, nes jomis nukrypstama nuo bendro principo, pagal kurį PVM apmokestinamas kiekvienas apmokestinamojo asmens prekių tiekimas ar paslaugų teikimas už
atlygį. Tačiau šių sąvokų aiškinimas turi atitikti tokio atleidimo siekiamus tikslus ir nepažeisti
fiskalinio neutralumo principo, būdingo bendrajai PVM sistemai. Ši siauro aiškinimo taisyklė nereiškia, kad sąvokos, apibrėžiančios 13 straipsnyje numatytus atleidimo atvejus, turi
būti aiškinamos taip, jog atleidimo nuo mokesčio poveikis nebūtų pasiektas (šiuo aspektu
žr. pavyzdžiui, 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimą byloje Don Bosco Onroerend Goed BV
prieš Staatssecretaris van Financiën, C–461/08, 25 p.; jau minėto sprendimo byloje Belgijos
valstybė prieš Nathalie De Fruytier 21 p., 2007 m. balandžio 19 d. ESTT sprendimą byloje
Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH, C‑455/05, 14–16 p.). Pažymėtina, kad fiskalinio neutralumo principas draudžia, viena vertus, PVM atžvilgiu skirtingai vertinti panašias paslaugas, kurios konkuruoja tarpusavyje ir, kita vertus, draudžia apmokestinant PVM
skirtingai vertinti tokią pačią veiklą vykdančius ūkio subjektus. Šis mokesčių neutralumo
principas yra Sąjungos teisės aktų leidėjo taikomo bendrojo vienodo požiūrio principo atitikmuo specifiniame mokesčių sektoriuje, taigi ir PVM srityje (šiuo aspektu žr. pavyzdžiui,
2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje NCC Construction Danmark A/S
prieš Skatteministeriet, C‑174/08, 41, 44, 45 p.).
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atleidimo nuo PVM atvejų aiškinimas turi būti, viena vertus, paremtas siaura interpretacija, kita vertus, jis turi atitikti
atleidimo tikslus, nepaneigti tokio atleidimo veiksmingumo bei nepažeisti fiskalinio neutralumo principo.
Be to, pagal Teisingumo Teismo praktiką Šeštosios direktyvos 13 straipsnyje numatyti atleidimo nuo mokesčio atvejai yra savarankiškos Bendrijos teisės sąvokos, kuriomis
siekiama išvengti PVM sistemos taikymo skirtumų valstybėse narėse. Todėl Šeštosios direktyvos nuostata, kuri jos prasmei ir turiniui nustatyti nedaro aiškios nuorodos į valstybių
narių teisę, turi būti aiškinama nepriklausomai ir vienodai visoje Sąjungoje (žr. pavyzdžiui,
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jau minėto sprendimo byloje Belgijos valstybė prieš Nathalie De Fruytier 21 p.). Sistemiškai
aiškinant Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B dalies „h“ punktą su 4 straipsnio 3 dalies „b“
punktu, taip pat Direktyvos 2006/112/EB 135 straipsnio 1 dalies „k“ punktą su 12 straipsnio 1 dalies „b“ punktu, darytina išvada, jog šios nuostatos vis dėlto daro aiškią nuorodą
į valstybių narių teisę. Tai patvirtina ir Teisingumo Teismo praktika. Vadovaujantis šia
praktika, Šeštosios direktyvos 13 straipsnyje numatyti atleidimai, nors ir turi savo nepriklausomą reikšmę Bendrijos teisėje, taip kad valstybės narės – ypač nustatant taikymo
sąlygas – negali pakeisti jų turinio; tačiau visgi tai negali galioti, kai Taryba specialiai valstybėms narėms suteikė laisvę nustatyti nepriklausomas sąvokas su sąlyga, kad jos vis dėlto
turi laikytis Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B dalies „h“ punktu siekiamo tikslo – nuo
mokesčių atleisti tik tokių neapstatytų žemės sklypų, kurie neskirti pastato statybai, tiekimą (šiuo aspektu žr. pavyzdžiui, 1996 m. kovo 28 d. sprendimą byloje Gemeente Emmen
prieš Belastingdienst Grote Ondernemingen, C‑468/93, 25 p., taip pat jau minėtos bylos
Don Bosco Onroerend Goed BV prieš Staatssecretaris van Financiën 43 p., 1999 m. balandžio 29 d. sprendimą byloje Norbury Developments Ltd prieš Commissioners of Customs &
Excise, C‑136/97, 13 p.).
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog valstybės narės turi diskreciją apibrėžti tai, kokia žemė yra pripažįstama „žeme statyboms“ apmokestinimo PVM tikslais.
Visgi įgyvendindamos šią diskreciją, tai yra apibrėždamos sąvoką „žemė statyboms“, valstybės narės turi laikytis Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B dalies „h“ punktu ir Direktyvos
2006/112/EB 135 straipsnio 1 dalies „k“ punktu siekiamo tikslo – nuo PVM atleisti tik
tokių neapstatytų žemės sklypų, kurie neskirti pastato statybai, tiekimą. Be to, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio 3 dalimi, valstybės narės įgyvendindamos bendrą PVM sistemą nustatančias direktyvas ir realizuodamos joms šioje
srityje suteiktą diskreciją, turi laikytis bendra PVM sistema siekiamų tikslų bei nepažeisti
šios sistemos principų.
Šiame kontekste taip pat akcentuotina, jog vien tik nustatyta aplinkybė, kad buvo parduota „žemė statyboms“, iš karto nelemia šio pardavimo apmokestinimo PVM. Toks apmokestinimas galimas tik tuomet, jei objektyvūs bylos duomenys patvirtina, jog „žemės statyboms“ tiekimą atliko apmokestinamasis asmuo. Pagal Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnio
1 dalį,„apmokestinamasis asmuo“ – tai asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo
ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą. „Ekonominė veikla“ – gamintojų, prekybininkų ar paslaugas teikiančių asmenų veikla, įskaitant kasybą bei žemės
ūkio veiklą ir laisvųjų profesijų veiklą, visų pirma ekonomine veikla laikomas materialiojo
ar nematerialiojo turto naudojimas siekiant gauti nuolatinių pajamų. Be to, vadovaujantis
Direktyvos 2006/112/EB 12 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės apmokestinamuoju asmeniu
gali laikyti bet kurį asmenį, kuris retkarčiais vykdo žemės statybai tiekimą. Vadinasi, siekiant
PVM apmokestinti žemės pardavimo sandorį, taip pat būtina nustatyti, kad „žemės statyboms“ pardavimą atliko apmokestinamasis asmuo Direktyvos 2006/112/EB 12 straipsnio 1
dalies arba 9 straipsnio 1 dalies prasme.
Šiuo aspektu pastebėtina, kad iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog tik turto įsigijimas ar tik pardavimas negali būti laikomas turto naudojimu siekiant gauti nuolatinių
pajamų, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnio 1 dalį, nes vienintelis atlygis už šiuos sandorius yra galimas pelnas iš šio turto pardavimo. Iš esmės šie sandoriai savaime negali būti laikomi ekonomine veikla, kaip tai suprantama šioje direktyvoje.
Pardavimo sandorio apimtis negali būti kriterijus, pagal kurį atskiriama ūkio subjekto, vei130
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kiančio kaip privatus asmuo, veikla, kuri nepatenka į Direktyvos 2006/112/EB taikymo sritį,
nuo ūkio subjekto veiklos, kurią vykdant sudaryti sandoriai laikomi ekonomine veikla. Taip
pat vien aplinkybė, jog prieš perleidimą suinteresuotasis asmuo žemės sklypą padalijo, siekdamas gauti geriausią bendrą kainą, nėra esminė, kaip ir šių sandorių sudarymo trukmė ar
iš jų gautų pajamų dydis. Iš tiesų visos šios aplinkybės gali būti susijusios su suinteresuotojo
asmens asmeninio turto valdymu. Tačiau taip nėra, jeigu suinteresuotasis asmuo pradeda
aktyvius prekybos žeme veiksmus ir imasi panašių priemonių į gamintojo, prekybininko ar
paslaugas teikiančio asmens, kaip jie apibrėžti Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnio 1 dalies
antroje pastraipoje, naudojamas priemones. Tokie aktyvūs veiksmai visų pirma gali būti šių
žemės sklypų parengimo darbų atlikimas ir rinkodaros priemonių įgyvendinimas. Šie veiksmai paprastai nepatenka į asmeninio turto valdymą, ir tokiu atveju statybai skirtos žemės
tiekimas negali būti laikomas tik savininko nuosavybės teisių įgyvendinimu (šiuo aspektu
žr. Teisingumo Teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimą byloje Jarosław Słaby prieš Minister
Finansów (C-180/10) ir Emilian Kuć ir Halina Jeziorska-Kuć prieš Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie (C-181/10), 36-41, 45 p.). Kaip nurodė Teisingumo Teismas, statybai skirtos
žemės tiekimas turi būti laikomas apmokestinamu PVM pagal valstybės narės nacionalinės
teisės aktus, jeigu ši valstybė narė pasinaudojo Direktyvos 2006/112/EB 12 straipsnio 1 dalyje numatyta teise, neatsižvelgiant į tai, ar sandoris yra nuolatinio pobūdžio, arba į tai, ar
tiekimą atlikęs asmuo vykdo gamintojo, prekybininko ar paslaugas teikiančio asmens veiklą,
jeigu šis sandoris nėra tik savininko nuosavybės teisių įgyvendinimas. Fizinis asmuo, vykdęs
žemės ūkio veiklą žemės sklype, perkvalifikuotame į žemę statybai dėl nuo šio asmens valios
nepriklausančių priežasčių pakeitus teritorijos plėtros planus, neturi būti laikomas PVM apmokestinamuoju asmeniu pagal Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio
1 dalį, kai mėgina parduoti šį sklypą, jeigu toks pardavimas patenka į šio asmens privataus
turto valdymą. Tačiau jeigu vykdydamas šiuos pardavimo sandorius šis asmuo imasi aktyvių prekybos žeme veiksmų, naudodamas priemones, panašias į gamintojo, prekybininko ar
paslaugas teikiančio asmens, kaip jie suprantami pagal PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies
antrą pastraipą, naudojamas priemones, šis asmuo turi būti laikomas vykdančiu„ekonominę
veiklą“, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, ir todėl – PVM apmokestinamuoju asmeniu
(žr. jau minėto sprendimo byloje Jarosław Słaby prieš Minister Finansów ir Emilian Kuć ir
Halina Jeziorska-Kuć prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 49–51 p.).
Iš to išeina, kad siekiant apmokestinti žemės sklypo pardavimą, būtina nustatyti,
pirma, kad šis pardavimas yra „žemės statyboms“ tiekimas 32 straipsnio 2 dalies prasme
ir, antra, kad tokį pardavimą atliko apmokestinamasis asmuo Direktyvos 2006/112/EB 9
straipsnio 1 dalies ar, jei valstybė narė pasinaudojo Direktyvos 2006/112/EB 12 straipsnio
1 dalies galimybe, 12 straipsnio 1 dalies prasme.
IX.
Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas sąvoką „žemė statyboms“ apibrėžė PVMĮ 32
straipsnio 2 dalyje. Kaip jau buvo minėta, pagal šią teisės normą „žeme statyboms <...> laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti
kokie nors tvarkymo darbai, ar ne“. Sisteminė PVMĮ analizė rodo, jog aplinkybių, kada ir
koks žemės sklypas yra skirtas statyboms, teisės aktų leidėjas išsamiau šiame įstatyme nedetalizavo. Įvertinus tai ir atsižvelgiant į konstitucinę teismo pareigą vykdyti teisingumą
(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 d.), darytina išvada, jog siekiant išaiškinti
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PVMĮ 32 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjo pateiktos apibrėžties „žemės sklypas, kuris yra
skirtas statyboms, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie nors tvarkymo darbai,
ar ne“ prasmę, privalu taikyti įvairius teisės aiškinimo metodus: lingvistinį, sisteminį, teisės
principų, loginį, teleologinį ir kitus. Šiuo aspektu taip pat akcentuotina, kad atsižvelgiant
į PVMĮ 14 straipsnyje įtvirtintą apmokestinimo PVM momentą, žemės sklypo pardavimo
pripažinimas „žemės statyboms“ tiekimu PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies kontekste turi būti
paremtas aplinkybėmis, egzistavusiomis prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu,
analizuojamu atveju – žemės sklypų perleidimo momentu.
Nagrinėjamu atveju lingvistinis sąvokos„žemės statyboms“,įtvirtintos PVMĮ 32 straipsnio 2 dalyje, aiškinimas nukreipia į statybų sampratą. Atsižvelgiant į tai, pirmiausia sistemiškai vertintini statybų teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai, aktualūs žemės
sklypų perleidimo momentu. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 redakcija) 2 straipsnio 24 dalį, statybos sklypas – tai žemės
naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai. Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują,
rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį (Statybos įstatymo 2 str. 13 d.). Statybos
darbai – tai visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo,
betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir
derinimo) (Statybos įstatymo 2 str. 15 d.). Visgi pažymėtina, kad iš PVMĮ 32 straipsnio 2
dalies formuluotės išplaukia, jog „žemės statyboms“ nėra svarbu tai, ar kokie nors tvarkymo
darbai tame sklype yra atlikti, ar ne. Tai lemia, jog žemės sklypų, kurie skirti statyboms, kategorijai PVMĮ taikymo prasme yra priskiriami ir tie žemės sklypai, kuriuose dar nėra atlikti su
statyba susiję veiksmai – statybos sklypo tvarkymas, statybiniai tyrinėjimai ir pan. (Statybos
įstatymo 2 str. 25, 26 d.).
Apibendrinant šias teisės normas, konstatuotina, jog vienu esminių kriterijų, nustatant, ar konkretaus žemės sklypo pardavimas arba perdavimas disponuoti juo tretiesiems
asmenims kaip savininkams yra apmokestinamas PVM, yra konkretaus žemės sklypo priskyrimas statybos sklypo kategorijai, priklausantis nuo nustatytos žemės naudojimo tikslinės paskirties šiame sklype.
Žemės naudojimo tikslinės paskirties klausimu yra aktualūs teisės aktai, reguliuojantys žemės ir teritorijų planavimo teisinius santykius. Pagal Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo (2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983 redakcija) 24 straipsnio 1 dalį, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma formuojant
naujus žemės sklypus. Šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais
atvejais kitų subjektų prašymu pagal detaliuosius arba specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus. Šio straipsnio 2 dalis įtvirtino, kad žemės savininkai naudoti žemę kitai
paskirčiai, negu buvo nustatyta žemę įsigyjant nuosavybėn, gali tik apskrities viršininkui
priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Prašymų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų
priėmimo tvarką nustato Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1278 redakcija) patvirtintų
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 2 punktas numatė, kad „pagrindinė tikslinė žemės nau132
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dojimo paskirtis nustatoma apskrities viršininko sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus
specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus (žemės reformos žemėtvarkos, žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės konsolidacijos projektus) ir detaliuosius planus,
formuojant naujus žemės sklypus.“ Pagal Taisyklių 10 punktą, „pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo paskirtis keičiama apskrities viršininko sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams
projektus, žemės konsolidacijos projektus ir detaliuosius planus“. Vadovaujantis Taisyklių
11 punktu,„pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu privačios žemės savininkas, valstybinės žemės patikėtinis ar įstatymų nustatytais atvejais kitas
subjektas pagal šių Taisyklių 10 punkte nurodytus teritorijų planavimo dokumentus prašo
pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį“. Pagal Žemės įstatymo 24 straipsnio 5 dalį, „Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas
ir pobūdis registruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis
įrašant į Nekilnojamojo turto kadastrą ir žemės sklypą registruojant Nekilnojamojo turto registre Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka.“ To paties straipsnio 6 dalis įtvirtino, jog „žemės sklypo naudojimo būdas
ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal teritorijų planavimo dokumentus“. Žemės sklypo
naudojimo būdus detalizavo Žemės įstatymo 25-29 straipsniai, naudojimo pobūdžius nustatė 2005 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro
įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės
naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo. Akcentuotina, kad vadovaujantis Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 punktais, žemės
savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo
paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tuomet, kai pagal parengtus ir
patvirtintus specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus ir(ar) detaliuosius planus
nustatoma tokia žemės pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, jos naudojimo būdas bei
pobūdis, kurie leidžia joje vykdyti statybą, atsiranda objektyvi teise paremta galimybė žemės sklypą skirti statybai. Taigi sistemiškai apibendrinusi paminėtą teisinį reglamentavimą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad konkretus žemės sklypas gali būti priskirtas
statybos sklypų kategorijai inter alia „žemei statyboms“ PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies taikymo prasme, kai teisės aktuose nustatyto subjekto sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus ir(ar) detaliuosius planus šiame sklype esančiai žemei nustatoma tokia pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kurios
naudojimo būdas bei pobūdis leidžia šioje žemėje vykdyti statybą. Sprendžiant klausimą,
ar pagal PVMĮ 32 straipsnio 2 dalį žemė turėtų būti laikoma apmokestinamu PVM objektu, reikėtų vadovautis sekančiais kriterijais: teisės aktuose nustatyto subjekto sprendimo
dėl paskirties pakeitimo (bylai aktualiu laikotarpiu – apskrities viršininko sprendimo)
priėmimu; detaliojo plano patvirtinimu; detaliajam planui prilyginto teritorijų planavimo dokumento, kuriame nustatyta galimybė užstatyti sklypą bei sklypo užstatymo sąlygos, patvirtinimu; duomenų dėl žemės paskirties, naudojimo būdo ar pobūdžio, įrašymu
į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą; bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo
dokumento patvirtinimu. Visi minėti kriterijai gali būti reikšmingi sprendžiant, ar žemės
tiekimas turėtų būti apmokestintas PVM, ar šio tiekimo dalykas yra statybos sklypas, ar
žemė yra skirta statyboms. Vis dėlto išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad lemiamą
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reikšmę turi kriterijai dėl žemės paskirties nustatymo bei patvirtintų teritorijų planavimo
dokumentų, pagal kuriuos yra nustatytos konkrečių sklypų ar jų grupių užstatymo sąlygos,
buvimo.
Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad įvertinus minėtą teisinį reguliavimą, išplėstinės
teisėjų kolegijos nuomone, bendrasis planas negali būti vertinamas kaip lemiamas kriterijus, patvirtinantis konkretaus žemės sklypo statusą PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies taikymo
tikslais. Tokią išvadą taip pat patvirtina teisės aktuose nustatyta bendrojo plano paskirtis.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 2 straipsnio 1 dalimi, galiojusia ginčui aktualiu laikotarpiu, bendrasis planas – tai teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius,
nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei
apsaugos principai. Šis planas yra valstybės ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius,
nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei
apsaugos principai. Be to, administracinių teismų praktikoje, pripažįstama, kad bendrasis planas yra norminis teisės aktas (žr. pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146‑213/2009 ir joje
nurodytą teismo praktiką). Tai savo ruožtu lemia, kad bendrasis planas (jo sprendiniai
atitinkamos teritorijos atžvilgiu) tik sudaro teisines prielaidas priimti individualų teisės
aktą (specialųjį ar detalųjį planą), o atitinkamo žemės sklypo teisinis statusas bei režimas
gali būti nustatyti ar pakeisti, kai yra įvykdomos teisės aktais nustatytos sąlygos, būtinos
detaliajam planui parengti bei atitinkamiems detaliojo plano sprendiniams priimti.
Žemės, kaip prekės, kuri gali būti tiekiama vykdant ekonominę veiklą, priskyrimą
PVM objektui lemia minėti kriterijai dėl konkrečios žemės naudojimo paskirties nustatymo,
taip pat dėl konkrečių sprendinių dėl teritorijų planavimo patvirtinimo, nes žemė kaip prekė
yra individualiais požymiais apibrėžtas nekilnojamas daiktas, todėl jo teisinį statusą nulemia
sprendimai priimti dėl konkretaus nekilnojamojo daikto (PVMĮ 2, 3 str.).
Teritorijų planavimo įstatymas nustato skirtingus teritorijų planavimo lygmenis pagal
planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį, vienas iš kurių yra vietovės
– žemės sklypų ar jų grupės rengiami detaliojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Tam tikruose specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose gali būti numatomos
statybos, gali būti planuojamas pastatų išdėstymas ar darbai, susiję su statybos parengimo
darbais (pavyzdžiui, infrastruktūros plėtra) (TPĮ 4 str. 3 d., 15 str.). Tačiau detaliojo planavimo uždaviniai dažniausiai būna susiję su konkrečių sklypų ar jų grupių planavimu.
Detaliojo planavimo uždaviniais dažniausiai yra sprendžiami klausimai, susiję su sklypo
ar sklypų grupės priskyrimu statyboms skirtam sklypui (žemės sklypų statinių statybai
formavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo statinių statybos projektams rengti
nustatymas ar pakeitimas), klausimai, susiję su sklypų paruošimu statybai (žemės juostų
komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimas, inžinierinės bei miesto
infrastruktūros plėtrai formavimas) (TPĮ 19 str.).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad vienu iš esminių ir dažniausiai
lemiamu kriterijumi, nustatant, ar konkretaus žemės sklypo pardavimas arba perdavimas
disponuoti juo tretiesiems asmenims kaip savininkams yra apmokestinamas PVM, yra
konkretaus žemės sklypo priskyrimas statybos sklypo kategorijai, priklausantis nuo fakto, ar yra patvirtintas sklypo detalusis ar jam prilygintas planas, specialusis planas, pagal
kuriuos yra nustatytos konkrečių sklypų ar jų grupių užstatymo sąlygos ar yra teisės aktų
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nustatyta tvarka išspręsti klausimai, susiję su galimybe ruošti šiuos žemės sklypus statybai,
t. y. priimti kompetentingų institucijų sprendimai dėl minėtų teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo.
Įvertinus nagrinėjamu atveju nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad Sklypų Nr. 1,
Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 perleidimo momentais nebuvo parengti ir patvirtinti jokie specialieji
teritorinio planavimo dokumentai ar detalieji planai, pagal kuriuos minėtuose sklypuose
esančiai žemei būtų nustatyta tokia pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kurios naudojimo būdas bei pobūdis joje leistų vykdyti statybą arba būtų kitaip detalizuoti
bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti teritorijų tvarkymo
bei naudojimo reglamentai ir būtų minėta tvarka išspręsti klausimai dėl sklypų priskyrimo statybai ar dėl paruošimo statybai. Bylos duomenys akivaizdžiai patvirtinta, jog visų
keturių žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis, pripažinta teisės aktų nustatyta
tvarka, jų perleidimo momentu buvo žemės ūkio. Tuo tarpu, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas
2005 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-405,
negalėjo patvirtinti aplinkybių, ar žemės sklypas yra priskirtinas „žemės statyboms“ kategorijai PVMĮ 32 straipsnio 2 dalies prasme, ar ne. Todėl atsakovo pateikti argumentai dėl
bendrojo plano reikšmės vertinti kaip nepagrįsti.
Vis dėlto mokesčių administratoriaus nuomone, žemės sklypo perleidimo kvalifikavimą „žemės statyboms“ tiekimu gali lemti ne tik tokio sklypo perleidimo momentu teisės
aktuose nustatyto subjekto sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus ir(ar) detaliuosius planus šiame sklype esančiai žemei nustatyta
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kurios naudojimo būdas bei pobūdis leidžia
šioje žemėje vykdyti statybą. Mokesčių administratorius iš esmės palaiko poziciją, jog net
nepriėmus minėto sprendimo, žemės sklypo pardavimas gali būti laikomas „žemės statyboms“ tiekimu tuomet, kai objektyvūs bylos duomenys, pavyzdžiui, aktyvūs žemės sklypo
pardavėjo veiksmai prieš žemės sklypo pardavimą, akivaizdi sandorio šalių valia, patvirtina,
jog faktiškai galutinė tiekiamo žemės sklypo paskirtis yra šio sklypo naudojimas statybai.
Išplėstinė teisėjų kolegija su šia pozicija nesutinka.
Kaip nurodė atsakovas, sąvoka „žemė statyboms“ turi būti aiškinama ne tik statybų,
žemės teisinius santykius ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų aspektu.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, sąvoka „žemė statyboms“ taip pat turi būti aiškinama teisės principų – tiek bendrųjų, tiek atitinkamos teisės šakos – kontekste.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas yra universalus, juo grindžiama visa teisės sistema ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija.
Neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir
teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Konstitucinio
Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimus). Taigi vienas iš esminių
Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinis tikrumas ir aiškumas. Teisinio tikrumo, aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui. Jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti
formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių (žr. Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2004 m. sausio 26 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimus). Konstitucinio teisinio tikrumo ir aiškumo imperatyvas mokesčių teisėje expressis verbis išreikštas Mokesčių
administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 6 straipsnyje įtvirtintais apmokestinimo teisi135
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nio reguliavimo ir taikymo principais inter alia apmokestinimo aiškumo principu, kuris
nustato, jog mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo ir pasibaigimo tvarka
ir pagrindai Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžti. Šio
principo svarbą taip pat patvirtina MAĮ 3 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas imperatyvas, jog
Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai. Pastebėtina, kad nacionalinėje teisėje taikomi principai yra pripažįstami ir Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje nurodoma, jog Sąjungos teisės aktai
turi būti ir aiškūs, o jų taikymas iš anksto numanomas teisės subjektų. Šis teisinio saugumo
reikalavimas itin griežtai taikomas tuomet, kai teisės aktai gali turėti finansinių padarinių,
– kad suinteresuotieji asmenys galėtų tiksliai žinoti jiems taikomus įpareigojimus (žr., pavyzdžiui, 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-29/08, Skatteverket
prieš AB SKF, 77 p.).
Pastebėtina ir tai, jog Direktyvos 2006/112/EB 131 straipsnis, įtvirtinantis atleidimo
nuo PVM bendrus principus, nenustato konkrečių atleidimo taisyklių, tačiau turi esminę reikšmę Direktyvos 2006/112/EB IX antraštinės dalies normų, nustatančių konkrečius
atleidimo nuo PVM atvejus, taikymui. Direktyvos 2006/112/EB 131 straipsnis įtvirtina
taisykles, kad normos, nustatančios atleidimo atvejus, taikomos: 1) nepažeidžiant kitų
Bendrijos nuostatų; 2) tokiomis sąlygomis, kurias valstybės narės nustato siekdamos užtikrinti tinkamą ir sąžiningą (pagal Direktyvos 2006/112/EB vertimus kitomis kalbomis
(lenkų, vokiečių) yra paminėta ne sąžiningo taikymo, bet aiškaus taikymo sąvoka (lenk.
prostego stosowania tych zwolnień, vok. einer einfachen Anwendung dieser Befreiungen) neapmokestinimo atvejus reglamentuojančių nuostatų taikymą; 3) užkirsti kelią galimiems
mokesčių vengimo, išsisukinėjimo ir ar piktnaudžiavimo teise atvejams. Taigi, vadovaujantis Direktyvos 2006/112/EB 131 straipsnyje įtvirtintais atleidimo nuo PVM bendrais
principais, darytina išvada, kad konkrečių atleidimo nuo PVM taisyklių taikymas turi
būti, be kita ko, ir aiškus.
Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad sąvoka „žemė statyboms“ turi būti aiškinama
tiek pagal minėtus konstitucinius principus – teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo
ir teisinio saugumo, tiek pagal Direktyvos 2006/112/EB 131 straipsnyje įtvirtintą atleidimo nuo PVM taisyklių taikymo aiškumo principą ir pagal MAĮ įtvirtintą apmokestinimo
aiškumo principą.
Minėta, kad atleidimo nuo PVM atvejų aiškinimas turi būti, viena vertus, paremtas
siaura interpretacija, kita vertus, jis turi atitikti atleidimo tikslus, nepaneigti tokio atleidimo veiksmingumo. Minėtos taisyklės suponuoja išvadą, kad atleidimo nuo PVM sąlygos turi atitikti ir proporcingumo principą, kuris yra minimas Direktyvos 2006/112/EB
Preambulės 65 punkte (<...> Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia
direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti).
Proporcingumo principas, vienas iš bendrųjų Bendrijos teisės principų, reikalauja,
kad Bendrijos institucijų veiksmai neviršytų to, kas tinkama ir būtina nagrinėjamų teisės aktų teisėtiems tikslams pasiekti, todėl, kai galima rinktis iš kelių tinkamų priemonių,
reikia taikyti mažiausiai suvaržančią, o sukelti nepatogumai neturi būti neproporcingi nurodytų tikslų atžvilgiu (žr. pavyzdžiui, 2006 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Agraraproduktion Staebelow GmbH prieš Landrat des Landkreises Bad Doberan,
C‑504/04, 35 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad vadovaujantis proporcingumo principu ir taikant atleidimo nuo PVM atvejus mokesčių mokėtojų atžvilgiu negali būti taikomos tokios
136

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

atleidimo sąlygos, kurios yra neadekvačios ir pernelyg apsunkina mokesčių mokėtoją.
Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad platus sąvokos „žemės statyboms“ aiškinimas –
kuriuo remiantis žemės sklypo pardavimas laikomas „žemės statyboms“ tiekimu tuomet,
kai objektyvūs bylos duomenys patvirtina, jog faktiškai galutinė tiekiamo žemės sklypo
paskirtis yra šio sklypo naudojimas statybai – neatitiktų minėtų teisės principų. Toks platus aiškinimas iš esmės suponuotų prielaidą, kad apmokestinamajam asmeniui tenkančios mokestinės prievolės objektas yra ketinimai, kurių faktinis realizavimas ateityje yra
tik tikėtinas. Kaip minėta, tik tuomet, kai pagal parengtus ir patvirtintus specialiuosius
teritorinio planavimo dokumentus ir(ar) detaliuosius planus nustatoma tokia žemės pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, jos naudojimo būdas bei pobūdis, kurie leidžia joje
vykdyti statybą, atsiranda objektyvi teise paremta galimybė žemės sklypą skirti statybai. Be
to, pastebėtina, kad specialieji teritorinio planavimo dokumentai, detalieji planai gali būti
patvirtinti tik praėjus keleriems metams po žemės sklypo perleidimo, ar net apskritai nepatvirtinami. Detalusis planas ir specialusis planas gali būti netvirtinamas net paskutiniame jų rengimo etape, pavyzdžiui, jei valstybinės teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios
institucijos išvada dėl šių planų tvirtinimo yra neigiama (TPĮ 18 str. 5 d., 26 str. 5 d.). Be
kita ko, gali susiklostyti situacija, kai iki detaliojo plano patvirtinimo, žemės sklypas bus
dar kartą perleistas ar šio žemės sklypo panaudojimo tikslai pasikeis.
Tokias aplinkybes patvirtina iš šios bylos duomenys. Pavyzdžiui, remiantis byloje
esančia medžiaga, detalieji planai dėl Sklypo Nr. 1 ir Nr. 2 vis dar, tai yra praėjus daugiau
nei penkeriems metams nuo šių sklypų pardavimo, nėra patvirtinti. Detalusis planas dėl
Sklypo Nr. 3 buvo patvirtintas tik 2008 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T11-460, detalusis planas dėl Sklypo Nr. 4 – 2008 m. gegužės 29 d.
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-249. 2008 m. spalio 29 d. apskrities viršininko įsakymu Nr. 4-7184-(1.3) ir 2008 m. spalio 29 d. sutartimi Nr. VM9-6251
Sklypas Nr. 3 padalintas į 15 žemės sklypų, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis
– kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos. Taigi šie sprendimai priimti praėjus daugiau nei vieneriems
metams nuo pareiškėjo atlikto žemės sklypų pardavimo. Be to, Sklypui Nr. 2 jo perleidimo
momentu buvo taikomi jo pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo apribojimai pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą. Nuosavybės teisė į ½
Sklypo Nr. 2 buvo dar kartą perleista 2009 m. birželio 19 d. šio žemės sklypo paskirčiai vis
dar esant žemės ūkio.
Taigi, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat įvertinusi išimtinę konstitucinę įstatymų leidėjo kompetenciją nustatyti mokesčius (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67, 127
str.), išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog teisės norma, kurios pagrindu mokesčių
mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė, negali būti aiškinama plečiamai. Priešingas aiškinimas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pažeistų teisinės valstybės, apmokestinimo
aiškumo principus bei užkirstų kelią mokesčių mokėtojui tinkamai ir laiku įvykdyti jam
nustatytą pareigą mokėti mokesčius. Įvertinus visa tai, konstatuotina, jog vadovavimasis
PVM apmokestinimo momentu teisės aktuose nustatyta tvarka parengtais, patvirtintais ir
galiojančiais kompetentingo subjekto priimtais sprendimais, kurių pagrindu sklype esančiai žemei nustatoma tokia pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, kurios naudojimo būdas bei pobūdis leidžia šioje žemėje vykdyti statybą, yra užtikrinamas teisinis tikrumas ir
aiškumas tiek mokesčių administratoriui, tiek mokesčių mokėtojui, kartu garantuojama
mokesčių mokėtojų ir valstybės interesų pusiausvyra bei fiskalinio neutralumo principas.
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Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat vertina, jog nėra teisinio pagrindo teigti, kad toks
aiškinimas akivaizdžiai pažeistų iš Sąjungos teisės kylančius reikalavimus. Priešingai, darytina išvada, kad minėtu aiškinimu yra išlaikomas balansas tarp iš PVM sistemos išplaukiančių imperatyvų aiškinti atleidimo nuo PVM atvejus griežtai, garantuoti tokių atleidimo atvejų veiksmingumą bei nuo PVM atleisti tik tokių neapstatytų žemės sklypų, kurie
neskirti pastato statybai, tiekimą ir garantuoti fiskalinio neutralumo, aiškumo bei proporcingumo principų laikymąsi.
Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su atsakovo pozicija, jog sprendžiant parduotų žemės sklypų apmokestinimo PVM klausimus, turi būti vertinamos kiekvieno žemės sklypo perleidimo sandorio aplinkybės, kontrahentų veiksmai, taip pat siekis gauti mokestinę
naudą. Akcentuotina, kad bendra PVM sistema yra paremta draudimo piktnaudžiauti
principu. Kova su galimu mokesčių slėpimu, vengimu ir piktnaudžiavimu yra Šeštąja direktyva ir Direktyva 2006/112/EB pripažįstamas bei skatinamas tikslas. Pagal nuoseklią
Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tam, kad būtų
pripažintas piktnaudžiavimas PVM srityje, reikalaujama, pirma, kad nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant į formalų atitinkamų Šeštosios direktyvos ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės aktų nuostatose numatytų sąlygų taikymą,
būtų įgyjamas mokestinis pranašumas, kurio suteikimas pažeistų šiomis nuostatomis
siekiamą tikslą. Kita vertus, objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą (šiuo aspektu žr.
pavyzdžiui, 2006 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Halifax ir kt.,
C‑255/02, 85, 86 p., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A575‑1686/12). Iš tiesų, draudimas piktnaudžiauti
nebeturi reikšmės, jei nagrinėjami sandoriai gali būti pateisinami kitaip nei paprastu mokesčio pranašumo įgijimu. Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant, ar sudaromais sandoriais
buvo piktnaudžiaujama, svarbu, jog rinkdamasis neapmokestinamuosius arba apmokestinamuosius sandorius verslininkas gali remtis faktorių visuma ir ypač PVM sistemai būdingais mokestinio pobūdžio sumetimais. Apmokestinamajam asmeniui turint galimybę
pasirinkti iš dviejų sandorių, Šeštoji direktyva nereikalauja iš jo pasirinkti didžiausio PVM
sumą lemiančio sandorio. Priešingai, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti tokį
savo veiklos planą, kad sumažintų savo mokestinę skolą (žr. jau minėto sprendimo byloje
Halifax ir kt. 73 p.)
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi visus byloje esančius duomenis, konstatuoja, jog
nei aktyvūs pareiškėjo veiksmai, nei kiti byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad keturiais žemės sklypų pardavimo sandoriais buvo piktnaudžiaujama bendra PVM sistema. Iš
to matyti, kad teisinio pagrindo nagrinėjamu atveju nukrypti nuo anksčiau pateikto sąvokos „žemė statyboms“ aiškinimo nėra.
Pastebėtina ir tai, jog mokesčių administratoriaus nurodomos aplinkybės, kurių vertinimo būtinumą konstatuoja mokesčių administratorius (kiekvieno žemės sklypo perleidimo sandorio aplinkybės, kontrahentų veiksmai, taip pat siekis gauti mokestinę naudą,
žemės įsigijimo tikslai bei pareiškėjo aktyvūs veiksmai) laikytinos aplinkybėmis, kurios labiau reikšmingos sprendžiant klausimą, ar asmuo gali būti pripažintas apmokestinamuoju
asmeniu, t. y. asmeniu, tiekiančiu prekes, vykdant savo ekonominę veiklą (PVMĮ 3, 4 str.).
Tačiau sprendžiant klausimą dėl to, ar tiekiama prekė (ar parduodama žemė įgyvendinant nuosavybės teises) nėra PVM objektas, visų pirma, turi būti vadovaujamasi minėtais
objektyviais kriterijais dėl parduodamos žemės teisinio režimo, esančio jos pardavimo, tuo
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pačiu ir apmokestinimo prievolės, atsiradimo metu.
Taigi, apibendrindama tai, kas paminėta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
byloje nėra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju
parduodamas keturis žemės ūkio paskirties žemės sklypus tiekė „žemę statyboms“ PVMĮ
32 straipsnio 2 dalies prasme. Iš šios išvados matyti, jog teisinio pagrindo apmokestinti
analizuojamą žemės sklypų pardavimą PVM nenustatyta.
X.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika nėra statiškas dalykas. Ji gali
būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai motyvuojant (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Tinkamai
motyvuota teismų praktikos raida, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą. Be to, administracinių teismų praktikai esant prieštaringai, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją
suvienodinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d.). Tik unifikuojant teismų
praktiką galima veiksmingai užtikrinti konstitucinio imperatyvo, kad analogiškos bylos
būtų sprendžiamos taip pat, laikymąsi.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiame
procesiniame sprendime pateikti išaiškinimai išplėtoja ir suvienodina ankstesnę Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Ši nutartis vertintina kaip aiškios krypties dėl
PVMĮ 32 straipsnio 2 dalis nuostatų aiškinimo suteikimas. Tokia teismų praktikos raida,
išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama, pagrįsta ir objektyviai būtina, siekiant užtikrinti konstitucinius teisinio tikrumo ir aiškumo imperatyvus mokesčių teisės srityje.
Esant šioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo daryti išvados, kad Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2011 m. balandžio 21 d. priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.1.2. Dėl apmokestinimo akcizu vietos nustatymo, kai vienoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje neteisėtai išleisti vartoti šiuo mokesčiu apmokestinamieji produktai komerciniais tikslais yra išgabenami į kitą valstybę narę
Dėl Direktyvos 92/12/EEB 7, 8 ir 9 straipsnių taikymo, sprendžiant klausimą dėl produktų apmokestinimo akcizu vietos nustatymo
Dėl produktų pripažinimo laikomais „komerciniais tikslais“ Direktyvos 92/12/EEB
nuostatų prasme
1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos direktyva 2004/106/EB (toliau – ir Akcizų
direktyva) nuostatos vienodai taikomos sprendžiant klausimus tiek dėl teisėtai, tiek dėl neteisėtai į laisvą apyvartą (vartoti) išleistų produktų apmokestinimo akcizu.
Akcizų direktyvos 9 straipsnis galėjo būti taikomas tik šios direktyvos 8 straipsnyje numatytiems produktams, t. y. akcizais apmokestinamiems produktams, kuriuos įsigijo ir gabeno
pats privatus asmuo asmeniniam (individualiam) naudojimui.
Siekiant taikyti Akcizų direktyvos 8 straipsnį, akcizais apmokestinamus produktus turi
įsigyti „privatūs asmenys“ „asmeniniam naudojimui“, o juos gabenti turi „patys“ privatūs
asmenys. Šios sąlygos turi leisti nustatyti griežtai individualų (asmeninį) akcizais apmokestinamų produktų, kurie įsigyjami vienoje valstybėje narėje, o vėliau išgabenami į kitą,
įsigijimo pobūdį. Iš Akcizų direktyvos 8 straipsnio matyti, kad ji nustato, jog produktai turi
būti skirti individualiam juos įsigijusių privačių asmenų naudojimui, ir todėl ji neapima produktų, kuriuos įsigijo privatus asmuo ir kurie yra skirti kitų privačių asmenų naudojimui. Iš
tiesų neturėtų būti manoma, kad tokių produktų laikymas yra griežtai individualaus (asmeninio) pobūdžio juos įsigijusio privataus asmens atžvilgiu. Be to, ši direktyvos nuostata
netaikoma, jei akcizais apmokestinamų produktų pirkimas ir (ar) gabenimas atliekamas
per atstovą.
Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 ir 2 dalys nustatė bendrą tvarką, pagal kurią produktai,
kuriems nustatomas akcizas, išleisti vartoti vienoje valstybėje narėje, bet laikomi komerciniais tikslais kitoje valstybėje narėje, turi būti apmokestinami toje valstybėje narėje, kurioje
šie produktai yra laikomi. Tokiu būdu apmokestinama yra toje valstybėje narėje, kurioje
produktas bus naudojamas, o ne toje, kurioje produktas buvo išleistas vartoti.
Neabejotina, kad neteisėtai išleistų vartoti produktų atveju paprastai gali būti sudėtinga
nustatyti, kokioje konkrečioje valstybėje narėje jie (produktai) bus naudojami. Dėl vidaus
sienų kontrolės nebuvimo rizika, kad jos (nesumokėjus akcizo) galės būti parduotos galutiniams vartotojams, kyla visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Tačiau, kol šie produktai
nekirto vidaus sienos, ji (rizika) yra didžiausia toje valstybėje narėje, kurioje produktai neteisėtai buvo išleisti vartoti. Todėl, vadovaujantis Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi,
akcizas tokiu atveju turėtų būti sumokėtas būtent šioje valstybėje narėje. Kita vertus, jei šie
produktai po išleidimo vartoti komerciniais tikslais per Sąjungos vidaus sieną pervežami į
kitą valstybę narę, akcizais apmokestinamų produktų keliama grėsmė, kad jie bus parduoti
galutiniams vartotojams, taip pat persikelia į šią (kitą) valstybę narę. Todėl, vadovaujantis, be kita ko, Akcizų direktyvos 7 straipsniu (taip pat šio teisės akto 9 ir 10 straipsniais) ir
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Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, akcizo mokėjimas taip pat persikelia į ją
(akcizais apmokestinamų produktų importo valstybę narę).
Remiantis kartu skaitomomis Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis, rinkti akcizo mokestį pirmiausia buvo kompetentingos valstybės narės,
kurioje akcizu apmokestinami produktai buvo įvežti ir laikomi komerciniais tikslais, institucijos, nepriklausomai nuo to, kad šie produktai jau buvo išleisti vartoti kitoje (prekių išgabenimo į kitą valstybę narę) valstybėje narėje, kaip tai suprantama pagal Akcizų direktyvos
6 straipsnio 1 dalį. Esant aptariamos direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje numatytam atvejui,
akcizas tampa mokėtinu paskutinėje valstybėje narėje, kurioje prekės laikomos „komerciniais tikslais“, nepriklausomai nuo to, kad šie produktai po jų išleidimo vartoti, kaip tai suprantama pagal Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalį, kirto (buvo gabenami per) kelių kitų
valstybių narių teritorijas (sienas).
Akcizų direktyva yra pagrįsta tuo, kad produktai, kurie nėra laikomi asmeniniais tikslais
(asmeniniams (individualiems) poreikiams tenkinti), turi būti būtinai pripažinti laikomais
komerciniais tikslais.
Administracinė byla Nr. A602-2292/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02644-2011-3
Procesinio sprendimo kategorija 9.4; 9.10

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gruodžio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio, Romano Klišausko,
Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
pareiškėjo atstovei advokatei Valei Petkevičienei,
atsakovo atstovui T. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (pareiškėjas V. P., trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl Mokestinių ginčų
komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. įsiteisėjusiu teismo baudžiamuoju
įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-179-397/10 pareiškėjas V. P. (toliau – ir V. P.) buvo
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pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, nustatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 1992 straipsnio 1 dalyje.
Minėtame baudžiamajame įsakyme, be kita ko, konstatuota, jog pareiškėjas neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, pažeidžiant Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims
taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisyklių 2 ir 3 punktų reikalavimus, o būtent: 2008 m. lapkričio mėn., Jonavoje,
Lietuvos Respublikoje, jis susitarė su V. M., V. V. ir tyrimo nenustatytais asmenimis,
Lietuvos Respublikoje įgyti ne mažiau 40 000 pakelių cigarečių „Jin Ling“ pagamintų
Rusijos Federacijoje, kurių vertė yra 157 481,86 Lt ir viršija 250 MGL dydžio sumą, įgytas cigaretes laikyti Jonavoje, tyrimo nenustatytoje vietoje, vėliau šias cigaretes pergabenti
ir paslėpti (duomenys neskelbtini) priklausančio vilkiko „M. B.“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) puspriekabėje „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), gabenti į Vokietijos
Federacinę Respubliką ir jas realizuoti R. P. . V. V. ir V. M. sudarė nusikalstamos veikos
planą bei paskirstė pareiškėjui ir tyrimo nenustatytiems asmenims vaidmenis bei užduotis: nurodė tyrimo nenustatytiems asmenims už piniginį atlygį neteisėtai gabenti Jonavoje
įgytas cigarečių dėžes, jas pakrauti ir paslėpti „M. B.“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini)
puspriekabėje „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), nurodė pareiškėjui neteisėtai
laikomas cigaretes gabenti R. P. į Hanoverio miestą, Vokietijos Federacinę Respubliką. Be
to, V. V., būdamas Lietuvos Respublikoje, telefonu susitarė su R. P., kurio atžvilgiu baudžiamąjį persekiojimą atlieka Vokietijos Federacinės Respublikos teisėsaugos institucijos,
o pastarasis pažadėjo pergabentas cigaretes įgyti Vokietijos Federacinėje Respublikoje,
Hanoverio mieste. 2008 m. lapkričio 27 d., nakties metu, Jonavoje V. V., V. M. ir tyrimo
nenustatyti asmenys, veikdami pagal išankstinį susitarimą, ne mažiau kaip 40 000 pakelių
cigarečių „Jin Ling“ pergabeno iš tyrimo nenustatytos laikymo vietos į (duomenys neskelbtini) teritoriją, esančią Jonavoje, Fabriko g. 3A, ten perkovė ir paslėpė į vilkiko „M. B.“,
valst. Nr. (duomenys neskelbtini) puspriekabę „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini).
Nuo 2008 m. lapkričio 27 d. iki 2008 m. lapkričio 28 d. pareiškėjas, tęsdamas nusikalstamą
veiką, nurodytą cigarečių krovinį vilkiku „M. B. “ su puspriekabe „Schmitz“ neteisėtai
gabeno Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos teritorijose, Vokietijos Federacinėje
Respublikoje nugabeno R. P. į Hanoverio miestą, kur 2008 m. lapkričio 28 d. krovinį iškrovė. 2008 m. lapkričio mėn., Jonavoje, V. V. sumokėjo pareiškėjui 800 eurų (2 760 litų) už
neteisėto krovinio pervežimą iš Lietuvos Respublikos į Vokietijos Federacinę Respubliką.
Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu taip
pat nustatyta, kad pareiškėjas 2008 m. lapkričio mėn., Jonavoje, Lietuvos Respublikoje,
susitarė su V. M., V. V. ir tyrimo nenustatytais asmenimis Lietuvos Respublikoje įgyti ne
mažiau 57 400 pakelių cigarečių „Jin Ling“ pagamintų Rusijos Federacijoje, kurių vertė yra
225 986,46 Lt ir viršija 250 MGL dydžio sumą, įgytas cigaretes laikyti garaže Nr. 249, esančiame Jonavoje, vėliau šias cigaretes pergabenti ir paslėpti (duomenys neskelbtini) priklausančio
vilkiko „M. B.“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) puspriekabėje „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), gabenti į Vokietijos Federacinę Respubliką ir jas realizuoti R. P. V. V. ir
V. M. sudarė nusikalstamos veikos planą bei paskirstė pareiškėjui ir tyrimo nenustatytiems
asmenims vaidmenis bei užduotis: nurodė tyrimo nenustatytiems asmenims Jonavoje įgytas
cigarečių dėžes neteisėtai gabenti Jonavoje, pakrauti ir paslėpti vilkiko „M. B.“ puspriekabėje
„Schmitz“, o pareiškėjui nurodė gabenti už piniginį atlygį neteisėtai laikomas cigaretes R. P. į
Hanoverio miestą, Vokietijos Federacinę Respubliką. V. V., būdamas Lietuvos Respublikoje,
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telefonu susitarė su R. P., kurio atžvilgiu baudžiamąjį persekiojimą atlieka Vokietijos
Federacinės Respublikos teisėsaugos institucijos, o pastarasis pažadėjo pergabentas cigaretes
įgyti Hanoverio mieste. 2008 m. gruodžio 5 d., nuo 10 iki 14 val., Jonavoje, V. V., V. M. ir
tyrimo nenustatyti asmenys, veikdami pagal išankstinį susitarimą, automobiliu „VW LT“,
valst. Nr. (duomenys neskelbtini) pergabeno ne mažiau 57 400 pakelių cigarečių „Jin Ling“ iš
garažo Nr. 249, esančio Laukagalių g. 3, Jonavoje, į (duomenys neskelbtini) teritoriją, esančią
Fabriko g. 3A, Jonavoje, ir ten perkovė bei paslėpė į vilkiko „M. B.“ puspriekabę „Schmitz“.
Nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2008 m. gruodžio 7 d. pareiškėjas, tęsdamas nusikalstamą
veiką, nurodytą cigarečių krovinį vilkiku „M. B.“ su puspriekabe „Schmitz“ gabeno Lietuvos
Respublikos teritorijoje, per Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sieną,
kol 2008 m. gruodžio 7 d. Budzisko mieste, Lenkijos Respublikoje, jo vairuojamą vilkiką su
neteisėtai gabenamu cigarečių kroviniu sulaikė Lenkijos muitinės pareigūnai.
II.
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI), įvertinusi Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. baudžiamajame įsakyme nustatytas
aplinkybes, atliko pareiškėjo akcizo mokesčio mokėjimo pakartotinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 24 d. iki 2009 m. kovo 8 d., ir 2011 m. balandžio 26 d. surašė
patikrinimo aktą Nr. AK16-5 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriuo pareiškėjui apskaičiavo 71 423 Lt akcizo mokesčio ir 22 933 Lt šio mokesčio delspinigių.
Kauno AVMI 2011 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (04)-K3-131 (toliau – ir Kauno AVMI
2011 m. birželio 3 d. sprendimas) savo 2011 m. balandžio 26 d. Patikrinimo aktą pakeitė, nurodydama, kad pareiškėjui papildomai apskaičiuojama 71 423 Lt cigarečių akcizo mokesčio,
26 233 Lt šio mokesčio delspinigių ir skiriama 10 proc., t. y. 7 142 Lt cigarečių akcizo bauda.
Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno AVMI 2011 m. birželio 3 d. sprendimu, su skundu kreipėsi į centrinį mokesčių administratorių.
Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas; VMI), išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Kauno AVMI
2011 m. birželio 3 d. sprendimo, 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 68‑105 (toliau – ir VMI
2011 m. liepos 28 d. sprendimas) skundą atmetė ir Kauno AVMI sprendimą patvirtino.
Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI 2011 m. liepos 28 d. sprendimu, su skundu kreipėsi į Mokestinę ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK;
Komisija).
MGK 2011 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. S-232(7-190/2011) (toliau – ir MGK
2011 m. spalio 17 d. sprendimas) pareiškėjo skundą dėl VMI 2011 m. liepos 28 d. sprendimo panaikinimo tenkino – panaikino VMI 2011 m. liepos 28 d. sprendimą.
MGK savo sprendime padarė išvadą, jog tų valstybių narių, kuriose ginčo prekės buvo
laikomos komerciniais tikslais, nagrinėjamu atveju – Lenkijos Respublikos ir Vokietijos
Federacinės Respublikos atsakingos institucijos turi kompetenciją išieškoti akcizų mokestį, nes minėtos prekės buvo aptiktos bei sulaikytos Lenkijoje ir Vokietijoje.
III.
Atsakovas VMI su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti MGK 2011 m. spalio 17 d. sprendimą bei palikti galioti VMI 2011 m. lie143
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pos 28 d. sprendimą Nr. 68-105.
Skunde paaiškino, kad nesutinka su skundžiamu Komisijos sprendimu, nes mano,
jog Komisija netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas. Nurodė, kad VMI
įvertinusi tai, jog įsiteisėjusiame Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. Teismo
baudžiamajame įsakyme Nr. 1-179-397/10 nurodyta, jog pareiškėjas su bendrininkais organizavo neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis (cigaretėmis), t. y. dėl
2008 m. lapkričio mėn. iki 2008 m. lapkričio 28 d. neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis – 40 000 cigarečių „Jin Ling“ pakeliais, kurių vertė 157 481,86 Lt;
dėl 2008 m. lapkričio–gruodžio mėn. neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis
prekėmis – 57 400 cigarečių „Jin Ling“ pakeliais, kurių vertė 225 986,46 Lt; ir taip pažeidė
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų
Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2 ir 3 punktų reikalavimus, konstatavo, kad patikrinimo metu visapusiškai nustatyta, jog pareiškėjas, neturėdamas tam teisės, organizavo
neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis ir kurios nebuvo paženklintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio
specialiais ženklais – banderolėmis. Pažymėjo, kad VMI ir Komisija dėl fakto klausimų sutinka, tačiau skirtingai interpretuoja teisės aktų nuostatas.VMI nesutinka su Komisijos išvada, jog užsienyje sulaikytos prekės, Europos Tarybos Direktyvos 92/12/EEB 7 ir 9 straipsnio
taikymo prasme, būtent tose valstybėse narėse buvo laikomos komerciniais tikslais.
Argumentavo, jog Europos Tarybos Direktyvos 92/12/EEB (toliau – ir Direktyva) 6
straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad akcizas tampa mokėtinu, kai produktai išleidžiami vartoti. Akcizais apmokestinamų produktų išleidimas vartoti – tai: a) bet koks šių produktų
išgabenimas, įskaitant ir neteisėtą, iš laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimo; b) bet
kokia šių produktų gamyba, įskaitant ir neteisėtą, kitaip nei taikant šiems produktams
laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimą; c) šių produktų importas, įskaitant ir neteisėtą, jeigu jiems nebuvo pritaikytas laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimas. Minėto
straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad taikomos apmokestinimo momentu valstybėje narėje,
kurioje produktai išleidžiami vartoti arba nustatomi trūkumai, galiojančios apmokestinimo sąlygos ir akcizų tarifai. Akcizai apskaičiuojami ir mokami kiekvienos valstybės narės
nustatyta tvarka, laikantis nuostatos, kad visos valstybės narės savo produktams bei kitų
valstybių narių produktams privalo taikyti tas pačias mokesčio apskaičiavimo bei mokėjimo procedūras. Pagal Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, jeigu akcizais apmokestinami produktai, kurie jau buvo išleisti vartoti vienoje valstybėje narėje, komerciniais tikslais yra
laikomi kitoje valstybėje narėje, tuomet akcizas turi būti sumokėtas toje valstybėje narėje,
kurioje šie produktai yra laikomi. Direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepažeidžiant Direktyvos 6, 7 ir 8 straipsnių, akcizas tampa mokėtinu, kai vartoti vienoje valstybėje narėje skirti produktai komerciniais tikslais yra laikomi kitoje valstybėje narėje. Tokiu
atveju mokestį toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra produktai, moka juos laikantis
asmuo. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad norint nustatyti produktų komercinę paskirtį, privalu atsižvelgti į produktus laikančio asmens komercinį statusą bei jų laikymo
priežastis, produktų laikymo vietą arba, jeigu reikia, gabenimo būdą, visus su produktais
susijusius dokumentus, produktų pobūdį, produktų kiekį, kurio orientacinės ribos negali
būti žemesnės nei: a) cigaretėms – 800 vienetų.
Atsakovas pabrėžė, kad šio ginčo objektas – kurioje valstybėje narėje – Lietuvos
Respublikoje, Lenkijos Respublikoje ar Vokietijos Federacinėje Respublikoje pareiškė144
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jui atsirado prievolė mokėti akcizų mokestį už jo ir bendrininkų Lietuvos Respublikoje
neteisėtai įgytas prekes – cigaretes, o vėliau neteisėtai išgabentas iš Lietuvos Respublikos
į kitas Europos Sąjungos valstybes nares (Lenkijos Respubliką ir Vokietijos Federacinę
Respubliką) ir pastarosiose valstybėse aptiktas. Manė, kad vertinant byloje esančią medžiagą dėl pareiškėjui atsiradusios prievolės mokėti akcizų mokestį vadovaujantis
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsnio 1 dalimi konstatuotina, kad pareiškėjas, veikdamas bendrininkų grupėje, akcizais apmokestinamas prekes,
kaip tai suprantama Direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje, išleido vartoti Lietuvos Respublikoje.
Minėtas akcizais apmokestinamas prekes komerciniais tikslais, kaip tai suprantama pagal
Direktyvos 9 straipsnį, laikė Lietuvos Respublikos teritorijoje turėdamas siekį jas realizuoti
kitoje valstybėje narėje. Šias aplinkybes patvirtina tai, jog pareiškėjas Kauno apygardos
teismo 2010 m. balandžio 26 d. Teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal BK
24 straipsnio 4 dalį ir 1992 straipsnio 1 dalį, nes Lietuvos Respublikoje neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis; pareiškėjas, veikdamas bendrininkų grupėje,
akcizais apmokestinamas prekes laikė Lietuvos Respublikoje, Jonavoje, 2008 m. lapkričio –gruodžio mėnesiais, tai yra tęstinį laikotarpį. Teismo baudžiamajame įsakyme konstatuota, kad pareiškėjas pagal bendrininkų sudarytą nusikalstamos veikos planą, gabeno
akcizais apmokestinamas prekes pirkėjui, o pareiškėjo bendrininkas, būdamas Lietuvos
Respublikoje, telefonu susitarė su R. P., kuris pažadėjo pergabentas prekes įsigyti Vokietijos
Federacinės Respublikoje, Hanoverio mieste. Tai patvirtina, jog akcizais apmokestinamos
prekės Lietuvos Respublikoje buvo laikomos komerciniais tikslais, nes būtent čia buvo organizuojama nusikalstama veika, kontaktuojama su akcizais apmokestinamų prekių įgijėjais (pirkėjais) ir organizuojama logistika (akcizais apmokestinamų prekių pakrovimas
ir neteisėtas jų gabenimas į kitą bendrijos valstybę siekiant jas pristatyti ir gauti sutartą
atlygį).
Atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo laikomos akcizais apmokestinamos prekės (pareiškėjo ir bendrininkų grupės) (cigaretės) „Jin Ling“ pagamintos Rusijos Federacijoje. Šie faktai patvirtina, jog akcizais apmokestinamos prekės Lietuvos
Respublikoje buvo laikomos komerciniais tikslais. Lenkijos Respublikos ir Vokietijos
Federacinės Respublikos kompetentingos institucijos nesiėmė jokių veiksmų, jog pareiškėjas sumokėtų muito mokestį ir akcizų mokestį už jų teritorijoje sulaikytas ir konfiskuotas
akcizais apmokestinamas prekes. Manė, kad Komisija neteisingai interpretuoja Direktyvos
7 straipsnio 1 dalį traktuodama, jog jeigu akcizais apmokestinamos prekės buvo išvežtos
į kitą valstybę narę ir ten jos buvo sulaikytos nespėjus jų realizuoti pirkėjui, tai akcizais
apmokestinamos prekės buvo laikomos komerciniais tikslais būtent tose valstybėse narėse. Komisija, vadovaudamasi Direktyvos 7 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsniu, remdamasi
ETT sprendimu byloje C-230/08, konstatavo, kad kai akcizais apmokestinamos prekės, kurios buvo išleistos vartoti vienoje valstybėje narėje, tačiau komerciniais tikslais yra laikomos kitoje valstybėje narėje, tuomet akcizai apskaičiuojami toje valstybėje narėje, kurioje
minėtos prekės laikomos komerciniais tikslais, tai yra Lenkijos Respublikos ir Vokietijos
Federacinės Respublikos atsakingos institucijos turi kompetenciją išieškoti akcizų mokestį, nes minėtos prekės buvo aptiktos ir sulaikytos būtent Lenkijoje ir Vokietijoje. VMI su
tokia pozicija nesutinka, nes ETT sprendimo byloje Nr. C-230/08 ir šio mokestinio ginčo
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi. Vienu atveju prekės buvo tiesiog pervežtos (nebuvo
net pažeistos plombos), o kitu atveju įsigytos, laikytos ir išgabentos pardavimui. Pabrėžė,
kad ETT savo sprendime konstatavo, jog sprendžiant akcizų apmokestinimo klausimą bū145
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tina išsiaiškinti ir nustatyti, kurioje šalyje akcizais apmokestinamos prekės buvo laikomos
komerciniais tikslais, kadangi tik toje šalyje turi būti mokamas akcizas. Atsakovas taip
pat rėmėsi Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 1 dalies 8 punktu,
9 straipsniu, Teismų įstatymo 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 8 d. nutarimu, Europos Tarybos Direktyva 92/12/EEB, Europos Teisingumo
Teismo praktika (2009 m. balandžio 2 d. sprendimo Elshani, C-459/07, Rink. p. 1-0000,
25 punktu; 2010 m. balandžio 29 d. bylos C-230/08 Dansk Transporto g Logistik prieš
Skatteministeriei 112 p.).
Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo skundą prašė MGK skundžiamą sprendimą palikti
galioti, o atsakovo skundą atmesti.
Paaiškino, kad akcizai mokami vieną kartą ir tik toje šalyje, kurioje akcizais apmokestinama prekė suvartojama ar paslauga suteikiama, t. y. kai ji išleidžiama vartoti. Mokesčių
administratorius pareiškėjo prievolės mokėti akcizus atsiradimą sieja su Akcizų įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 8 punkto ir šio straipsnio 9 dalies numatytu tokios prievolės atsiradimo
pagrindu – prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda tuo atveju, kai asmuo
laiko atitinkamas prekes, skirtas parduoti Lietuvos Respublikoje. Nurodė, kad laikymo sąvoka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje yra suprantama kaip pažeidimo fakto nustatymo momentu prekių turėjimas savo žinioje, taip pat ir
vežant (gabenant) transporto priemone. Šios išvados pagrįstumą patvirtina Direktyvos 6
straipsnio 1 dalis, iš kurios matyti, kad jame panaudota samprata „produktų išleidimas vartoti“, su kuria siejama pareiga tokius produktus apmokestinti akcizais, apima tokių produktų
gabenimą, taip pat ir neteisėtą (LVAT 2007 m. liepos 5 d. nutartis byloje Nr. A3-689/2007;
2008 m. gegužės 22 d. nutartis byloje Nr. A442-792/2008; 2008 m. rugsėjo 8 d. nutartis byloje
Nr. A146-l502/2008; 2008 m. lapkričio 7 d. nutartis byloje Nr. A146-l 829/2008; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis byloje Nr. A442-754/2009; 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartis byloje Nr. A442939/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. A143-2007/2008; 2010 m. vasario 4 d.
nutartis byloje Nr. A442-199/2010 ir kt.). LVAT bylose apmokestinimas akcizu siejamas su
konkrečiai Lietuvos Respublikoje nustatytu pažeidimo (aptiktos ir sulaikytos kontrabandos)
faktu, kurio metu prekės konfiskuojamos ir traktuojama, kad gabenimas ir kartu jų faktinis
turėjimas savo žinioje reiškia, kad jos tuo metu buvo laikomos ir išleidžiamos vartoti. Rėmėsi
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi, LVAT 2007 m. gegužės 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, ETT sprendimu byloje Nr. C-230/08. Atkreipė dėmesį į tai, kad
nors nagrinėjamu atveju cigaretės buvo įvežtos iš Lietuvos, kurioje jos buvo tam tikrą laiką
laikomos, slepiamos ir kraunamos, tačiau Europos Teisingumo Teisme, nagrinėjant akcizo
mokesčio sumokėjimo klausimą, net nebuvo iškeltas klausimas, ar turėtų būti šis mokestis
skaičiuojamas Lietuvoje. Byloje nustatyta ir išaiškinta, kad akcizo mokestis turi būti mokamas toje šalyje, kurioje buvo aptiktos ir sulaikytos nelegaliai įvežtos cigaretės.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimu į atsakovo skundą prašė atsakovo skundą tenkinti.
IV.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 15 d. sprendimu atsakovo VMI skundą patenkino ir MGK 2011 m. spalio 17 d. sprendimą panaikino.
Teismas apžvelgė bylos faktines aplinkybes bei pažymėjo, jog ginčas tarp centrinio
mokesčių administratoriaus ir MGK kilo dėl skirtingo Europos Tarybos 1992 m. vasa146
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rio 25 d. Direktyvos 92/12/EEB 7 ir 9 straipsnio nuostatų interpretavimo, taigi mokesčių
administratorius turėjo teisę apskųsti MGK sprendimą pagal Mokesčių administravimo
įstatymo 159 straipsnio 2 dalį. Nurodė, jog pagal Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, jeigu akcizais apmokestinami produktai, kurie jau buvo išleisti vartoti vienoje valstybėje narėje, komerciniais tikslais yra laikomi kitoje valstybėje narėje, tuomet akcizas turi būti sumokėtas
toje valstybėje narėje, kurioje šie produktai yra laikomi. Direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad, nepažeidžiant Direktyvos 6, 7 ir 8 straipsnių, akcizas tampa mokėtinu, kai
vartoti vienoje valstybėje narėje skirti produktai komerciniais tikslais yra laikomi kitoje
valstybėje narėje. Tokiu atveju mokestį toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra produktai, moka juos laikantis asmuo. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, norint nustatyti produktų komercinę paskirtį, privalu atsižvelgti į produktus laikančio asmens komercinį statusą bei jų laikymo priežastis, produktų laikymo vietą arba, jeigu reikia, gabenimo
būdą, visus su produktais susijusius dokumentus, produktų pobūdį, produktų kiekį, kurio
orientacinės ribos negali būti žemesnės nei: a) cigaretėms – 800 vienetų. Pažymėjo, kad su
šia Direktyva yra suderintos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatos (1 str. 2 d.).
Taip pat nurodė, jog Europos Teisingumo Teismas, aiškindamas šias Direktyvos nuostatas, 2009 m. balandžio 2 d. byloje Nr. C-459/07 yra pažymėjęs, kad „neteisėtas įvežimas“
į Bendrijos muitų teritoriją įvyksta tuo momentu, kai prekės, apie jas nepranešus, pravežamos pro pirmąją minėtoje teritorijoje esančią muitinės įstaigą. Europos Teisingumo
Teismas 2010 m. balandžio 29 d. byloje Nr. C-230/08 pažymėjo, jog kalbant apie kompetenciją išieškoti akcizo mokestį, Direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta,
kad jei akcizu apmokestinamos prekės, kurios jau buvo išleistos vartoti vienoje valstybėje
narėje, komerciniais tikslais yra laikomos kitoje valstybėje narėje, tuomet akcizas turi būti
sumokėtas toje kitoje valstybėje narėje. Todėl, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kurioje valstybėje narėje komerciniais tikslais buvo laikomos akcizais apmokestinamos prekės.
Apžvelgė, jog MGK skundžiamame 2011 m. spalio 17 d. sprendime konstatavo, kad
ginčo prekės – 57 400 pakeliai cigarečių „Jin Ling“, išgabenti iš Lietuvos Respublikos ir
sulaikyti Lenkijos Respublikoje, 40 000 pakeliai cigarečių „Jin Ling“, išgabenti iš Lietuvos
Respublikos per Lenkijos Respublikos teritoriją ir palikti Vokietijos Federacinėje
Respublikoje – komerciniais tikslais buvo laikomos Lenkijos Respublikoje ir Vokietijos
Federacinėje Respublikoje, todėl pagal Direktyvos 92/12 7 straipsnio ir 9 straipsnio nuostatas būtent šių valstybių narių atsakingos institucijos turi kompetenciją išieškoti akcizų
mokestį. Tuo tarpu VMI teigė, kad pareiškėjas su bendrininkais akcizais apmokestinamas
prekes (į Lenkijos Respubliką ir Vokietijos Federacinę Respubliką išgabentas (sulaikytas)
cigaretes „Jin Ling“) komerciniais tikslais laikė Lietuvos Respublikoje. Teismas sutiko su
tokia centrinio mokesčių administratoriaus išvada, kuri pagrindžiama Kauno apygardos
administracinio teismo įsiteisėjusiu 2010 m. balandžio 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu nustatytos faktinės aplinkybės, kuriame konstatuota, kad akcizais apmokestinamos
prekės (cigaretės) komerciniais tikslais buvo laikomos Lietuvos Respublikoje, nes būtent
čia buvo organizuojama nusikalstama veika, kontaktuojama su šių prekių įgijėjais (pirkėjais) ir organizuojama logistika (prekių pakrovimas ir neteisėtas jų gabenimas į kitą
Bendrijos valstybę siekiant jas pristatyti ir gauti atlygį). Konstatavo, jog atsižvelgiant į tai,
Direktyvos 7 ir 9 straipsnių taikymo prasme Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos
turi kompetenciją išieškoti akcizų mokestį, nes cigaretės komerciniais tikslais buvo laikomos Lietuvos Respublikoje.
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V.
Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 63–71), kuriuo prašo panaikinti
2012 m. vasario 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir palikti galioti MGK 2011 m. spalio 17 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikintas VMI 2011 m. liepos 28 d. sprendimas, ir bylą V. P. atžvilgiu nutraukti.
Apeliaciniame skunde apžvelgia faktines bylos aplinkybes bei pažymi, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu akcizų mokestį reglamentuojančių teisės
aktų aiškinimu. Nurodo, jog šioje byloje svarbu išsiaiškinti, kada akcizinės prekės tampa akcizų mokesčio objektu bei kurioje valstybėje narėje Lietuvos Respublikoje, Lenkijos
Respublikoje ar Vokietijos Federacinėje Respublikoje pareiškėjui atsirado prievolė mokėti
akcizų mokestį už pareiškėjo ir bendrininkų neteisėtai išgabentas iš Lietuvos Respublikos
į kitas Europos Sąjungos valstybes nares (Lenkijos Respubliką ir Vokietijos Federacinę
Respubliką) ir pastarosiose valstybėse aptiktas akcizines prekes (cigaretes). Teigia, jog
akcizai mokami vieną kartą ir tik toje šalyje, kurioje akcizais apmokestinama prekė suvartojama ar paslauga suteikiama, t. y. kai ji išleidžiama vartoti ar nustatomi trūkumai.
Remiasi ginčo santykius reglamentuojančia Direktyva 92/12/EEB ir teigia, jog akcizo mokestis laikytinas konkrečios valstybės narės teritorijoje renkamu mokesčiu. Pažymi, jog
atsižvelgiant į tai, kad už akcizais apmokestinamus produktus, kuriuos privatūs asmenys
įsigyja ir vežasi savo reikmėms, mokestis turi būti pritaikytas toje šalyje, kurioje produktai
buvo įsigyti, aktualu išsiaiškinti, ar akcizais apmokestinti produktai gabenami ir laikomi
asmeniniais, ar komerciniais tikslais. Šiuos kriterijus apsprendžia Direktyvos 9 straipsnio
2 punktas, kuriame nurodyta, jog viršijus orientacinę ribą 800 vienetų cigarečių, produktų paskirtis yra komercinė. Išdėsto, jog atsižvelgiant į tai, kad cigarečių kiekis kiekvienu
2010 m. balandžio 26 d. baudžiamajame įsakyme nustatytu pažeidimo atveju buvo daug
didesnis negu Direktyvoje nurodytos orientacinės ribos, vadinasi akcizinių prekių paskirtis buvo komercinė.
Taip pat remiasi Direktyvos 92/12/EEB Aštuntąja konstatuojamąja dalimi, 6
straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 1 dalimi, cituoja baudžiamajame įsakyme nustatytas aplinkybes bei daro išvadą, jog apmokestinamų prekių (cigarečių)
laikymo (išleidimo vartoti) faktas, su kuriuo direktyva sieja apmokestinimą akcizais, nagrinėjamu atveju įvyko Budzisko mieste, Lenkijos Respublikoje ir Hanoveryje, Vokietijos
Respublikoje, todėl pagal direktyvos nuostatas apskaičiuoti ir išieškoti akcizo mokestį turi
Lenkijos ir Vokietijos kompetentingos institucijos. Remiasi LVAT nutartimis administracinėse bylose Nr. A3‑689/2007, Nr. A143‑2007/2008, Nr. A442‑754/2009, Nr. A442‑939/2009,
Nr. A556‑577/2009, Nr. A438‑1431/2010, Nr. A556‑254/2011, kuriose buvo išaiškinta „laikymo“ sąvoka. Teigia, jog visose minėtose LVAT bylose nagrinėjamas akcizo sumokėjimo
pagrįstumas už asmenų padarytus pažeidimus (cigarečių gabenimą ir laikymą), sulaikius
juos Lietuvos kompetentingų pareigūnų Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pabrėžia, jog
ETT byloje C-230/08 aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta ir išaiškinta, kad akcizo mokestis turi būti mokamas toje šalyje, kurioje buvo aptiktos ir sulaikytos nelegaliai įvežtos
cigaretės.
Pažymi ir tai, jog V. M., V. M., V. V., solidariai kaip bendrininkams, vienu atveju yra
atsiradusi prievolė skaičiuoti ir sumokėti akcizo mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą
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už pažeidimą nustatytą Lietuvos Respublikoje, t. y. už 73 180 pakelių cigarečių, kurios
buvo rastos Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų 2008 m. gruodžio 7 d. Kalvarijų
kelių poste sulaikytame V. M. vairuojamame vilkike. Be to, pagal Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalį apskųsti Komisijos sprendimą centrinis mokesčių administratorius turi teisę tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių
administratorius ir Komisija spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu),
skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Tačiau nagrinėjamoje byloje
atsakovas iš esmės kėlė ginčą dėl faktinės aplinkybės, kuri yra nustatyta ginčijamu MGK
sprendimu, tuo pažeisdamas MAĮ 159 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl byla turėjo
būti nutraukta. Šiuo aspektu taip pat remiasi LVAT 2012 m. vasario 14 d. administracine
byla Nr. AS520-167/2012, kurioje teismas, nagrinėdamas atsakovo VMI atskirąjį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal atsakovo VMI skundą pareiškėjui V. V. (bendrininkui), atsakovo atskirąjį
skundą atmetė, o pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą, t. y. patvirtino,
kad MGK teisingai taikė ir aiškino teisės aktų normas, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą kurio naikinti nėra pagrindo.
Atsakovas VMI atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 84–88) prašo šį apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime iš esmės pakartoja motyvus, teiktus skunde pirmosios instancijos teismui.
Papildomai akcentuoja, jog akivaizdu, kad MGK „laikymą komerciniais tikslais“ taiko ir aiškina platesne prasme traktuojant, jog komerciniais tikslais yra ir akcizais apmokestinamų
prekių išgabenimas iš laikymo komerciniais tikslais vietos ir prekių sulaikymas.Atsakovo vertinimu sąvoka„laikymas komerciniais tikslais“ turėtų būti traktuojama ir suprantama siauresne prasme, taip kaip tai išaiškinta ETT sprendime minėtoje byloje, kurioje ETT pažymėjo, jog
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis turi būti aiškinamos taip, kad tos valstybės narės
institucijos turi kompetenciją išieškoti mokestį, jei tos prekės laikomos komerciniais tikslais
(Dansk Transport og Logistik prieš Skatteministeriet 116 p.).
Taip pat nurodo, jog mokestinėje byloje pareiškėjas, veikdamas bendrininkų grupėje
jau pirmuoju išleidimu vartoti, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies
C punktą, 2008 m. lapkričio mėn. išleido vartoti akcizais apmokestinamas prekes, kurios
viršijo Direktyvos 9 straipsnyje nustatytą ribą ir jas laikė Lietuvos Respublikos teritorijoje,
kur nuosekliai akcizais apmokestinamų prekių kiekis didėjo, kol buvo išvežtas realizuoti.
Nors pareiškėjas nurodo, kad akcizais apmokestinamos prekės, kurios buvo išvežtos, taip
pat viršijo Direktyvoje nustatytą ribą, tačiau tai įtakos šiam mokestiniam ginčui neturi,
nes jau pirmojo išleidimo vartoti metu, pareiškėjas su bendrininkais viršijo Direktyvos 9
straipsnyje nustatytą ribą, nuo kurios laikoma, jog prekės skirtos komerciniais tikslais ir
jas komerciniais tikslais laikė Lietuvoje.
Atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog akcizais apmokestinamų
prekių (cigarečių) laikymo (išleidimo vartoti) faktas, su kuriuo Direktyva sieja apmokestinimą akcizais, nagrinėjamu atveju įvyko Budzisko mieste, Lenkijos Respublikoje,
ir Hanoveryje, Vokietijos Respublikoje. Todėl pagal Direktyvos nuostatas apskaičiuoti ir
išieškoti akcizus turi Lenkijos ir Vokietijos kompetentingos institucijos, nes Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. Teismo baudžiamuoju įsakymu Nr. 1-179-397/10
nustatyta, jog pareiškėjas, veikdamas bendrininkų grupėje, su kitais asmenimis nuo
2008 m. lapkričio mėn., kaip tai suprantama pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punktą, išleido vartoti akcizais apmokestinamas prekes, kurios jau pirmo išleidimo vartoti metu
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viršijo Direktyvos 9 straipsnyje nustatytą ribą ir jas laikė Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pabrėžia, kad įsiteisėjęs 2010 m. balandžio 26 d. teismo baudžiamasis įsakymas turi įrodomąją (neginčijamą) galią nagrinėjant šį mokestinį ginčą. Taigi, teismo baudžiamuoju
įsakymu išspręstas baudžiamosios atsakomybės klausimas laikomas išspręstu teisingai bei
argumentuotai ir kitos valstybės įstaigos ir (arba) institucijos, spręsdamos su juo susijusius
ginčus (šiuo atveju mokestinių prievolių vykdymo), turi remtis šiame nuosprendyje konstatuotais faktais ir teiginiais kaip teisingais, pagrįstais ir neginčytinais, t. y. negali jo kvestionuoti, o pareiškėjo pateiktos interpretacijos dėl nusikalstamos veikos padarymo vietos
turėtų būti vertintinos kritiškai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VI.

Pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2011 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. (04)-K3-131, kuriuo pareiškėjas pripažintas
turinčiu 71 423 Lt akcizo nepriemoką, jam apskaičiuoti 26 233 Lt šio mokesčio delspinigių bei skirta 10 proc. mokestinės nepriemokos, t. y. 7 142 Lt, dydžio bauda. Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – atsakovas)
2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 68‑105 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą dėl minėto vietos mokesčių administratoriaus sprendimo ir jį (sprendimą) paliko nepakeistą. Šį
centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą pareiškėjas apskundė Mokestinių ginčų
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK, Mokestinių ginčų komisija), kuri 2011 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. S‑232(7‑190/2011) šį skundą tenkino ir
panaikino minėtą atsakovo 2011 m. liepos 28 d. sprendimą.
Atsakovas, t. y. centrinis mokesčių administratorius, nesutikdamas su tokiu
Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, jį apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b. l. 1–4). Atitinkamai ši procesinė aplinkybė, išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, pirmiausia suponuoja būtinybę įvertinti, ar nagrinėjamu atveju yra tenkinama
Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta procesinė prielaida
atsakovui su skundu kreiptis į teismą.
Minėta įstatymo nuostata įtvirtina, kad „apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau
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“.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog pagal cituotos teisės normos turinį, centrinis mokesčių administratorius neturi teisės ginčyti Mokestinių ginčų komisijos sprendimo vien dėl to, kad nesutinka su
Mokestinių ginčų komisijos nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tam, kad centrinis
mokesčių administratorius įgytų teisę apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą,
mokestiniame ginče centrinio mokesčių administratoriaus ir Mokestinių ginčų komisijos
pozicijos turi išsiskirti būtent dėl tam tikrų teisės aktų aiškinimo, jų turinio suvokimo, o
ne dėl faktinių bylos aplinkybių (2009 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr.AS143‑708/2009; 2009 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.AS438‑616/2009).
Centriniam mokesčių administratoriui inicijuoti teisminį ginčą yra leista tik vieninteliu
atveju, kai kyla ginčas dėl procesinės ar materialinės teisės normos taikymo (2008 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438‑163/2008), o šio viešojo administravimo
subjekto teismui pateikto 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 – bylą nutraukti (2005 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5‑236/2005, Administracinių
teismų praktika Nr. 7, 2005).
Išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su skundžiamu vietos mokesčių administratoriaus sprendimu ir ginčą ne teismo tvarka nagrinėjusioms institucijoms teiktuose skunduose
pareiškėjo išdėstytais argumentais, sutinka su Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog nagrinėjamas mokestinis ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, kurioje
Europos Sąjungos valstybėje narėje – Lietuvoje, Lenkijoje ar Vokietijoje – pareiškėjui atsirado
prievolė mokėti akcizą už cigaretes, kurios buvo neteisėtai įgytos ir laikytos Lietuvoje, o vėliau
išgabentos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares (Lenkiją ir Vokietiją).
Apibendrinant atsakovo pirmosios instancijos teismui pateikto skundo (b. l. 1–4)
argumentus, matyti, kad jis, neginčydamas byloje nustatytų faktinių aplinkybių, iš esmės nesutinka su Mokestinių ginčų komisija dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų
1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su
akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole, su paskutiniais
pakeitimais padarytais 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos direktyva 2004/106/EB (toliau – ir
Akcizų direktyva), bei Akcizų įstatymo (toliau tekste remiamasi 2004 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX‑1987 redakcija, išskyrus šiame baigiamajame teismo akte nurodytus atvejus)
nuostatų aiškinimo ir taikymo, teigdamas, kad Komisija savo sprendime padarė neteisingą
išvadą, jog pagal teisinį reguliavimą kompetenciją išieškoti akcizą ir su juo susijusias sumas turi ne Lietuvos, bet Lenkijos ir Vokietijos institucijos. Nurodydamas ginčo teisiniams
santykiams taikytinas minėtų teisės aktų nuostatas bei išdėstydamas savo poziciją dėl jų
(nuostatų) aiškinimo ir taikymo, atsakovas pateikia priešingą Mokestinių ginčų komisijai
ginčo faktinių aplinkybių teisinį kvalifikavimą (iš esmės teigia, kad nagrinėjamu atveju
pagal aktualų teisinį reguliavimą, prievolė už akcizais apmokestinamųjų prekių laikymą
atsiranda ten, kur prekės buvo išleistos vartoti ir faktiškai laikytos (kur buvo prekės saugomos, organizuojama nusikalstama veika ir t. t.), t. y. Lietuvos Respublikoje). Savo ruožtu,
remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, ginčas dėl teisinių santykių kvalifikavimo negali būti laikomas ginču dėl faktinių aplinkybių minėtų Mokesčių
administravimo įstatymo nuostatų taikymo prasme (žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A502‑849/2010).
Šios ginčo aplinkybės leidžia pripažinti, jog nagrinėjamu atveju atsakovas į teismą
kreipėsi ne dėl faktinių aplinkybių bei įrodymų vertinimo, o dėl skirtingo minėtų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo esant byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, kurios nėra kvestionuojamos. Todėl išplėstinė teisėjų
kolegija konstatuoja, jog Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalies sąlyga
nagrinėjamu atveju yra tenkinama, dėl ko pareiškėjo argumentai šioje dalyje atmestini
kaip nepagrįsti.
Šios išvados negali paneigti pareiškėjo nurodyta Lietuvos vyriausiojo administraci151
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nio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520‑167/2012, kuri
nagrinėjamu atveju neturi res judicata galios ginčo teisiniams santykiams bei neatitinka
dominuojančios administracinių teismų praktikos, kiek tai susiję su Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalies taikymu.
VII.
Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, jog ginčo prekės 2008 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo neteisėtai įgytos ir laikytos Lietuvoje. 2008 m. lapkričio 27 ir 28 dienomis
pareiškėjas dalį šių prekių (ne mažiau kaip 40 000 pakelių cigarečių) per Lietuvos ir Lenkijos
teritorijas neteisėtai nugabeno į Hanoverio miestą (Vokietija), kur 2008 m. lapkričio 28 d.
jas (prekes) iškrovė nenustatyti asmenys. Tų pačių metų gruodžio 5–7 dienomis pareiškėjas,
tęsdamas nusikalstamą veiką, gabeno kitą dalį ginčo prekių (ne mažiau kaip 57 400 pakelių cigarečių) tuo pačiu maršrutu į Vokietiją, tačiau 2008 m. gruodžio 7 d. Budzisko mieste
(Lenkija) jo vairuojamą vilkiką su neteisėtai gabentu kroviniu sulaikė Lenkijos muitinės pareigūnai. Ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra, jos yra nustatytos įsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. baudžiamuoju įsakymu (MGK byla, b. l. 84–109).
Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismui pateikto skundo, taip pat skundžiamų
vietos mokesčių administratoriaus ir centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų,
atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pareiškėjo ginčo mokestinę prievolę iš esmės
kildina iš Akcizų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 8 punkto, nustačiusio, kad „prievolė mokėti
akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda už <...> laikomas banderolėmis nepaženklintas
akcizais apmokestinamas prekes, kurios šio Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paženklintos banderolėmis“, bei 9 dalies, įtvirtinusios, kad „<...>
nurodytu atveju prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, laikančiam nepaženklintas, tačiau privalančias būti paženklintomis, prekes“.
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad byloje nėra ginčo, jog aptariami produktai
neteisėtai, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklinus jų banderolėmis, buvo laikomi
Lietuvos Respublikos teritorijoje, kas iš tiesų tokio laikymo momentu sąlygojo mokestinės
prievolės atsiradimą minėtos Akcizų įstatymo nuostatos pagrindu. Tačiau taip pat būtina
pabrėžti, kad šie produktai nebuvo realizuoti Lietuvoje, bet, kaip minėta, (realiai) išgabenti
į kitas Europos Sąjungos valstybes nares (Vokietiją ir Lenkiją).
Šiuo aspektu, kiek tai susiję su teisėtai apyvartoje esančių produktų apmokestinimu
akcizu, paminėtina, kad Akcizų įstatymo 17 straipsnio 5 dalis nustatė, kad, „jeigu akcizais
apmokestinamos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenamos į kitą valstybę narę verslo tikslais ar viešųjų juridinių asmenų reikmėms, už šias prekes
sumokėti akcizai gali būti grąžinti pateikus vietos mokesčio administratoriui šio Įstatymo 14
straipsnio 7 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos valstybės narės institucijos patvirtinimą, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas
arba jos toje valstybėje narėje gali būti atleistos nuo akcizų <...>.“.
Pasisakant dėl anksčiau paminėtų nacionalinių nuostatų taikymo ginčo teisiniams
santykiams būtina pažymėti, kad aptariamu Akcizų įstatymu, be kita ko, į nacionalinę
teisę yra perkeliamos Akcizų direktyvos nuostatos (Akcizų įstatymo 1 str. 2 d., 3 priedo
1 d. (2005 m. birželio 16 d. įstatymo Nr. X-248 redakcija). Pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, Lietuvos Respublikos
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teismai ir kitos kompetentingos valstybės institucijos, aiškindamos ir taikydamos Lietuvos
Respublikos teisę, nesvarbu, ar jos nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar po to,
turi ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, ir Europos Sąjungos teisėje įtvirtintą pareigą
aiškinti nacionalinę teisę kuo labiau atsižvelgdami į atitinkamos direktyvos turinį ir tikslą,
kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas (žr., pvz., 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858‑1810/2010; 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A525-471/2010; 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756686/2010; 2011 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-2604/2011 ir kt.).
Todėl nagrinėjamu atveju, kaip teisingai sprendė Mokestinių ginčų komisija, ginčo teisinius santykius ir jiems taikytinas nacionalinės teisės nuostatas pirmiausia būtina įvertinti
minėtos direktyvos nuostatų kontekste, juolab kad pagal Akcizų direktyvos ketvirtą konstatuojamąją dalį, siekiant užtikrinti vidaus rinkos sukūrimą ir funkcionavimą, visose valstybėse narėse akcizai turi būti taikomi vienodai (šiuo klausimu, be kita ko, žr. Teisingumo
Teismo 2001 m. lapkričio 22 d. prejudicinio sprendimo byloje Michel SARL, C‑80/01, 18
p.; 2007 m. gruodžio 18 d. prejudicinio sprendimo byloje Société Pipeline Méditerranée et
Rhône, C‑314/06, 22 ir 27 p.).
VIII.
Dėl Akcizų direktyvos ir jos nuostatų pirmiausia būtina priminti, kad jos (nuostatos)
vienodai taikomos sprendžiant klausimus tiek dėl teisėtai, tiek dėl neteisėtai į laisvą apyvartą (vartoti) išleistų produktų apmokestinimo aptariamu mokesčiu (pvz., žr. Teisingumo
Teismo 2000 m. birželio 29 d. prejudicinio sprendimo byloje Salumets ir kt., C‑455/98,
19–24 p. ir juose nurodytą šio teismo praktiką).
Vadovaujantis Akcizų direktyva, akcizas tapdavo mokėtinu, kai produktai išleidžiami
vartoti, taikant apmokestinimo momentu valstybėje narėje, kurioje produktai išleidžiami
vartoti, galiojančias apmokestinimo sąlygas ir akcizų tarifus (Akcizų direktyvos 6 str. 1 ir
2 d.). Vadovaujantis Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa, „akcizais apmokestinamų produktų išleidimas [vartoti] – tai: a) bet koks šių produktų išgabenimas, įskaitant ir neteisėtą, iš laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimo; b) bet kokia šių produktų
gamyba, įskaitant ir neteisėtą, kitaip nei taikant šiems produktams laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimą; c) šių produktų importas, įskaitant ir neteisėtą, jeigu jiems nebuvo
pritaikytas laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimas“.
Cituotos Akcizų direktyvos 6 straipsnio nuostatos nustato bendrąją taisyklę dėl akcizais apmokestinamų produktų apmokestinimo momento ir vietos nustatymo, numatydamos tos valstybės narės, kurioje produktai išleidžiami vartoti, kompetenciją rinkti akcizą
(šiuo klausimu, be kita ko, žr. minėto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo byloje
Michel SARL 19 ir 21 punktus ir juose nurodytą šio teismo praktiką). Ir nors nagrinėjamu atveju nėra ginčo, jog aptariami produktai (ginčo cigaretės) buvo neteisėtai išleisti
vartoti Lietuvos teritorijoje, tačiau juos pareiškėjas (veikdamas kartu su kitais bendrininkais) vėliau išgabeno į kitas Europos Sąjungos valstybes nares (Vokietiją ir Lenkiją), t. y.
ginčo produktai po jų išleidimo vartoti vienoje valstybėje narėje buvo išgabenti į kitas
valstybes nares. Todėl nagrinėjamu atveju, be kita ko, atsižvelgiant į atsakovo bei pareiškėjo argumentus, taip pat vertinant skundžiamus Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios
instancijos teismo sprendimus, kyla klausimas, ar ginčo santykiams yra taikytini Akcizų
direktyvos 7 ir 9 straipsniai.
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Iš tiesų, vadovaujantis Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 dalimi, „jeigu akcizais apmokestinami produktai, kurie jau buvo išleisti [vartoti] vienoje valstybėje narėje, komerciniais tikslais yra laikomi kitoje valstybėje narėje, tuomet akcizas turi būti sumokėtas toje
valstybėje narėje, kurioje šie produktai yra laikomi“. „Šiuo tikslu, nepažeidžiant [Akcizų
direktyvos] 6 straipsnio, kai vienoje valstybėje narėje jau išleisti [vartoti], kaip apibrėžta
[šios direktyvos] 6 straipsnyje, produktai pristatomi, arba skirti pristatyti kitoje valstybėje narėje ar naudojami kitoje valstybėje narėje savarankiška ūkine veikla besiverčiančio
prekybininko verslo reikmėms arba viešųjų įstaigų reikmėms, akcizas turi būti sumokėtas
toje kitoje valstybėje narėje“ (Akcizų direktyvos 7 str. 2 d.). Minėto Akcizų direktyvos 9
straipsnio 1 dalis įtvirtino, kad, „nepažeidžiant [šios direktyvos] 6, 7 ir 8 straipsnių, akcizas tampa mokėtinu, kai [vartoti] vienoje valstybėje narėje skirti produktai komerciniais tikslais yra laikomi kitoje valstybėje narėje <...>“. Remiantis šio straipsnio 2 dalimi,
„norėdamos nustatyti, ar [Akcizų direktyvos] 8 straipsnyje nurodytų produktų paskirtis
yra komercinė, valstybės narės privalo, inter alia, atsižvelgti į: produktus laikančio asmens
komercinį statusą bei jų laikymo priežastis; produktų laikymo vietą arba, jeigu reikia, gabenimo būdą; visus su produktais susijusius dokumentus; produktų pobūdį; produktų
kiekį. Vykdydamos <...> [pastarąjį reikalavimą], valstybės narės aiškumo sumetimais gali
nustatyti orientacines ribas. Šios orientacinės ribos negali būti žemesnės nei: a) tabako
produktams: cigaretėms – 800 vienetų, <...>“.
Pasisakant dėl šių nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams, pirmiausia pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas ir atsakovas šiam teismui pateiktame skunde nepagrįstai Lietuvos kompetenciją rinkti akcizą už ginčo produktus kildino iš minėtų Akcizų direktyvos 7 ir 9 straipsnių, teigdami, kad šie produktai komerciniais tikslais, kaip tai suprantama
pagal šias nuostatas, buvo laikomi Lietuvos Respublikoje. Iš tiesų nagrinėjamu atveju, kaip
minėta, Lietuva aptariamų nuostatų (Akcizų direktyvos 7 ir 9 str.) taikymo prasme yra laikytina valstybe nare, kurioje prekės buvo išleistos vartoti, kaip tai suprantama pagal Akcizų
direktyvos 6 straipsnio 1 dalį (ginčo dėl šios faktinės aplinkybės nėra, byloje nėra pateikta
jokių duomenų, leidžiančių teigti priešingai šiuo konkrečiu atveju). Atitinkamai, kaip matyti
iš cituotų Akcizų direktyvos 7 ir 9 straipsniuose įtvirtintų nuostatų loginės ir lingvistinės
konstrukcijos, taip pat atsižvelgiant į tai, kad produktai (po jų išleidimo vartoti) iš Lietuvos
buvo išgabenti į kitas valstybes nares (Lenkiją ir Vokietiją), akivaizdu, kad ginčo atveju iš šių
nuostatų negalima kildinti Lietuvos teisės išieškoti aptariamą akcizą. Kitaip tariant, šiomis
nuostatomis galima būtų remtis tik tokiu atveju, jei ginčo produktai, juos prieš tai išleidus
vartoti kitoje valstybėje narėje, būtų atgabentos į Lietuvą ir joje laikomos „komerciniais tikslais“ jau po jų išleidimo vartoti pirmojoje valstybėje narėje. Nei atsakovas, nei vietos mokesčių administratorius, kuriems tenka pareiga pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas
mokesčio ir su juo susijusias sumas (Mokesčių administravimo įstatymo 67 str. 1 d.), nenurodo, jog minėta aplinkybė egzistavo. Todėl nagrinėjamu atveju aptariama Lietuvos institucijų kompetencija rinkti akcizą už ginčo produktus galėtų būti kildinama iš minėtos Akcizų
direktyvos 6 straipsnio 1 dalies, tačiau tik tuomet, jei nagrinėjamu atveju būtų pripažinta,
kad ginčo mokestiniai teisiniai santykiai nepatenka į šios direktyvos 7 ir (ar) 9 straipsnių,
numatančių išimtį iš bendros taisyklės dėl apmokestinimo vietos nustatymo, taikymo sritį.
IX.
Iš prieš tai cituotos Akcizų direktyvos 9 straipsnio 2 dalies yra aišku, kad šis straipsnis
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galėjo būti taikomas tik šios direktyvos 8 straipsnyje numatytiems produktams, t. y. akcizais apmokestinamiems produktams, kuriuos įsigijo ir gabeno pats privatus asmuo asmeniniam (individualiam) naudojimui. Tai reiškia, kad, sprendžiant klausimą dėl šios nuostatos (Akcizų direktyvos 9 str.) taikymo, nagrinėjamu atveju pirmiausia būtina įvertinti, ar
ginčo teisiniai santykiai pateko į Akcizų direktyvos 8 straipsnio reglamentavimo sritį.
Šis straipsnis nustatė, kad, „laikantis vidaus rinkos reguliavimo principų, akcizai privačių asmenų asmeniniam naudojimui įsigyjamiems bei jų gabenamiems produktams turi
būti pritaikyti toje valstybėje narėje, kurioje šie produktai įsigyjami.“
Aiškindamas šią nuostatą Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad, siekiant taikyti
Akcizų direktyvos 8 straipsnį, akcizais apmokestinamus produktus turi įsigyti „privatūs
asmenys“ „asmeniniam naudojimui“, o juos gabenti turi „patys“ privatūs asmenys. Šios
sąlygos turi leisti nustatyti griežtai individualų (asmeninį) akcizais apmokestinamų produktų, kurie įsigyjami vienoje valstybėje narėje, o vėliau išgabenami į kitą, įsigijimo pobūdį (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 1998 m. balandžio 2 d. prejudicinio sprendimo
byloje EMU Tabac ir kt., C‑296/95, 25 ir 26 p.). Kaip yra pažymėjusi ši Europos Sąjungos
teisminė institucija, iš Akcizų direktyvos 8 straipsnio matyti, kad ji nustato, jog produktai
turi būti skirti individualiam juos įsigijusių privačių asmenų naudojimui, ir todėl ji neapima produktų, kuriuos įsigijo privatus asmuo ir kurie yra skirti kitų privačių asmenų
naudojimui. Iš tiesų neturėtų būti manoma, kad tokių produktų laikymas yra griežtai individualaus (asmeninio) pobūdžio juos įsigijusio privataus asmens atžvilgiu (Teisingumo
Teismo 2006 m. lapkričio 23 d. prejudicinio sprendimo byloje Joustra, C‑5/05, 35 p.). Be
to, Teisingumo Teismas minėto sprendimo EMU Tabac ir kt. 37 ir 40 punktuose jau yra
nusprendęs, kad ši direktyvos nuostata netaikoma, jei akcizais apmokestinamų produktų
pirkimas ir (ar) gabenimas atliekamas per atstovą.
Nėra ginčo, jog aptariamas prekes pareiškėjas, veikdamas kartu su kitais bendrininkais,
gabeno ne savo, bet kitų asmenų naudojimui (poreikiams), kas savaime sudaro pakankamą
pagrindą pripažinti, jog Akcizų direktyvos 8 straipsnis nėra taikytinas nagrinėjamu atveju.
Pripažinus, kad šioje administracinėje byloje nagrinėjamas mokestinis ginčas nepatenka į
Akcizų direktyvos 8 straipsnio reguliavimo sritį, atitinkamai konstatuotina, jog ginčo teisiniams santykiams taip pat nėra taikytinas ir šio teisės akto 9 straipsnis (šiuo klausimu žr.
minėto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo byloje Joustra 50 punktą).
X.
Dėl Akcizų direktyvos 7 straipsnio taikymo primintina, kad Teisingumo Teismas iš
esmės yra pripažinęs, jog Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis turi
būti aiškinamos taip, kad valstybės narės, kur prekės buvo aptiktos, sulaikytos ir konfiskuotos, muitinės įstaigos turi kompetenciją išieškoti akcizus, net jei šios prekės į Sąjungos
teritoriją buvo įvežtos per kitą valstybę narę, jei tos prekės laikomos siekiant komercinių
tikslų, o tai turi nustatyti nacionalinis teismas (2010 m. balandžio 29 d. prejudicinio sprendimo byloje Dansk Transport, C‑230/08, 112–116 p.; 2012 m. kovo 8 d. nutarties byloje
Febetra, C-333/11, 43 p.).
Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl to, jog šios Europos Sąjungos teisminės institucijos suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės dėl kompetencijos rinkti
akcizą yra taikytinos ne tik neteisėto akcizais apmokestinamų produktų įvežimo (importo)
į Europos Sąjungos teritoriją atveju, bet ir kai šie produktai pripažįstami išleistais vartoti
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kitais Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais.
Iš tiesų Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 ir 2 dalys nustatė bendrą tvarką, pagal kurią
produktai, kuriems nustatomas akcizas, išleisti vartoti vienoje valstybėje narėje, bet laikomi komerciniais tikslais kitoje valstybėje narėje, turi būti apmokestinami toje valstybėje
narėje, kurioje šie produktai yra laikomi. Tokiu būdu apmokestinama yra toje valstybėje narėje, kurioje produktas bus naudojamas, o ne toje, kurioje produktas buvo išleistas
vartoti (Teisingumo Teismo 2004 m. rugsėjo 9 d. prejudicinio sprendimo byloje Meiland
Azewijn, C‑292/02, 35 p.).
Neabejotina, kad neteisėtai išleistų vartoti produktų atveju, kaip yra nagrinėjamoje byloje, paprastai gali būti sudėtinga nustatyti, kokioje konkrečioje valstybėje narėje jie
(produktai) bus naudojami. Dėl vidaus sienų kontrolės nebuvimo rizika, kad jos (nesumokėjus akcizo) galės būti parduotos galutiniams vartotojams, kyla visoje Europos Sąjungos
teritorijoje. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, kol šie produktai nekirto vidaus
sienos, ji (rizika) yra didžiausia toje valstybėje narėje, kurioje produktai neteisėtai buvo
išleisti vartoti. Todėl, vadovaujantis Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi, akcizas tokiu
atveju turėtų būti sumokėtas būtent šioje valstybėje narėje. Kita vertus, jei šie produktai po
išleidimo vartoti komerciniais tikslais per Sąjungos vidaus sieną pervežami į kitą valstybę
narę, akcizais apmokestinamų produktų keliama grėsmė, kad jie bus parduoti galutiniams
vartotojams, taip pat persikelia į šią (kitą) valstybę narę. Todėl, vadovaujantis, be kita ko,
Akcizų direktyvos 7 straipsniu (taip pat šio teisės akto 9 ir 10 straipsniais) ir prieš tai paminėta Teisingumo Teismo praktika, akcizo mokėjimas irgi persikelia į ją (akcizais apmokestinamų produktų importo valstybę narę).
Šiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad, remiantis kartu skaitomomis Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis, rinkti akcizo mokestį pagal šiai
bylai aktualius teisės aktus pirmiausia buvo kompetentingos valstybės narės, kurioje akcizu
apmokestinami produktai buvo įvežti ir laikomi komerciniais tikslais,institucijos,nepriklausomai nuo to, kad šie produktai jau buvo išleisti vartoti kitoje (prekių išgabenimo į kitą valstybę narę) valstybėje narėje, kaip tai suprantama pagal Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalį.
Pastebėtina ir tai, kad, kaip aiškiai matyti iš minėtų Akcizų direktyvos nuostatų ir nurodytos
Teisingumo Teismo praktikos, esant aptariamos direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje numatytam
atvejui, akcizas tampa mokėtinu paskutinėje valstybėje narėje, kurioje prekės laikomos „komerciniais tikslais“, nepriklausomai nuo to, kad šie produktai po jų išleidimo vartoti, kaip tai
suprantama pagal Akcizų direktyvos 6 straipsnio 1 dalį, kirto (buvo gabenami per) kelių kitų
valstybių narių teritorijas (sienas).
Toliau vertinant, ar pagal šioje administracinėje byloje nustatytas ginčo teisiniams
santykiams aktualias faktines aplinkybes ginčo produktai gali būti pripažinti laikytais komerciniais tikslais Lenkijoje ir Vokietijoje Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 dalies prasme,
pažymėtina, kad Teisingumo Teismas yra pripažinęs, jog Akcizų direktyva yra pagrįsta
tuo, kad produktai, kurie nėra laikomi asmeniniais tikslais (asmeniniams (individualiems)
poreikiams tenkinti), turi būti būtinai pripažinti laikomais komerciniais tikslais (žr. minėto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo byloje Joustra 51 p.).
Šiame baigiamajame teismo akte jau buvo konstatuota, jog ginčo prekės nebuvo laikomos asmeniniais tikslais, tai akivaizdžiai patvirtina baudžiamojoje byloje nustatytos ir
minėtame teismo baudžiamajame įsakyme konstatuotos faktinės ginčo produktų išleidimo
vartojimui, gabenimo, pristatymo bei sulaikymo aplinkybės. Be to, ypač didelis neteisėtai į
apyvartą išleistų cigarečių kiekis (ne mažiau, kaip 97 400 vnt. pakelių) leidžia daryti viena156
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reikšmę išvadą, jog šios prekės buvo skirtos realizuoti, o ne privačių asmenų asmeniniams
(individualiems) poreikiams tenkinti.
Esant išdėstytoms aplinkybėms ir remiantis šiame baigiamajame teismo akte pateiktomis teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka
su Mokestinių ginčų komisijos vertinimu, kad Lietuva nėra kompetentinga išieškoti akcizą
už ginčo produktus. Kadangi nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinės teisės aktų nuostatas privalo atsižvelgti į jais įgyvendinamas (perkeliamas) Europos Sąjungos normas bei
šios Sąjungos teisminių institucijų praktiką, ginčo teisiniams santykiams taikytinos Akcizų
įstatymo nuostatos šiuo konkrečiu atveju taip pat turi būti aiškinamos, kaip nesudarančios
pagrindo Lietuvą pripažinti ginčo produktų apmokestinimo akcizu vieta.Vien atsakovo nurodoma aplinkybė, jog nėra duomenų apie tai, kad Vokietijos ir (ar) Lenkijos kompetentingos institucijos galbūt nėra pradėjusios atitinkamų procedūrų dėl akcizo už ginčo produktus
surinkimo, savaime negali paneigti tokio vertinimo dėl apmokestinimo vietos nustatymo.
Paminėtina, kad atsakovas, kaip centrinis mokesčių administratorius, pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis
(kompetentingomis institucijomis) (Mokesčių administravimo įstatymo 29 str. 1 d.), be kita
ko, be išankstinio šių institucijų prašymo siunčiant jam (centriniam mokesčių administratoriui, nagrinėjamu atveju – atsakovui) žinomą informaciją, inter alia kai kitoje valstybėje narėje mokestis gali būti nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai (Mokesčių administravimo
įstatymo 29 str. 2 d. 5 p.).
Šiomis aplinkybėmis spręstina, jog patenkindamas atsakovo skundą pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias materialinės teisės nuostatas, todėl jo sprendimas naikintinas priimant naują sprendimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad atsakovo nurodytame baudžiamajame teismo
įsakyme nebuvo sprendžiamas klausimas, kuri valstybė narė yra kompetentinga išieškoti
akcizą už ginčo prekes pagal Akcizų įstatymą ir Akcizų direktyvą. Vadinasi, šis baigiamasis
teismo aktas niekaip nepaneigia baudžiamuoju įsakymu nustatytų faktinių aplinkybių ir
pritaikytos baudžiamosios atsakomybės, nes ginčo faktines aplinkybes įvertina tik mokesčių teisės požiūriu.
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:
Pareiškėjo V. P. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.2. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
2.2.1. Dėl Civilinio kodekso taikymo, priteisiant neišmokėtą teisėjų valstybinės pensijos dalį ir delspinigius
Klausimas dėl neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dalies už 2007–2010 metus turi būti
kvalifikuojamas kaip tarp pareiškėjų (teisėjų) ir atsakovų (Nacionalinės teismų administracijos bei Lietuvos valstybės) susiklostę teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo, bet ne civiliniai prievoliniai teisiniai santykiai. Civiliniame kodekse nėra įsakmiai nurodyta, kad teisėjų
valstybinių pensijų mokėjimo teisiniams santykiams yra taikomos kurios nors šio kodekso
normos.
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas bei Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo
nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 68, konkrečiai neaptaria situacijos, kai pensija neišmokama dėl įstatymų leidėjo ar kitos valstybės institucijos,
išskyrus Nacionalinę teismų administraciją, veiksmų ar neveikimo. Todėl susidariusiai situacijai spręsti pagal įstatymo analogiją taikytina Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 9
straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti pensijų gavėjų teisių gynimo būdą, kai jų teisės pažeistos dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, t. y. viešosios teisės norma, reglamentuojanti labiausiai panašius teisinius santykius.
Kadangi egzistuoja įstatymo garantuotas teisinis mechanizmas pažeistoms pareiškėjos
teisėms į pensiją ginti ir pareiškėja šiuo mechanizmu naudojosi, pareiškėjos teisės į pensiją
bus apgintos išmokėjus jai visą priklausančią teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už
praeitą laikotarpį. Viešosios teisės normos, reglamentuojančios teisėjų valstybinių pensijų
mokėjimo santykius, dėl pensijų neišmokėjimo nenumato kitokių teisinių pasekmių – procesinių palūkanų, delspinigių, netesybų ar pan., todėl jos negali būti priteisiamos.
Administracinė byla Nr. A552-2747/2012
Procesinio sprendimo kategorija 16.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. liepos 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Laimučio Aleknavičiaus, Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko (pranešėjas),
Irmanto Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės teismų administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. S. skundą atsakovams Nacionalinei teismų administracijai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl
įsakymų pakeitimo, teisėjų valstybinės pensijos ir palūkanų priteisimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėja T. S. (toliau – ir pareiškėja) skundu ir patikslintu skundu (b. l. 2–8; 75–81;
92) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) įpareigoti atsakovą Nacionalinę teismų administraciją (toliau – ir NTA, atsakovas) pareiškėjai mokėti
6 235,76 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją, atitinkamai taikant teisės aktus, nustatančius
laikiną pensijų mažinimą dėl itin sunkios ekonominės ir finansinės valstybės padėties,
nurodyto dydžio pensiją mokėti iki to laiko, kol įsigalios atitinkamos įstatymo normos
dėl teisėjų valstybinių pensijų dydžio, įskaitant pensijas, skiriamas asmenims, buvusiems
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) teisėjais
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) nustatytą visą devynerių
metų kadenciją; 2) priteisti iš atsakovo Nacionalinės teismų administracijos 2 813,19 Lt
neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė), 154 873,58 Lt ir 5 proc. dydžio
metines palūkanas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki jo visiško įvykdymo; 4) įpareigoti Vyriausybę išmokėti iš Lietuvos valstybės priteistą teisėjų valstybinės pensijos sumą
ir palūkanas.
Pareiškėja nurodė, kad nuo 1990 m. kovo 11 d. dirbo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
teisėja; 1993 m. kovo 18 d. – 2002 m. kovo 21 d. buvo Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo teisėja; pasibaigus Konstitucinio Teismo teisėjo devynerių metų kadencijai Lietuvos
Respublikos Seimo (toliau – ir Seimas) 2002 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. IX-1117 buvo vėl
paskirta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja; iš šių pareigų nuo 2007 m. rugsėjo 24 d.
atleista, sulaukus Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
(toliau – ir VSDPĮ) nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
Pareiškėja nurodė, kad NTA direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 9FB-14
„Dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo T. S.“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas, TVPĮ)
5 straipsniu, 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 7 straipsnio 1 dalimi, Teisėjų valstybinių
pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d.
nutarimu Nr. 68, bei atsakovo direktoriaus įsakymu sudarytos Teisėjų valstybinių pensijų
skyrimo komisijos 2007 m. lapkričio 15 d. išvada Nr. 57, pareiškėjai, susumavus stažą,
įgytą einant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo ir Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas, buvo paskirta 3 470,62 Lt teisėjų valstybinė pensija, apskaičiuota pagal paskutinius
penkerius metus Lietuvos Aukščiausiajame Teisme jos gautą darbo užmokestį. Atsakovas
2007 m. lapkričio 22 d. raštu informavo, kad paskirtoji pensija bus mokama pritaikius
TVPĮ 6 straipsnio 3 dalyje numatytą ribojimą (t. y. paskirtos teisėjų valstybinės pensijos ir
jos gaunamos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos suma negalės viršyti šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio). Atsakovas netenkino pareiškėjos prašymo įgytą maksimalų Konstitucinio Teismo teisėjo devynerių metų darbo stažą
laikyti pagrindu taikyti TVPĮ 6 straipsnio 1 dalį ir skirti jai 45 proc. teisėjo gauto darbo
užmokesčio vidurkio dydžio pensiją.
Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime inter alia pripažino, kad TVPĮ
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6 straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria įtvirtinant maksimalų teisėjų valstybinės pensijos
dydį nėra atsižvelgta į atskirų teismų sistemų ypatumus, taip pat šio įstatymo 6 straipsnio
2 dalis, kurioje nustatyti teisėjų valstybinės pensijos dydžiai bei jų apskaičiavimo tvarka, ir
6 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytas apskaičiuotos teisėjų valstybinės pensijos kartu su
valstybinėmis socialinio draudimo pensijomis bei kitomis valstybinėmis pensijomis vienam asmeniui dydžio ribojimas, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėja nurodė, kad jai priklausančios teisėjų
valstybinės pensijos dydis nustatytas ir ši pensija mokama pagal Konstitucijai prieštaraujančias TVPĮ 6 straipsnio nuostatas. Taip yra pažeista pareiškėjos teisė gauti tokią teisėjų
valstybinę pensiją, kuri atitiktų išskirtinį Konstitucinio Teismo statusą konstitucinėje teisminės valdžios sistemoje ir ypatingą Konstitucinio Teismo teisėjo statusą.
T. S. pabrėžė, kad Konstituciniam Teismui pripažinus TVPĮ 6 straipsnio 1, 2, 3 dalių
nuostatas prieštaraujančiomis Konstitucijai, šią administracinę bylą nagrinėjantis teismas
tų TVPĮ nuostatų taikyti negali, o atsiradusią teisinio reguliavimo spragą privalo užpildyti ad hoc, tiesiogiai taikydamas Konstituciją. Pareiškėja taip pat rėmėsi ir Konstitucinio
Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2007 m. birželio 7 d., 2007 m. birželio 7 d., 2007 m. spalio 22 d., 2010 m. birželio 29 d. nutarimais, 2005 m. rugsėjo 20 d., 2006 m. rugpjūčio 8 d.,
2008 m. vasario 1 d. sprendimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2004 m. kovo 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A12-219/2004,
2004 m. kovo 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A12-64/2004. Pareiškėja pažymėjo, kad atsakovo duomenimis, teisėjų valstybinė pensija, ją apskaičiuojant iš pareiškėjos, kaip Konstitucinio Teismo teisėjos, vidutinio darbo užmokesčio ir taikant TVPĮ 6
straipsnio 1 dalyje nustatytą maksimalų procentinį dydį (45 proc.), būtų 6 235,76 Lt.
Pareiškėja nurodė, kad NTA direktoriaus 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 9FB59-(4.46) jai nuo teisės į teisėjų valstybinę pensiją atsiradimo dienos paskirta perskaičiuota 4 018,56 Lt dydžio teisėjų valstybinė pensija, tačiau išmokama tik jos dalis (šiuo
metu – 956,58 Lt), nes teisėjų valstybinė pensija ribojama taikant TVPĮ 6 straipsnio 3
dalį. Pareiškėjos teisė gauti atitinkamo dydžio teisėjų valstybinę pensiją pažeidžiama ne
tik dėl tokio Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo, bet ir dėl to, kad atsakovas nuo 2010 m. sausio 1 d. netinkamai taiko įstatymus. Seimas 2009 m. gruodžio 8 d.
pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnį, jo
3 dalyje nustatytą maksimalų valstybinės pensijos dydį bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų kitų valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų
bendros sumos vienam asmeniui maksimalų dydį, sumažindamas nuo užpraeito ketvirčio
prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5
dydžio iki 1,3 dydžio. TVPĮ nuostata, kurioje numatytas maksimalus teisėjų valstybinės
pensijos ir kitų asmens gaunamų pensijų dydis, keičiant VPĮ nuostatą, nebuvo pakeista.
TVPĮ VPĮ atžvilgiu yra lex specialis. Tai pažymėta ir Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarime. Atsakovas nuo 2010 m. sausio 1 d. pareiškėjai mokėtiną teisėjų valstybinės pensijos sumą nustatė, neteisėtai taikydamas dydį „1,3“, o ne „1,5“. Konstitucinis
Teismas prieštaraujančiu Konstitucijai pripažino ir VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą ta apimtimi, kuria jis apima teisėjų valstybines pensijas (2010 m. birželio 29 d. nutarimo rezoliucinės dalies 4 punktas).
Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad atsakovas skiria ir moka teisėjų valstybinę pensiją
(TVPĮ 7 str.). Pagal Konstitucijai prieštaraujančias TVPĮ nuostatas atsakovo apskaičiuotos
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teisėjų valstybinės pensijos per laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 24 d. (t. y. nuo teisės į šią
pensiją atsiradimo dienos) iki 2010 m. rugsėjo 30 d. imtinai, taikant Konstitucijai prieštaraujantį šios pensijos dydžio ribojimą ir nuo 2010 m. sausio 1 d., ją sumažinus pagal
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, pareiškėjai išmokėta 57
031,25 Lt (iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 47 828,96 Lt, nuo 2010 m. sausio 1 d. – 9 202,29
Lt). Atsakovo skaičiavimu, jeigu pareiškėjai skiriama teisėjų valstybinė pensija būtų 45
proc. vidutinio darbo užmokesčio, gauto esant Konstitucinio Teismo teisėja, dydžio, tai iki
2009 m. gruodžio 31 d., netaikant teisėjų valstybinės pensijos ribojimo, turėtų būti išmokėta 169 820,53 Lt, o nuo 2010 m. sausio 1 d., šią pensiją sumažinus pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, – 44 897,49 Lt, iš viso turėtų būti išmokėta 214 718,02 Lt. Skirtumas tarp realiai išmokėtos ir pagal Konstituciją turėtos išmokėti
sumos yra 157 686,77 Lt. Į šią sumą įskaičiuota ir 2 813,19 Lt teisėjų valstybinės pensijos
nepriemoka, atsiradusi dėl to, kad atsakovas, išmokėdamas teisėjų valstybinę pensiją, nuo
2010 m. sausio 1 d. taikė neteisingą ribojimo dydį „1,3“, o ne „1,5“. Likusi už laikotarpį nuo
2007 m. rugsėjo 24 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. imtinai sumokėtos teisėjų valstybinės pensijų dalis (154 873,58 Lt) priteistina iš atsakovo Lietuvos valstybės. Pareiškėja pažymėjo,
kad pašalinti prieštaravimą tarp Konstitucijos ir TVPĮ turėjo pareigą Lietuvos valstybė.
Atsakovas Nacionalinė teismų administracija atsiliepimuose į pareiškėjos T. S. skundą ir patikslintą skundą (b. l. 17–18; 85–87) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad oficialiai paskelbus Konstitucinio Teismo nutarimą
2010 m. lapkričio 16 d. ir iki šios dienos nesant naujo teisinio reguliavimo, t. y. įstatymų
leidėjui nepašalinus po Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo atsiradusių lacunae legis, atsakovas neturi teisinių galimybių skirti, mokėti ir (ar) perskaičiuoti tokių valstybinių
pensijų, kurios atitiktų Konstitucijoje įtvirtintus principus.Atsakovas neneigia pareiškėjos
teisės gauti teisėjų valstybinę pensiją, tačiau, kol nėra Konstituciją atitinkančio teisėjų pensinio aprūpinimo teisinio reglamentavimo, t. y. kol nėra teisės aktais nustatyta, kaip turėtų
būti skaičiuojamos (perskaičiuojamos) pensijos, atsakovas negali perskaičiuoti ir mokėti tokio teisėjų valstybinės pensijos dydžio, kokio prašo pareiškėja. Nacionalinė teismų
administracija pažymėjo, jog atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją bei siekiant užtikrinti
viešojo administravimo subjekto iš Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo kylančių funkcijų, susijusių su teisėjų socialinėmis garantijomis nutrūkus jų įgaliojimams, tinkamą įgyvendinimą, bei vadovaujantis teisėtų lūkesčių principu,
buvo priimtas atsakovo direktoriaus 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 9FB-10-(4.46)
„Dėl teisėjų valstybinių pensijų“, kuriuo nurodyta mokėti teisėjų valstybines pensijas pagal
teisinį reglamentavimą, galiojusį iki Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo
įsigaliojimo dienos. Šis sprendimas galios kol bus priimti Konstituciją atitinkantys teisėjų
valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškėjos T. S. skundą tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą Nacionalinę teismų administraciją
pareiškėjai mokėti 6 235,76 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją, atitinkamai taikant teisės
aktus, nustatančius laikiną pensijų mažinimą dėl itin sunkios ekonominės ir finansinės
valstybės padėties. Nurodyto dydžio pensiją mokėti iki to laiko, kol įsigalios atitinkamos
įstatymo normos dėl teisėjų valstybinių pensijų dydžio, įskaitant pensijas, skiriamas asme161
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nims, buvusiems Konstitucinio Teismo teisėjais Konstitucijoje nustatytą visą devynerių
metų kadenciją; priteisė pareiškėjai iš Nacionalinės teismų administracijos 2 813,19 Lt neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos; priteisė pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 154 873,58 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio
metines palūkanas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo iki jo visiško įvykdymo.
Teismas nustatė, kad Konstitucinis Teismas, siekdamas, kad nesusidarytų teisėjų
valstybinių pensijų teisinio reguliavimo vakuumas, nutarė, kad šis Konstitucinio Teismo
nutarimas „Valstybės žiniose“ turi būti oficialiai paskelbtas 2010 m. lapkričio 16 d. Tačiau
teisėjų valstybinių pensijų teisinio reguliavimo vakuumas iki šio nutarimo paskelbimo
nustatyta tvarka nebuvo užpildytas, toks teisinis reguliavimas teisėjų valstybinių pensijų
srityje nėra sukurtas iki šiol.
Pagal TVPĮ 5 straipsnį, teisėjų darbo stažą teisėjų valstybinei pensijai gauti sudaro laikas nuo 1990 m. kovo 11 d., kurį asmuo dirbo teisėju Lietuvos teritorijoje veikiančiuose teismuose (Konstituciniame Teisme, bendrosios kompetencijos ar specializuotuose
teismuose) arba nuo Lietuvos paskirtu ar išrinktu bet kokio tarptautinio teismo teisėju.
TVPĮ 6 straipsnio 1 dalyje (Žin., 2002, Nr. 73-3088) nustatyta, kad asmenims, turintiems
teisę gauti teisėjų valstybinę pensiją ir atitinkantiems šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas bei įgijusiems ne mažesnį kaip 20 metų teisėjo darbo stažą, teisėjų valstybinė
pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo
gauto darbo užmokesčio vidurkio ir skiriama 45 proc. šio dydžio. Konstitucinis Teismas
2010 m. birželio 29 d. nutarimu TVPĮ 6 straipsnio 1 dalį ta apimtimi, kuria įtvirtinant
maksimalų teisėjų valstybinės pensijos dydį nėra atsižvelgta į atskirų teismų sistemų ypatumus, pripažino prieštaraujančia Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam
teisinės valstybės principui.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad TVPĮ 6 straipsnio 3 dalyje (Žin., 2002,
Nr. 73-3088) buvo numatyta, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotos
teisėjų valstybinės pensijos ir pagal kitus įstatymus paskirtų pensijų (valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų) suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio
prieš tą mėnesį, už kurį mokama teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento prie
Lietuvos RespublikosVyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko teisėjų valstybines pensijas mokanti institucija.
Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarimu taip pat pripažino prieštaraujančiomis
Konstitucijai TVPĮ 6 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime pabrėžė, kad iš Konstitucijos kylantis teismų priskyrimas ne vienai, bet kelioms (šiuo
metu trims) teismų sistemoms ir jų suskirstymas į grandis suponuoja tai, kad įstatymų leidėjas turi įgaliojimus diferencijuoti teisėjų socialines (materialines) garantijas (atlyginimus,
taip pat garantijas, teisėjams nustatytas (taikomas), kai nutrūksta jų įgaliojimai). Vadinasi,
įstatymų leidėjas ne tik gali, bet ir turi diferencijuoti teisėjų socialines (materialines) garantijas pagal tai, kokios teismų sistemos ir kurios grandies teismo teisėjams jos yra nustatomos.
Konstitucinis Teismas taip pat nurodė, kad Konstitucinio Teismo teisėjai nuo kitų bendrosios ir specializuotos kompetencijos teismų teisėjų skiriasi ir savo įgaliojimų trukmės aspektu. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad reguliuojant teisėjų socialinių (materialinių) garantijų
nutrūkus teisėjo įgaliojimams santykius, inter alia diferencijuojant šias garantijas, turi būti
atsižvelgiama į tai, kad iš Konstitucijos kyla teismų priskyrimas ne vienai, bet kelioms (šiuo
metu trims) teismų sistemoms, iš kurių atskirą sistemą sudaro Konstitucinis Teismas, turintis savo ypatumų, inter alia Konstitucinio Teismo teisėjų kadencijos aspektu. Priešingu atveju
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būtų nukrypta nuo konstitucinės tokių socialinių (materialinių) garantijų sampratos, pagal
kurią teisėjų socialinės (materialinės) garantijos jas nustatant turi būti diferencijuojamos atsižvelgiant į teismų sistemos specifiškumą, teismų sistemų teisėjų statuso ypatumus. TVPĮ
6 straipsnio 1 dalyje nustatyti maksimalus teisėjų valstybinės pensijos dydis ir jo apskaičiavimo tvarka. Maksimalus teisėjų valstybinės pensijos dydis yra 45 proc. teisėjo gauto darbo
užmokesčio, apskaičiuojamo iš paskutinių 5 prieš nustojant eiti teisėjo pareigas metų darbo
užmokesčio. Teisę gauti maksimalaus dydžio teisėjų valstybinę pensiją turi asmenys, įgiję ne
mažesnį kaip 20 metų teisėjo darbo stažą ir atitinkantys šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas. Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Konstitucijos 103 straipsnio
1 dalį Konstitucinio Teismo teisėjai skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai,
todėl TVPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas neapima asmenų, buvusių
Konstitucinio Teismo teisėjais Konstitucijoje nustatytą visą devynerių metų kadenciją ir turinčių tik devynerių metų Konstitucinio Teismo teisėjo darbo stažą. Konstitucinis Teismas
konstatavo, kad TVPĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinant teisėjų valstybinių pensijų apskaičiavimo tvarką ir maksimalų jos dydį nebuvo atsižvelgta į specifinį Konstitucinio Teismo,
kaip savarankiškos teismų sistemos, konstitucinį statusą, inter alia į tai, kad Konstitucinio
Teismo teisėjai yra skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai, ir taip yra pažeistas iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 2 dalies, kylantis reikalavimas diferencijuoti
teisėjų socialines (materialines) garantijas pagal tai, kokios teismų sistemos teisėjams jos yra
nustatomos, todėl paneigtas iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantis teisingumo
imperatyvas.
Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarimu taip pat pripažino VPĮ 3
straipsnio 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) nuostatą „Kiekvienos šio įstatymo
1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės <…> pensijos dydžio ir tam
pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio
prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3
dydžio“ (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) ta apimtimi, kuria formuluotė „kiekvienos šio
įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos“ apima šio
įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytas teisėjų valstybines pensijas, prieštaraujančia Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog TVPĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas sudaro prielaidas susiklostyti ir tokioms teisinėms situacijoms, kai asmuo, buvęs
teisėju, kurio valstybinių (kitų nei teisėjų valstybinė pensija) ir valstybinių socialinio draudimo pensijų suma viršija užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydį arba yra nedaug mažesnė
už šį dydį, teisėjų valstybinė pensija apskritai nebus mokama arba bus mokama nedidelė
šios pensijos dalis, t. y. teisėjų valstybinė pensija gali tapti ne realia, o nominalia konstitucine teisėjo socialine (materialine) garantija nutrūkus jo įgaliojimams. Konstitucinis
Teismas pabrėžė, kad TVPĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas paneigia
teisėjų valstybinių pensijų, kaip iš Konstitucijos kylančios teisėjo socialinės (materialinės)
garantijos nutrūkus jo įgaliojimams, esmę, paskirtį, sudaro prielaidas nukrypti nuo iš
Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 2 dalies, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų.
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Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos darbo teisėja laikotarpius bei
byloje nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su teisėjų valstybinės pensijos skyrimu
pareiškėjai; atsižvelgęs į tai, kad pagal Konstitucijos 103 straipsnio 1 dalį Konstitucinio
Teismo teisėjai skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai; vadovaudamasis
Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimu, padarė išvadą, kad asmuo, išdirbęs
Konstitucinio Teismo teisėju maksimalią devynerių metų kadenciją įgijo teisę gauti maksimalią 45 proc. dydžio teisėjo valstybinę pensiją pagal TVPĮ 6 straipsnio 1 dalies analogiją.
Iš atsakovo 2010 m. lapkričio 2 d. rašto Nr. 4R-1586-(4.34) teisėjų kolegija nustatė, kad
pareiškėjai taikant 45 proc. nuo darbo užmokesčio, gauto dirbant Konstitucinio Teismo
teisėja, vidurkio, jos valstybinės teisėjo pensijos dydis būtų 6 235,76 Lt (b. l. 66). Taip pat
teismas priteisė iš atsakovo 2 813,19 Lt neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos skirtumą,
kuris atsirado dėl to, kad atsakovas, sudėjęs pareiškėjos, kaip buvusios teisėjos, valstybinę
pensiją ir jos valstybinę socialinio draudimo pensiją, be pagrindo taikė ribojimą – 1,3, o
ne 1,5 (b. l. 68).
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai gaunant teisėjo valstybinę
pensiją, sumažintą remiantis antikonstitucinėmis normomis, nuo 2007 m. rugsėjo 24 d.
iki 2010 m. rugsėjo 30 d., pareiškėjai buvo padaryta 154 873,58 Lt turtinė žala (Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalis (b. l. 66–71).
Ginčijamą teisėjų valstybinės pensijos dydį ir jos ribojimą lėmė Konstitucijai prieštaraujančios TVPĮ nuostatos. Iš Konstitucijos kyla Lietuvos valstybės prievolė pašalinti dėl
Konstitucijos pažeidimo atsiradusius padarinius. Pareiškėja, gindama savo konstitucines
teises į teisėjo valstybinę pensiją, skundą teismui padavė 2007 m. gruodžio 14 d. (b. l. 2–8).
Teisėjų valstybinė pensija mokama iš valstybės biudžeto. Pagal Konstituciją, Vyriausybė
rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia
Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą (Konstitucijos 94 str. 4 p.). Vyriausybė, atstovaudama Lietuvos valstybei, turi pareigą ir Konstitucinius įgaliojimus išmokėti teismo priteistą
teisėjų valstybinės pensijos sumą. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki
teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl netinkamo prievolės išmokėti teismo priteistą
teisėjų valstybinę pensiją vykdymo atveju turėtų būti mokamos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio palūkanos. Teisėjų kolegija pareiškėjos skundo dalį dėl įpareigojimo
Vyriausybei išmokėti iš Lietuvos valstybės priteistą teisėjų valstybinės pensijos sumą ir
palūkanas netenkino, nes neišmokėtos sumos šiuo teismo sprendimu buvo priteistos ir
ginčas dėl jų nemokėjimo nekilęs.
III.
Atsakovas Nacionalinė teismų administracija (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (b. l. 121–123) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atidėti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo vykdymą vieneriems metams
nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Apeliacinį skundą NTA grindė iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepimą į pirmosios instancijos teismui pateiktą pareiškėjos skundą, papildomai nurodžiusi, kad teismas
nevertino aplinkybės, jog buvo priimtas NTA 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 9FB-10(4.46) „Dėl teisėjų valstybinių pensijų“, kuriuo nurodyta mokėti teisėjams valstybines pen164
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sijas pagal teisinį reglamentavimą, galiojusį iki Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d.
nutarimo. Šiame įsakyme nurodyta, kad jis galios iki bus priimti Konstituciją atitinkantys
teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai. Tokiu būdu
bus užtikrinta ne tik TVPĮ 7 straipsnio 1 dalyje numatyta apelianto pareiga – skirti ir mokėti
teisėjų valstybines pensijas, – bet ir nepaneigta teisėjų, kaip valstybinių pensijų gavėjų, socialinių garantijų nutrūkus jų įgaliojimams esmė bei paskirtis. Teismas, įpareigodamas apeliantą pareiškėjai mokėti 6 235, 76 Lt dydžio teisėjo valstybinę pensiją, pažeidė Konstitucijos
5 straipsnyje įtvirtintą valdžių padalijimo principą, t. y. teismas iš esmės išsakė nuomonę dėl
klausimų, kuriuos pagal kompetenciją priklauso spręsti įstatymų leidžiamajai ir (ar) vykdomajai valdžiai. Šiuo metu rengiami teisėjų pensinio aprūpinimo reglamentavimo pakeitimai
ir tenkinant pareiškėjos skundo reikalavimus, pareiškėja, lyginant su kitais teisėjų valstybinių pensijų gavėjais, atsidurtų skirtingoje padėtyje, t. y. būtų pažeistas konstitucinis asmenų
lygiateisiškumo principas. 2011 m. apelianto biudžete numatyta teisėjų valstybinėms pensijoms išmokėti suma planuota nesant teisinio reglamentavimo, atitinkančio Konstituciją, ir,
įvertinus esamą valstybės ekonominę bei finansinę situaciją, dėl kurios valstybėje laikinai
sumažintos išlaidos, gali kilti sunkumų vykdant teismo sprendimus šioje ir analogiškose bylose, kurių atsiradimo tikimybė yra didelė (iš viso teisėjų valstybinių pensijų gavėjų yra 77).
Taigi įvykdžius šį teismo sprendimą, gali nelikti lėšų kitų teisėjų valstybinių pensijų gavėjų
socialinių garantijų užtikrinimui. Kadangi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas nereglamentuoja teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, pagal
analogiją taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 271
straipsnio 1 dalyje ir 284 straipsnio 1 dalyje numatytos taisyklės.
Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 133–134) prašė patenkinti atsakovo Nacionalinės teismų
administracijos prašymą atidėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo vykdymą vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos.
Atsakovas iš esmės sutiko su apeliacinio skundo argumentais, nurodęs, kad nors pirmosios instancijos teismas pateikė nuomonę dėl to, kad teisėjų valstybinė pensija mokama
iš valstybės biudžeto, kurio projektą rengia Vyriausybė ir teikia jį Seimui, tačiau nevertino
visos valstybės skolos ir galimybės rasti papildomų lėšų vykdyti teismų sprendimus, kuriais buvo priteista neišmokėta teisėjo valstybinės pensijos dalis, esant sunkiai valstybės
ekonominei ir finansinei padėčiai, konstatuotai Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarime
Nr. XI-52 bei Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarime Nr.1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio“. Be to, Seimas, priimdamas 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XI-1210, atsižvelgė į šio įstatymo preambulėje išdėstytas aplinkybes ir konstatavo, kad valstybės ekonominė ir finansinė būklė išlieka
itin sunki, todėl valdžios sektoriaus išlaidos 2011 m. turi būti tvirtinamos laikantis sumažintų atlyginimų ir pensijų dydžių. 2011 m. ne tik atsakovui Nacionalinei teismų administracijai, bet ir jokiai kitai institucijai nėra numatyta ar skirta papildomų lėšų vykdyti
teismų sprendimus, kuriais buvo priteista neišmokėta teisėjo valstybinės pensijos dalis,
todėl 2011 m. įvykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d.
sprendimo dalį dėl 154 873,58 Lt neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies nebūtų
jokių galimybių.
Pareiškėja T. S. atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės teismų administracijos apeliacinį
skundą (b. l. 128–132) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruo165
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džio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apelianto Nacionalinės teismų administracijos
apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindė iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškino, kad:
Pirmosios instancijos teismas negalėjo atsižvelgti į apeliaciniame skunde minimą teisės taikymo aktą – 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymą, kuriame nurodyta, kad tol, kol bus priimti nauji teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai,
teisėjų valstybines pensijas mokėti pagal Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reglamentavimą. Pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, tai, kad Konstitucinio Teismo nutarimu įstatymo nuostatos yra pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, nereiškia, jog teismai,
sprendžiantys bylas, kuriose iškyla šių nuostatų taikymo klausimas, gali jų nespręsti vien
dėl to, kad įstatymų leidėjas atitinkamų santykių dar nėra deramai sureguliavęs įstatymu.
Spręsdami tokias bylas teisinio reguliavimo spragas teismai turi užpildyti ad hoc (inter alia
naudodami teisės analogiją, taikydami bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės
galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją).
Apeliacinio skundo argumentas,kad teismas,įpareigodamas Nacionalinę teismų administraciją mokėti pareiškėjai teismo sprendime nustatyto dydžio teisėjų valstybinę pensiją,
išsprendė įstatymų leidžiamosios ir (ar) vykdomosios valdžios kompetencijai priklausantį
klausimą ir taip pažeidė Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtintą valdžių padalijimo principą, yra
paneigiamas Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu.
Konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo atžvilgiu svarbu tai, kad vienodai
būtų traktuojami asmenys, esantys tokioje pačioje teisinėje padėtyje, taigi tai, kad tokio
pat teisminio ginčo atveju bet kuris kitas asmuo, buvęs Konstitucinio Teismo teisėju visą
Konstitucijoje nustatytą devynerių metų kadenciją, būtų traktuojamas taip pat. Naujas teisinis reguliavimas galios ateičiai, jo nuostatos negalės būti taikomos buvusiems ir dabar
esantiems santykiams, todėl neteisinga teigti, kad teismą galėtų saistyti būsimo teisinio
reguliavimo koncepcija.
Jeigu, įsiteisėjus teismo sprendimui, jo vykdymas būtų atidėtas dar vieneriems metams, tai labai neigiamai paveiktų pareiškėjos interesus, nes pensija pareiškėjai yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Apeliantas, kaip teisėjų valstybines pensijas mokanti institucija,
turi iš anksto imtis būtinų priemonių pasirengti laiku ir tinkamai įvykdyti teismo sprendimą. Apeliantas nepateikė įrodymų apie esminius sunkumus, dėl kurių jis negalėtų to
padaryti.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi (b. l.
181–191) atsakovo Nacionalinės teismų administracijos apeliacinį skundą atmetė,Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą.
Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl teisėjų valstybinės pensijos skaičiavimo ir mokėjimo pareiškėjai. Teismas pažymėjo, kad teisėjų valstybinės pensijos skyrimas ir jos maksimalaus dydžio ribojimas buvo numatytas 2002 m. liepos 2 d.,
pakeitus Valstybinių pensijų įstatymą bei priėmus Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių
pensijų įstatymą, kuris įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje
buvo nustatytas apskaičiuotos teisėjų valstybinės pensijos kartu su valstybinėmis socialinio draudimo pensijomis bei kitomis valstybinėmis pensijomis vienam asmeniui dydžio
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ribojimas – suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už
kurį mokama teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio.
Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. gruodžio 8 d. priėmė
Valstybinių pensijų įstatymo 3, 6, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo inter alia
Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą maksimalų valstybinės pensijos dydį bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų kitų valstybinių pensijų
ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendros sumos vienam asmeniui maksimalų
dydį sumažino nuo užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
1,5 dydžio iki 1,3 dydžio. Šis įstatymo pakeitimas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. Teisėjų
valstybinių pensijų įstatymas nebuvo atitinkamai pakeistas, t. y. liko galioti šio įstatymo 6
straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytas minėtas ribojimas 1,5.
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2010 m. birželio 29 d. nutarime konstatavo, kad: 1) Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis (Žin., 2002, Nr. 73-3088) ta apimtimi, kuria
įtvirtinant maksimalų teisėjų valstybinės pensijos dydį nėra atsižvelgta į atskirų teismų
sistemų ypatumus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis (Žin., 2002, Nr. 73-3088) prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; 3) Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalis (Žin.,
2002, Nr. 73-3088) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai,
konstituciniam teisinės valstybės principui; 4) Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 151-6778)
nuostata „Kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytos valstybinės <…> pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį
valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija,
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio“ (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) ta apimtimi, kuria formuluotė „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos“ apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytas
teisėjų valstybines pensijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio
2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; 5) Lietuvos Respublikos socialinių
išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas
(Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos
teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai; 6)
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo
16 straipsnio 4 dalis ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos Vyriausybei nėra siūloma
parengti ir patvirtinti dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo tvarkos
aprašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas
leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbtas 2010 m. lapkričio 16 d.
Nurodė, kad Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės valdžią
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įgyvendinančių institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus
prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausiai Konstitucijai, tai reiškia šių
aktų teisinės galios panaikinimą bei jų pašalinimą visam laikui iš Lietuvos teisės sistemos.
Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas prieštarauja Konstitucijai. Taigi nuo oficialaus Konstitucinio
Teismo nutarimo paskelbimo dienos Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių
pensijų įstatymo straipsniai (jų dalys), kurie yra pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai,
negali būti taikomi.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo nuostata, kurioje
numatytas maksimalus teisėjų valstybinės pensijos ir kitų asmens gaunamų pensijų bendras dydis, keičiant Valstybinių pensijų įstatymą, nebuvo pakeista. Taigi pagal Valstybinių
pensijų įstatymą maksimalus asmens valstybinės pensijos, inter alia teisėjų valstybinės
pensijos, dydis bei maksimali šios pensijos ir kitų asmens gaunamų pensijų bendra suma
negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija,
Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3
dydžio, o pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą teisėjų valstybinės pensijos ir pagal
kitus įstatymus paskirtų pensijų suma negali viršyti minėto 1,5 dydžio. Teisėjų valstybinių
pensijų įstatymas Valstybinių pensijų įstatymo atžvilgiu yra lex specialis, todėl atsakovui
nebuvo pagrindo pareiškėjai skiriamą teisėjų valstybinę pensiją perskaičiuoti remiantis
Valstybinių pensijų įstatyme numatytu ribojimu, numatančiu, kad maksimali asmens
valstybinės pensijos ir kitų asmens gaunamų pensijų bendra suma negali viršyti užpraeito
ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento
paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Nacionalinė teismų administracija, nuspręsdama netaikyti specialaus įstatymo, nepagrįstai atsisakė mokėti
pareiškėjai teisėjų valstybinę pensiją, apskaičiuotą pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatą pritaikius ribojimą, nustatantį, kad teisėjų valstybinės
pensijos ir pagal kitus įstatymus paskirtų pensijų suma negali viršyti minėto 1,5 dydžio.
Iš to išplaukia išvada, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas apskųstoje dalyje yra
teisėtas.
Teismas atmetė apelianto argumentą, kad tokiu teismo sprendimu atsakovas yra
įpareigotas vadovautis Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, kuri
pripažinta prieštaraujančia Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės
valstybės principui, nes minėtos įstatymo nuostatos taikymas šioje byloje reikšmingas iki
2010 m. lapkričio 16 d., kai buvo paskelbtas Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d.
nutarimas. Klaidingu teismas pripažino ir argumentą, kad pirmosios instancijos teismas
pažeidė Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtintą valdžių padalijimo principą. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad teismas, kiekvienu konkrečiu atveju priimdamas sprendimą dėl teisės taikymo, vykdo teisingumą. Ši iš Konstitucijos kylanti jo veikla negali būti vertinama kaip
konstitucinio valdžių padalijimo principo pažeidimas. Teismas pabrėžė, kad teismo sprendimas yra priimamas išsprendus individualų šalių ginčą ir kiekvieno asmens teisių gynimas teisme yra jo diskrecija, todėl pareiškėjos padėtis negali būti lyginama su kitų asmenų,
kurie nėra apsisprendę ginti savo teisių teisme, padėtimi.
Teismas nurodė, kad Konstitucija draudžia mažinti teisėjų atlyginimus bei socialines
garantijas; bet kokie mėginimai mažinti teisėjo atlyginimą ar kitas socialines (materialines)
garantijas arba teismų finansavimo ribojimas traktuotini kaip kėsinimasis į teisėjų ir teismų
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nepriklausomumą. Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad įstatymais nustačius
pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus,
sąlygas, pensijų dydžius, valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykių srityje laikytis konstitucinių teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo principų. Asmenys, kuriems
Konstitucijoje ar įstatyme nustatyta pensija buvo paskirta ir mokama, pagal Konstitucijos
23 straipsnį turi teisę reikalauti, kad jiems tokio dydžio išmokos, kokios buvo paskirtos ir
mokamos, būtų mokamos ir toliau. Pensijų sistema gali būti pertvarkoma tik įstatymu. Jeigu
pertvarkant pensijų sistemą neliktų įstatymu nustatytų pensijų arba šių pensijų teisinis reguliavimas būtų iš esmės pakeistas, įstatymų leidėjas privalėtų nustatyti teisingą praradimų
kompensavimo asmenims, kuriems tokia pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą
(Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2008 m. gruodžio 24 d.,
2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).
Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Civilinio proceso
kodekso 284 straipsnio 1 dalies nuostatą, yra pažymėjęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai
susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato
1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo
priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas). Teisėjų kolegijos
vertinimu, atsakovo nurodomos aplinkybės dėl valstybės 2011 metams skirtų lėšų teisėjų
valstybinėms pensijoms mokėti trūkumo nėra išskirtinės ar labai nepalankios Civilinio
proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Savo prašymo atsakovas nepagrindė įrodymais, kurie leistų analizuojamą situaciją vertinti kaip išimtinę ir sudarytų pagrindą teismo sprendimo vykdymą atidėti. Pareiškėjos atveju nuo bylos iškėlimo teisme iki
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo įsiteisėjimo
praėjo ketveri metai, kas laikytina pakankamu laiko tarpu pasirengti tinkamam teismo
sprendimo vykdymui.
V.
2012 m. kovo 15 d. atsakovas Nacionalinė teismų administracija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje
Nr. A502-2696/2011 (b. l. 163–165), remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu.
2012 m. gegužės 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino atsakovo Nacionalinės teismų administracijos prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-2696/2011 (b. l. 181–191).
Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė tuo, jog
spręsdami kilusį ginčą teismai rėmėsi Civilinio kodekso normomis ir pareiškėjai neišmokėtą 154 873,58 Lt dydžio pensiją pripažino žala Civilinio kodekso taikymo prasme bei
nepagrįstai priteisė Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnyje numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo iki visiško
jo įvykdymo.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalis numato, kad
santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso
įsakmiai nurodytais atvejais. Padarė išvadą, jog teisinius santykius tarp pareiškėjos ir atsa169
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kovo Nacionalinės teismų administracijos reglamentuoja viešosios teisės normos, o kilusį
ginčą, t. y. dėl teisėjų valstybinės pensijos skaičiavimo ir mokėjimo pareiškėjai – specialus
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas.
Proceso atnaujinimo klausimą sprendusi teisėjų kolegija pripažino, kad išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo taikant Civilinio kodekso nuostatas galėjo būti išspręstas neteisingai,
todėl konstatavo, kad yra pagrindas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
10 punktą.
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. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnį, 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. 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 (šiuo
klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr.A556-393/2010 (Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010) ir joje nurodytą teismų praktiką).
Remdamasi paminėtomis procesinėmis taisyklėmis, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 12 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. P261-65/2012 pateiktus proceso atnaujinimo pagrindus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje spręstinas tik Civilinio kodekso nuostatų taikymo, priteisiant pareiškėjai neišmokėtą teisėjų valstybinės pensijos dalį bei delspinigius, klausimas.
Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama inter alia priteisti iš Nacionalinės teismų
administracijos 2 813,19 Lt neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos, o iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priteisti 154 873,58 lito neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo
sprendimo įsigaliojimo iki visiško jo įvykdymo. Šiuos savo reikalavimus ji grindė Teisėjų
valstybinių pensijų įstatymo normomis, Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalimi, konstituciniu teisinės valstybės principu.
Spręsdamas kilusį ginčą, pirmosios instancijos teismas pareiškėjai 154 873,58 Lt
neišmokėtą teisėjų valstybinės pensijos dalį už 2007–2010 metus pripažino turtine žala
Civilinio kodekso taikymo prasme bei priteisė Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje
ir 6.210 straipsnyje numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo iki visiško jo įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi paliko galioti visą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nutarties
motyvuojamoje dalyje plačiau nenagrinėjęs tos apskųstojo sprendimo dalies, kurioje yra
atnaujintas procesas.
Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu naudojosi Administracinių bylų teise170
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nos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta įstatymo analogijos taisykle ir ginčui spręsti
taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas.
Administracinių teismų praktikoje pažymima, kad teisiškai sureguliuoti visas gyvenimiškas situacijas visose viešojo administravimo srityse yra objektyviai neįmanoma dėl
viešosios teisės sričių specifikos, t. y. reguliuojamos veiklos platumo. Net ir tais atvejais, kai
juridiškai tam tikrų viešųjų santykių norminis modelis vis dėlto yra nustatytas, administracinė teisės norma, kaip abstraktaus pobūdžio elgesio taisyklė, neleidžia iš anksto numatyti visų jos įgyvendinimo niuansų, kurie gali kilti administracinės teisės normos taikymo
praktikoje metu. Tokiais atvejais naudojami specialūs juridiniai metodai, t. y. įstatymo
analogija arba teisės analogija, kurie tam tikra prasme konkrečiu atveju pašalina administracinio teisinio reguliavimo spragas bei leidžia išnagrinėti atitinkamą klausimą ir priimti
vienokį ar kitokį sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1121/2011).
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.1 straipsnyje apibrėžti šio teisės akto reglamentuojami teisiniai santykiai. Šio straipsnio 2 dalyje inter alia nurodyta, kad santykiams,
kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek
šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais.
Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp pareiškėjos ir atsakovų – Nacionalinės teismų administracijos bei Lietuvos valstybės – yra susiklostę ne civiliniai prievoliniai, bet teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo teisiniai santykiai.
Civiliniame kodekse nėra įsakmiai nurodyta, kad teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo
teisiniams santykiams yra taikomos kurios nors šio kodekso normos.
Teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo teisinius santykius reglamentuoja viešosios teisės normos – Valstybinių pensijų įstatymas, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas ir Teisėjų
valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 68. Šiuose teisės aktuose yra išdėstytos taisyklės, kokia tvarka skiriamos bei mokamos teisėjų valstybinės pensijos, nurodytas jų mokėjimo šaltinis, aptarti
valstybinių pensijų permokų išieškojimo bei nepriemokų išmokėjimo klausimai, ginčų,
kylančių dėl valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo, sprendimo tvarka.
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, kokiai valstybės institucijai tenka pareiga mokėti šias pensijas – „Teisėjų valstybines pensijas skiria ir moka
Nacionalinė teismų administracija“.
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis numato pažeistos suinteresuotų asmenų teisės gauti įstatymu nustatyto dydžio valstybinę pensiją gynimo būdą:
„Teisėjų valstybinė pensija, laiku negauta dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės,
išmokama už visą praėjusį laiką Nuostatų nustatyta tvarka“.
Iš esmės analogiškai teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos išmokėjimo tvarką reglamentuoja ir Nuostatų 25 punktas.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjai teisėjų valstybinės pensijos dalis – 154 873,58 Lt –
buvo neišmokėta ne dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, nes pastaroji institucija teisėtai taikė iki 2010 m. lapkričio 16 d. galiojusias Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo normas, kurios vėliau įsigaliojusiu Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintos
prieštaraujančiomis Konstitucijai. Šios teisėjų valstybinės pensijos dalies neišmokėjimas
pareiškėjai buvo nulemtas tuo, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai Lietuvos Respublikos
Seimas, netinkamai reglamentavo teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo klausimus, o vė171
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liau, po 2010 m. balandžio 29 d. Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo, laiku neužpildė susidariusios teisės spragos. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas
pagrįstai priteisė šią neišmokėtą teisėjų valstybinės pensijos dalį iš Lietuvos valstybės, o ne
iš Nacionalinės teismų administracijos.
Tačiau išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dalį pareiškėjai padaryta turtine žala
ir taikė Civilinio kodekso normas. Kaip matyti iš pareiškėjos nurodytų faktinių aplinkybių
(skundo faktinio pagrindo), nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjai neišmokėtos
teisėjų valstybinės pensijos dalies priteisimo, todėl jam spręsti turėjo būti pritaikytos teisėjų valstybinių pensijų teisinius santykius, o ne civilinę deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos.
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas bei Nuostatai konkrečiai neaptaria situacijos, kai pensija neišmokama dėl įstatymų leidėjo ar kitos valstybės institucijos, išskyrus
Nacionalinę teismų administraciją, veiksmų ar neveikimo, todėl šiuo atveju pagal įstatymo analogiją susidariusiai situacijai spręsti taikytina Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 9
straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti pensijų gavėjų teisių gynimo būdą, kai jų teisės pažeistos dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, t. y. viešosios teisės norma, reglamentuojanti labiausiai panašius teisinius santykius.
Kadangi egzistuoja įstatymo garantuotas teisinis mechanizmas pažeistoms pareiškėjos teisėms į pensiją ginti ir pareiškėja šiuo mechanizmu naudojosi, teisėjų kolegijos
manymu, pareiškėjos teisės į pensiją bus apgintos išmokėjus jai visą priklausančią teisėjų
valstybinės pensijos nepriemoką už praeitą laikotarpį. Viešosios teisės normos, reglamentuojančios teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo santykius, dėl pensijų neišmokėjimo nenumato kitokių teisinių pasekmių – procesinių palūkanų, delspinigių, netesybų ar pan.,
todėl jos negali būti priteisiamos.
Atskirai pažymėtina, kad administracinių teismų praktikoje pripažįstama, jog nors
administracinis teismas yra aktyvus, padeda įgyvendinti proceso dalyvių procesines teises, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, tačiau jo aktyvumas ir galios negali būti
beribės. Teismas neturi teisės keisti reikalavimo pagrindą arba dalyką savo iniciatyva ir,
nagrinėdamas bylą, paprastai negali išeiti iš reikalavimo ribų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-80/2007).
Pareiškėja teisiniu savo reikalavimų pagrindu nurodė ne Civilinio kodekso 6.271
straipsnį, tačiau bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neteisėtai savo iniciatyva
pakeitė teisinį pareiškėjos skundo pagrindą, pripažinęs neišmokėtą teisėjų valstybinės
pensijos dalį, už kurios tinkamą mokėjimą laikė atsakinga Lietuvos valstybę, pareiškėjai
padaryta turtine žala.
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai savo iniciatyva pakeitė teisinį skundo pagrindą, dalį pareiškėjai neišmokėtos
teisėjų valstybinės pensijos pripažino turtine žala ir šiai sumai be pagrindo taikė Civilinio
kodekso normas, reglamentuojančias civilinius prievolinius santykius bei sankcijas už civilinių prievolių pažeidimą.
Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimo dalis, kuria pareiškėjai priteista iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės penki procentai metinių palūkanų naikintina dėl neteisingo materialiosios teisės normų taikymo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.).
Be to, keistina ir pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis, nurodant,
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kad pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priteisiama neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos suma, o ne turtinės žalos atlyginimas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 162 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Nacionalinės teismų administracijos prašymą patenkinti.
Pakeisti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį,
ją išdėstant taip:
Nacionalinės teismų administracijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą pakeisti, panaikinant jo dalį, kuria T. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo teismo sprendimo įsigaliojimo iki jo visiško įvykdymo, ir šį pareiškėjos reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, priteista 154 873,58 Lt žalai atlyginti, nurodant, kad T. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priteista 154 873,58 Lt neišmokėtos
teisėjų valstybinės pensijos.
Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.2.2. Dėl vienos valstybinės pensijos ribojimo taikymo nukentėjusiųjų asmenų
valstybinei našlaičių pensijai
Remiantis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, turinčiam teisę
gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę
našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena iš valstybinių
pensijų. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytos
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos nėra valstybinės našlaičių pensijos
Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Aiškinimas, kad vienos
valstybinės pensijos ribojimo išimtis nėra taikytina Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytoms išmokoms, galėtų pakenkti visiškai ir tinkamai nukentėjusiųjų asmenų apsaugai, kurią siekiama užtikrinti Valstybinių pensijų įstatymu.
Asmeniui, kuris turi teisę gauti dvi valstybines pensijas (nukentėjusiųjų asmenų našlaičio
pensiją (Valstybinių pensijų įstatymo 14 str. 3 d.) ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlio
pensiją (Valstybinių pensijų įstatymo 14 str. 5 d. 5 p.), taikoma vienos išmokos taisyklės išimtis. Pagal šią išimtį, asmuo turi teisę gauti dvi valstybines pensijas, jeigu viena iš jų yra valstybinė našlių ar našlaičių pensija. Ginčo aplinkybėmis valstybine našlių pensija Valstybinių
pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme pripažintina Valstybinių pensijų įstatymo 14
straipsnio 5 dalies 5 punkte numatyta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija.
Tačiau valstybine našlaičių pensija Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme nepripažintina nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija, asmeniui mokama
pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgus į tai, reikia konstatuoti,
kad aptariamas asmuo gauna vieną valstybinę našlių pensiją, kuri gali būti mokama su
bet kuria kita valstybine pensija, ginčo aplinkybėmis – nukentėjusiųjų asmenų valstybine
našlaičio pensija, numatyta Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje.
Administracinė byla Nr. A502-134/2012
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00020-2011-3
Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. spalio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas),
Dainiaus Raižio, Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui V. M.,
atsakovų atstovei Daliai Cirtautienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ape174
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liacinius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovams Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriui ir Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo
ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas V. M. kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas:
1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus (toliau
– ir VSDFV Pasvalio skyrius) 2010 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. P12-744 ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau
– ir VSDF valdyba) 2011 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. (6.5)I-182; 2) įpareigoti atsakovą
grąžinti pareiškėjui neišmokėtą pensiją už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki teismo
sprendimo įsiteisėjimo.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad VSDFV Pasvalio skyrius 2010 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. P12-744 nutraukė 60 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos mokėjimą nuo 2010 m. spalio 1 d. tuo pagrindu, kad jam buvo atnaujintas nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės našlaičių pensijos mokėjimas. Nesutikdamas su šiuo VSDFV Pasvalio
skyriaus sprendimu, pareiškėjas kreipėsi su skundu į VSDF valdybą, tačiau pastaroji
2011 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. (6.5)I-182 atmetė skundą, motyvuodama tuo, kad
pareiškėjui, vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimą, yra paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija
(kuri yra didesnė), todėl kartu mokėti ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjo nuomone, ginčijami atsakovų sprendimai yra nepagrįsti. Įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, pripažinta, kad pareiškėjas
turi teisę į abi pensijas. Minėtame sprendime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
išaiškino, kad pensijos kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jos pavadinimas. Teismas konstatavo, jog Lietuvos Respublikos valstybinių
pensijų įstatymo (toliau – ir Valstybinių pensijų įstatymas, Įstatymas) 14 straipsnio 5 dalies 4 punkte numatytos išmokos ginčijamo sprendimo priėmimo metu negali būti sutapatintos su 11 straipsnyje įtvirtintomis nukentėjusių asmenų valstybinėmis pensijomis. Taip
pat teismas išaiškino, kad 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. Teismas pažymėjo, 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 pensijos“ sąvoka neapima našliui pagal Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą mokamos išmokos, patvirtina
ir teisingumo bei protingumo principai. Tokiu būdu Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas išaiškino, kad pareiškėjui mokomos dvi pensijos priskirtinos skirtingoms pensijų
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grupėms: viena – pensijoms, numatytoms Įstatymo 9 straipsnyje, kita – pensijoms, numatytoms Įstatymo 11 straipsnyje. Todėl pareiškėjo nuomone, Valstybinių pensijų įstatymo
3 straipsnio nuostatos nagrinėjamu atveju netaikytinos.
Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad skundžiami VSDFV Pasvalio skyriaus ir VSDF
valdybos sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Iš jų turinio nėra aišku, kuo remdamiesi ir kodėl atsakovai ignoravo minėtą teismo sprendimą.
Atsakovas VSDFV Pasvalio skyrius prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad 1999 m. liepos 23 d. pareiškėjas pateikė VSDFV Pasvalio skyriui
prašymą skirti nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją, mirus jo sutuoktinei G.
M. (tremtinė reabilituota 1988 m.). Vadovaujantis tuo metu galiojusio Valstybinių pensijų įstatymo (1999 m. birželio 2 d. redakcija) 14 straipsnio 5 dalies 5 punktu, VSDFV
Pasvalio skyriaus 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 676 pareiškėjui nuo 1999 m. liepos 12 d. buvo paskirta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija. Vadovaujantis
Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, ši pensija pareiškėjui buvo mokama
iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Pareiškėjas 2001 m. rugpjūčio 27 d. pateikė VSDFV Pasvalio
skyriui prašymą skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją už tėvą V. M.
– laisvės kovų dalyvį, žuvusį suėmimo metu. VSDFV Pasvalio skyriaus 2001 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 750 pareiškėjui nuo 2000 m. rugpjūčio 27 d. buvo paskirta ir iki
2008 m. rugpjūčio 31 d. mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija.
Valstybinės našlaičių pensijos skyrimo pareiškėjui metu galiojusio Valstybinių pensijų
įstatymo (2001 m. kovo 9 d. redakcija) 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teisę į valstybinių pensijų bazės dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių ir našlaičių pensiją turi
pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių, žuvusių kovos lauke ar suėmimo
metu, nužudytų ar mirusių tardymo ar kalinimo metu, nuteistų mirties bausme, jei bausmė įvykdyta, našlaičiai vaikai (įvaikiai), jei jie tėvų mirties metu buvo nepilnamečiai. Šioje
dalyje nurodytiems asmenims nustatyta nukentėjusių asmenų valstybinė našlaičių pensija
skiriama ir mokama, jei jie neturi teisės į kitą nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją.
Pastaroji sąlyga – negauti kitos nukentėjusiojo asmens valstybinės pensijos – įtvirtinta ir
minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje. Todėl VSDFV Pasvalio skyrius, atsižvelgdamas į tai,
kad pareiškėjui 1999 m. liepos 29 d. jau buvo paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų
valstybinė našlių pensija, 2008 m. spalio 3 d. priėmė sprendimą Nr. P12-65-25, kuriuo
nuo 2008 m. lapkričio 1 d. nutraukė nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos
mokėjimą. Šis VSDFV Pasvalio skyriaus sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu buvo panaikintas, o VSDFV Pasvalio skyrius
įpareigotas apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių
pensiją nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., t. y. nuo mokėjimo nutraukimo dienos. VSDFV Pasvalio
skyrius, vadovaudamasis minėtu teismo sprendimu ir pareiškėjo 2010 m. rugsėjo 27 d.
prašymu atnaujinti nukentėjusiųjų asmenų našlaičio pensiją, 2010 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. (7.5)P9-474 atnaujino pensijos mokėjimą ir išmokėjo pareiškėjui nemokėtą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją už laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.
iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Atnaujinęs nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos mokėjimą, VSDFV Pasvalio skyrius 2010 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. P12-744 nuo
2010 m. spalio 1 d. nutraukė nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos mokėjimą
pareiškėjui, vadovaudamasis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje
nurodyta, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu
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mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali
būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų. Skirtingai nei teigiama pareiškėjo
skunde, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendime
tik pažymėjo, 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. Pareiškėjo gaunama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija negali
būti priskirta Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnyje nurodytoms valstybinėms našlių pensijoms, kadangi neatitinka šiame straipsnyje įtvirtintų nuostatų (valstybinė našlių
pensija skiriama mirus pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui, jo sutuoktiniui). Pareiškėjo sutuoktinei G. M. pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinė pensija nebuvo
paskirta, todėl pareiškėjas neturi teisės gauti valstybinės našlių pensijos.
Atsakovas VSDF valdyba prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Savo
prašymą VSDF valdyba grindė iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo pateikti atsakovo VSDFV Pasvalio skyriaus atsiliepime į pareiškėjo skundą. VSDF valdyba papildomai pažymėjo, kad, vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies,
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatomis, VSDF valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų
valstybinę našlių pensiją paskyrė ir mokėjo VSDFV Pasvalio skyrius, todėl atsakovu šioje
byloje turėtų būti minėtas skyrius, o VSDF valdyba – trečiuoju suinteresuotu asmeniu.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 1 d. sprendimu
patenkino pareiškėjo skundą: panaikino VSDFV Pasvalio skyriaus 2010 m. spalio 11 d.
sprendimą Nr. P12-744 bei VSDF valdybos 2011 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. (6.5)I-182
ir įpareigojo VSDFV Pasvalio skyrių apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui nukentėjusiųjų
asmenų valstybinę našlių pensiją nuo 2010 m. spalio 1 d.
Teismas sprendime nurodė, kad Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje yra
numatytos valstybinių pensijų rūšys. Šiame sąraše yra ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (Įstatymo 1 str. 1 d. 2 p.). Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu
mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali
būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų. Šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje
nurodytiems asmenims nustatyta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija skiriama ir
mokama, jeigu asmuo neturi teisės į kitą nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją. Įstatymo
11 straipsnyje numatyti asmenys, kurie turi teisę gauti nukentėjusių asmenų valstybines
pensijas. Kaip matyti iš Įstatymo 11 straipsnio nuostatų, asmenys, kurie turi teisę gauti
nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, yra suskirstyti į dvi grupes: 1) asmenys, kurie patys asmeniškai ir tiesiogiai patyrė žalą dėl Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatytų
įvykių; 2) asmenų, nukentėjusių dėl Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytų įvykių, tėvai,
sutuoktiniai ir vaikai.
Byloje nėra ginčo dėl tos aplinkybės, kad pareiškėjas patenka į vieną iš Įstatymo
11 straipsnyje išvardintų asmenų grupių, kaip sutuoktinis. Pareiškėjui našlio pensija skirta
ir mokama pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą – mirus šio
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įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims, t. y. tremtiniams, kurie nustatyta tvarka iki mirties buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kurie mirė
nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos gavimo laikotarpiu. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pareiškėjo sutuoktinė G. M. patenka į nurodytos nuostatos taikymo sritį, nes
ji buvo tremtinė ir turėjo teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Našlio pensijos
skyrimo ir mokėjimo pareiškėjui pagrindas yra Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5
dalies 5 punktas, o ne šio įstatymo 11 straipsnis, kadangi dėl įstatymo 11 straipsnyje įvardytų
įvykių nukentėjo ne pareiškėjas, o jo sutuoktinė. Tuo tarpu nukentėjusio asmens valstybinė
našlaičio pensija už tėvą (t. y., kaip asmenį, žuvusį pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu) pareiškėjui skirta pagal Valstybinių pensijų Įstatymo 11
straipsnio 2 dalies 2 punktą, t. y. pareiškėjas tiesiogiai nukentėjo (patyrė žalą) dėl Įstatymo
11 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytų įvykių. Pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų našlių ir
nukentėjusiųjų asmenų našlaičių pensijos paskirtos skirtingais pagrindais, jų skyrimo tikslas nevienodas, nagrinėjamų išmokų pobūdis yra skirtingas, todėl laikytina, kad Valstybinių
pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytos išmokos negali būti sutapatintos su 11 straipsnyje įtvirtintomis nukentėjusiųjų asmenų valstybinėmis pensijomis. Tokios
pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2010 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendime pažymėjo, kad vertinant 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. Be to, skiriasi ir nagrinėjamų pensijų skyrimo tvarka bei dydžiai: kaip našliui,
pareiškėjui paskirta išmoka yra 20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės
pensijos dydžio (60 Lt), o nukentėjusiųjų asmenų našlaičio valstybinė pensija yra valstybinių pensijų bazės dydžio (200 Lt). Pareiškėjui našlio valstybinė pensija mokama Įstatymo 9
straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kadangi Įstatymo 14 straipsnio 6 dalis dėl Įstatymo
14 straipsnio 5 dalies išmokų sąlygų ir dydžių nukreipia būtent į Įstatymo 9 straipsnį.
Atsižvelgiant į tokį Įstatymo nuostatų aiškinimą, darytina išvada, jog pareiškėjui nepagrįstai nutrauktas valstybinės našlių pensijos mokėjimas, motyvuojant Įstatymo 3 straipsnio
1 dalies nuostata, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad pareiškėjui valstybinė
našlių pensija mokama pagal Įstatymo 9 straipsnį, todėl pareiškėjas turi teisę gauti tiek
valstybinę nukentėjusių asmenų našlaičių pensiją (kaip asmuo, tiesiogiai nukentėjęs nuo
įvykių, išvardytų Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punkte), tiek ir valstybinę našlių pensiją
(kaip asmens, nukentėjusio dėl Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytų įvykių, sutuoktinis). Dėl nurodytų priežasčių VSDFV Pasvalio skyriaus 2010 m. spalio 11 d. sprendimas
Nr. P12-744 ir VSDF valdybos 2011 m. sausio 10 d. sprendimas Nr. (6.5)I-182 negali būti
laikomi teisėtais ir pagrįstais, o VSDFV Pasvalio skyrius įpareigotinas apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlio pensiją nuo 2010 m. spalio 1 d.,
t. y. nuo tos dienos, kai neteisėtai buvo nutrauktas šios pensijos mokėjimas.
III.
Apeliaciniu skundu atsakovas VSDFV Pasvalio skyrius prašo panaikinti Panevėžio apy178
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gardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą
– atmesti pareiškėjo V. M. skundą kaip nepagrįstą. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Atsakovas nurodo, kad
1999 m. liepos 23 d. pareiškėjas pateikė VSDFV Pasvalio skyriui prašymą skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, mirus jo sutuoktinei G. M. (tremtinė reabilituota 1988
m.).Vadovaujantis tuo metu galiojusio Valstybinių pensijų įstatymo (1999 m. birželio 2 d. redakcija) 14 straipsnio 5 dalies 5 punktu,VSDFV Pasvalio skyriaus 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 676 pareiškėjui nuo 1999 m. liepos 12 d. buvo paskirta nukentėjusiųjų asmenų
valstybinė našlių pensija. Vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi,
ši pensija pareiškėjui buvo mokama iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Pareiškėjas 2001 m. rugpjūčio 27 d. pateikė VSDFV Pasvalio skyriui prašymą skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę
našlaičių pensiją už tėvą V. M. – laisvės kovų dalyvį, žuvusį suėmimo metu. VSDFV Pasvalio
skyriaus 2001 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 750 pareiškėjui nuo 2000 m. rugpjūčio 27 d.
buvo paskirta ir iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija.Valstybinės našlaičių pensijos skyrimo pareiškėjui metu galiojusio Valstybinių
pensijų įstatymo (2001 m. kovo 9 d. redakcija) 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teisę į
valstybinių pensijų bazės dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių ir našlaičių pensiją
turi pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių, žuvusių kovos lauke ar suėmimo
metu, nužudytų ar mirusių tardymo ar kalinimo metu, nuteistų mirties bausme, jei bausmė
įvykdyta, našlaičiai vaikai (įvaikiai), jei jie tėvų mirties metu buvo nepilnamečiai. Šioje dalyje
nurodytiems asmenims nustatyta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija skiriama ir mokama, jei jie neturi teisės į kitą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Pastaroji
sąlyga – negauti kitos nukentėjusiojo asmens valstybinės pensijos – įtvirtinta ir minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje. Todėl VSDFV Pasvalio skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjui 1999 m. liepos 29 d. jau buvo paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė
našlių pensija, 2008 m. spalio 3 d. priėmė sprendimą Nr. P12-65-25, kuriuo nuo 2008 m. lapkričio 1 d. nutraukė nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos mokėjimą pareiškėjui. Šis VSDFV Pasvalio skyriaus sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu buvo panaikintas, o VSDFV Pasvalio skyrius įpareigotas apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją
nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., t. y. nuo mokėjimo nutraukimo dienos. VSDFV Pasvalio skyrius,
vadovaudamasis minėtu teismo sprendimu ir pareiškėjo 2010 m. rugsėjo 27 d. prašymu atnaujinti nukentėjusiųjų asmenų našlaičio pensiją, 2010 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. (7.5)
P9-474 atnaujino pensijos mokėjimą ir išmokėjo pareiškėjui nemokėtą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją už laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo
30 d. Atnaujinęs nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos mokėjimą, VSDFV
Pasvalio skyrius 2010 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. P12-744 nuo 2010 m. spalio 1 d. nutraukė nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos mokėjimą pareiškėjui, vadovaudamasis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad asmeniui,
turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena
iš valstybinių pensijų. Šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims nustatyta
nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija skiriama ir mokama, jeigu asmuo neturi
teisės į kitą nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą,
pareiškėjas neturi teisės gauti dviejų – nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių – pensijų.
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Atsakovas pažymi, kad VSDFV Pasvalio 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 676 pareiškėjui paskirta ir nuo 1999 m. liepos 12 d. mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių
pensija, o ne valstybinė našlių pensija, kaip nurodyta teismo sprendime. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija pareiškėjui paskirta remiantis Valstybinių pensijų įstatymo
14 straipsnio 5 dalies 5 punktu. Į Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnį nukreipia šio įstatymo 14 straipsnio 6 dalis, numatanti, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių ir našlaičių
pensija mokama tomis pačiomis sąlygomis ir gavėjui priklausiusios nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės pensijos dalimis, kaip nurodyta šio įstatymo 9 straipsnyje, t. y. įstatymo 9 straipsnis nustato našlių pensijos dydį (20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės
pensijos dydžio. Jei mirusiam asmeniui nebuvo paskirta nukentėjusiųjų asmenų valstybinė
pensija, nustatant našlių ir našlaičių pensijos dydį, laikoma, kad mirusiam asmeniui priklausė 1,5 valstybinių pensijų bazės (Įstatymo 14 str. 6 d.). Dėl išdėstytų motyvų darytina išvada,
jog pareiškėjas turi teisę gauti tik vieną – nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių – pensiją, todėl VSDFV Pasvalio skyriaus 2010 m. spalio 11 d. sprendimas Nr. P12-744 laikytinas
teisėtu ir pagrįstu.
Apeliaciniu skundu atsakovas VSDF valdyba prašo panaikinti Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –
atmesti pareiškėjo V. M. skundą kaip nepagrįstą. Savo apeliacinį skundą atsakovas VSDF
valdyba grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais grindžiamas atsakovo VSDFV
Pasvalio skyriaus apeliacinis skundas. Papildomai pažymi, kad Valstybinių pensijų įstatymo
3 straipsnis„Teisė pasirinkti valstybinės pensijos rūšį“ apima visas šiame įstatyme numatytas
valstybines pensijas, t. y. ir nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių bei našlaičių pensijas.
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių
pensiją kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų. Remiantis
šia įstatymo norma, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių ir nukentėjusiųjų asmenų
valstybinė našlaičių pensijos kartu negali būti mokamos, tad asmuo turi pasirinkti, kurią
gauti. Toks minėtos normos aiškinimas pateikiamas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje (2009 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-123/2009,
2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010).
Atsiliepimais į atsakovų VSDFV Pasvalio skyriaus ir VSDF valdybos apeliacinius
skundus pareiškėjas V. M. prašo palikti Panevėžio apygardos administracinio teismo
sprendimą nepakeistą, o atsakovų apeliacinius skundus atmesti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Atsakovų apeliaciniai skundai atmestini.
Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas atsakovų sprendimus, kuriais jam nutrauktas nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlio pensijos, paskirtos pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą, mokėjimas. Pareiškėjas yra įgijęs teisę gauti
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičio pensiją pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14
straipsnio 3 dalį ir siekia, kad jam būtų paskirta ir mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlio pensija pagal to paties įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą. Atsakovų
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teigimu, nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlio pensijos mokėjimas nutrauktas dėl to,
kad remiantis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, asmuo turi teisę gauti tik vieną valstybinę pensiją. Taigi šiomis aplinkybėmis svarbu nustatyti, ar pareiškėjui
taikytinas Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytas vienos valstybinės
pensijos ribojimas.
Valstybinių pensijų įstatymas įtvirtina valstybinio pensinio aprūpinimo pagrindus,
asmenis, kuriems skiriamos ir mokamos valstybinės pensijos, valstybinių pensijų skyrimo
ir mokėjimo sąlygas. Šio įstatymo nuostatų tikslas yra suteikti didesnę valstybės paramą
asmenims už atliktą tarnybą ar nuopelnus Lietuvos valstybei, taip pat suteikti kompensaciją įstatyme nurodytiems nukentėjusiesiems asmenims. Kartu pažymėtina, kad valstybinės pensijos savo prigimtimi ir pobūdžiu skiriasi nuo valstybinio socialinio draudimo
pensijų: jos yra mokamos iš valstybės biudžeto; jos skiriamos asmenims už atliktą tarnybą
ar nuopelnus Lietuvos valstybei, taip pat kaip kompensacija įstatyme nurodytiems nukentėjusiesiems asmenims (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d., 2003 m. liepos 4 d.,
2007 m. spalio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas); 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
asmeniui yra neskiriama (esant įstatyme numatytoms aplinkybėms); įstatymu, paisant
Konstitucijos, galima nustatyti ir atvejus, kada paskirtoji valstybinė pensija nebemokama;
kita vertus, valstybinių pensijų, skiriamų už tam tikrą tarnybą, už nuopelnus Lietuvos valstybei ar kaip kompensacija nukentėjusiesiems asmenims, atveju taip pat galioja nuostata
dėl valstybės įstatymu prisiimto įsipareigojimo asmeniui, atitinkančiam įstatymo nustatytas sąlygas, paskirti ir mokėti atitinkamą pensiją ir to asmens teisės reikalauti, kad valstybė
vykdytų šį įstatymu prisiimtą įsipareigojimą (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d.
nutarimas, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas). Valstybinių pensijų ypatumai suponuoja
tai, kad įstatymų leidėjas gali nustatyti tokį valstybinių pensijų teisinį reguliavimą, pagal
kurį valstybinės pensijos mažinamos, jų mokėjimas sustabdomas ar nutraukiamas joms
sutapus su kitomis valstybinės socialinės apsaugos išmokomis. Tokios nuostatos paprastai žinomos kaip išmokų sutapimo išvengimo nuostatos. Įstatymų leidėjas leidžia kompetentingoms institucijoms nutraukti valstybinės pensijos mokėjimą jai sutapus su kita
valstybine pensija, net kai asmuo formaliai atitinka skirtingų valstybinių pensijų skyrimo
pagrindus. Jei būtų pritarta, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, iškart skiriamos visos valstybinės pensijos, kompetentinga institucija turėtų mokėti
dvigubas ar net trigubas valstybines pensijas, o tai būtų sunkiai suderinama su patikimo
finansų valdymo ir institucijų biudžeto išlaidų kontrolės įpareigojimais, į kuriuos taip pat
privalu atsižvelgti.
Lietuvos įstatymų leidėjas išmokų sutapimo išvengimo nuostatas įtvirtinoValstybinių
pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje. Remiantis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio
1 dalimi, asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mo181
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kama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti
mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų. Taigi pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1
dalį, asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama
tik viena iš jų. Tačiau cituota įstatymo norma patikslina šį principą, susijusį su valstybinių pensijų sutapimu: asmeniui gali būti mokamos kelios valstybinės pensijos, jeigu viena iš jų yra valstybinė našlių ir našlaičių pensija. Šią išimtį reikia aiškinti, atsižvelgiant į
Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų nuostatų tikslus – išvengti identiškų ar
labai panašių išmokų sutapimo. Atsižvelgus į šią Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio
1 dalyje įtvirtintą kumuliacijos draudimo taisyklę, išimtis dėl valstybinių našlių ir našlaičių pensijos turi būti suprantama taip, kad įstatymų leidėjas valstybinių našlių ir našlaičių
pensijų netapatina su kitomis Valstybinių pensijų įstatyme numatytomis valstybinėmis
pensijomis.
Be to, aiškinant Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikia
atsižvelgti į teisinio reguliavimo, kurio dalis jos yra, bendrą struktūrą. Išmokų sutapimo
išvengimo nuostatos įtvirtintos Valstybinių pensijų įstatymo I dalyje „Bendroji dalis“. Šioje
dalyje numatytos nuostatos yra įstatymo, kaip vientiso teisės akto, neatskiriama dalis.
Įstatymo Bendrosios dalies nuostatų kontekste, neatsiejamai nuo Bendrojoje dalyje įtvirtintų nuostatų, turi būti aiškinamos visų kitų Įstatymo dalių nuostatos. Dar daugiau, kitų
įstatymo dalių nuostatų negalima aiškinti akivaizdžiai priešingai Įstatymo Bendrosios dalies tekstui. Atsižvelgus į tai, reikia konstatuoti, kad išmokų sutapimo išvengimo taisyklė,
inter alia jos išimtys, taikytinos visoms Valstybinių pensijų įstatymu nustatomoms valstybinėms pensijoms. Tokiu būdu Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatos turėtų būti taikomos tiek Įstatymo II dalyje „Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo
laipsnių valstybinės pensijos“ numatytoms išmokoms, tiek III dalyje „Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos“ įtvirtintoms valstybinėms pensijoms.
Taigi šiomis aplinkybėmis reikia patikrinti, ar pareiškėjui, kuris formaliai atitinka
dviejų valstybinių pensijų skyrimo sąlygas, taikytina vienos valstybinės pensijos taisyklės
išimtis, susijusi su valstybine našlių ir našlaičių pensija. Šiuo tikslu reikia įvertinti, pirma,
ar įstatymų leidėjo Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąvoka„valstybinė našlių ir našlaičių pensija“ turi būti aiškinama, kaip apimanti nukentėjusių asmenų
valstybines našlaičių pensijas, mokamas pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio
3 dalį, antra, ar minėta nuostata apima nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlio pensijas,
mokamas Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punkto pagrindu.
V.
Vertinant Valstybinių pensijų įstatymo nuostatas vien lingvistiškai matyti, kad sąvoką „valstybinė našlių ir našlaičių pensija“ įstatymų leidėjas įtvirtina tik Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir Įstatymo 9 straipsnyje „Valstybinės našlių ir našlaičių pensijos“. Kita vertus,
Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio nuostatose įvirtinta sąvoka „nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės našlių ir našlaičių pensijos“. Reikia konstatuoti, kad teoriškai sąvokos „nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių ir našlaičių pensijos“ vartojimas gali būti
specialus ir suprantamas siaurai, t. y. kaip nustatantis išmokas, nesusijusias su Valstybinių
pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta vienos valstybinės pensijos ribojimo išimtimi. Vis dėlto, gramatinis aiškinimas nėra vienintelis ir formalus lingvistinis išmokos klasifikavimas negali būti lemiamas. Įstatymų leidėjas tiems patiems reiškiniams apibūdinti
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gali vartoti kitus žodžius ar formuluotes. Todėl teleologinis aiškinimas yra svarbiausias.
Skirtumas tarp tų išmokų, kurios nepatenka į Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1
dalies ratione materiae, ir į ją patenkančių išmokų visų pirma turi būti grindžiamas kiekvienos išmokos pagrindiniais požymiais, konkrečiai kalbant, suteikimo tikslu ir sąlygomis, o ne faktu, kad įstatymų leidėjas vartoja skirtingas sąvokas.
Atkreiptinas dėmesys, kad teisinę konstrukciją „nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
našlių ir našlaičių pensijos“ įstatymų leidėjas Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnyje
vartoja dviem skirtingais atvejais: (i) reguliuodamas valstybinės pensijos dalies perleidimą sutuoktiniui ir vaikams valstybinės pensijos gavėjui mirus (Įstatymo 14 str. 5−6 d.);
(ii) nustatydamas, kad dėl Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnyje numatytų įvykių
nukentėję asmenys – našliai ir našlaičiai – turi teisę į valstybines pensijas (Įstatymo 14
str. 1−3 p.). Pirmuoju atveju skiriamos išmokos labai panašios į Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnyje numatytas išmokas. Šiuo aspektu reikia priminti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, įvertinęs pagal
Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktą skiriamų išmokų pobūdį ir
tikslą, nusprendė, kad šios išmokos yra artimesnės Įstatymo 9 straipsnyje numatytai valstybinei našlio pensijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, Administracinė jurisprudencija
Nr. 20, 329−340 p.). Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad Valstybinių pensijų
įstatymo 3 straipsnio 1 dalis aiškintina, kaip apimanti šio Įstatymo 9 straipsnyje numatytas
Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines našlių ir našlaičių pensijas. Atsižvelgus į tai, kad
Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytos vienos valstybinės pensijos
išimtis taikoma Įstatymo 9 straipsnyje numatytoms išmokoms, būtų neteisinga daryti išvadą, kad jos nėra taikomos iš esmės savo pobūdžiu ir skyrimo tvarka labai panašioms
Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytoms valstybinėms
pensijoms. Iš tiesų, kitoks aiškinimas nekyla nei iš Valstybinių pensijų įstatymo bendros
struktūros, nei jo tikslo.
Vis dėlto, pirmiau išdėstyti argumentai kol kas yra tik pakankamas pagrindas teigti,
kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis apima Valstybinių pensijų įstatymo
14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytas nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir
našlaičių pensijas.
VI.
Kalbant apie nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas pagal
Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, reikia priminti, kad Valstybinių pensijų
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatų tikslas – išvengti identiškų ar labai panašių išmokų
sutapimo. Todėl šiomis aplinkybėmis reikia patikrinti, ar nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlio pensija, skiriama pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5
punktą, yra tapati ar labai panaši į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičių pensiją, skiriamą pagal Įstatymo 14 straipsnio 3 dalį. Pastebėtina, kad šių išmokų tariamo tapatumo
klausimas išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A756-450/2010. Šioje byloje teisėjų kolegija, įvertinusi išmokų objektą, tikslą, dydį, apskaičiavimo ir skyrimo tvarką, konstatavo, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičio pensijos, skiriamos ir mokamos pagal Valstybinių
pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, negalėjo būti sutapatinamos su Valstybinių pensijų
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įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytomis nukentėjusiųjų asmenų valstybinėmis našlio pensijomis. Atsižvelgus į tai, nėra pagrindo manyti, kad pareiškėjui paskyrus
valstybinę našlio (Įstatymo 14 str. 5 d. 5 p.) bei valstybinę našlaičio pensiją (Įstatymo 14
str. 3 d.) jis gautų dvi tapačias ar labai panašias socialines išmokas, kas prieštarautų ginčo
nuostatos tikslui – išvengti išmokų tapatumo.
Be to, išplėstinė teisėjų kolegija ginčo išsprendimui laiko reikalinga pagal analogiją
įvertinti teisinį reguliavimą, nustatytą Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnyje numatytoms Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms, kurios savo pobūdžiu yra panašios į nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlaičio pensijas,
mokamas pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį. Iš nustatyto teisinio reguliavimo matyti, kad Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinėms
pensijoms taikoma vienos pensijos ribojimo išimtis dėl valstybinių našlių ir našlaičių
pensijų. Taigi asmuo turi teisę gauti vieną pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją (Įstatymo 4 str.) ir vieną valstybinę našlių ir našlaičių pensiją (Įstatymo 9 str.). Pagal
analogiją įvertinus Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinių pensijų
(Įstatymo 4 str.) ir nukentėjusių asmenų valstybinių našlių ir našlaičių pensijų (Įstatymo
14 str. 1−3 d.) pobūdį, matyti, kad nėra objektyvaus pagrindo manyti, jog ribojimas gauti antrą valstybinę pensiją turėtų būtų taikomas nukentėjusiems asmenims – našliams ir
našlaičiams (Įstatymo 14 str. 1−3 d.), tačiau nebūtų taikomas pirmojo ir antrojo laipsnių
valstybinės pensijos gavėjams (Įstatymo 4 str.).
Atsižvelgusi į anksčiau išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą,
kad kilusio ginčo kontekste teisinė konstrukcija „valstybinės našlių ir našlaičių pensijos“
turėtų būti aiškinama, kaip apimanti vien tik Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio
5 dalies 5 punkte numatytas valstybines pensijas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
Įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių
pensijos nėra valstybinės našlaičių pensijos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1
dalies taikymo prasme. Aiškinimas, kad vienos valstybinės pensijos ribojimo išimtis nėra
taikytina Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytoms išmokoms, galėtų pakenkti visiškai ir tinkamai nukentėjusiųjų asmenų apsaugai, kurią siekiama užtikrinti
Valstybinių pensijų įstatymu.
Taigi pareiškėjui, kuris turi teisę gauti dvi valstybines pensijas (nukentėjusiųjų asmenų našlaičio pensiją (Valstybinių pensijų įstatymo 14 str. 3 d.) ir nukentėjusiųjų asmenų
valstybinę našlio pensiją (Valstybinių pensijų įstatymo 14 str. 5 d. 5 p.), taikoma vienos
išmokos taisyklės išimtis. Pagal šią išimtį, pareiškėjas turi teisę gauti dvi valstybines pensijas, jeigu viena iš jų yra valstybinė našlių ar našlaičių pensija. Ginčo aplinkybėmis valstybine našlių pensija Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme pripažintina Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatyta nukentėjusiųjų
asmenų valstybinė našlių pensija. Tačiau valstybine našlaičių pensija Valstybinių pensijų
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme nepripažintina nukentėjusiųjų asmenų valstybinė
našlaičių pensija, pareiškėjui mokama pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio
3 dalį. Atsižvelgus į tai, reikia konstatuoti, kad pareiškėjas gauna vieną valstybinę našlių
pensiją, kuri gali būti mokama su bet kuria kita valstybine pensija, ginčo aplinkybėmis –
nukentėjusiųjų asmenų valstybine našlaičio pensija, numatyta Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje.
Šio ginčo kontekste išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, pabrėžia, kad atsakovas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius, kaip viešojo adminis184
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travimo subjektas, yra saistomas gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas
įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5
straipsnio 3 dalies nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). Iš gero
administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. Pažymėtina, jog Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos taip pat įtvirtina viešojo administravimo
subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus,
aiškus ir pakankamas. Be to, 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 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A756-422/2009). Todėl ypač kritiškai vertintini atsakovų veiksmai, kuriais pareiškėjo
ginčytam sprendimui iš esmės suteikiama retroaktyvi galia, kas akivaizdžiai prieštarauja
bendriesiems teisės principams,inter alia pažeidžia pareiškėjo teisėtus lūkesčius.Atsakovas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius byloje ginčijamą sprendimą priėmė 2010 m. spalio 11 d. Tuo tarpu sprendime nurodoma, kad nukentėjusiųjų
asmenų valstybinės našlių pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo 2010 m. spalio 1 d. (b.
l. 5). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tokie atsakovo veiksmai visiškai nesiderina su
gero administravimo bei atsakingo valdymo imperatyvais, mažina visuomenės ir jos narių
pasitikėjimą valdžios įstaigomis.
Dėl pareiškėjo 2012 m. balandžio 16 d. vykusio apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareikštų reikalavimų (priteisti žalos atlyginimą ir kt., b. l. 85) išplėstinė teisėjų
kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio 5 dalį,
apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą
pirmosios instancijos teisme. Vis dėlto teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas
turi teisę inicijuoti naują teisminį ginčą dėl galbūt patirtos žalos. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, teisminis procesas dėl valstybės deliktinės atsakomybės gali būti pradedamas savarankiškai, nepriklausomai nuo to, ar buvo ginčijami valstybės institucijų veiksmai, su kuriais suinteresuotas asmuo sieja kilusią žalą, kituose teisminiuose procesuose.
Valstybė atsako už žalą, kurią sukelia dėl to, kad nepateisina asmens teisėtų lūkesčių, ir
nustačius visas būtinas viešosios atsakomybės sąlygas privalo teisingai ir deramai patirtą
žalą atlyginti.
Šiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė panaikinti
atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus 2010 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. P12-744 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. (6.5)I-182.
Skundžiamo akto panaikinimas, be kita ko, reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi
iki ginčijamo akto panaikinimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovą Valstybinio socialinio
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draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrių įpareigojo apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui
nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlaičio pensiją nuo 2010 m. spalio 1 d. Esant išdėstytoms aplinkybėms, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d.
sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinius skundus atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.3. Nuosavybės teisių atkūrimas
2.3.1. Dėl žemės, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo prasme laikytinos užimta sodininkų bendrijų
sodų, sampratos
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte (1997 m. liepos 1 d.
įstatymo Nr. VIII-359 redakcija) nustatyta, kad žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji
užimta sodininkų bendrijų sodų.
Atkūrimo įstatyme nėra detalizuojama, kokia būtent žemė laikytina užimta sodininkų bendrijų sodų, taip pat nėra nurodyta, kokiuose dokumentuose nustatomi tokios žemės plotai
ir ribos. Todėl Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme pateiktus apibrėžimus ir šio įstatymo nuostatas, susijusias su minėtų sodų teritorijos tvarkymu. Aiškinant
Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas kartu su Sodininkų bendrijų
įstatymo nuostatomis, darytina išvada, kad iš Atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nurodytų
piliečių valstybės išperkamai žemei priskirtina sodų bendrijos teritorija, skirta sodininkystei
plėtoti (įskaitant bendro naudojimo žemę), o ne tik atskirų sodininkų šioje teritorijoje įsigyti
sodo sklypai. Tačiau Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos negali
būti vertinamos kaip visais atvejais nenumatančios galimybės nuosavybės teisių atkūrimo
procese spręsti, ar žemei, formaliai priskirtai sodininkų bendrijos teritorijai, yra visuomeninis poreikis ar tokio poreikio nėra. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai suinteresuoti asmenys
objektyviai neturėjo galimybės ginčyti tam tikros teritorijos priskyrimo sodininkų bendrijai
pagrįstumo ir (arba) nėra žemėtvarkos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento,
pagal kurį sodų bendrijos teritorija buvo suformuota.
Vadinasi, tam tikrais atvejais nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu kilus ginčui dėl atsisakymo grąžinti žemę natūra turėtoje vietoje, kai toks atsisakymas yra motyvuojamas
tuo, kad žemė yra užimta sodininkų bendrijų sodų, turi būti vertinamos faktinės aplinkybės, reikšmingos nustatant, ar konkrečiu atveju realiai yra visuomenės ar jos dalies (šiuo
atveju – sodininkų bendrijos narių, sodininkų ar kitų asmenų, įsigijusių bendrijos teritorijoje sodo sklypus) poreikis tokiai žemei. Tokiais atvejais paprastai turėtų būti nustatoma, ar
sodų bendrijos teritorijai priskirta žemė, kuri nėra užimta sodininkų ir kitų asmenų įsigytų
sodo sklypų, iš tikrųjų yra reikalinga bendriems sodininkų bendrijos poreikiams tenkinti (pvz., žemė reikalinga joje esančiam gręžiniui ar kitiems bendro naudojimo objektams
eksploatuoti ir pan.) ir ar tokie poreikiai objektyviai galėtų būti patenkinti grąžinus žemę
natūra asmenims, pagal įstatymą turintiems teisę į nuosavybės teisių atkūrimą.
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Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01128-2010-8
Procesinio sprendimo kategorija 11.6.1.5; 81

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. lapkričio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko, Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjų J. K., A. R., K. M. atstovui advokatui Pauliui Bružui,
atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei L. K.,
trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos „Paežerys“ atstovei R. S.,
trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos „Žaluma“ atstovui J. N.,
trečiųjų suinteresuotų asmenų sodininkų bendrijos „Paežerys“ ir sodininkų bendrijos
„Žaluma“ atstovei advokatei Liudmilai Grigorjevai,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos „Žaluma“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 3 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjų J. K. (J. K.), A. R., K. M. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko
administracijai (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims sodininkų bendrijai „Žaluma“, sodininkų
bendrijai „Paežerys“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai J. K., A. R. ir K. M. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydami:
1) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – ir Vilniaus AVA)
įstatymo nustatyta tvarka atkurti jiems nuosavybės teises į J. K. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone (dabartinis adresas: (duomenys neskelbtini) kaimas, (duomenys neskelbtini) seniūnija, Vilniaus
rajonas), natūra turėtoje vietoje pagal tvarką, numatytą žemei, iki nacionalizacijos išskirstytai į atskirus sklypus;
2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir
Tarnyba) 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą;
3) panaikinti Vilniaus AVA 1999 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 2263-41, 2006 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 2.3-5225-41, 2006 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 2.3-7127-41,
2007 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2.3-2381-41, 2008 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 2.3-3957188
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41 dalyje dėl 3,63 ha žemės, pažymėtos G. M. individualios įmonės „G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios savininkės J. K. žemės sklypo plane, priskyrimo valstybės
išperkamai žemei;
4) įpareigoti Vilniaus AVA įstatymo nustatyta tvarka atkurti pareiškėjams nuosavybės
teises į buvusios savininkės J. K. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą
(duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone (dabartinis adresas (duomenys neskelbtini)
kaimas, (duomenys neskelbtini) seniūnija, Vilniaus rajonas), grąžinant laisvą 3,63 ha žemę,
pažymėtą G. M. individualios įmonės „G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios
savininkės J. K. žemės sklypo plane.
Pareiškėjai skunde nurodė, kad 1996 m. lapkričio 16 d. jie pateikė Vilniaus AVA prašymą dėl J. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės (duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus
rajone, grąžinimo natūra. Vilniaus AVA Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius (toliau – ir
Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius) 2007 m. liepos 20 d. informavo, kad J. K. iki nacionalizacijos valdytas žemės sklypas priskirtinas valstybės išperkamai žemei, kadangi patenka į sodininkų bendrijų teritoriją. Nesutikdami su tokiu atsakymu, pareiškėjai kreipėsi su
skundu į Tarnybą ir prašė rekomenduoti Vilniaus apskrities viršininkui suformuoti jiems
grąžinamą natūra žemės sklypą ir įstatymo nustatyta tvarka atkurti nuosavybės teises į
nurodytą žemę. Tarnyba 2007 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. 2B-(8.5)-K-R-M-825-1017 informavo, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį
Tarnyba nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų piliečių prašymų ir skundų dėl
įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymo žemės reformos metu, todėl jų prašymą persiuntė
nagrinėti Vilniaus apskrities viršininkui. Minėta institucija 2008 m. birželio 11 d. raštu
Nr. 20-437 informavo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 2.3-3957-41 buvo paskelbtas Dūkštų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projekto (toliau – ir Dūkštų KV ŽRŽ projektas) papildymas ir juo remiantis vyksta žemės
reformos žemėtvarkos projekto rengimo procesas. Taip pat informavo, kad 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 2.3-5504-41 patvirtintas pretendentų, pageidaujančių gauti žemės,
miško sklypus neatlygintinai Dūkštų kadastro vietovėje sąrašas, kuriame pareiškėjai įrašyti
1-oje eiliškumo grupėje ir numatyta jiems atkurti nuosavybės teises į 3,63 ha žemės, kurią
iki nacionalizacijos valdė J. K. Be to, Vilniaus apskrities viršininkas pažymėjo, jog pareiškėjai pasirinko, kad sklypai būtų projektuojami laisvos valstybinės žemės fondo sklypuose
Nr. 95, Nr. 143, Nr. 144. Pareiškėjai, nesutikdami su tokius Vilniaus apskrities viršininko atsakymu, pateikė skundą Tarnybai. Atsakydama į šį skundą, Tarnyba 2008 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. 3B-(8.5)-K-R-M-578-1034 nurodė, kad jeigu pareiškėjai nesutinka
su Vilniaus AVA 2008 m. birželio 11 d. rašte Nr. 20-437 pateikta informacija, jog (duomenys neskelbtini) kaimas priskirtas rėžiniam kaimui, šį sprendimą gali apskųsti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat nurodė, kad
UAB „Geovista“ surašytas 2007 m. sausio 9 d. sklypo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo
aktas neatitinka Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministro 1997 m. spalio 31 d.
įsakymu patvirtintų metodinių nurodymų 5 punkto nuostatų, pagal kurias toks aktas turi
būti surašytas teritorinio žemėtvarkos skyriaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad paaiškėjus,
jog (duomenys neskelbtini) kaimas priskiriamas į vienkiemius išskirstytai teritorijai, žemės
reformos žemėtvarkos projektas turi būti tikslinamas, o jiems suprojektuoti žemės sklypai
turi būti grąžinti į laisvą žemės fondą.
Pareiškėjų nuomone, Tarnyba ir Vilniaus AVA savo sprendimuose nepagrįstai nurodė, kad buvusios savininkės J. K. žemė (duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone,
189

I. Administracinių teismų praktika

buvo rėžių sistemoje. Tai prieštarauja Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1997 m. gegužės 14 d. pažymėjimui Nr. 606-K, kuriame nurodyta, kad Vilniaus apskrities Maišiagalos
valsčiaus žemės mokesčių mokėtojų 1924 m. sąraše įrašytas K. J. (J. K. vyras), (duomenys
neskelbtini) kaime vienkiemyje turėjęs 10 dešimtinių žemės. Pareiškėjai taip pat nesutiko
su atsakovo teiginiais, jog jiems nuosavybės teisės į žemę negali būti atkurtos iki nacionalizacijos turėtos žemės vietoje, nes ši žemė yra valstybės išperkama, t. y. užimta sodininkų
bendrijų „Paežerys“ ir „Žaluma“. VĮ Registrų centro 2008 m. lapkričio 26 d. rašte nurodyta, kad nekilnojamojo turto registre minėtų sodų bendrijų teritorijos, kaip nekilnojamojo
turto vienetai, nėra įregistruotos. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą valstybės išperkama yra sodininkų bendrijų sodų užimta žemė. Iš
šios įstatymo nuostatos išplaukia išvada, kad tik ta žemė, kuri nustatyta tvarka suteikta
konkrečiam asmeniui mėgėjiškam sodui steigti (bet ne visa mėgėjiško sodo teritorija) gali
būti laikoma valstybės išperkama žeme. Atsakovas nepateikė į bylą duomenų, kad visa
žemė, į kurią jie pretenduoja atkurti nuosavybės teises, yra užimta įstatymo nustatyta tvarka sodininkų bendrijų skirtais sodų sklypais. Pagal pareiškėjų pateiktą J. K. žemės sklypo
planą savininkės turėtos žemės vietoje yra 3, 63 ha laisvos žemės, todėl atsakovas įpareigotinas atkurti jiems nuosavybės teises į šią žemę. Pagal atsakovo 1999 m. liepos 28 d.
įsakymą Nr. 2263-41 dėl valstybės išperkamos žemės plotų patvirtinimo ir vėlesnius
įsakymus (2006 m. gegužės 31 d. Nr. 2.3-5225-41, 2006 m. liepos 20 d. Nr. 2.3-7127-41,
2007 m. kovo 5 d. Nr. 2.3-2381-41, 2008 m. balandžio 8 d. Nr. 2.3-3957-41) visa žemė, į kurią pareiškėjai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, priskirta valstybės išperkamai žemei.
Pareiškėjų nuomone, tai prieštarauja Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktui,
todėl minėtų įsakymų dalis dėl 3,63 ha žemės, į kurią jie pretenduoja, naikintina.
Atsakovas Vilniaus AVA (teisių perėmėjas – Tarnyba) prašė atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, remdamasis pateiktais
dokumentais, pretendentams į savininkės J. K. žemę, t. y. pareiškėjams K. M., A. R., J.
K., taip pat kitiems pretendentams (H. G., J. S., I. S., V. D.) 1999 m. birželio 4 d. parengė
pažymas dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų į buvusios savininkės J. K. nuosavybės teisėmis valdytą žemę (10,93 ha) (duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone,
Vilniaus apskrityje (1999 m. birželio 4 d. pažymos Nr. 4508, Nr. 4509, Nr. 4510, Nr. 4511,
Nr. 4512, Nr. 4513, Nr. 4514). Remiantis šiomis pažymomis, Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 3221-41 patvirtintame Vilniaus rajono Dūkštų KV
ŽRŽ projekte visiems minėtiems pretendentams buvo suprojektuotas natūra grąžintinas
bendras 10,93 ha ploto žemės sklypas (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje. Vilniaus AVA 2004 m. spalio 19 d. sprendimais Nr. 2.5-41-19133, 2.5-4119131, 2.5-41-19132, 2.5-41-19130 keturiems pretendentams (V. D., H. G., I. S., J. S.) buvo
atkurtos nuosavybės teisės natūra į jiems tenkančią žemės dalį (iš viso į 7,30 ha). Tuo tarpu
pareiškėjai su suprojektuotu žemės sklypu nesutiko ir nepasirašė 2000 metais rengto žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su pretendentais žiniaraštyje. 2003 m. gegužės 22 d. pareiškimu pareiškėjai atsisakė jiems kartu su kitais pretendentais 2000 m. žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuoto sklypo dalies. Dėl to Vilniaus apskrities
viršininko 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 2.3-3957-(41) paskelbtame Dūkštų KV
ŽRŽ projekto papildyme pareiškėjai pakartotinai buvo įtraukti į piliečių, pageidaujančių
minėtoje kadastro vietovėje susigrąžinti žemę, mišką, vandens telkinį natūra ar gauti nuo190
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savybėn neatlygintinai bei pirkti naudojamą asmeninio ūkio žemę, sąrašą kaip pirmosios
eilės pretendentai, kuriems žemės sklypai sugrąžinami natūra. Rengiant žemės reformos
žemėtvarkos projekto papildymą, pareiškėjams buvo suprojektuoti keturi 3,63 ha bendro
ploto žemės sklypai (Nr. 1401-1, 1401-2, 1402, 1403). Kaip matyti iš projektavimo darbų
įvykdymo akto, pareiškėjai vėl nesutiko su jiems suprojektuotais sklypais. Pareiškėjai savo
nesutikimą su jiems jau antrą kartą suprojektuotų žemės sklypų vieta ir ribomis grindė tuo,
kad esą (duomenys neskelbtini) kaimas, tame tarpe ir J. K. žemė, nepriklausė rėžių sistemai.
Tokią aplinkybę pareiškėjai nurodė savo skunde Tarnybai. Vilniaus rajono žemėtvarkos
skyrius, vykdydamas Tarnybos pavedimą papildomai išnagrinėti šį klausimą, 2008 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. SR-4309-(1.12) kreipėsi į Vilniaus apskrities archyvą, prašydamas
pateikti informaciją, ar Vilniaus rajono (duomenys neskelbtini) seniūnijos (duomenys neskelbtini) kaimas buvo rėžinis (neišskirstytas į vienkiemius), ar išskirstytas į vienkiemius.
2008 m. rugsėjo 30 d. buvo gautas Lietuvos centrinio valstybės archyvo atsakymas, kuriame nurodyta, kad archyve saugomuose fonduose dokumentų, patvirtinančių arba paneigiančių, kad Vilniaus – Trakų apskrities, (duomenys neskelbtini) valsčiaus (duomenys
neskelbtini) kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, nerasta. Pareiškėjai kaimo išskirstymo
į vienkiemius plano, kuris leistų teigti, jog kaimas yra nerėžinis, nepateikė. Pareiškėjai taip
pat nepateikė jokio archyvinio dokumento, kuriame būtų nurodyta konkreti buvusios žemėvaldos vieta tame kaime. Nesutikdami su suprojektuoto žemės sklypo vieta, pareiškėjai
pateikė teismui tik jų pasamdytos įmonės UAB „Geovisata“, kuri nevykdo žemės reformos
žemėtvarkos darbų Dūkštų kadastro vietovėje, parengtą 2007 m. sausio 9 d. sklypo, į kurį
atkuriama nuosavybės teisė, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą bei prie jo pridėtą
buvusios savininkės J. K. sklypo planą. Tačiau šis planas nelaikytinas dokumentu, tiksliai
nurodančiu buvusios valdos ribas, nes pareiškėjų norimo susigrąžinti natūra žemės sklypo
ribos buvo nustatytos remiantis tik liudytojų, kurie nacionalizacijos metu buvo mažamečiai, parodymais, o ne archyvine medžiaga.
Atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A2703/2007), pagal kurią sklypo ribų apžiūrėjimo aktas nėra istorinių sklypo ribų įrodymas.
Be to, pareiškėjų teismui pateiktas iki 1940 metų nacionalizacijos turėtos žemės sklypo
ribų kartografavimas atliktas ne teritorinio žemėtvarkos skyriaus, kaip to reikalaujama
Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. 634 patvirtintų Metodinių nurodymų dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą
įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos (toliau – ir Metodiniai nurodymai)
5 punkte. Atsakovo nuomone, pareiškėjai nepagrįstai reikalauja atkurti nuosavybės teises
jų pageidaujamoje vietoje vien tik pagal 2007 m. sausio 9 d. sklypo, į kurį atkuriama nuosavybės teisė, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą ir prie jo pridėtą planą, taikant nuosavybės teisių atkūrimą išskirstytose į vienkiemius teritorijose reglamentuojančias teisės
normas. Be to, net ir hipotetiškai pripažinus, kad buvusi savininkė J. K. iki nacionalizacijos
10,93 ha žemės sklypą valdė būtent pareiškėjų nurodytoje vietoje, pareiškėjų reikalavimas
grąžinti žemę natūra negalėtų būti įgyvendintas, nes šis sklypas pagal dabartinį teritorijos suskirstymą patektų į sodininkų bendrijų „Paežerys“ ir „Žaluma“ teritorijas, kita dalis būtų užimta privačia namų valda, o sodininkų bendrijoms skirta žemė ir namų valdų
sklypų užimta žemė yra priskiriama valstybės išperkamai žemei. Pareiškėjai, teigdami, kad
valstybės išperkamai žemei gali būti priskirta tik ta žemė, kuri nustatyta tvarka suteikta
konkrečiam asmeniui mėgėjiškam sodui steigti, neteisingai aiškina Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio 1 dalies 4 punktą. Nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys teisės aktai
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neapibrėžia, kokia žemė atitinka sąvoką „užimta sodininkų bendrijos sodų“, todėl įstatymo nuostata apie valstybės išperkamą sodininkų bendrijos žemę, turi būti aiškinama
sistemiškai kartu su kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme
nenurodyta, kad išperkama tik ta žemė, kuri užimta sodininkų bendrijų sodų sklypais
(mėgėjiškų sodų sklypais). Todėl darytina išvada, kad valstybė iš piliečių išperka ir atlygina nustatytais būdais už žemę, užimtą mėgėjiškų sodų, kurių teritoriją sudaro sodininkų
ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės
ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo
skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal
vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo
dokumentą (Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d.). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. A11-572/2004), visa sodininkų bendrijai skirta teritorija
yra priskirtina valstybės išperkamai žemei. Pareiškėjų nurodytas ginčo sklypas, kaip valstybės išperkama žemė, yra pažymėtas dar 1999 m. liepos 28 d. įsakymu 2263-41 patvirtintame Vilniaus rajono Dūkštų kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos
žemės, miško ir vandens telkinių plane, kuriuo vadovaujantis buvo rengiamas Vilniaus
apskrities viršininko 2000 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 3228-41 patvirtintas Vilniaus rajono Dūkštų KV ŽRŽ projektas. Apie Vilniaus rajono visų kadastro vietovių ŽRŽ projektų
viešąjį svarstymą nustatyta tvarka buvo skelbiama 2000 m. rugpjūčio 24 – 30 d. Vilniaus
krašto savaitraštyje „Draugystė“, tačiau duomenų, kad pareiškėjai dėl Dūkštų kadastro
vietovės 2000 metų žemės reformos žemėtvarkos projekte pažymėtos sodininkų bendrijų
teritorijos, kuri iš piliečių valstybės išperkama, reiškė pretenzijas, nėra.
Trečiasis suinteresuotas asmuo SB „Žaluma“ su pareiškėjų skundu nesutiko.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad, nepaisant to, kokia tvarka pareiškėjams
bus atkuriamos nuosavybės teisės (ar kaip į žemę, kurioje iki nacionalizacijos buvo rėžių
sistema, ar kaip į išskirstytą į vienkiemius), Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 4 punktas nustato, jog žemė, užimta sodininkų bendrijų sodų, yra valstybės išperkama ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį. Todėl pareiškėjų reikalavimas atkurti jiems nuosavybės
teises natūra į J. K. nuosavybės teisėmis iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą (duomenys neskelbtini) kaime negalėtų būti įgyvendintas. 1989 m. lapkričio 30 d. valstybiniu
žemės naudojimo teisės aktu SB „Žaluma“ buvo suteikta neterminuotai ir neatlygintinai
naudotis 120,3 ha žemės, kurios ribos nurodytos žemės naudojimo plane. SB „Žaluma“
užsakymu yra parengtas tiksliųjų geodezinių matavimų žemės sklypo planas, kuris derinamas su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino: panaikino Vilniaus AVA įsakymų – 1999 m. liepos 28 d.
Nr. 2263-41, 2006 m. gegužės 31 d. Nr. 2.3-5225-41, 2006 m. liepos 20 d. Nr. 2.3-7127-41,
2007 m. kovo 15 d. Nr. 2.3-2381-41, 2008 m. balandžio 8 d. Nr. 2.3-3957-41 – dalį dėl 3,63
ha žemės sklypo ploto, esančio buvusios savininkės J. K. turėtoje vietoje (duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone (dabartinis adresas: (duomenys neskelbtini) kaimas, (duomenys neskelbtini) seniūnija, Vilniaus rajonas), priskyrimo valstybės išperkamai; panaikino Tarnybos 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. 3B-(8.5)-K-R-M-578-1034; įpareigojo
Tarnybą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjams J. K., A. R. ir K.
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M. į buvusios savininkės J. K. 3,63 ha laisvą žemę, pažymėtą G. M. individualios įmonės
„G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios savininkės J. K. žemės sklypo plane.
Teismas sprendime nurodė, kad pareiškėjai kartu su kitais pretendentais 1996 m. lapkričio 16 d. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į buvusios savininkės J. K. iki nacionalizacijos valdytą žemę (duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone, grąžinant ją
natūra, ir giminystės ryšius patvirtinančius dokumentus. Byloje nėra ginčo dėl fakto, kad
pareiškėjai yra tinkami pretendentai atkurti nuosavybės teises į buvusios savininkės J. K.
nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypą (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) valsčiuje, Vilniaus rajone. Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. rugsėjo 22 d.
priėmė įsakymą Nr. 3228-41, kuriuo patvirtino J. A. individualios įmonės 2000 metais
parengtą Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijos Dūkštų KV ŽRŽ projektą ir jame suformuotas
žemės sklypų ribas, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Pagal šį įsakymą pareiškėjams kartu su kitais pretendentais buvo suprojektuotas sklypas Nr. 453 (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus rajone. Pareiškėjai
2001 m. gruodžio 11 d. pateikė prašymą Vilniaus Dūkštų žemėtvarkos skyriui dėl žemės
grąžinimo natūra, kuriame nurodė, kad 2000 m. rugsėjo 22 d. įsakymo pagrindu suprojektuotame sklype Nr. 453 atkurti nuosavybės teises jie atsisako, ir pageidavo į buvusios
savininkės J. K. nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypą nuosavybės teises atkurti natūra
buvusioje vietoje. Pakartotinai 2003 m. gegužės 22 d. pareiškimu pareiškėjai nurodė, kad
atsisako jiems priklausančios dalies suprojektuotoje vietoje ir pageidauja jiems priklausančią žemės dalį (duomenys neskelbtini) kaime grąžinti natūra. Tuo tarpu kitiems pareiškėjų
giminaičiams buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusios savininkės J. K. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą – žemę, esančią (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys
neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus rajone (Vilniaus AVA 2004 m. spalio 19 d. sprendimais
Nr. 2.5-41-19133, Nr. 2.5-41-19131, Nr. 2.5-41-19132, Nr. 2.5-41-19130). Žemėtvarkos
projektus Dūkštų vietovėje rengusi UAB „Minorantė“ pateikė paaiškinimą Vilniaus AVA,
kad 2002 - 2003 metų žemėtvarkos projektą rengęs matininkas A. K. paženklino natūroje
ir išbraižė plane namų valdos žemės sklypą Nr. 879 pareiškėjams, tačiau, paaiškėjus, kad ši
teritorija yra priskirta SB „Žaluma“, pareiškėjams nuosavybės teisių atkūrimas į žemę šioje
vietoje buvo sustabdytas, kadangi tai yra valstybės išperkama žemė, nors pripažino, kad
tuo metu šioje teritorijoje natūroje sodo sklypelių nebuvo suformuota. Pareiškėjų iniciatyva UAB „Geovisata“ parengtas 2007 m. sausio 9 d. sklypo, į kurį atkuriama nuosavybės teisė, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktas, prie kurio pridėtas buvusios savininkės J. K.
žemės sklypo planas, parodantis su kokiais sklypais ribojosi J. K. žemė. Pareiškėjai neginčijo, jog apie 8,26 ha žemės yra SB „Paežerys“ teritorijoje, 0,67 ha – SB „Žaluma“ teritorijoje,
2,00 ha – privatizuota namų valda (kad. Nr. (duomenys neskelbtini), priklausanti G. T. ir O.
T.). Vilniaus AVA Žemėtvarkos skyrius, atsakydamas į 2007 m. kovo 6 d. pareiškėjų skundą
Nr. 21-495, 2007 m. liepos 20 d. raštu Nr. SR-2774-(1.12) informavo pareiškėjus ir Vilniaus
AVA Žemės tvarkymo departamentą, kad J. K. iki nacionalizacijos valdytas 10,93 ha žemės sklypas patenka į sodininkų bendrijų teritoriją, kuri yra valstybės išperkama žemė,
todėl nuosavybės teisių atkūrimas minėtoje vietoje negalimas. Pareiškėjai, nesutikdami
su tokiu Vilniaus AVA Žemėtvarkos skyriaus atsakymu, kreipėsi skundu į Tarnybą, prašydami rekomenduoti Vilniaus apskrities viršininkui suformuoti pareiškėjams grąžinamo
natūra žemės sklypo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka atkurti nuosavybės teises į nurodytą
žemę. Tarnyba, vadovaudamasi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pareiškėjų prašymą persiuntė nagrinėti Vilniaus apskrities viršininkui. Vilniaus AVA
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Žemėtvarkos skyrius 2007 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. SR-2774-(1.12) informavo Vilniaus
apskrities administracinių ginčų komisiją ir pareiškėjus, kad rengiant 2000 metų Dūkštų
KV ŽRŽ projektą, pareiškėjai atsisakė nuo jiems nepatikusioje vietoje suprojektuotos 3,63
ha žemės sklypo dalies. Nurodė, kad buvusios savininkės J. K. iki nacionalizacijos valdytas
10,93 ha žemės sklypas patenka į sodininkų bendrijų teritoriją, kuri yra valstybės išperkama žemė, todėl nuosavybės atkūrimas toje vietoje negalimas. Vilniaus AVA 2008 m. birželio 11 d. rašte Nr. 20-437 pareiškėjams ir Tarnybai nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2.3-3957-41 buvo paskelbtas Dūkštų žemėtvarkos
projekto papildymas ir jo pagrindu vyksta žemėtvarkos projekto rengimo procesas. Taip
pat nurodė, kad 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 2.3-5504-41 patvirtintas pretendentų,
pageidaujančių gauti žemės, miško sklypus neatlygintinai Dūkštų kadastro vietovėje sąrašas, kuriame pareiškėjai yra įrašyti I eiliškumo grupėje ir jiems numatyta atkurti nuosavybės teises į 3,63 ha žemės plotą, kurį iki nacionalizacijos valdė buvusi žemės savininkė J. K.
2008 m. birželio 17 d. Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijos Dūkštų 4124
kadastro vietovės teritorijoje 2008 metų rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto
žemės, miško sklypų projektavimo darbų įvykdymo akte pareiškėjai nurodyti kaip atsisakę
jiems skirtos žemės, nes žemė suprojektuota ne buvusio savininko žemės vietoje. Tarnyba,
išnagrinėjusi pareiškėjų 2008 m. liepos 3 d. skundą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę
(duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone, 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendime Nr. 3B(8.5)-K-R-M-578-1034 nurodė, kad (duomenys neskelbtini) kaimas priskiriamas rėžiniam
kaimui, ir paaiškino, jog nustačius, kad (duomenys neskelbtini) kaimas priskiriamas į vienkiemius išskirstytai teritorijai, žemės reformos žemėtvarkos projektas turi būti tikslinamas,
o pareiškėjams suprojektuoti žemės sklypai turi būti grąžinti į laisvos valstybinės žemės
fondą. Taip pat pažymėjo, kad tokiu atveju pareiškėjai už valstybės išperkamą žemę turėtų
pasirinkti Atkūrimo įstatymo 16 straipsnyje numatytą atlyginimo būdą ir pareiškėjams
nuosavybės teisės bus atkurtos pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą
IX eiliškumo grupę. Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008 m. rugsėjo 25 d. atsakyme
Nr. R2-166 į Vilniaus AVA Žemėtvarkos skyriaus paklausimą nurodė, kad archyve saugomuose fonduose dokumentų, patvirtinančių arba paneigiančių, kad Vilniaus – Trakų aps.
Maišiagalos vls. (duomenys neskelbtini) II k. buvo išskirstytas į vienkiemius, nerasta.
Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką, 4 dalis nustato, kad žemė natūra grąžinama
nedelsiant. Toje Lietuvos valstybės teritorijos dalyje, kurioje buvo likusi rėžių sistema, žemė
grąžinama bei kompensuojama natūra pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Tokiu pat būdu perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis savininko turėtajam
žemės sklypas. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Atkūrimo tvarka) 23 punkte nurodyta,
kad kaimų, neišskirstytų į vienkiemius, teritorijoje, kurioje buvo rėžių sistema, žemė grąžinama tik suprojektavus šioje teritorijoje susigrąžinančių žemę natūra piliečių žemės sklypų
išdėstymą pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, parengtus laikantis Žemės ūkio ministerijos patvirtintos metodikos. Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr.207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo
metodikos (toliau – ir Metodika) atskiras skirsnis nustato projektų rengimo ypatumus į vienkiemius neišskirstytų kaimų teritorijose. Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. 3228-41 patvirtintas Dūkštų žemėtvarkos projektas buvo parengtas galiojant
2000 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 108 redakcijos Metodikai, o 2008 m. balandžio 8 d. įsa194
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kymu Nr. 3957-414 patvirtintas šio žemėtvarkos projekto papildymas – galiojant 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-159 redakcijos Metodikai. Minėtų redakcijų Metodikoje žemės
grąžinimas natūra į vienkiemius neišskirstytų kaimų teritorijose reglamentuojamas iš esmės
analogiškai, t. y., piliečiams pageidaujant susigrąžinti žemę natūra, grąžinamos žemės poreikis palyginamas su kaimo teritorijoje turimo laisvos valstybinės žemės fondo plotu, įskaitant
ir tų piliečių naudojamą asmeninio ūkio žemės plotą. Kai natūra grąžintino žemės ploto
yra mažiau, dėl grąžinamų natūra žemės sklypų projektavimo sprendžiama šių piliečių susirinkime, įforminant protokolu (visiems pretendentams proporcingai sumažinti grąžinamos
žemės plotą ir pan.). Atkuriant nuosavybės teises į kaimo vietovėje esančią žemę, iki nacionalizacijos buvusios žemėvaldos sistemos nustatymas yra svarbus ta prasme, kad vietovėse,
kuriose iki nacionalizacijos buvo likusi rėžių sistema, atkuriant nuosavybės teises į žemę natūra, nėra reikšminga konkreti savininkų rėžiniame kaime turėtos žemės vieta, t. y., rengiant
žemės reformos žemėtvarkos projektus ir formuojant grąžinamos natūra žemės sklypus bei
nustatant jų ribas teritorijoje, kurioje buvo likusi rėžių sistema, į turėtų žemės rėžių vietą ir
ribas neatsižvelgiama, išskyrus Metodikoje numatytą išimtį. Vadovaujantis Metodikos 44.4,
64.4 punktų nuostatomis, nuosavybės teisių atkūrimas į žemę, suteikiant sklypą buvusio rėžinio kaimo teritorijos ribose, laikytinas nuosavybės teisių atkūrimu turėtoje vietoje. Byloje
surinkti įrodymai neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad (duomenys neskelbtini) kaimas iki
nacionalizacijos buvo rėžinis ar išskirstytas į vienkiemius. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir
atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė teismui dokumentų ir įrodymų, paneigiančių pareiškėjų pateiktus dokumentus (Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1997 m. gegužės 14 d.
pažymėjimas Nr. 606-K, UAB „Geovisata“ 2007 m. sausio 9 d. parengtas žemės sklypo, į
kurį pareiškėjai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo
aktas bei prie jo pridėtas buvusios žemės savininkės J. K. žemės sklypo planas), vadovaujantis bendraisiais protingumo ir teisingumo kriterijais, konstatuotina, kad atsakovas, net
ir preziumuodamas, kad (duomenys neskelbtini) kaimas buvo rėžinis, neturėjo pagrindo
sudarydamas Dūkštų žemėtvarkos projektą neatsižvelgti į UAB „Geovisata“ parengtą J. K.
(duomenys neskelbtini) kaime valdyto žemės sklypo planą. Ta aplinkybė, kad žemės sklypo
vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktas buvo parengtas remiantis tik liudytojų parodymais, o ne archyvine medžiaga, nėra pagrindas teigti, kad šis aktas nelaikytinas dokumentu,
tiksliai nurodančiu buvusios valdos ribas, kadangi archyvinė medžiaga nėra išlikusi. Be to, iš
Vilniaus AVA Žemėtvarkos skyriaus 2007 m. gruodžio 19 d. rašto Nr. 5R-5223-(1-12) matyti,
jog Vilniaus AVA neginčija pareiškėjų nurodyto žemės sklypo, į kurį nuosavybės teises jie
prašo atkurti, vietos ir ribų, nurodydama, kad „buvusios savininkės J. K. iki nacionalizacijos
valdytas 10,93 ha ploto žemės sklypas šiuo metu patenka į sodininkų bendrijų teritoriją, kuri
yra valstybės išperkama žemė, todėl atkūrimas minėtoje vietoje negalimas“. Todėl atsakovas,
net ir preziumuodamas, kad (duomenys neskelbtini) kaimas iki nacionalizacijos buvo rėžinis,
turėjo atsižvelgti į UAB „Geovisata“ parengtą sklypo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo
aktą. Be to, kaip matyti iš G. M. individualios įmonės „G.M.“ parengto buvusios savininkės
J. K. žemės sklypo plano, sklypas, į kurio dalį nuosavybės teises pretenduoja atkurti pareiškėjai, yra prie Vilnojos ežero. Šis sklypas turi skirtingas gamtines savybes, nei visas Dūkštų
žemėtvarkos projektu projektuojamas žemės masyvas. Todėl žemės sklypas, į kurį nuosavybės teises pretenduoja atkurti pareiškėjai, galėjo būti projektuojamas atsižvelgiant į UAB
„Geovisata“ parengtą sklypo, į kurį atkuriama nuosavybės teisė, vietos apžiūrėjimo ir ribų
nustatymo aktą ir planą.
Byloje nėra ginčo dėl fakto, jog pagal dabartinį teritorijos pasiskirstymą 10,93 ha žemės
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sklypas, esantis (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus
rajone, patenka į SB „Paežerys“ (apie 8,26 ha) ir SB „Žaluma“ (apie 0,67 ha) teritorijas, o
dalis šio sklypo (2 ha) yra užimta privatizuota namų valda (kad. Nr. (duomenys neskelbtini).
Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemė grąžinama natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios dalinės nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio
įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei. Vadovaujantis šio įstatymo 12
straipsnio 4 punktu,sodininkų bendrijos sodų užimta žemė priskiriama valstybės išperkamai
žemei. Tačiau nagrinėjamu atveju nei Tarnyba, nei tretieji suinteresuoti asmenys nepateikė
įrodymų, kurie paneigtų pareiškėjų paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, patvirtinančius, kad
ginčo sklypas (3,63 ha) yra laisvas ir neužimtas. Nekilnojamojo turto registre minėtų sodų
bendrijų teritorijos, kaip nekilnojamojo turto vienetai, nėra įregistruotos. Vilniaus rajono
savivaldybės administracija 2009 m. vasario 9 d. rašte Nr. A33-551-(7.2) nurodė, kad sodininkų bendrijų teritorijų ribos nebuvo tikslintos nuo tada, kai žemės sklypai buvo perduoti
sodininkų bendrijoms neterminuotam naudojimui, t. y. neneigė, kad SB „Žaluma“ žemės
sklypo ribos netikslintos nuo 1989 m. spalio 6 d., o SB „Paežerys“ – nuo 1988 m. balandžio 22 d. SB „Žaluma“ teismui pateikė 2010 m. gegužės 10 d. sudarytą sutartį Nr. 05.10-1,
kuri patvirtina, jog tik tą dieną SB „Žaluma“ susitarė dėl geodezinių darbų atlikimo ir SB
„Žaluma“ žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus rajone, pertvarkymo projekto parengimo. SB „Žaluma“ teismui pateiktame 2010 m. vasario 22 d. kolektyviniame pareiškime taip pat neįvardijo konkretaus dokumento, kuriuo remiantis galima nustatyti aiškias SB „Žaluma“ priklausančios žemės ribas.
Nesutikimą su pareiškėjų reikalavimais SB „Žaluma“ pagrindė paaiškindama, kad žemės
plotas, į kurį nuosavybės teises pretenduoja atkurti pareiškėjai, yra Vilnojos ežero pakrantėje
ir kad ši teritorija yra patogiausia ir bene vienintelė vieta bendrijos nariams ir jų svečiams
prieiti prie ežero ir naudotis paplūdimiu. SB „Žaluma“ taip pat nurodė, kad šioje vietoje
bendrija organizuoja ir rengia bendruomenės susirinkimus, šventes, todėl, jei pareiškėjams
būtų atkurtos nuosavybės teisės į šią žemę, būtų pažeistos visuomenės teisės ir teisėti interesai. SB „Žaluma“ pateiktame kolektyviniame pareiškime teigiama, kad jos lėšomis minėtas žemės plotas yra ir buvo tvarkomas, renkamos šiukšlės, įrenginėjami suoliukai, sūpynės,
laužavietės ir kt. Tačiau pastaruosius SB „Žaluma“ kolektyvo narių pareiškime nurodytus
argumentus paneigia antstolio M. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 2841-2010, kuriame nurodyta, kad 2010 m. rugsėjo 23 d. sklypai LVŽF-2 ir LVŽF-1, esantys
(duomenys neskelbtini) kaime, Vilniaus rajone, yra apaugę žole ir krūmais, yra niekieno neprižiūrimi, nesimato jokių požymių, kad jie būtų naudojami rekreacijai, poilsiui ar kitokiai
veiklai. Byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad 3,63 ha ginčo teritorija yra laisva
(neužstatyta) ir realiai nėra naudojama sodininkų bendrijų poreikiams, poilsio ir rekreacijos tikslams, nėra prižiūrima, tvarkoma, į ją nėra investuojama. Todėl konstatuotina, kad
žemė, į kurią pareiškėjai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, yra laisva ir jai nėra realaus
visuomenės poreikio. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d.
nutarime pažymėta, kad jei laisvai (neužstatytai) žemei nėra konkretaus visuomenės poreikio, pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį žemė turi būti grąžinama natūra. Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje numatyta, kad nuosavybė gali būti paimama tik
įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams tenkinti ir už ją turi būti teisingai atlyginama. Pagal Konstituciją paimti nuosavybę (teisingai atlyginant) galima tik tokiems visuomenės poreikiams, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jei nebūtų paimtas konkretus
nuosavybės objektas. Todėl, nustačius, kad žemė, į kurią pretenduoja pareiškėjai, yra laisva
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ir jai nėra konkretaus visuomenės poreikio, ji turėtų būti grąžinama natūra. Tokios pozicijos
šiuo klausimu laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2004 m. rugsėjo 19 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr.A7-722-04). Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad ginčijami Vilniaus AVA įsakymai dalyje dėl ginčo žemės priskyrimo valstybės išperkamai, yra nepagrįsti ir netesėti, todėl naikintini. Žemė, į kurią pareiškėjai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, faktiškai yra laisva. Galimybė atkurti nuosavybės teises
buvusioje vietoje nagrinėjamu atveju nebuvo tinkamai ištirta. Todėl Tarnyba įpareigojama
atlikti įstatymo jai pavestas funkcijas ir veiksmus nuosavybės teisių atkūrimo srityje ir atkurti
nuosavybės teises pareiškėjams į buvusios savininkės J. K. 3,63 ha laisvą žemę, pažymėtą G.
M. individualios įmonės „G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios savininkės J. K.
žemės sklypo plane.
III.
Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotas asmuo SB „Žaluma“ prašė panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.
Trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas buvo grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
1. Teismo išvada, jog byloje nėra įrodymų, kurie paneigtų pareiškėjų teiginį, kad
ginčo sklypas yra laisvas ir neužimtas, yra nepagrįsta. Teismui buvo pateikti dokumentai,
patvirtinantys teisėtą ir nenuginčytą žemės sklypo naudojimo pagrindą, – 1989 m. lapkričio 30 d. Valstybinio žemės naudojimo teisės aktas su žemės planu, 1988 m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu Nr. 174p SB „Žaluma“ priskirto žemės sklypo tiksliųjų geodezinių matavimų planas, kuris suderintas su Dūkštų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projekto autoriumi ir buvo rengiamas remiantis pirminiais žemės suteikimo dokumentais
– žemės naudojimo planu.
2. Jokie teisės aktai neįpareigoja sodininkų bendrijų įregistruoti jiems skirtą žemės
sklypą Nekilnojamojo turto registre. Nagrinėjamu atveju sodininkų bendrijos sklypo ribos
buvo suderintos su Vilniaus AVA Žemės tvarkymo departamentu 2009 m. gruodžio 22 d.
Patvirtintas aplinkinių ribų planas buvo pateiktas teismui. SB „Žaluma“ skirto žemės sklypo ribos nustatytos 1989 m. spalio 6 d. žemės sklypo naudojimo planu, kuris yra galiojantis teritorijų planavimo dokumentas.
3. Ginčo teritorija yra naudojama sodininkų, tenkina visuomenės poreikius ir yra
naudojama kaip rekreacinė zona.Atsakovas pareiškėjams buvo suformavęs žemės sklypus,
į kuriuos atkurti nuosavybės teises, grąžinant žemę natūra, nėra kliūčių. Todėl teismas
nepagrįstai padarė išvadą, kad šiuo atveju privatus interesas neproporcingai nukentėtų dėl
visuomenės dalies interesų gynimo.
4.Antstolio M. D. 2010 m. rugsėjo 23 d. protokole, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos
teismas, nebuvo išskirtos teritorijos, kuriomis naudojasi SB „Žaluma“ ir SB „Paežerys“.
5. Teismas, įpareigodamas atsakovą atkurti nuosavybės teises pareiškėjams į buvusios
savininkės J. K. žemę, pažymėtą G. M. individualios įmonės „G.M.“ sudarytame žemės
sklypo plane, peržengė savo kompetencijos ribas, nes bylas dėl juridinę reikšmę turinčių
faktų nustatymo nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Tik nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė žemės sklypą būtent
tokiose ribose, galėtų būti nustatytas minėtas įpareigojimas. Tuo tarpu minėtas sklypo pla197
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nas negali būti prilyginamas archyviniam dokumentui, pagal kurį atkuriamos nuosavybės
teisės. Be to, šis planas sudarytas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą pareiškėjai J. K., A. R.
ir K. M. prašė palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą atmesti. Pareiškėjų
atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais, kaip ir
pareiškėjų skundas, paduotas pirmosios instancijos teismui. Papildomai pareiškėjai pateikė tokius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
1. Apelianto teiginys, kad sodininkų bendrijų naudojama žemė neprivalo būti registruojama Nekilnojamojo turto registre, yra nepagrįstas, kadangi registre gali būti registruojamos visos teisės, įskaitant ir naudojimo teisę. Be to, SB „Žaluma“ dėl ginčo žemės
sklypo nėra sudariusi su valstybe atitinkamos nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarties
(Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str.).
2. Byloje nėra duomenų, kad ginčo žemės sklype pagal žemėtvarkos projektą ar kitą
teritorijų planavimo dokumentą būtų suformuoti ir pažymėti riboženkliais žemės sklypai,
priklausantys SB „Žaluma“ ir SB „Paežerys“ sodininkams, todėl akivaizdu, kad ginčo žemė
nėra užimta trečiųjų asmenų sodų. Atitinkamai tokia žemė pagal Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio 4 punktą negali būti priskiriama valstybės išperkamai.
Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą atsakovas Tarnyba
(Vilniaus AVA teisių perėmėjas) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.
Atsakovo atsiliepimas į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pačiais argumentais, kaip ir atsakovo atsiliepimas į pareiškėjų skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui. Papildomai atsakovas pateikė tokius argumentus:
1. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog ginčo žemės sklypas yra laisvas ir neužimtas.
LTSR Ministrų tarybos 1988 m. rugpjūčio 29 d. potvarkis Nr. 174p, Vilniaus rajono liaudies
deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1988 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 358 patvirtina, kad ginčo sklypas yra sodininkų bendrijoms teisėtai skirtoje ir jų naudojamoje žemėje.
Minėti žemės skyrimo aktai yra teisėti ir nenuginčyti, todėl apskrities viršininkas privalo jais
vadovautis. Tačiau teismas minėtų dokumentų nevertino ir dėl jų nuomonės neišsakė.
2. Teisės aktai nenumato, kad kiekviena sodininkų bendrija privalo atlikti tiksliuosius
išorinių ribų kadastrinius matavimus ir atlikti tokių ribų registraciją.
3. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo teritorija yra laisva ir realiai nenaudojama sodininkų bendrijų poreikiams tenkinti, yra nepagrįsta. Sodininkų bendrijų
įstatymo 2 straipsnyje išskiriamos sąvokos „mėgėjiško sodo teritorija“ ir „mėgėjiško sodo
sklypas“. Atkūrimo įstatyme nėra numatyta, kad valstybės išperkama tik ta žemė, kuri
užimta sodininkų bendrijų sodų sklypų (mėgėjiškų sodų sklypų). Valstybė iš piliečių išperka ir atlygina nustatytais būdais už žemę, užimtą mėgėjiškų sodų, kurių teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama
nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės
aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti arba priskirta pagal vėliau patikslintą
bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs SB „Žaluma“ apeliacinį
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skundą, 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjų J. K., A. R. ir
K. M. skundą atmetė.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendime nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl fakto, jog 10,93 ha sklypas, esantis (duomenys neskelbtini)
kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, Vilniaus rajone, į kurio dalį pareiškėjai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, patenka į SB „Paežerys“ (apie 8,26 ha) ir SB „Žaluma“
(apie 0,67 ha) teritorijas, o dalis šio sklypo (2 ha) yra užimta privatizuota namų valda.
Tokį teritorijos paskirstymą patvirtina ir byloje esantys dokumentai: LTSR Ministrų tarybos 1988 m. rugpjūčio 29 d. potvarkis Nr. 174p, 1989 m. lapkričio 30 d. Valstybinis
žemės naudojimo teisės aktas, Vilniaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1988 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 358, pateikti žemės naudojimo planai. Pagal
Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį žemė grąžinama natūra turėtoje vietoje piliečiui ar
piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios 4 straipsnio 10 dalyje nurodytu atveju
susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja. Nagrinėjamai bylai aktualus Atkūrimo
įstatymo 12 straipsnio 4 punktas, numatantis, jog žemė yra išperkama valstybės ir už ją
atlyginama nustatyta tvarka, jeigu ji yra užimta sodininkų bendrijų sodų. Byloje yra kilęs
ginčas dėl Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 4 punkto sąvokos „sodininkų bendrijų sodai“
aiškinimo. Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnis apibrėžia, jog sodininkų bendrija – tai
atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis,visapusiškai plėtojanti mėgėjišką
sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. To paties įstatymo 2 straipsnyje yra išskiriamos dvi sąvokos: mėgėjiško sodo teritorija bei mėgėjiško sodo sklypas.
Mėgėjiško sodo teritorija – tai teisės aktu mėgėjiškai sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į
individualius sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).
Mėgėjiško sodo sklypas – tai mėgėjiško sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą
teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas.
Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis taip pat numato, kad mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą,
naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė,
kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams
steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar
kitą teritorijų planavimo dokumentą. Atkūrimo įstatymui tiesiogiai nenumatant, jog valstybės išperkama yra tik ta žemė, kuri užimta sodininkų bendrijų sodų sklypų, darytina išvada, jog į šio įstatymo 12 straipsnio 4 punkto sąvoką „sodininkų bendrijų sodai“ patenka
visa sodininkų bendrijų sodams priskirta teritorija, t. y. pagal Sodininkų bendrijų įstatymą
priskiriama „mėgėjiško sodo teritorijos“ sąvokai. Toks sisteminis teisės aktų aiškinimas
atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-722/2004,
2010 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1295/2009).
Pagal anksčiau nurodytą teisinį reguliavimą mėgėjiško sodo teritoriją sudaro ne tik
mėgėjiškų sodų sklypai, bet ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta
mėgėjiškai sodininkystei. Byloje ginčo dėl to, jog žemė, į kurią pareiškėjai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, patenka į sodininkų bendrijoms priskirtas teritorijas, nekyla. Nors
pareiškėjai teisingai pažymi, kad nėra nustatyta, jog ginčo teritorijoje būtų suformuoti so199
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dininkams priklausantys žemės sklypai, tačiau tai nelaikytina pagrindu spręsti, jog ginčo
teritorija nėra valstybės išperkama. Byloje neginčijamai nustačius, kad pareiškėjai siekia
atkurti nuosavybės teisės į sodininkų bendrijoms „Žaluma“ ir „Paežerys“ priskirtas teritorijas, toks reikalavimas negali būti tenkinamas vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio 4 punktu. Įvertinus Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, darytina išvada, kad ši norma, kitaip nei, pavyzdžiui, Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 2 ir 3 punktai, a priori nenumato galimybės nuosavybės teisių atkūrimo procese
vertinti, ar žemei, kuri yra užimta sodininkų bendrijų sodų, yra visuomeninis poreikis, ar
tokio poreikio nėra.
Byloje taip pat yra kilęs ginčas dėl to, kokios žemėvaldos sistemoje buvo J. K. žemė iki
nacionalizacijos, t. y. ar ji buvo rėžiniame, ar išskirstytame į vienkiemius kaime. Pirmosios
instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog iki nacionalizacijos buvusios žemėvaldos sistemos nustatymas yra svarbus tuo, kad atkuriant nuosavybės teises kaimo vietovėse, kuriose
iki nacionalizacijos buvo likusi rėžių sistema, nėra reikšminga konkreti savininkų rėžiniame kaime turėtos žemės vieta. Taigi šis klausimas yra svarbus jau nuosavybės teisių atkūrimo procese, tuo tarpu šioje byloje nustačius, kad nuosavybės teisės į ginčo žemę apskritai
negali būti atkurtos Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 4 punkto pagrindu, šio klausimo
išsprendimas esminės įtakos ginčo išnagrinėjimui neturėtų. Nors byloje nėra neginčijamai
įrodyta, kad ginčo teritorijoje iki nacionalizacijos buvo likusi rėžių sistema, tačiau taip
pat byloje nėra pateikta neginčijamų įrodymų, jog sklypas, į kurį pretenduojama atkurti
nuosavybės teises, yra būtent buvusio savininko iki nacionalizacijos turėtos žemės ribose.
Be to, pagal Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. 634 patvirtintų Metodinių nurodymų 5 punktą žemės sklypo ribų kartografavimą atlieka bei žemės sklypo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą surašo teritorinis žemėtvarkos skyrius. Atsižvelgiant į šią nuostatą, nepritartina pirmosios instancijos
teismo išvadai, jog šioje byloje turi būti remiamasi UAB „Geovisata“ pareiškėjų iniciatyva
parengtu buvusio savininko J. K. žemės sklypo planu bei jo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktu. Pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis paminėtais duomenimis, kaip
įrodymu šioje byloje, todėl jais remiantis padarytos išvados bei priimtas sprendimas taip
pat nelaikytini teisingais ir pagrįstais. Nustačius, jog nebuvo pagrindo įpareigoti Tarnybą
atkurti pareiškėjams nuosavybės teises į jų prašomą žemės sklypą, nėra pagrindo tenkinti
ir kitus skundo reikalavimus, t. y. panaikinti Tarnybos 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą
dėl skundo dėl nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimo bei Vilniaus AVA įsakymus dalyse
dėl ginčo žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei.
V.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi atnaujino procesą šioje byloje ir perdavė bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartyje nurodė,
kad Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, jog žemė iš šio įstatymo
2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo
16 straipsnį, jeigu ji užimta sodininkų bendrijų sodų. Lietuvos vyriausias administracinis
teismas 2004 m. rugsėjo 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A7-722/2004, be kita
ko, pažymėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojantys teisės aktai neapibrėžia,
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kokia žemė atitinka formuluotę „užimta sodininkų bendrijos sodų“, todėl sprendžiant, ar
pretendentui atkurtinos nuosavybės teisės, būtina įvertinti Sodininkų bendrijų įstatymo
6 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, kad mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri
teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti)
arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą, o taip pat Konstitucinio Teismo nutarimuose apibrėžiamus
Konstitucijoje įtvirtintus nuosavybės teisių apsaugos mechanizmus. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Konstitucinio Teismo doktriną, taip
pat išaiškino, kad sprendžiant ginčus dėl to, ar gali būti atkurtos nuosavybės teisės natūra į žemę, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatyta, ar į tą konkrečią pageidaujamą
grąžinti natūra žemę yra konkretus visuomenės poreikis. Be kita ko, išaiškinta, kad tai,
ar yra pagrindas pripažinti, jog žemei, esančiai už sodininkų bendrijos narių nuosavybės
teisėmis valdomų objektų, sodininkystei-daržininkystei ir šiai veiklai vykdyti bei nuosavybės objektų naudojimui užtikrinti reikalingos bei aptarnaujančios infrastruktūros ribų
(Sodininkų bendrijų įstatymo 6 ir 7 straipsniai), yra konkretūs ir aiškiai išreikšti visuomenės poreikiai, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu nebūtų paimtas tam tikras
konkretus nuosavybės objektas. Minėtoje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas taip pat išaiškino, kad žemės naudojimas sodininkų bendrijos narių poilsiui prie
upės yra tik antrinis arba išvestinis poreikis, susijęs su papildomais gerovės elementais,
kurie negali būti saugomi pagal Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalį, nes šiuo atveju privatus
interesas neproporcingai nukentėtų dėl visuomenės dalies interesų, neatitinkančių taisyklės, kad pagal Konstituciją paimti nuosavybę (teisingai atlyginant) galima tik tokiems
visuomenės poreikiams, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu nebūtų paimtas
tam tikras konkretus nuosavybės objektas, dominavimo.
Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, padarė išvadą, kad ši norma, kitaip nei, pavyzdžiui,
Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, a priori nenumato galimybės nuosavybės teisių atkūrimo procese vertinti ar žemei, kuri yra užimta sodininkų bendrijų sodų,
yra visuomeninis poreikis, ar tokio poreikio nėra. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje konstatavo, kad, nustačius, jog pareiškėjai siekia atkurti nuosavybės teises į sodininkų bendrijoms „Žaluma“ ir „Paežerys“ priskirtas teritorijas, toks reikalavimas negali būti
tenkinamas vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 4 punktu. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pateikė kitokį sąvokų sodininkų bendrijų sodų „užimtas“
žemės sklypas ir sodininkų bendrijų „poreikiams“ būtinas žemės sklypas nei administracinėje byloje Nr. A7-722/2004 ir tai yra pagrindas atnaujinti procesą administracinėje byloje,
siekiant užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.
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 teisėjų kolegija turėtų atlikti vi201
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sapusišką pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą
(ABTĮ 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 (šiuo klausimu, pvz., žr. 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010, p.
271–294, ir joje nurodytą praktiką; taip pat 2011 m. liepos 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartį administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011).
Procesą šioje byloje atnaujinusi teisėjų kolegija pagrindą procesui atnaujinti siejo
su būtinybe užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Ši išvada
padaryta atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 19 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A7-722/2004. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarties, kuria buvo atnaujintas procesas
šioje administracinėje byloje, teisėjų kolegija vertino, jog nagrinėjamoje ir nurodytoje byloje galbūt skirtingai buvo aiškinamas Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas.
Ši aplinkybė lemia, kad teismas, nagrinėdamas bylą po proceso atnaujinimo, gali išsakyti
poziciją tik dėl nurodytos teisės normos aiškinimo ir taikymo. Kitų aspektų, kurie buvo
išspręsti šioje byloje priimtu Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu, išplėstinė teisėjų kolegija vertinti negali, nes dėl jų yra priimtas galutinis teismo sprendimas, procesas dėl šių klausimų nėra atnaujintas.
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimas yra pagrįstas ne tik Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 4 punkto aiškinimu, dėl kurio atnaujintas procesas, bet ir kitais argumentais.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija minėtame sprendime, be kita ko, pažymėjo,„jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nėra neginčijamų įrodymų, kurie
patvirtintų, kokia žemėvaldos sistema iki nacionalizacijos buvo (duomenys neskelbtini) kaime, sprendė, jog Tarnyba, sudarydama Dūkštų žemėtvarkos projektą, neturėjo pagrindo
neatsižvelgti į pareiškėjų iniciatyva parengtą UAB „Geovisata“ J. K. (duomenys neskelbtini)
kaime valdyto žemės sklypo planą bei jo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą. Teisėjų
kolegija pabrėžia, jog nors nėra neginčijamai įrodyta, kad ginčo teritorijoje iki nacionalizacijos buvo likusi rėžių sistema, tačiau taip pat byloje nėra pateikta neginčijamų įrodymų,
jog sklypas, į kurį pretenduojama atkurti nuosavybės teises, yra būtent buvusio savininko
iki nacionalizacijos turėtos žemės ribose. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 634 patvirtintų Metodinių
nurodymų 5 punktą žemės sklypo ribų kartografavimą atlieka bei žemės sklypo vietos
apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą surašo teritorinis žemėtvarkos skyrius. Atsižvelgiant
į šią nuostatą, nepritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šioje byloje turi būti
remiamasi UAB „Geovisata“ pareiškėjų iniciatyva parengtu buvusio savininko J. K. žemės
sklypo planu bei jo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktu. Tokiai išvadai neatitinkant
Metodinių nurodymų reikalavimų, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo
remtis paminėtais duomenimis, kaip įrodymu šioje byloje, todėl jais remiantis padarytos
išvados bei priimtas sprendimas taip pat nelaikytini teisingais ir pagrįstais“.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad dėl pirmiau paminėto aspekto (jog nebuvo pateikta tinkamų įrodymų, kad sklypas, į kurį pretenduojama atkurti nuosavybės teises, yra
būtent buvusio savininko iki nacionalizacijos turėtos žemės ribose) procesas šioje byloje nebuvo atnaujintas. Iš Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimo
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matyti, kad minėta aplinkybė buvo savarankišku ir pakankamu pagrindu panaikinti pirmosios instancijos teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą. Vadinasi, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo ribas, išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju negali svarstyti ir kitaip įvertinti minėtos aplinkybės – šiuo klausimu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimas. Savo ruožtu, neįsitikinus, kad pareiškėjai
reikalauja atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą buvusio savininko iki nacionalizacijos
turėtos žemės ribose, negali būti tenkinamas pareiškėjų reikalavimas atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą natūra turėtoje vietoje pagal
tvarką, numatytą žemei, iki nacionalizacijos išskirstytai į atskirus sklypus. Atsižvelgiant į tai,
negali būti tenkinami ir neatsiejamai su minėtu reikalavimu susiję kiti pareiškėjų prašymai.
Vadovaudamasi tuo, kas paminėta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad minėtos aplinkybės ir argumentai sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą atmesti pareiškėjų
prašyme dėl proceso atnaujinimo pateiktą prašymą priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundas būtų patenkintas visiškai (ABTĮ 162 str. 1 d. 1 p.). Tačiau atsižvelgdama į tai,
kad procesas nagrinėjamoje byloje buvo atnaujintas dėl Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 4 punkto aiškinimo, siekiant užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos
formavimą, išplėstinė teisėjų kolegija papildomai išdėsto poziciją ir dėl minėtos normos.
VII.
Aiškindama Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija
visų pirma pažymi, kad įstatymų leidėjas, nustatęs nuosavybės teisių atkūrimo tvarką ir sąlygas, pabrėžė pirmenybę žemę susigrąžinti natūra. Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygas ir tvarką,
2 dalyje (2001 m. rugpjūčio 3 d. įstatymo Nr. IX-489 redakcija) nustatyta, kad žemė grąžinama natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus
žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios
šio straipsnio 10 dalyje nurodytu atveju susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja.
Vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi (2001 m. rugpjūčio 3 d. įstatymo
Nr. IX-489 redakcija), už žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai
žemei, taip pat už žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja, valstybė
jiems atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį. Kokia žemė nuosavybės teisių atkūrimo procese yra išperkama valstybės, reglamentuoja Atkūrimo įstatymo 12 straipsnis. Šio straipsnio
1 dalies 4 punkte (1997 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII-359 redakcija) nustatyta, kad žemė iš
šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio
įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji užimta sodininkų bendrijų sodų.Atkūrimo įstatyme nėra detalizuojama, kokia būtent žemė laikytina užimta sodininkų bendrijų sodų, taip pat nėra nurodyta, kokiuose dokumentuose nustatomi tokios žemės plotai ir ribos. Todėl Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme pateiktus apibrėžimus ir šio įstatymo nuostatas,susijusias su minėtų sodų teritorijos tvarkymu. Pozicijos, kad Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 4 punkto nuostatos aiškintinos kartu su Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis,
laikytasi ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtose bylose (pvz.,
2004 m. rugsėjo 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-722/2004, 2010 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1295/2009, 2012 m. balandžio 2 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A146-1734/2012).
Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje (2012 m. birželio 29 d. įstatymo
Nr. XI-2182 redakcija) nustatyta, kad sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio
vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir
tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Šio straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad sodininkų
bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo
teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.
Mėgėjų sodininkystė Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama kaip
veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti
ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų
produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo
išteklius. Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje (2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2182 redakcija) nustatyta, kad mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų
asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis
teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą.
Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnyje (2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2182 redakcija) pateikti mėgėjų sodo sklypo ir mėgėjų sodo teritorijos apibrėžimai. Mėgėjų sodo
sklypas – tai mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas (2 str. 2 d.). Mėgėjų
sodo teritorija – tai savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose
pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas nėra
parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą
teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę
(rekreacijai ir kitoms reikmėms) (2 str. 3 d.). Iš esmės analogiškos normos buvo įtvirtintos
ir Sodininkų bendrijų įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2012 m. birželio 29 d. įstatymo
Nr. XI-2182 įsigaliojimo, t. y. iki 2012 m. liepos 13 d. Taigi, pagal minėtas Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatas, mėgėjų sodo teritoriją sudaro ne tik sodininkų ir kitų asmenų
įsigyti sodo sklypai, bet ir bendrojo naudojimo žemė.
Aiškinant Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas kartu su minėtomis Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, darytina išvada, kad iš Atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių valstybės išperkamai žemei priskirtina sodų bendrijos
teritorija, skirta sodininkystei plėtoti (įskaitant bendro naudojimo žemę), o ne tik atskirų
sodininkų šioje teritorijoje įsigyti sodo sklypai. Tačiau Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1
dalies 4 punkto nuostatos turi būti aiškinamos ne tik sistemiškai kartu su Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, bet ir atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo aktuose suformuotą
konstitucinės restitucijos – piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo – doktriną. Aiškinant ir taikant Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto
nuostatas būtina atsižvelgti į konstitucinius nuosavybės apsaugos principus, į restitucijos instituto paskirtį, taip pat į skirtingais visuomenės ir valstybės raidos etapais susiformavusius turtinius ir kitus socialinius-ekonominius santykius, kurie gali būti aktualūs ir
šiuo metu ir kurių negalima nepaisyti sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo klausimus.
Formuodamas oficialiąją konstitucinę nuosavybės teisių atkūrimo doktriną, inter alia at204
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skleisdamas iš Konstitucijos kylančius reikalavimus, kurių privalu paisyti teisės aktais reguliuojant nuosavybės teisių atkūrimo santykius, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs:
– Lietuvos valstybė, siekdama atkurti pažeistas nuosavybės teises, pasirinko ne restitutio in integrum, bet ribotą restituciją; nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimą reguliuojančiuose įstatymuose gali būti nustatyta, kad nuosavybės objektai asmenims, turintiems teisę atkurti nuosavybės teises, natūra nėra grąžinami, o yra valstybės
išperkami; įstatymų nuostata, kad jei negalima grąžinti turto natūra, turi būti skiriama
kompensacija, neprieštarauja nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių gynimo
principams, nes teisinga kompensacija taip pat užtikrina nuosavybės teisių atkūrimą; teisinis reguliavimas, kuriuo nustatomos nuosavybės teisių atkūrimo natūra alternatyvos,
neprieštarauja restitucijos tikslams ir konstituciniam nuosavybės teisių apsaugos principui
(Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d., 2010 m. kovo 9 d. nutarimai);
– natūra gali būti negrąžinamas tas iki neteisėtos nacionalizacijos ar kitokio neteisėto
nusavinimo asmeniui nuosavybės teise priklausęs turtas, kuris yra būtinas visuomenės
poreikiams; žemė, kuri dėl jos būtinumo visuomenės poreikiams nėra savininkams grąžinama natūra, yra valstybės išperkama, o savininkams už ją atlyginama įstatyme nustatytais
būdais ir tvarka (Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarimas).
Konstitucinis Teismas savo priimtuose nutarimuose taip pat ne vieną kartą yra pabrėžęs, jog nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procese turi būti siekiama
pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės, ir visos visuomenės interesų (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas, 2007 m. liepos 5 d. nutarimas, 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimas, 2010 m. gruodžio 22 d.
nutarimas). Reguliuodamas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, įstatymų leidėjas turi atsižvelgti tiek į konstitucinius nuosavybės apsaugos principus, tiek į
tai, kad atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą būtina apsaugoti ir kitas
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, inter alia atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekį, užtikrinti, kad atkuriant vienų asmenų – savininkų – nuosavybės teises nebūtų
pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, visos visuomenės interesai (2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas). Įstatymų leidėjas, nustatęs nuosavybės teisių atstatymo tvarką ir
sąlygas, pabrėžė pirmenybę žemę susigrąžinti natūra. Tačiau jeigu dėl susiklosčiusių faktinių žemėnaudos santykių ir visuomenės poreikių nėra galimybių grąžinti žemę natūra,
buvusiam savininkui yra garantuota teisė pasirinkti kitą įstatymo numatytą nuosavybės
teisės atkūrimo būdą. Kaip pažymėta Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 10 d. nutarime, visuomenės poreikiai – tai visos visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė,
vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Minėtame
Konstitucinio Teismo nutarime taip pat pažymėta, kad visuomenės poreikiai – tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti poreikiai konkrečiam nuosavybės objektui, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu tas turtas būtų grąžintas natūra.
Kaip jau buvo minėta, sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo klausimus būtina atsižvelgti ir į skirtingais visuomenės ir valstybės raidos etapais susiformavusius turtinius ir kitus
socialinius - ekonominius santykius. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad valstybės teritorijoje yra nemažai sodininkų bendrijų, kurių teritorijai žemė buvo priskirta dar iki
valstybės nepriklausomybės atkūrimo, ir asmenys, pagal dabar galiojantį įstatymą turintys
teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, iš esmės neturėjo galimybių ginčyti tuos aktus, kuriais
buvusių savininkų valdyta žemė buvo priskirta sodininkų bendrijų teritorijoms. Tuo tarpu
gali pasitaikyti atvejų, kai sodininkų bendrijos teritorijai priskirta žemė, neužimta sodininkų
205

I. Administracinių teismų praktika

ir kitų asmenų įsigytų sodo sklypų, nėra naudojama sodininkystei plėtoti ir nėra naudojama
jokioms bendroms sodininkų bendrijos narių reikmėms. Todėl, atsižvelgiant į jau minėtas
konstitucinės restitucijos doktrinos principines nuostatas, Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 4 punkto nuostatos negali būti vertinamos kaip visais atvejais nenumatančios galimybės nuosavybės teisių atkūrimo procese spręsti, ar žemei, formaliai priskirtai sodininkų
bendrijos teritorijai, yra visuomeninis poreikis, ar tokio poreikio nėra. Tai ypač aktualu tais
atvejais, kai suinteresuoti asmenys objektyviai neturėjo galimybės ginčyti tam tikros teritorijos priskyrimo sodininkų bendrijai pagrįstumą ir (arba) nėra žemėtvarkos projekto ar
kito teritorijų planavimo dokumento, pagal kurį sodų bendrijos teritorija buvo suformuota. Vadinasi, tam tikrais atvejais nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu kilus ginčui dėl
atsisakymo grąžinti žemę natūra turėtoje vietoje, kai toks atsisakymas yra motyvuojamas
tuo, kad žemė yra užimta sodininkų bendrijų sodų, turi būti vertinamos faktinės aplinkybės,
reikšmingos nustatant, ar konkrečiu atveju realiai yra visuomenės ar jos dalies (šiuo atveju – sodininkų bendrijos narių, sodininkų ar kitų asmenų, įsigijusių bendrijos teritorijoje
sodo sklypus) poreikis tokiai žemei. Tokiais atvejais paprastai turėtų būti nustatoma, ar sodų
bendrijos teritorijai priskirta žemė, kuri nėra užimta sodininkų ir kitų asmenų įsigytų sodo
sklypų, iš tikrųjų yra reikalinga bendriems sodininkų bendrijos poreikiams tenkinti (pvz.,
žemė reikalinga joje esančiam gręžiniui ar kitiems bendro naudojimo objektams eksploatuoti ir pan.) ir ar tokie poreikiai objektyviai galėtų būti patenkinti grąžinus žemę natūra
asmenims, pagal įstatymą turintiems teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Kartu pažymėtina,
kad, kaip pabrėžė Konstitucinis Teismas 2010 m. gruodžio 22 d. nutarime, nuosavybės teisė, kaip žmogaus prigimtinė teisė, Konstitucijos 23 straipsnio prasme nėra tapati Lietuvos
Respublikos piliečio teisei įstatymo nustatyta tvarka atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Tačiau, kaip jau buvo minėta, sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, visais
atvejais turi būti siekiama pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės,
ir visos visuomenės (tam tikros jos dalies) interesų.
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta pirmiau, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendime buvo netinkamai išaiškinta, jog Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas a priori nenumato galimybės (visais atvejais) nuosavybės teisių atkūrimo procese vertinti, ar žemei,
kuri yra užimta sodininkų bendrijų sodų, yra visuomeninis poreikis. Tačiau net ir nustačius šią aplinkybę, pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą nėra. Kaip minėta, pareiškėjams
neįrodžius, kad jie siekia atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą buvusio savininko iki
nacionalizacijos turėtos žemės ribose, pareiškėjų šioje byloje pateikti reikalavimai negali
būti tenkinami. Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d.
sprendimas, nors iš dalies ydingas, negali būti naikinamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
162 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjų J. K. (J. K.), A. R., K. M. prašymą atmesti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.4. Dėl statybos teisinių santykių
2.4.1. Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino
pratęsimo, kai dėl šio termino pratęsimo kreipiamasi jau jam (terminui) pasibaigus
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad reikalavimams
pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo
turi teisę kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus
išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną
kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.
Remiantis lingvistiniu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies aiškinimu bei atsižvelgiant į šios nuostatos tikslą, pažymėtina, jog minėtos teisės aktų normos
skirtos reguliuoti reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimą, o ne atnaujinimą.
Todėl darytina išvada, jog šiuo atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o kai terminas jau yra pasibaigęs, jo pratęsimo galimybė išnyksta.
Teisės aktai nenumato reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo
termino atnaujinimo galimybės, todėl pasibaigus šiame reikalavime nustatytam terminui,
prašymo pratęsti tokį terminą padavimas teismui nebetenka prasmės. Iš minėtų Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo nuostatų darytina išvada, jog reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimo procedūroje egzistuoja du elgesio variantai – asmuo turi teisę: 1)
kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir
prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti 3 mėnesiams, arba 2) iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti
ilgiau negu 3 mėnesiams. Antruoju atveju asmuo gali kreiptis į teismą ir kai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jau pratęsė šį terminą 3
mėnesiams, tačiau asmuo mano, kad jo nepakaks reikalavimui įvykdyti.
Administracinė byla Nr. A662-3130/2012
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00078-2012-7
Procesinio sprendimo kategorija 13.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gruodžio 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos
pirmininkė),
rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
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R. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. M. pareiškimą trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl reikalavimo
pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas R. M. (toliau – ir pareiškėjas) patikslintu pareiškimu (b. l. 72–74) kreipėsi
į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Skyrius, trečiasis
suinteresuotas asmuo) 2011 m. birželio 10 d. Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos
padarinius Nr. REI‑50-110610-00003 įvykdymo terminą nuo nustatyto 2012 m. kovo 13 d.
pratęsti 24 kalendoriniams mėnesiams, Skyriaus 2011 m. birželio 10 d. Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-50-110610-00004 įvykdymo terminą nuo
nustatyto 2012 m. kovo 13 d. pratęsti 24 kalendoriniams mėnesiams, Skyriaus 2011 m. birželio 10 d. Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-50-11061000005 įvykdymo terminą nuo nustatyto 2012 m. kovo 13 d. pratęsti 24 kalendoriniams
mėnesiams, Skyriaus 2011 m. birželio 10 d. Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos
padarinius Nr. REI-50-110610-00006 įvykdymo terminą nuo nustatyto 2012 m. kovo 13 d.
pratęsti 24 kalendoriniams mėnesiams.
Pareiškėjas paaiškino, jog Skyrius, remdamasis savavališkos statybos aktais,
2011 m. birželio 10 d. surašė jam Reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius
Nr. REI-50-110610-00003, REI-50-110610-00004, REI-50-110610-00005, REI-50-11061000006 (toliau – ir Reikalavimai), kuriais įpareigojo jį iki 2011 m. gruodžio 12 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietes. Vėliau šių reikalavimų įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2012 m. kovo 13 d.
Pareiškėjas nurodė, jog jo gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, kiemo rūsys, esantys
(duomenys neskelbtini), Panevėžio r. sav., šiuo metu yra laikomi pastatytais ant valstybei
priklausančio žemės sklypo, kuris yra įsiterpęs į jam nuosavybės teise priklausančius du
žemės sklypus ir dėl šių sklypų ribų nustatymo vyksta ginčas bendrosios kompetencijos
teisme. Kol vyksta teisminis procesas, negalima įteisinti nelegalių statybų. Tam, kad galėtų
įteisinti savavališką statybą, pareiškėjui reikia daugiau laiko, nes dokumentų tvarkymas
trunka ilgai. Visos šios priežastys rodo, jog dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių pareiškėjas negali nustatytu terminu įvykdyti Reikalavimų, todėl mano, kad jo pareiškimas
turėtų būti patenkintas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyrius atsiliepimais (b. l. 43–45, 78–79) prieštaravo pareiškėjo reikalavimams ir prašė juos
atmesti kaip nepagrįstus. Pažymėjo, jog Reikalavimų įvykdymo terminas buvo nustatytas iki
2012 m. kovo 13 d., o pareiškėjas dėl termino pratęsimo kreipėsi tik 2012 m. kovo 26 d., t. y.
praėjus dviem savaitėms po nustatyto termino. Ši aplinkybė, Skyriaus nuomone, daro pareiškėjo reikalavimą nepagrįstu, kadangi galima pratęsti tik nepasibaigusius terminus. Atkreipė
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dėmesį, kad nagrinėjant civilinę bylą bendrosios kompetencijos teisme, jei išsispręs klausimas
teigiamai, pareiškėjui bus leista detaliuoju planu prisijungti tą žemės sklypą ar nusipirkti, todėl
teismas būtent civiliniame procese gali įpareigoti pareiškėją parengti reikalingus dokumentus
savavališkai rekonstruotam pastatui įsiteisinti, todėl Reikalavimų įvykdymo termino pratęsimas administraciniame procese šiuo atveju yra perteklinis.
II.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu pareiškėjo R. M. prašymą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 28 straipsnio nuostatas. Pažymėjo, jog Statybos įstatymas nenustato terminų, per kuriuos asmuo, prašantis pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti, turi kreiptis į Skyrių ar teismą. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto statybos techninio reglamento STR
1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – ir
Reglamentas) 37 punktu, pagal kurį statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas ne
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo reikalavimo įvykdymo termino pabaigos, gali pateikti
Inspekcijai motyvuotą prašymą pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą. Taigi Reglamentas
nustato 3 darbo dienų terminą kreiptis į Skyrių su prašymu pratęsti terminą reikalavimui
įvykdyti. Tačiau jokiame teisės akte nėra nustatyto termino, per kurį asmuo gali kreiptis į
teismą su analogišku prašymu. Remiantis lingvistiniu Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies aiškinimu bei atsižvelgiant į šios nuostatos ir Reglamento 37 punkto tikslą, pažymėta,
jog minėtos teisės aktų normos skirtos reguliuoti reikalavimui įvykdyti nustatyto termino
pratęsimą, o ne atnaujinimą. Todėl teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju taikoma bendra
taisyklė, jog galima pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o kai terminas jau yra pasibaigęs,
jo pratęsimo galimybė išnyksta. Teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo termino atnaujinimo galimybės, todėl pasibaigus Reikalavime nustatytam terminui, prašymo pratęsti tokį terminą padavimas teismui nebetenka prasmės. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas (pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS520-305/2012).
Teismas nustatė, kad asmuo, kuriam buvo nustatytas konkretus terminas reikalavimui įvykdyti, turi kreiptis į teismą su prašymu pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau tik iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas R. M. dėl Reikalavimų įvykdymo termino pratęsimo į
teismą kreipėsi jau po to, kai buvo pasibaigęs Reikalavimų įvykdymo terminas, todėl kolegija manė, kad tenkinti pareiškėjo reikalavimų nėra pagrindo. Teismas nurodė Statybos
įstatymo 28 straipsnio 6, 7 dalies nuostatas ir pažymėjo, kad statytojas turi galimybę teisminio proceso, vykstančio civiline tvarka, metu įsiteisinti nelegalias statybas.
III.
Pareiškėjas R. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios
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instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 100–101).
Nurodo, kad Statybos įstatymas nenustato terminų, per kuriuos asmuo, prašantis pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti, turi kreiptis į Instituciją ar teismą. Remiasi
Reglamento 7 punktu ir teigia, jog jokiame teisės akte nėra nustatyto termino, per kurį
asmuo gali kreiptis į teismą su analogišku prašymu, dėl šios priežasties nurodo, jog asmuo
gali kreiptis į teismą bet kuriuo metu, netgi ir po to, kai jau suėjo nustatytas terminas
reikalavimui įvykdyti, tačiau šis terminas negali būti pratęstas ilgiau kaip įstatyme nustatytam maksimaliam terminui. Pareiškėjo manymu, per visą nustatytą įstatymu maksimalų terminą galima kreiptis į teismą dėl termino pratęsimo. Aiškinimas, kad į teismą
galima kreiptis tik nepasibaigus Inspekcijos nustatytam terminui, prieštarautų Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, nes be pakankamo įstatyminio sureguliavimo būtų apribota asmens teisė kreiptis į teismą. Jeigu Statybos įstatymas nenustato konkretaus termino, iki kada asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo, tai toks terminas negali būti taikomas. Negalima
aiškinti įstatymo siaurinamai, pažeidžiant asmenų teises. Tik įstatymu gali būti nustatyta,
iki kada asmuo turi teisę kreiptis į teismą su prašymu pratęsti nurodymo įvykdymo terminą. Pažymi, kad teisės aktai ne tik kad nenumato reikalavimo įvykdymo termino atnaujinimo galimybės, tačiau ir tokios sąvokos iš viso nevartoja. Taigi pasibaigus reikalavime
nustatytam terminui prašymas pratęsti tokį terminą gali būti paduodamas per visą maksimalų įstatyme nustatytą galimą terminą. Pareiškėjo pateiktas prašymas sukeltų teisines
pasekmes, nes būtų nustatytas terminas reikalavime nurodytiems trūkumams pašalinti.
Argumentuoja, kad jeigu įstatymu nėra nustatytas terminas dėl kreipimosi į teismą, joks
terminas negali būti nustatomas tik aiškinant įstatymą. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 576, 577, 578 straipsniai nustato galimybę atnaujinti įstatymo nustatytus terminus. Taigi iš principo galima būtų atnaujinti ir tą terminą, kuris buvo praleistas dėl to, kad iki nustatyto papildomo termino reikalavimui įvykdyti
nebuvo kreiptasi į teismą. Tačiau Panevėžio apygardos administracinis teismas teigia, jog
kategoriškai negalima kreiptis į teismą, jeigu tai daroma po termino įvykdyti reikalavimą
pabaigos. Toks teismo aiškinimas, pareiškėjo manymu, pažeidžia teisę kreiptis į teismą dėl
termino atnaujinimo, kuri numatyta CPK.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 109–110) prašo pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjo
konstitucinė teisė kreiptis į teismą nėra pažeista ir pritaria pirmosios instancijos teismo
išdėstytiems argumentams.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas netenkintinas.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. birželio 10 d. reikalavimų pašalinti savavališkos statybos
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padarinius Nr. REI-50-110610-00003, Nr. REI-50-110610-00004 ir Nr. REI-50-11061000005 įvykdymo terminus nuo nustatytų 2012 m. kovo 13 d. pratęsti 24 kalendoriniams
mėnesiams.
Byloje nustatyta, kad statytojui R. M. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos skyrius surašė savavališkos statybos aktus: 2011 m. gegužės 27 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-50-11052700012 (dėl gyvenamojo namo statybos), 2011 m. gegužės 30 d. savavališkos statybos aktus
Nr. SSA-50-110530-00013 (dėl ūkinio pastato statybos), Nr. SSA-50-110530-00015 (dėl
kiemo rūsio statybos) ir Nr. SSA-50-110530-00016 (dėl ūkinio pastato rekonstravimo).
Skyriaus vedėjas, išnagrinėjęs savavališkos statybos aktus, 2011 m. birželio 10 d. surašė R.
M. reikalavimus Nr. REI-50-110610-00003, REI-50-110610-00004, REI-50-110610-00005,
REI-50-110610-00006 pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. pareikalavo iki
2011 m. gruodžio 12 d. nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę bei išardyti savavališkai
perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis.Statytojo prašymu,minėtų reikalavimų įvykdymo
terminas buvo pratęstas iki 2012 m. kovo 13 d. Pareiškėjas, siekdamas įteisinti savavališkas
statybas, pasibaigus nustatytam reikalavimų įvykdymo terminui, 2012 m. kovo 26 d. kreipėsi į teismą dėl reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino
pratęsimo.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583
redakcija) 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23
straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą
leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra
svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo
vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali
kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis
(atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.
Remiantis lingvistiniu Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies aiškinimu bei atsižvelgiant į šios nuostatos bei Reglamento 37 punkto tikslą, pažymėtina, jog minėtos teisės
aktų normos skirtos reguliuoti reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimą, o ne
atnaujinimą. Todėl darytina išvada, jog šiuo atveju taikoma bendra taisyklė, jog galima
pratęsti dar nepasibaigusius terminus, o tuo tarpu, kai terminas jau yra pasibaigęs, jo pratęsimo galimybė išnyksta. Teisės aktai nenumato reikalavimo įvykdymo termino atnaujinimo galimybės, todėl pasibaigus Reikalavime nustatytam terminui, prašymo pratęsti
tokį terminą padavimas teismui nebetenka prasmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012). Iš minėtų Statybos įstatymo nuostatų darytina išvada, jog reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimo procedūroje egzistuoja du elgesio variantai – asmuo turi teisę: 1) kreiptis į
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir prašyti
reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti 3 mėnesiams, arba 2) iki reikalavimo įvykdymo
termino pabaigos kreiptis į teismą ir prašyti reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti ilgiau
negu 3 mėnesiams. Antruoju atveju asmuo gali kreiptis į teismą ir kai Valstybinė teritorijų
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planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jau pratęsė šį terminą 3 mėnesiams, tačiau asmuo mano, kad jo nepakaks reikalavimui įvykdyti (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520305/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-454/2012).
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl jurisprudencijos tęstinumo principo, taikytino ir administraciniams teismams (Konstitucinio
Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas), taip pat į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33
straipsnio 4 dalį (teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės
panašiose bylose), teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje turi būti vadovaujamasi jau suformuota praktika panašiose bylose. Tokios praktikos netaikymas galėtų būti
pagrįstas tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.
Iš anksčiau nurodytų nutarčių matyti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje suformuota vienareikšmiška pozicija Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 28 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo prasme. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, leidžiančio daryti išvadą, kad šioje byloje yra sąlygos kurti naują precedentą ar nukrypti nuo ankstesnės Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikos.
Įvertinus šiai bylai aktualų teisinį reguliavimą darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad asmuo, kuriam buvo nustatytas konkretus terminas
reikalavimui įvykdyti, turi kreiptis į teismą su prašymu pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau tik iki reikalavimo įvykdymo termino
pabaigos. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas R. M. dėl reikalavimų įvykdymo
termino pratęsimo į teismą kreipėsi jau po to, kai buvo pasibaigęs reikalavimų įvykdymo
terminas. Todėl atmestini R. M. apeliacinio skundo argumentai, kad asmuo gali kreiptis
į teismą bet kuriuo metu, netgi ir po to, kai jau suėjo nustatytas terminas reikalavimui
įvykdyti.
Peržiūrėjusi bylą ir pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, teisėjų kolegija
vertina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialines
bei procesines teisės normas, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių
įrodymų visumą vertino pagal ABTĮ 57 straipsnyje nustatytas taisykles, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjos ir atsakovo apeliacinius skundus, remiantis
jame išdėstytais argumentais, nėra faktinio ir teisinio pagrindo, todėl apeliaciniai skundai
atmetami, o Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. 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:
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o pareiškėjo R. M. apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
212

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

2.5. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
2.5.1. Dėl tarnautojui paskirtos tarnybinės nuobaudos pakeitimo švelnesne
Tais atvejais, kai yra pripažįstama, kad valstybės tarnautojas (pareigūnas) yra padaręs
tarnybinį nusižengimą, tačiau jam paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda yra neadekvati padarytam pažeidimui (per griežta) arba nėra tenkinamos įsakymuose ir (ar) kituose
norminiuose aktuose nustatytos konkrečios tarnybinės nuobaudos rūšies skyrimo privalomosios sąlygos, teismas privalo spręsti klausimą dėl paskirtos nuobaudos pakeitimo švelnesne. Priešingas vertinimas, t. y., kad teismas panaikina, o ne pakeičia paskirtą tarnybinę
nuobaudą vien dėl to, jog ji nėra adekvati padarytam pažeidimui ar nėra kitų privalomų
sąlygų atitinkamai nuobaudai skirti, nors tarnybinis nusižengimas buvo padarytas ir egzistuoja kitos sąlygos švelnesnei tarnybinei nuobaudai skirti, leistų tarnybinį nusižengimą
padariusiems valstybės tarnautojams (pareigūnams) nepagrįstai išvengti teisinės atsakomybės už savo pareigų neatlikimą ar netinkamą jų atlikimą, t. y. valstybės tarnautojui (pareigūnui) neatsirastų jokių neigiamų pasekmių.
Teismas neskiria tarnybinių (drausminių) nuobaudų valstybės tarnautojams (pareigūnams), o gali spręsti klausimą tik dėl šios nuobaudos panaikinimo ar pakeitimo. Tai reiškia,
kad tais atvejais, kai teismas pakeičia valstybės tarnautojui paskirtą tarnybinę nuobaudą,
Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje („valstybės tarnautojas laikomas nebaustu tarnybine nuobauda, kai po tarnybinės nuobaudos paskyrimo datos praėjo vieneri
metai“) numatytas terminas skaičiuojamas ne nuo teismo sprendimo priėmimo, bet nuo
šiuo teismo sprendimu pakeisto darbdavio teises ir pareigas įgyvendinančio asmens sprendimo skirti tarnybinę nuobaudą priėmimo datos.
Administracinė byla Nr. A552-2748/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00891-2010-4
Procesinio sprendimo kategorija 16.4; 16.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. liepos 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės, Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Irmanto
Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,
dalyvaujant pareiškėjui O. Š., jo atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui,
atsakovo atstovui Arūnui Sodoniui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo O. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2011 m. birželio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo O. Š. skundą
atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atsto213
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vaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į tarnybą ir žalos atlyginimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas O. Š. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (I t., b. l. 1–19) kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 1TE-58 „Dėl tarnybinės nuobaudos O. Š. paskyrimo ir atleidimo iš pareigų“; 2) grąžinti jį į jo buvusias pareigas; 3) priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas,
Ministerija) negautą vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo
2010 m. kovo 10 d. iki teismo sprendimo įgyvendinimo dienos; 4) priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimui; 5) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.
Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu įsakymu nuo 2010 m. kovo 10 d. buvo atleistas
iš Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – ir Departamentas) direktoriaus pareigų. Skundžiamas 2010 m. kovo 9 d. ministro įsakymas surašytas dviejų ministro sudarytos komisijos išvadų pagrindu: 2010 m. vasario 22 d. išvadoje Nr. 1VL-292 konstatuota, kad jo kaltė pasireiškė aplaidžiu pareigų
vykdymu, tačiau materialių pasekmių nėra, tai formalus pažeidimas ir komisija pasiūlė
skirti pastabą; 2010 m. vasario 22 d. priimtoje išvadoje Nr. 1VL-293 dėl viešųjų pirkimų
vykdymo konstatuota, kad jo kaltė pasireiškė aplaidžiu pareigų vykdymu, tačiau materialių pasekmių nėra, tai formalus pažeidimas ir komisija pasiūlė skirti pastabą. Pareiškėjas
nesutiko, kad padarė tarnybinius nusižengimus. Jo teigimu, joks teisės aktas nenustato
kada, kokiu periodiškumu, kokiu būdu ir kaip turi būti atliekami patikrinimai valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, vykdant valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūrą, kaip vertinti sąvoką „kokybė“ ir atlikti
jos tikrinimą, kokie kokybės vertinamieji kriterijai, kaip teisingai įforminti patikrinimo
medžiagą. Departamento valstybės tarnautojams net tvirtinant mokymo programas nėra
suteikta teisė vertinti mokymo programų turinio, todėl ir atliekant mokymo programų
įgyvendinimo kokybės patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose galima vertinti tik mokymo organizavimo procesą, mokymo metodikos taikymo bei
mokymo sąlygų sudarymą valstybės tarnautojams kokybę,nevertinant dėstomos mokymo
medžiagos turinio išsamumo, efektyvumo, konkretumo, teisingumo, aktualumo, praktiškumo, atitikimo teisės aktų nuostatoms kokybės. Pažymėjo, jog Ministerija aiškiai nesureglamentavo valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės patikrinimo
tvarkos nei Vidaus reikalų ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. IV-166 patvirtintose Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėse, nei Vidaus reikalų ministro
2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339 Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimuose. Taip pat Ministerija nesiėmė jokių veiksmų, kai Departamentas 2008 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 27D-1821 savo iniciatyva bandė taisyti susiklosčiusią padėtį, pateikdamas Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių pakeitimo projektą, kurį
įvertinusi Ministerija atmetė, pagal kompetenciją nepašalindama minėtuose teisės aktuose
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nustatytų trūkumų. Taip pat Ministerija nedavė papildomai jokių rašytinių nurodymų, paaiškinimų dėl valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūros.
Pareiškėjas pažymėjo, jog išvadoje Nr. 1VL-292 komisija tik konstatavo jo kaltę, įvardindama „aplaidžiu pareigų vykdymu“, tačiau neįrodė kaltės jokiais faktiniais įrodymais, tik
pateikė teisės aktų interpretacijas. Išvadoje Nr. 1VL-293 nurodytų pažeidimų jis nepadarė.
Ministerijos Vidaus audito skyriaus 2009 m. rugpjūčio 14 d. ataskaitoje Nr.23A-3683 yra
minimi tik veiklos trūkumai, teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Tokios pat nuomonės
laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri 2009 m. spalio 27 d. raštu Nr. 4S‑3683 pateikė įvertinimą. Pareiškėjo teigimu, dėl viešųjų paslaugų pirkimo turi būti taikomas senaties terminas, todėl tarnybinė nuobauda negalėjo būti paskirta. Taip pat priimant įsakymą atleisti
jį iš pareigų, nepagrįstai buvo taikomas subendrinimo institutas, nes Valstybės tarnybos
įstatymas tokios sankcijos skyrimo tvarkos nenustatė. Nusižengimo, už kurį paskirta nuobauda atleidimas iš pareigų, metu griežto papeikimo nuobauda negaliojo – buvo pakeista
į papeikimą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendimą paliko nepakeistą,todėl tarnybinė
nuobauda – atleidimas iš pareigų, jam paskirta nepagrįstai. Pažymėjo, jog atlikus jo tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje, į pareigas priimantis asmuo (vidaus reikalų
ministras) sprendimo dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo (neįgyvendinimo)
per nustatytą terminą nepriėmė, tarnybinės veiklos vertinimo procedūra nebuvo užbaigta
ir galutinis sprendimas dėl vertinimo komisijos siūlymo nepriimtas. Atkreipė dėmesį, kad
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I‑736‑602/2010 panaikino Vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 26 d.
įsakymą Nr. 1T8-383, kuriuo jam buvo panaikinta kvalifikacinė klasė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo
sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas prašė priteisti neturtinę žalą, rėmėsi Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalimi, 250 straipsnio 1 dalimi. Nurodė, kad per
2009 metų antrą pusmetį dėl jo buvo atlikti septyni tarnybiniai patikrinimai. Kryptingas
nusistatymas prieš jį kaip asmenį parodo tokių tarnybinių patikrinimų neobjektyvumą
ir tendencingumą. Jis prarado galimybę tęsti valstybės tarnautojo karjerą, turėjo išvykti
į Šilalę, sutriko jo sveikata, neteko draugų, prarado teisę gauti gerą valstybės tarnautojo
atlyginimą, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad dėl neteisėtų atsakovo veiksmų jam buvo
padaryta žala.
Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į pareiškėjo O.
Š. skundą (I t., b. l. 60–64) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurodė, kad valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūra yra nuolatinė funkcija, todėl patikrinimai valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose turi būti atliekami nuolat, kad būtų pasiektas šios funkcijos tikslas.
Procedūrų nebuvimas neatleidžia įstaigos nuo teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymo.
Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro
2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 340 (toliau – ir Mokymo organizavimo taisyklės), 17
punktas nustato privalomas valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūros formas, o nustatyti šios funkcijos vykdymo tvarką yra valstybės tarnybos
tvarkymo įstaigos vadovo prerogatyva. Manė, jog yra nepagrįstas pareiškėjo argumentas,
kad Departamento valstybės tarnautojams, net tvirtinant mokymo programas, nėra suteikta teisė vertinti mokymo programų turinio, todėl ir atliekant mokymo programų įgyvendinimo kokybės patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose
215

I. Administracinių teismų praktika

galima vertinti tik mokymo organizavimo procesą, mokymo metodikos taikymo bei mokymo sąlygų sudarymą valstybės tarnautojams kokybę, nevertinant dėstomos mokymo
medžiagos turinio išsamumo, efektyvumo, konkretumo, teisingumo, aktualumo, praktiškumo, atitikimo teisės aktų nuostatoms kokybės. Rėmėsi Mokymo organizavimo taisyklių
5 ir 7 punktais ir pažymėjo, kad valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga ir atlikdama patikrinimus gali vertinti, ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, įgyvendindamos valstybės tarnautojų mokymo programas, laikosi vidaus reikalų ministro nustatytų
valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų. Nesant reglamentuotų procedūrų, valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokia tvarka atlikti patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose. Be to, Departamento 2008 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 27D-1821 pateiktų Vidaus
reikalų ministerijai derinti Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių pakeitimo projektu nebuvo siūloma detalizuoti patikrinimų valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose atlikimo procedūrų ir pareiškėjas nekėlė šio klausimo vidaus reikalų
ministrui kaip probleminio. Teigė, jog pareiškėjo aplaidumą pagrindžia šios tarnybinio
nusižengimo tyrimo išvadoje nustatytos faktinės aplinkybės: 1) Departamentas, vadovaujamas pareiškėjo, savo iniciatyva vykdydamas valstybės tarnautojų mokymo programų
įgyvendinimo kokybės priežiūrą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose
daugiau kaip metus, t. y. nuo 2008 m. birželio 12 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d., neatliko nei
vieno patikrinimo; 2) pareiškėjas neinicijavo patikrinimų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, kai pagal Departamento ataskaitos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą 2008 m. duomenis paaiškėjo, kad 2008 m. veiklos ataskaitų nepateikė net 35 proc. visų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąraše esančių
įstaigų, 18 kvalifikacijos tobulinimo įstaigų nevykdė valstybės tarnautojų mokymų arba
nepateikė veiklos ataskaitų 3 metus iš eilės, 12 kvalifikacijos tobulinimo įstaigų nevykdė
valstybės tarnautojų mokymų arba nepateikė veiklos ataskaitų 2 metus iš eilės; 3) pareiškėjas nesiėmė priemonių ir paaiškėjus Departamento užsakymu Finansų ministerijos mokymo centro vykdyto Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo poreikio, apimties, kokybės ir
efektyvumo tyrimo duomenims, kad net 62 proc. įvadinio mokymo dalyvių įvadinio mokymo kokybė tenkina tik iš dalies, 9 proc. mokymo dalyvių įvadinio mokymo kokybė netenkina, ir tik 29 proc. respondentų atsakė, kad įvadinis mokymas yra visiškai kokybiškas.
Pažymėjo, jog šios aplinkybės pareiškėjui buvo žinomos, tačiau jis nurodytų duomenų
tinkamai neįvertino ir neatliko patikrinimų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo
įstaigose. Laikė, kad jo kaltė, tinkamai nevykdžius mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūros, yra įrodyta. 2010 m. vasario 22 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje yra
konstatuoti pareiškėjo padaryti pažeidimai, jie pagrįsti patikrinimo metu surinktais įrodymais, patvirtinančiais jo kaltę, įvertinti ir paties pareiškėjo paaiškinimai dėl minėtų padarytų pažeidimų; padaryti pažeidimai yra teisiškai kvalifikuoti, nurodant konkrečius teisės
aktus, nustatyta kaltės forma (aplaidumas), išvadoje yra aiškiai nustatytas pažeidimo padarymo laikas. Atkreipė dėmesį, jog skunde teismui pareiškėjas patvirtina, kad pirkimo vykdytojas padarė išvados konstatuojamosios dalies 1 punkte nurodytus pažeidimus, nesant
jo veiksmuose tyčios, tačiau nepaaiškina, kodėl patvirtinęs ir pasirašęs išvadoje nurodytus
pirkimo dokumentus, liudijančius apie procedūrų nesilaikymą, iš kurių akivaizdžiai buvo
matyti daromi pažeidimai ir kurių jis negalėjo nepastebėti, nesiėmė priemonių jiems pašalinti. Manė, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad tarnybinė nuobauda dėl viešųjų paslaugų pirkimo negalėjo būti skirta dėl senaties termino. Šie pažeidimai padaryti 2008 metų
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sausio–gegužės mėn., tačiau buvo konstatuoti Ministerijos Vidaus audito skyriaus
2009 m. rugpjūčio 14 d. ataskaitoje Nr. 23A1-15, todėl atsakomybei už juos taikytinas ne 6
mėnesių, bet 3 metų terminas (Valstybės tarnybos įstatymo 30 str. 1 d.). Pažymėjo, jog vidaus reikalų ministras, vienu metu gavęs 2 tarnybinio patikrinimo išvadas su siūlymais
skirti tarnybinę nuobaudą valstybės tarnautojui bei spręsdamas šį klausimą, vadovaujantis
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977, 11.1 punktu, turi paskirti jam tarnybines nuobaudas pagal gautas motyvuotas išvadas, taip pat galutinai parinkti ir
paskirti 1 tarnybinę nuobaudą, atitinkančią Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2
dalyje numatytus nuobaudos skyrimo kriterijus. Dėl pareiškėjo argumento, kad nusižengimo, už kurį paskirta nuobauda – atleidimas iš pareigų, metu turėjo galioti griežto papeikimo nuobauda, pažymėjo, jog jį paneigia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika dėl nestatutinių valstybės tarnybos santykių (2009 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-62/2009). Pažymėjo, jog pareiškėjo tarnybinė veikla vertinta
2010 m. vasario 22 d., Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija pasiūlė
tobulinti jo kvalifikaciją. Vertinimo komisijai surašius vertinimo išvadą, valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas laikytinas baigtu, net jei valstybės tarnautoją į pareigas
priimantis asmuo nusprendžia neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo. Tačiau šiuo
atveju vidaus reikalų ministras nusprendė įgyvendinti komisijos siūlymą, t. y. tobulinti pareiškėjo kvalifikaciją (Vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 26 d. pavedimas), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909
patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių 55 punktu, pasirašyti komisijos išvados jis neprivalėjo.
Pažymėjo, jog dėl kvalifikacijos tobulinimo paslaugų pirkimo turi būti vykdomos viešųjų
pirkimų procedūros, todėl priimti ministro įsakymą, nustatantį konkretų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teiksiantį subjektą ir kvalifikacijos tobulinimo seminaro pavadinimą,
objektyviai neįmanoma. Nurodė, jog Vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymu
Nr. 1TE-253 (2009 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1TE-262 redakcija) pareiškėjui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1TE-263 ir 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1TE-425 jam skirtos tarnybinės
nuobaudos – papeikimai; pareiškėjo tarnybinė veikla 2009 m. tiesioginio vadovo
2010 m. vasario 2 d. tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvadoje Nr. 2VI-1 ir
Ministerijos ir įstaigų prie ministerijos, apskričių viršininkų administracijų ir Vyriausybės
atstovų apskrityse institucijų vadovų, vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijos narių ir 18-20 kategorijų karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo komisijos 2010 m. vasario 22 d. išvadoje Nr. 4 įvertinta nepatenkinamai. Teigė,
jog Valstybės tarnybos įstatymas nenumato teisės į neturtinės žalos atlyginimą pareiškėjo
reikalaujamu atveju, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra
nepagrįstas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į pareiškėjo O. Š. skundą (I t., b. l. 68)
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Departamentas nurodė, kad valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo
kokybės priežiūra yra nuolatinė Departamento funkcija, todėl patikrinimai valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose privalo būti atliekami nuolat,kad būtų pasiektas
šios funkcijos tikslas. Nustatyti pastarosios funkcijos vykdymo tvarką yra Departamento
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vadovo prerogatyva. Nesant reglamentuotų procedūrų, Departamentas turi teisę pasirinkti, kokia tvarka atlikti patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose. Vadovavosi Mokymo organizavimo taisyklių 5 ir 7 punktais.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu (II t., b. l.
41–52) pareiškėjo O. Š. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsniu, 44
straipsnio 1 dalies 18 punktu, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, Departamento nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 548, 11.1,
11.2, 11.10 ir 11.11 punktais, Vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 22 d. įsakymu
Nr. 547 patvirtinto Departamento direktoriaus pareigybės aprašymo 6.1, 6.2, 6.3 punktais.
Nagrinėdamas 2010 m. vasario 22 d. tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje Nr. 1VL-292
nustatytus pažeidimus, teismas ištyrė pareiškėjo 2010 m. sausio 8 d. paaiškinime Nr. 27L-8
dėl galimo tarnybinio nusižengimo nurodytus argumentus, byloje esančius įrodymus, patvirtinančius, kad Departamentas 2008 metais savo iniciatyva atliko 3 valstybės tarnautojų
mokymo programų įgyvendinimo kokybės patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose: 1) pagal Departamento direktoriaus 2008 m. kovo 3 d. įsakymą
Nr. 27V-69 „Dėl pavedimo atlikti valstybės tarnautojų mokymo kokybės patikrinimą valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose“, 2008 m. kovo 6 d. Lietuvos „Žinijos“
draugijoje; 2) pagal Departamento direktoriaus 2008 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 27V-94
„Dėl pavedimo atlikti valstybės tarnautojų mokymo kokybės patikrinimą valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose“, 2008 m. gegužės 12 d. UAB „NRD“; 3) pagal
Departamento direktoriaus 2008 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 27V-123 „Dėl pavedimo atlikti valstybės tarnautojų mokymo kokybės patikrinimą valstybės tarnautoju kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose“, 2008 m. birželio 12 d. UAB „Mokesčių srautas“, o nuo 2008 m. birželio 12 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. Departamentas savo iniciatyva neatliko patikrinimų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose vykdant valstybės tarnautojų mokymo
programų įgyvendinimo kokybės priežiūrą. Teismas taip pat nustatė, jog Departamento
2009 m. gruodžio 30 d. rašte Nr. 27D‑2452 yra nurodyta, kad Departamentas 2008 m. IV
ketvirtyje parengė Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių pakeitimo projektą, kuriame buvo numatyti šio teisės akto pakeitimai, kurie leistų pagerinti mokymo
programų įgyvendinimo kokybę bei sugriežtintų jų įgyvendinimo kontrolę; Departamento
Žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus 2009 m. gegužės mėn. parengtoje ataskaitoje apie
valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą 2008 m. analizuojami duomenys apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklos ataskaitų teikimą ir veiklos vykdymą bei padarytos atitinkamos išvados. Įvertinęs šią informaciją, teismas laikė, kad valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklos ataskaitų vertinimas negali būti
laikomas efektyvia mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūros priemone, kai
net 35 proc. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų nepateikė veiklos ataskaitų. Teismas taip pat įvertino Departamento 2010 m. vasario 1 d. raštą Nr. 27D-267, iš
kurio matyti, kad 2008–2009 m. buvo atlikti 3 tyrimai dėl valstybės tarnautojų mokymo:
1) UAB „RAIT“ Departamento užsakymu 2009 m. atlikto valstybės tarnautojų mokymo
poreikių tyrimo ataskaitoje nurodytas vienas iš tyrimo tikslų buvo „[i]štirti 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ir žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo poreikius.
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Išsiaiškinti Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkų, dirbančių viešojo administravimo
srityje nuomonę dėl 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų bei žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų privalomų išklausyti mokymo programų turinio reikalavimų tobulinimo“. Šioje ataskaitoje pateikiami valstybės tarnautojų mokymo programų vertinimai ir
rekomendacijos (išvados priedas Nr. 33); 2) Kauno technologijos universiteto Socialinių
tyrimų laboratorijos Departamento užsakymu 2008 m. atlikto Valstybės tarnautojų mokymo poreikių tyrimo ataskaitos 114–116 puslapiuose pateikiamos išvados, vertinimai ir
rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų mokymo kokybės (išvados priedas Nr. 35); 3)
Finansų ministerijos mokymo centro Departamento užsakymu 2008 m. atlikto valstybės
tarnautojų įvadinio mokymo poreikio, apimties, kokybės ir efektyvumo tyrimo ataskaitoje
išdėstyti valstybės tarnautojų įvadinio mokymo situacijos analizė, šio mokymo poreikio,
kokybės ir veiksmingumo tyrimo rezultatai, įvadinio mokymo sistemos Lietuvos valstybės
tarnyboje privalumai ir trūkumai bei siūlymai dėl įvadinio mokymo valstybės tarnyboje
tobulinimo (išvados priedas Nr. 34).
Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas, įvertinęs nurodytuose tyrimuose pateiktą
informaciją, jog minėtame Finansų ministerijos mokymo centro Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo poreikio, apimties, kokybės ir efektyvumo tyrime vykdyta tik apklausa, ir
nurodyta, kad 62 proc. įvadinio mokymo dalyvių įvadinio mokymo kokybė tenkina tik iš
dalies, 9 proc. mokymo dalyvių įvadinio mokymo kokybė netenkina, ir tik 29 proc. respondentų atsakė, kad įvadinis mokymas yra visiškai kokybiškas, padarė išvadą, kad tokia
informacija laikytina realiu pagrindu Departamentui savo iniciatyva atlikti patikrinimus
valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, tačiau pareiškėjas atitinkamų patikrinimų neorganizavo ir kitų priemonių, siekdamas pagerinti įvadinio mokymo kokybę, neįgyvendino. Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai padarė išvadą, kad šiuo atveju
vien teisės aktų projektų rengimas, be kitų priemonių įgyvendinimo, negali užtikrinti ir
neužtikrino tinkamos mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūros. Pabrėžė,
jog Departamentas, vykdydamas valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūrą, 2008 metais visus tris patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose atliko per pirmąjį pusmetį. Nuo 2008 m. birželio 12 d. iki
2009 m. rugsėjo 1 d., t. y. daugiau kaip metus, Departamentas, vadovaujamas pareiškėjo,
savo iniciatyva vykdant valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės
priežiūrą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose neatliko nei vieno patikrinimo. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad Departamento direktorius, būdamas atsakingas už Valstybės tarnybos įstatymu valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą, Departamento nuostatuose nustatytų uždavinių
įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą (Departamento direktoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 547, 6.1 p.), laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 12 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. neinicijavo patikrinimų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose pagal Mokymo organizavimo taisyklių 17 punktą, o kitos valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės
priežiūros priemonės, t. y. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklos
ataskaitų duomenų vertinimas bei valstybės tarnautojų mokymo kokybės tyrimų užsakymas, neužtikrino tinkamo valstybės tarnautojų mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūros funkcijos vykdymo. Todėl laikė, kad atsakovas pagrįstai padarė išvadą, jog
šiais veiksmais (neveikimu) pareiškėjas pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio
1 dalies 1 punktą ir 4 punktą, Departamento nuostatų 11.1, 11.2, 11.10 ir 11.11 punktus,
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Departamento direktoriaus pareigybės aprašymo 6.1, 6.2, 6.3 punktus.
Išsakydamas nuomonę dėl 2010 m.vasario 22 d.tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje Nr. 1VL-293 nustatytų pažeidimų, teismas vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija
galiojusi nuo 2007 m. lapkričio 8 d. iki 2008 m. rugsėjo 15 d.) 119 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi,
Departamento supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką,
taisyklių, patvirtintų Departamento direktoriaus 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 27V29 (2007 m. balandžio 16 d. įsakymo redakcija Nr. 27V-55) (toliau – ir Taisyklės) 55 punktu,
57 punktu. Pastebėjo, jog Ministerijos Vidaus audito skyriaus 2009 m. rugpjūčio 14 d. ataskaitos Nr. 23Al-15 ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės 2009 m. spalio 27 d. rašto
Nr.4S-3683„Dėl viešųjų pirkimų dokumentų ir procedūrų įvertinimo“ duomenys patvirtina,
kad Departamentas,vykdydamas pirkimą informacijos viešinimui žiniasklaidos priemonėse
(toliau – ir Pirkimas Nr. 1): straipsnio apie Departamento įgyvendinamo projekto „Valstybės
tarnautojų gebėjimų stiprinimas personalo valdymo srityje“ pagal Lietuvos 2004–2006 metų
bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir užsakomojo informacinio straipsnio „Lietuvos žinios“
išspausdinimo paslauga, pažeidė: Taisyklių 10 punktą, nes pirkimą atliko pirkimo organizatorius, o ne viešojo pirkimo komisija, nors pirkimo–pardavimo sutarties vertė viršijo 10
000 Lt; Taisyklių 27 punktą, nes vykdant minėtą pirkimą 3 dienraščių („Lietuvos žinios“,
„Respublika“ ir „Lietuvos rytas“) apklausa atlikta žodžiu, o ne raštu; Viešųjų pirkimų įstatymo 119 straipsnio 4 dalį ir Taisyklių 55 punktą, nes vykdant minėtą pirkimą, sutartis buvo
sudaryta žodžiu, o ne raštu, nors pirkimo vertė buvo didesnė kaip 10 000 Lt. Taip pat, vykdydamas periodinio leidinio„Valstybės tarnybos aktualijos“ rengimo ir publikavimo paslaugos pirkimą (toliau – ir Pirkimas Nr. 2), Departamentas pažeidė Taisyklių 57 punktą, nes
sudarydamas sutartį Departamentas pakeitė perkamo objekto sąlygas.Vykdydamas minėtus
pirkimus ir nesivadovaudamas Taisyklių reikalavimais, Departamentas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 119 straipsnio 1 dalį, nustatančią, jog perkančioji organizacija supaprastintus
viešuosius pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką, vykdo pagal savo pasitvirtintas taisykles. Teismas akcentavo, jog Departamento nuostatuose ir Departamento direktoriaus pareigybės aprašyme įtvirtinta pareiga Departamento direktoriui užtikrinti, jog Departamente
būtų laikomasi teisės aktų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro įsakymų reikalavimų, vykdant
viešuosius pirkimus. Pastebėjo, jog tarnybinio nusižengimo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas žinojo apie minėtus Taisyklių 10, 27 ir 55 punktų ir Viešųjų pirkimų įstatymo 119
straipsnio 4 dalies pažeidimus, vykdant Pirkimą Nr. 1, duomenų, jog jis ėmėsi priemonių
minėtiems pažeidimams pašalinti, nenustatyta. Taip pat, vykdant Pirkimą Nr. 2, pareiškėjas
tvirtino 2008 m. vasario 29 d. pirkimo užduotį Nr. 27F14-19 („leisti pirkti periodinio leidinio „Valstybes tarnybos aktualijos“ renginio ir publikavimo paslaugą“), kuri atitiko pareiškėjo 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 27V-29 patvirtinto Departamento 2008 m. viešųjų
pirkimų, finansuojamų ir biudžeto ir kitų lėšų, plano 1 punkte numatytą pirkimą, o taip pat
2008 m. kovo 7 d. pasirašė su pirkimo laimėtoju UAB „Praction“ „Leidinio „Valstybės tarnybos aktualijos“ leidybos ir platinimo sutartį“ Nr. F11-10, kurią sudarant padarytas Taisyklių
57 punkto pažeidimas, t. y. buvo pakeistos kvietime nustatytos pirkimo sąlygos, nors tai daryti draudžiama. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, ir į byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas vertino, kad atsakovas pagrįstai padarė išvadą, jog žinodamas apie minėtus pažeidimus
ir nesiimdamas jokių priemonių jiems pašalinti, pareiškėjas netinkamai atliko savo pareigas,
t. y. netinkamai kontroliavo darbuotojų, vykdžiusių Pirkimą Nr. 1 veiksmus ir neužtikrino
tinkamo Taisyklių laikymosi Departamente. Teismo nuomone, pasirašydamas kvietime nu220
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statytų pirkimo sąlygų neatitinkančią sutartį, pareiškėjas netinkamai atliko savo pareigas bei
neužtikrino tinkamo Taisyklių reikalavimų taikymo, šiais veiksmais pažeisdamas Valstybės
tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, Departamento nuostatų 11.2 punktą
ir pareigybės aprašymo 6.2 punkto reikalavimus, o 2008 m. kovo 7 d. pasirašydamas leidinio
„Valstybės tarnybos aktualijos“ leidybos ir platinimo sutartį su UAB „Praction“ Nr. F11-10,
joje esant pakeistoms kvietime nustatytoms perkamo objekto sąlygoms (sutarties 1.1 p.), pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 119 straipsnio 1 dalį, Taisyklių 57 punktą ir Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
Pažymėjo, jog tarnybinio patikrinimo išvadose konstatuoti pareiškėjo padaryti pažeidimai įrodyti patikrinimo metu surinktais įrodymais, patvirtinančiais jo kaltę. Laikė,
jog yra nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad tarnybinė nuobauda dėl viešųjų paslaugų pirkimo negalėjo būti paskirta, suėjus senaties terminui. Nurodė, jog išvadoje Nr. 1VL-293
nustatyti pažeidimai padaryti 2008 metų sausio–gegužės mėn., konstatuoti Ministerijos
Vidaus audito skyriaus 2009 m. rugpjūčio 14 d. ataskaitoje Nr. 23A1-15, o pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalį, jei tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant
auditą, <...>, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tarnybinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos. Pažymėjo, jog nepagrįstas ir pareiškėjo teiginys, kad priimant
skundžiamą įsakymą dėl jo atleidimo iš pareigų, nepagrįstai buvo taikomas subendrinimo
institutas, nes Valstybės tarnybos įstatymas nenustato tokios sankcijos skyrimo tvarkos.
Nurodė, jog nagrinėjamu atveju vidaus reikalų ministras, gavęs 2 tarnybinio patikrinimo
išvadas su siūlymais skirti tarnybinę nuobaudą, vadovaudamasis Tarnybinių nuobaudų
skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977, 11.1 punktu, turi paskirti tarnybines nuobaudas
pagal gautas motyvuotas išvadas, o taip pat galutinai parinkti ir paskirti tarnybinę nuobaudą, atitinkančią Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje numatytus nuobaudos skyrimo kriterijus. Atkreipė dėmesį, jog tokią nuobaudos skyrimo tvarką patvirtina ir
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2009 m. vasario 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-164/2009). Teismas taip pat pažymėjo, jog tai, kad pareiškėjui 2009 m. spalio 2 d. paskirta nuobauda griežtas papeikimas panaikinta teismo tvarka,
iš esmės nepaneigia šioje byloje skundžiamu įsakymu paskirtos nuobaudos pagrįstumo,
nes pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalį tarnybinė nuobauda atleidimas
iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių
buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Pažymėjo, jog tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – pareiškėjui paskirta ir tuo pačiu, šioje byloje skundžiamu
2010 m. kovo 9 d. įsakymu – už 2010 m. vasario 22 d. išvadoje Nr. 1VL-292 nustatytą
pažeidimą. Todėl, teismo vertinimu, atsakovas turėjo pagrindą taikyti Valstybės tarnybos
įstatymo 29 straipsnio 4 dalį ir už 2010 m. vasario 22 d. išvadoje Nr. 1VL-293 nustatytus pažeidimus skirti pareiškėjui tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, ir vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 18 punktu, pareiškėją atleisti iš
Departamento direktoriaus pareigų. Pabrėžė, jog valstybės tarnautojui, ypač įstaigos vadovui, keliami kur kas didesni reikalavimai, nei darbuotojui, kuris nevykdo jokių viešojo
administravimo funkcijų. Todėl atsižvelgęs į visas byloje nustatytas aplinkybes, tarnybinių
nusižengimų tyrimo 2010 m. vasario 22 d. išvadose Nr. 1VL-292 ir 1VL-293 nurodytus
pažeidimus, pareiškėjui anksčiau paskirtas nuobaudas ir jo tarnybinės veiklos vertinimą,
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teismas konstatavo, kad skundžiamu įsakymu pareiškėjui pagrįstai paskirta tarnybinė
nuobauda – atleidimas iš pareigų.
Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, taip pat padarė išvadą, kad tarnybinis patikrinimas atliktas ir įsakymas priimtas laikantis tarnybinių patikrinimų atlikimo
bei tarnybinių nuobaudų skyrimo reikalavimų ir nustatytos tvarkos ir terminų, patikrinimą atliko ir nuobaudą paskyrė tam įgalioti pareigūnai, remdamiesi nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriuos patvirtina įrodymai surinkti tarnybinio patikrinimo metu.
Atsakovas, atlikdamas tarnybinį patikrinimą ir skirdamas pareiškėjui tarnybinę nuobaudą,
tarnybinių patikrinimų atlikimo ir nuobaudų skyrimo procedūrų nepažeidė. Dėl pareiškėjo prašymo priteisti neturtinę žalą, teismas vadovavosi Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1
dalimi,Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsniu, Civilinio kodekso 6.250 straipsniu.
Pažymėjo, jog Valstybės tarnybos įstatymas nenumato teisės į neturtinės žalos atlyginimą
pareiškėjo reikalaujamu atveju. Todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimas
dėl neturtinės žalos atlyginimo yra nepagrįstas.
III.
Pareiškėjas O. Š. apeliaciniu skundu (II t., b. l. 57–62) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą
– jo skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:
1.Teismas nevertino paskirtų tarnybinių nuobaudų jų griežtumo,adekvatumo ir proporcingumo padarytiems pažeidimams požiūriu. Nuodugniai ištyrusi nusižengimo aplinkybes,
komisija, nenustačiusi realių pažeidimo pasekmių, 2010 m. vasario 22 d. išvados Nr. 1VL-292
konstatuojamosios dalies 2 punktu siūlė skirti švelniausią nuobaudą – pastabą. Tuo tarpu
ministras, nedalyvavęs komisijos veikloje, tiesiogiai netyręs faktų, vienasmeniškai, neargumentuotai priėmė visiškai priešingą sprendimą – skirti griežčiausias galimas nuobaudas.
2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. balandžio 18 d. nutartyje
(administracinėje byloje Nr. A438-1018/2011), nagrinėdamas atsakovo Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2010 m. birželio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą atsakovui
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, nustatė: „Dėl Vidaus reikalų ministerijos
Vidaus audito skyriaus 2009 m. rugpjūčio 14 d. audito ataskaitos bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. spalio 27 d. rašto Nr. 4S-3683 konstatuotina, kad šie dokumentai yra susiję tik
su bendru institucijos, kuriai vadovavo pareiškėjas, veiklos vertinimu, juose nėra konkrečių
duomenų apie tai, kad pats pareiškėjas netinkamai atliko tam tikras veikas, susijusias su viešųjų pirkimų organizavimu“. Tokia teismo išvada turi prejudicinę reikšmę šioje byloje.
3. Byloje nenustatyta, kad nusižengimas būtų sukėlęs kokius nors neigiamus padarinius,
kad dėl to būtų nukentėję kiti asmenys ar viešasis interesas. Į tai taip pat turi būti atsižvelgiama,
parenkant atsakomybės mastą. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo atžvilgiu
vykdyto tendencingo puolimo, kuris aiškiai matosi tarnybinių nusižengimų tyrimo skaičiuje,
dalis iš kurių nepagrįsti arba veiksmai buvo vertinami aiškiai per griežtai. Tai įrodo ir teismų
priimti sprendimai pagal jo skundus dėl neteisėtų Vidaus reikalų ministro įsakymų.
4. Įsakymo 2 punkte rašoma, jog Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 pareiškėjui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas
papeikimas. Šis įsakymas buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
kuris 2010 m. sausio 25 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-591-426/2010
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pakeisti tarnybinę nuobaudą griežtą papeikimą į kitą tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Ši
aplinkybė ministrui buvo puikiai žinoma, kadangi Ministerija kreipėsi su apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. 2011 m. sausio 17 d. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos apeliacinį skundą atmesti.
5. Kitas griežtas papeikimas buvo kaip tarnybinė nuobauda skirtas tuo pačiu įsakymu
(tik kitu punktu), kaip ir tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Tokiu būdu Vidaus
reikalų ministras ignoruoja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų srityje. Įsakyme nurodoma, kad skiriama
tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, „subendrinus“ įsakyme nurodytus tarnybinius nusižengimus. Vidaus reikalų ministras, skirdamas tarnybinę nuobaudą, supainiojo
baudžiamąjį ir administracinį procesus. Administraciniame procese nėra jokio teisinio
pagrindo taikyti sankcijos subendrinimo instituto valstybės tarnybos santykiuose – šiuo
atveju tarnybinių nuobaudų subendrinimo esant realiai tarnybinių nusižengimų sutapčiai. Įstatymų leidėjas priimdamas Valstybės tarnybos įstatymą – specialųjį įstatymą, reguliuojantį ir valstybės tarnautojų tarnybinę atsakomybę, tokios sankcijos skyrimo tvarkos
nenustatė.
Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo O. Š. apeliacinį skundą (II t., b. l. 66–67) prašė jį
atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu
skundu argumentus:
1. Nepagrįstas skundo argumentas, kad vidaus reikalų ministras parinko nuobaudas,
išsamiai nežinodamas nusižengimų aplinkybių (nedalyvavo komisijos veikloje, tiesiogiai
netyrė faktų). Skirdamas nuobaudas ministras turėjo tuos pačius dokumentus, kuriuos
turėjo nusižengimo tyrimo komisija, ir pačios komisijos išvadą. Prieš parinkdamas nuobaudas, išanalizavęs komisijų galimam tarnybiniam nusižengimui tirti abi išvadas ir pridėtus dokumentus, ministras žinojo komisijų nustatytus faktus ir atsakomybei reikšmingas
aplinkybes. Komisijos siūloma nuobauda – pastaba – buvo neadekvati, nes pareiškėjas turėjo tris galiojančias nuobaudas (papeikimus) ir jo 2009 metų veikla kasmetinio vertinimo
metu įvertinta nepatenkinamai.
2. Ginčijamo įsakymo 2.2 punktu nuobauda paskirta vadovaujantis Tarnybinio nusižengimo tyrimo 2010 m. vasario 22 d. išvada Nr. 1VL-293, kuri nebuvo pareiškėjo nurodytos administracinės bylos Nr. A438-1018/2011 nagrinėjimo dalykas. Šioje išvadoje yra
atliktas pareiškėjo veiksmų teisinis vertinimas, kuriame nurodyti pareiškėjo konkretūs
veiksmai ir neveikimas.
3. Pareiškėjo argumentą, kad nusižengimo, už kurį paskirta nuobauda – atleidimas
iš pareigų, metu turėjo galioti griežto papeikimo nuobauda, paneigia vėlesnė Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl nestatutinių valstybės tarnybos santykių
(2009 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-62/2009).
4. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2009 m. vasario 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A261-164/2009), Valstybės tarnybos įstatymo 29
straipsnio 2 dalies nuostata, jog skiriant tarnybinę nuobaudą atsižvelgiama į nusižengimo
„aplinkybes ir padarinius“, apima nusižengimų daugetą bei jais sukeltų padarinių vertinimą, t. y. vienu metu paaiškėjus, kad buvo padaryta daugetas nusižengimų ir esant šių
nusižengimų realiai sutapčiai, turi būti skiriama viena tarnybinė nuobauda. Nagrinėjamu
atveju vidaus reikalų ministras, vienu metu gavęs 2 tarnybinio patikrinimo išvadas su siū223
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lymais skirti tarnybinę nuobaudą valstybės tarnautojui bei spręsdamas šį klausimą, vadovaudamasis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 11.1 punktu
paskyrė tarnybinę nuobaudą pagal gautas motyvuotas išvadas, taip pat galutinai parinko ir
paskyrė vieną tarnybinę nuobaudą, atitinkančią Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio
2 dalyje numatytus nuobaudos skyrimo kriterijus.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (II t., b. l.
77–88) pareiškėjo O. Š. apeliacinį skundą patenkino, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 1TE-58, grąžino pareiškėją O. Š. į jo buvusias pareigas, priteisė iš atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos negautą vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką
iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, priteisė iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 000 litų neturtinės žalos atlyginimą. Pareiškėjo O. Š. skundo dalį dėl neturtinės
žalos priteisimo iš Lietuvos valstybės atmetė kaip nepagrįstą.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1TE-58 O. Š. vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 11.1 punktu bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V685 ir ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-706 sudarytų komisijų galimam
tarnybiniam nusižengimui tirti 2010 m. vasario 22 d. išvadose Nr. 1VL-292 ir 1VL-293 nurodytus pažeidimus, kurie padaryti nesant svarbių priežasčių (tokiais veiksmais neužtikrinta
tinkama Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veikla, diskredituota pati valstybės tarnyba), realią padarytų tarnybinių nusižengimų
sutaptį, taip pat į teisingumo ir protingumo kriterijus bei į tai, kad Vidaus reikalų ministro
2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE‑253 (2009 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1TE-262 redakcija) paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, vidaus reikalų ministras už pažeidimus, nurodytus tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr.1VL-292 skyrė – griežtą papeikimą, o
už tarnybinio patikrinimo išvadoje 1VL-293 nustatytus pažeidimus – atleidimą iš pareigų.
Minėto įsakymo 2.3 punktu už šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytus tarnybinius nusižengimus paskirta subendrinta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE253 pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda griežtas papeikimas Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimu pakeista, paskiriant tarnybinę
nuobaudą – papeikimą. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d.
nutartimi minėtas sprendimas paliktas galioti.
Remdamasis valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalimi, teismas padarė išvadą, kad panaikinus tarnybinę nuobaudą vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymu paskirtą griežtą papeikimą – išnyko sąlyga, leidžianti taikyti nuobaudą – atleidimą
iš tarnybos už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per
paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Apie tai,
kad pareiškėjo tarnybinis nusižengimas atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio
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6 dalies nuostatas ir vertintinas šiurkščiu nusižengimu, nei ginčijamame įsakyme, nei tarnybinio patikrinimo išvadose duomenų nėra.
Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinių nuobaudų skyrimą, nenumato ir nėra teisinio reguliavimo, kaip turėtų būti skiriamos
nuobaudos, nustačius pažeidimų daugetą. Teisės teorijoje teisės pažeidimų sutaptis traktuojama kaip teisės pažeidimų daugeto forma, kada vienas asmuo padaro du ar daugiau
pažeidimų ir už juos asmuo nebuvo patrauktas atsakomybėn. Sutapties atveju kiekvienas
iš pažeidimų yra savarankiškas pažeidimas už kurio padarymą formaliai gali būti skiriama
tarnybinė nuobauda. Tačiau toks teorinis pažeidimų daugeto suvokimas teisės taikymo
atveju turi būti aiškinamas įvertinus teisinio reguliavimo tikslą bei bendruosius drausminės atsakomybės principus, tai yra atsakomybės teisėtumo, pagrįstumo, neišvengiamumo,
tikslingumo, veiksmingumo principą. Drausminėje atsakomybėje nėra kvalifikuojančio
požymio nusižengimo pakartotinumo, nėra nuobaudų subendrinimo instituto. Todėl pažeidimų daugetas nesant šių institutų ir siekiant įgyvendinti atsakomybės principus turi
būti vertinamas vadovaujantis teisės normomis, kurios nustato tarnybinio nusižengimo
tyrimą bei nuobaudos skyrimo tvarką.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad Įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostata, jog skiriant
tarnybinę nuobaudą atsižvelgiama į nusižengimo „aplinkybes ir padarinius“ apima pažeidimų daugetą bei jais sukeltų padarinių vertinimą. Kitaip aiškinant teisinį reguliavimą,
skiriant tarnybines nuobaudas atskirai už kiekvieną iš nusižengimų, paaiškėjusių vienu
metu, nebūtų galimybės visa apimti įvertinti visų nusižengimo aplinkybių ir padarinių, individualizuoti nuobaudos, suderinti teisės pažeidėjui taikomos poveikio priemonės griežtumo ir teisinės atsakomybės tikslų.
Pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi nustatytos nuobaudos pagal jų griežtumo hierarchiją. Už tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojui gali
būti skiriama viena iš šių tarnybinių nuobaudų: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) griežtas papeikimas; 4) atleidimas iš pareigų. Teismas padarė išvadą, kad vienu metu paaiškėjus, jog buvo
padaryta daugetas nusižengimų ir esant šių nusižengimų realiai sutapčiai turi būti parinkta
ir skiriama viena tarnybinė nuobauda, atitinkanti Įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje numatytus
kriterijus bei 29 straipsnio 3 dalimi nustatytą griežtumo hierarchiją. Pareiškėjui Vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 įsakymu Nr. 1TE-58 paskirta viena tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Panaikinus anksčiau paskirtą tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą,
išnyko sąlyga, leidžianti taikyti nuobaudą – atleidimą iš tarnybos už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta
tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.
Apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, kad Valstybės tarnybos įstatymas nenumato
neturtinės žalos atlyginimo, tačiau Darbo kodekso 250 straipsnyje tokia galimybė numatyta. Teismas nurodė, kad remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, tokios žalos
atlyginimui taikomi kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, todėl šioje dalyje
pareiškėjo skundas atmestas nepagrįstai. Pareiškėjas neturtinę žalą kildina iš neteisėtų atsakovo veiksmų priimant sprendimą atleisti jį iš tarnybos.Atsakovo veiksmų neteisėtumas
yra nustatytas. Teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgė į apelianto nurodytas
aplinkybes, į tai, kad priverstinė pravaikšta tęsėsi ilgiau nei metus, pareiškėjas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų prarado galimybę tęsti darbą valstybės tarnyboje, tačiau atsižvelgia
į tai, kad grąžinimas į tarnybą taip pat yra satisfakcija iš dalies atlyginanti neturtinę žalą.
Įvertinęs bylos įrodymus teismas priteisė 1 000 litų dydžio neturtinę žalą.
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Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų,
atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad iš šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytų asignavimų neatlyginama žala, valdžios institucijų
neteisėtais veiksmais padaryta šių valdžios institucijų darbuotojams, valstybės tarnautojams, taip pat valstybės politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams tais atvejais, jei
buvo taikomi darbo santykius, valstybės tarnybą ar specialūs jų statutą reglamentuojantys teisės aktai; ši žala atlyginama iš žalą padariusiai institucijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų. Todėl teismas konstatavo, kad neturtinė žala priteisiama iš Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, o pareiškėjo reikalavimas priteisti neturtinę žalą
iš atsakovo Lietuvos valstybės yra atmetamas.
V.
2011 m. gruodžio 15 d. atsakovas Vidaus reikalų ministerija Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje
Nr. A63‑3535/2011, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose nurodytais pagrindais.
2012 m. gegužės 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino atsakovo Vidaus reikalų ministerijos prašymą atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio
2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu.
Teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju teismas, nustatęs, jog panaikinus pareiškėjui anksčiau paskirtą tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą, padarė išvadą, kad išnyko
sąlyga, leidžianti taikyti nuobaudą – atleidimą iš tarnybos už kitą tarnybinį nusižengimą, jei
prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė
nuobauda griežtas papeikimas. Atkreipė dėmesį, kad teismas, panaikinęs pareiškėjui paskirtą
griežčiausią nuobaudą, nesprendė klausimo dėl griežčiausios tarnybinės nuobaudos pakeitimo švelnesne. Kai tuo tarpu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas iš
esmės analogišką situaciją, 2011 m. rugsėjo 11 d. nutartyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A756-2051/2011), nurodė, kad teismas pats neskiria tarnybinių nuobaudų valstybės tarnautojams, o tik patikrina jų paskyrimo teisėtumą ir pagrįstumą,
bei gali pakeisti paskirtą tarnybinę nuobaudą švelnesne. Minėtoje byloje teismas, panaikinęs
pareiškėjui paskirtą tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, pakeitė ją švelnesne tarnybine
nuobauda. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad nagrinėjamoje byloje, kurioje sprendžiamas
proceso atnaujinimo klausimas, teismas tokios galimybės nevertino ir įvertinusi nurodytoje
administracinių teismų praktikoje pateiktą aiškinimą, sutiko su atsakovo prašyme pateiktu
argumentu, jog nagrinėjant administracinę bylą Nr. A63‑3535/2011, galimai buvo nukrypta
nuo atsakovo nurodytos administracinio teismo praktikos. Todėl atsakovo Vidaus reikalų ministerijos prašymą šioje dalyje tenkino ir procesą administracinėje byloje atnaujino.
Atsakovas prašymą atnaujinti procesą taip pat grindė tuo, kad teismas, priteisdamas pareiškėjui visą darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką, jos metu kitą
darbą dirbusiam pareiškėjui, netinkamai aiškino Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalies
nuostatas ir nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės kolegijos 2007 m. spalio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-281/2007, paskelbtai
Administracinė jurisprudencija Nr. 13, suformuotai praktikai.
Teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A438-281/2007 atkreipė dėmesį, jog būtina vertinti aplinkybę, kad pa226
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reiškėjas po atleidimo iš tarnybos yra pradėjęs dirbti kitą darbą, todėl turėjo būti vertinama,
ar jis gavo pajamų iš šios veiklos. Teisėjų kolegijos nuomone, teismas minėtoje nutartyje
nesuformulavo konkrečios teisės aiškinimo taisyklės, kuri įpareigotų teismus priteisiant
darbo užmokestį už pravaikštos laiką, jį mažinti atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turėjo
kitų pajamų, tačiau tokia aplinkybė turi būti vertinama. Atsižvelgiant į tai, proceso atnaujinimo klausimą sprendusi teisėjų kolegija pripažino, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo
atsižvelgta į tai, kad po atleidimo pareiškėjas dirbo ir gavo pajamų iš kitos veiklos, nors
formuojant administracinių teismų praktiką dėl Darbo kodekso 297 straipsnio taikymo
ginčams, kylantiems valstybės tarnyboje, tokios aplinkybės vertinimas yra reikšmingas.
Todėl teisėjų kolegija padarė išvadą, kad tai yra pagrindas atnaujinti procesą ir užtikrinti
vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VI.

Atsakovo prašymas netenkintinas.
Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnį, 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. 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 (šiuo
klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr.A556-393/2010 (Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010) ir joje nurodytą teismų praktiką).
Remdamasi paminėtomis procesinėmis taisyklėmis, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P261-65/2012 pateiktus proceso atnaujinimo pagrindus, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, jog šioje byloje spręstini tik (1) pareiškėjui paskirtos griežčiausios tarnybinės
nuobaudos pakeitimo švelnesne būtinumo ir (2) galimybės sumažinti priteisiamo vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą dydį, atsižvelgiant į pareiškėjo šiuo laikotarpiu gautas pajamas, klausimai.
Dėl teismo teisės ir pareigos pakeisti skundžiamą griežtesnę tarnybinę nuobaudą švelnesne
Nagrinėjant pirmąjį šios administracinės bylos ribas apibrėžiantį klausimą, pirmiausia paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 15 d.
sprendimu vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 1TE‑58 „Dėl tarnybinės
nuobaudos O. Š. paskyrimo ir atleidimo iš pareigų“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo pareiškėjui buvo skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, panaikino visa apimtimi. Tokį
sprendimą apeliacinės instancijos teismas iš esmės priėmė konstatavęs, jog Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2010 m. sausio 25 d. sprendimu pakeitus vidaus reikalų mi227
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nistro 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 (2009 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1TE‑262
redakcija) paskirtą tarnybinę nuobaudą iš griežto papeikimo į papeikimą (apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą paliko galioti), taip pat nenustačius šiurkštaus tarnybinio nusižengimo požymių, nebeliko Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio (2003 m. liepos 4 d.
įstatymo Nr. IX‑1694 redakcija) 4 dalyje numatytų pagrindų to paties straipsnio 3 dalies
4 punkte numatytai tarnybinei nuobaudai – atleidimui iš pareigų – skirti. Tačiau teismas
šioje 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartyje visiškai neanalizavo, ar pareiškėjas apskritai padarė
tarnybinį nusižengimą, bei visiškai nevertino galimybės pakeisti atsakovo pareiškėjui skirtą
griežčiausią tarnybinę nuobaudą viena iš numatytų Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio (2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX‑1694 redakcija) 3 dalies 1–3 punktuose – pastaba,
papeikimu ar griežtu papeikimu.
Šiuo aspektu pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-2051/2011, kuria remiasi
atsakovas, yra konstatavęs, kad „<...> teismas neskiria tarnybinių nuobaudų valstybės tarnautojams, o tik patikrina jų paskyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, bei gali pakeisti paskirtą
tarnybinę nuobaudą švelnesne“. Cituota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, atsižvelgiant į
pačios nutarties turinį, nėra skirta apibrėžti administracinio teismo diskrecijos, susijusios
su galimybės spręsti klausimą dėl skirtos tarnybinės (drausminės) nuobaudos pakeitimo,
apimties. Kita vertus, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, cituotoje Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartyje, kuria, be kita ko, buvo remiamasi priimant sprendimą
atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje, iš esmės aiškiai atsispindi susiklosčiusioje administracinių teismų praktikoje dominuojanti pozicija, kad teismui konstatavus, jog
valstybės tarnautojas (pareigūnas) padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau jam paskirta nuobauda yra per griežta, ši nuobauda, nesant aplinkybių, kurios eliminuotų galimybę šiems
asmenims iš viso taikyti šią tarnybinės (drausminės) atsakomybės priemonę, turėtų būti
keičiama į švelnesnę (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7‑162/2007; 2007 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A14‑945/2007; 2008 m.balandžio 10 d.nutartį administracinėje byloje
Nr. A442‑284/2008; 2008 m. spalio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442‑2681/2008;
2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146‑3235/2011; 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520‑1838/2012 ir kt.).
Toks vertinimas pirmiausia yra susijęs su aplinkybe, jog valstybės ir savivaldybių institucijos viešąjį administravimą vykdo ir (arba) viešąsias paslaugas teikia per šiose institucijose dirbančius žmones, priimančius atitinkamus sprendimus. Iš valstybės tarnybos
kylantys teisiniai santykiai yra susiję su valstybės tarnautojo viešojo administravimo veikla valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės
valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant
tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės
aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo
srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant
dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu (Valstybės tarnybos įstatymo 2 str. 1 d. (2002 m. balandžio 23 d.
įstatymo Nr. IX-855 redakcija). Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime, valstybės tarnyba yra valstybės tarnautojų profesinė veikla, susijusi
su viešojo intereso garantavimu, o Konstitucijoje įtvirtinta tokia valstybės tarnybos sam228
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prata, kuri yra neatskiriamai susijusi su valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos,
paskirtimi užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. Profesionalūs
valstybės tarnautojai priima sprendimus vykdant viešąjį administravimą ir (arba) teikiant
viešąsias paslaugas (arba dalyvauja tuos sprendimus rengiant, vykdant, koordinuojant ir
(arba) kontroliuojant jų vykdymą ir kt.).
Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija), tarnybinis nusižengimas, už kurį valstybės tarnautojui yra skiriama tarnybinė nuobauda, yra apibrėžiamas, kaip „valstybės tarnautojo
pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės“. Kitaip tariant, atsižvelgiant į prieš tai paminėtą valstybės tarnautojų veiklą ir jos ryšį su valdžios
institucijų veikla bei, atitinkamai, viešuoju interesu, akivaizdu, jog šių asmenų tarnybiniai
nusižengimai, kaip jie apibrėžiami minėtoje Valstybės tarnybos įstatymo nuostatoje, daro
tiesioginę įtaką šių institucijų ir valstybės tarnybos sistemos tinkamam funkcionavimui.
Neabejotina ir tai, kad valstybė, kaip visos visuomenės organizacija, turi priedermę imtis
įvairių teisėtų ir veiksmingų priemonių, užkertančių kelią valstybės tarnautojų (pareigūnų) pažeidimams bei mažinančių jų skaičių. Atitinkamai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad viena veiksmingiausių priemonių, užtikrinančių šių tikslų pasiekimą, yra atsakomybės neišvengiamumas.
Tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimas yra pirmiausia teisinės atsakomybės taikymas. Teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas reikalauja, kad negali būti išvengiama teisinės atsakomybės už padarytą pažeidimą, o iš administracinių teismų praktikos
išplaukianti minėta teismo pareiga, be kita ko, yra tiesiogiai ir glaudžiai susijusi su siekiu užtikrinti šį – atsakomybės neišvengiamumo – principą. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad nepaisant aptariamo principo, būtų paneigta pati tarnybinių (drausminių)
nuobaudų paskirtis, jų esmė ir tikslai (įskaitant tikslus, susijusius su tarnybinių nusižengimų
prevencija, valstybės tarnautojų karjeros galimybėmis ir pan.), o šis tarnybos teisinių santykių institutas (tarnybinės (drausminės) atsakomybės) taptų beprasmis.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog tais atvejais, kai yra pripažįstama, kad valstybės tarnautojas (pareigūnas) yra padaręs tarnybinį nusižengimą, tačiau jam paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda yra neadekvati padarytam pažeidimui (per griežta) arba,
kaip yra nagrinėjamu atveju, nėra tenkinamos įsakymuose ir (ar) kituose norminiuose aktuose nustatytos konkrečios tarnybinės nuobaudos rūšies skyrimo privalomosios sąlygos,
teismas privalo spręsti klausimą dėl paskirtos nuobaudos pakeitimo švelnesne. Priešingas
vertinimas, t. y., kad teismui panaikinus, o ne pakeitus paskirtą tarnybinę nuobaudą vien
dėl to, jog ji nėra adekvati padarytam pažeidimui ar nėra kitų privalomų sąlygų atitinkamai nuobaudai skirti, kai tarnybinis nusižengimas buvo padarytas ir egzistuoja kitos
sąlygos švelnesnei tarnybinei nuobaudai skirti, leistų tarnybinį nusižengimą padariusiems
valstybės tarnautojams (pareigūnams) nepagrįstai išvengti teisinės atsakomybės už savo
pareigų neatlikimą ar netinkamą jų atlikimą, t. y. valstybės tarnautojui (pareigūnui) neatsirastų jokių neigiamų pasekmių. Todėl sutiktina su atsakovo prašyme atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje išdėstytais teiginiais, kad apeliacinės instancijos teismas
2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu nepagrįstai nevertino aplinkybių, susijusių su galimybe
pakeisti pareiškėjui skirtą tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų – kita nuobauda.
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija taip pat primena, kad nagrinėjant administracines
bylas dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų paskyrimo pagrįstumo ir teisėtumo, teismine
tvarka kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina patikrinti ir įvertinti paskirtos tarnybinės
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nuobaudos atitikimą bendriesiems tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo principams (įskaitant nuobaudos tikslingumo ir veiksmingumo) bei teisingumo ir protingumo
kriterijams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11‑319/2007; 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520‑1838/2012). Analogiškos taisyklės yra taikytinos ir teismui sprendžiant klausimą
dėl paskirtos tarnybinės (drausminės) nuobaudos pakeitimo (sušvelninimo). Galiausiai
pabrėžtina ir tai, kad toks vertinimas turi būti atliekamas, be kita ko, konkrečių byloje
susiklosčiusių faktinių aplinkybių kontekste.
Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis ginčo teisiniams santykiams taikytino Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi,„valstybės tarnautojas
laikomas nebaustu tarnybine nuobauda, kai po tarnybinės nuobaudos paskyrimo datos praėjo vieneri metai“. Šios nuostatos taikymo kontekste išplėstinė teisėjų kolegija primena, kad,
kaip jau buvo minėta šiame baigiamajame teismo akte, teismas neskiria tarnybinių (drausminių) nuobaudų valstybės tarnautojams (pareigūnams), o gali spręsti klausimą tik dėl šios
nuobaudos panaikinimo ar pakeitimo. Tai reiškia, kad atvejais, kai teismas pakeičia valstybės
tarnautojui paskirtą tarnybinę nuobaudą,Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje
numatytas terminas skaičiuojamas ne nuo teismo sprendimo priėmimo, bet nuo šiuo teismo
sprendimu pakeisto darbdavio teises ir pareigas įgyvendinančio asmens sprendimo skirti
tarnybinę nuobaudą priėmimo datos. Todėl, net ir pripažinus, jog nagrinėjamu atveju O. Š.
padarė tarnybinį nusižengimą ir pakeitus atsakovo skirtą tarnybinę nuobaudą viena iš numatytų Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose, pareiškėjas vis vien
negalėtų būti laikomas nubaustu tarnybine nuobauda, nes nuo ginčijamo atsakovo Įsakymo
priėmimo datos praėjo daugiau kaip 2 metai.
Nagrinėjamu atveju taip pat būtina pabrėžti, kad šioje byloje kilęs ginčas yra sprendžiamas atnaujinus procesą administracinėje byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Pats įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas
šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas jau yra išspręstas ir nebegali būti peržiūrimas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Atitinkamai, atsižvelgiant
į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo, kuris iš
dalies yra revizuojamas šioje administracinėje byloje, pagrindu tarp pareiškėjo ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius, į tai, jog pareiškėjas šiuo metu nebedirba Valstybės
tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei nėra valstybės tarnautojas, o nuo atsakovo Įsakymo praėjo daugiau nei dveji metai, šiuo Įsakymu
skirtos tarnybinės nuobaudos pakeitimas nagrinėjamu atveju faktiškai reikštų ne tik tai,
jog nuobauda yra skiriama valstybės tarnyboje nebetarnaujančiam asmeniui, bet ir tai, jog
tokios nuobaudos skyrimo pasekmės ir poveikis akivaizdžiai nebūtų reikšmingas pareiškėjui, kuriam nuobauda pirmiausiai ir yra skirta.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių visuma ir ypač tai, jog šis administracinis ginčas yra nagrinėjamas atnaujinus procesą įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtoje administracinėje byloje, leidžia daryti išvadą, kad
atsakovo Įsakymu paskirtos tarnybinės nuobaudos keitimas šiuo konkrečiu atveju neatitiktų tarnybinės (drausminės) nuobaudos veiksmingumo ir tikslingumo, niekaip nelemtų
pareiškėjo ir (ar) atsakovo teisių ir pareigų apimties ir akivaizdžiai būtų beprasmis. Šis vertinimas bei kitos šioje konkrečioje administracinėje byloje susiklosčiusios faktinės aplinkybės (pvz., tai, jog pritaikius ginčo tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų – pareiškėjui iš karto kilo neigiamos pasekmės), vadovaujantis tarnybinių (drausminių) nuobaudų
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skyrimo principais, protingumo ir teisingumo kriterijais bei atsižvelgiant į tai, kad tikslai,
kurių buvo siekta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 12 d. nutartimi atnaujinus procesą šioje administracinės bylos dalyje, jau yra pasiekti pateikiant
minėtas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra pakankamo ir objektyvaus pagrindo keisti
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimą, kiek tai
susiję su atsakovo pareiškėjui skirtos tarnybinės nuobaudos pakeitimu. Tai taip pat eliminuoja teismo pareigą nagrinėjamu atveju papildomai ir atskirai vertinti, ar pareiškėjas
pagrįstai buvo pripažintas padariusiu tarnybinį nusižengimą bei spręsti klausimą dėl jo
tarnybinės atsakomybės apimties.
Dėl priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą dydį sumažinimo,
atsižvelgiant į pareiškėjo gautas pajamas priverstinės pravaikštos metu
Šioje administracinėje byloje taip pat sprendžiamas klausimas dėl teismo galimybės
sumažinti priteisiamo vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą dydį, atsižvelgiant į pareiškėjo šiuo laikotarpiu gautas pajamas. Šioje administracinėje byloje, atsižvelgiant į minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 12 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. P261-65/2012 nutartimi apibrėžtas jos nagrinėjimo
ribas, nėra ginčo, kad pareiškėjas iš pareigų buvo atleistas neteisėtai.
Šiuo klausimu pirmiausia paminėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymas nenustato
konkrečių teisinių pasekmių, kai valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas
neteisėtu, todėl vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, šiuo klausimu taikytinas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas) 297 straipsnis,
kurio 3 dalyje numatyta, kad „jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo
ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia
vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos“.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad cituota nuostata įtvirtina darbuotojo (nagrinėjamu atveju – valstybės tarnautojo) pažeistų teisių gynimo būdą, skirtą kompensuoti
darbuotojui kylančius neigiamus padarinius dėl jo neteisėto atleidimo iš darbo. Ši kompensacija atlieka socialinę funkciją, saugo darbuotojus (įskaitant ir valstybės tarnautojus)
nuo pajamų netekimo ir veikia prevenciškai darbdavius (nagrinėjamu atveju – viešojo
administravimo institucijų vadovus), kad jie neteisėtai neatleidinėtų darbuotojų. Įstatyme
įtvirtintas darbuotojo teisėtas lūkestis gauti su darbo santykiais susijusias išmokas (Darbo
kodekso 297 str. 3 d.), atitinkantis darbdavio pareigą sumokėti su darbo santykiais susietas
išmokas, taip suvaržant jo turtinius interesus, turėtų būti skirtas kompensuoti dėl neteisėto atleidimo iš darbo praradimus darbuotojui ir kartu būti proporcinga suvaržymo priemonė (sankcija) darbdaviui. Galiojant teisės principui ignorantia legis neminem excusat
(lot. įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės), preziumuojama, kad darbdavys
yra susipažinęs su valstybės tarnybą ir darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimais, jam turi būti žinomi jo priimamų sprendimų teisiniai padariniai, jis
turi įvertinti priimamų sprendimų riziką. Dėl to už darbdavio veiksmų padarinius pagal
įstatymą yra atsakingas pats darbdavys. Tai reiškia, kad už neteisėtus veiksmus prieš valstybės tarnautoją (pvz., valstybės tarnautojo neteisėto atleidimo iš tarnybos atvejais) viešojo administravimo institucijai taikytini įstatyme nustatyti neigiamo pobūdžio turtiniai
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padariniai, t. y. Darbo kodekse įtvirtintas reikalavimas darbdaviui išmokėti darbuotojui
(nagrinėjamu atveju – valstybės tarnautojui) jo vidutinį darbo užmokestį už visą dėl neteisėto atleidimo iš darbo susidariusį priverstinės pravaikštos laikotarpį (pagal analogiją
žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑45/2010; 2012 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑174/2012).
Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjo pažeistos teisės, susijusios su neteisėtu jo atleidimu
iš tarnybos, turi būti ginamos inter alia Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalyje nustatytu
būdu. Tačiau, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte apibrėžtas šios administracinės bylos ribas, nagrinėjamu atveju yra spręstinas klausimas dėl pareiškėjo pažeistų teisių
gynimo minėtoje Darbo kodekso nuostatoje nustatytu būdu apimties.
Atsakovo nuomone, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi nepagrįstai pareiškėjui priteisė visą vidutinio darbo užmokesčio už visą
priverstinės pravaikštos laikotarpį sumą, neįvertinęs pareiškėjo kaltės bei aplinkybės, jog
jis per šį laikotarpį dirbo Lietuvos pieno ūkio asociacijos administracijos direktoriumi
(II t., b. l. 37) ir gavo su darbo santykiais susijusias nuolatines pajamas.
Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama teismo teisė sumažinti Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalyje numatytas sumas. Tačiau taip pat pabrėžtina ir tai, jog šių sumų mažinimas gali būti laikomas
pagrįstu tik esant išskirtinėms aplinkybėmis, iš kurių būtų aišku, kad priteistos kompensacijos (vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laikotarpį) dydis aiškiai prieštarauja teisingumo principui, yra iš esmės neproporcingas arba sukelia sunkių neigiamų
padarinių darbdaviui (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3-5/2012; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑562/2011; 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. 3K‑3‑103/2011).
Kiek tai susiję su iš atsakovo pareiškėjo naudai priteistinos kompensacijos dydžio
atitiktimi teisingumo principui bei šių sumų dydžio proporcingumo, pirmiausia pasisakytina dėl atsakovo argumentų, susijusių su tuo, jog pareiškėjas priverstinės pravaikštos
laikotarpiu gavo nuolatinių pajamų, susijusių su darbo teisiniais santykiais. Šiuo klausimu pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad
šiuo metu galiojančios redakcijos Darbo kodekso 297 straipsnio 3 ar 4 dalyse numatytų išmokų dydžio mažinimas nurodytu pagrindu galėtų reikšti sankcijos taikymą už tai,
kad neteisėtai atleistas iš darbo ir negaunantis darbo užmokesčio darbuotojas įsidarbino
darbo ginčo nagrinėjimo laikotarpiu. Todėl vien šiuo pagrindu priteistinos sumos už priverstinės pravaikštos laikotarpį nėra mažintinos (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 3K‑3‑218/2008; 2010 m. liepos 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑341/2010). Šios
bendrosios kompetencijos teismų praktikos yra laikomasi ir administraciniuose teismuose
(pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1134/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-3614/2011). Atitinkamai išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytas atsakovo argumentas nėra reikšmingas sprendžiant klausimą dėl pareiškėjui priteisto vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį dydžio.
Tokio vertinimo negali paneigti atsakovo nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. A438‑281/2007 (Administracinė jurisprudencija Nr. 13, 2007), nes kaip teisingai pastebi
pareiškėjas, šioje byloje nėra eksplicitiškai nurodyta teismo pareiga atsižvelgti į neteisėtai
atleisto valstybės tarnautojo priverstinės pravaikštos laikotarpiu gautas,kai yra sprendžiamas
klausimas dėl Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalyje numatytos kompensacijos dydžio.
Kiek tai susiję su atsakovo argumentais dėl pareiškėjo kaltės, išplėstinė teisėjų kolegija
atkreipia dėmesį į tai, kad iš ginčijamo Įsakymo matyti, jog atsakovas pareiškėjui tarnybinę
nuobaudą skyrė pripažinęs, kad O. Š. padarė tarnybinius nusižengimus, nurodytus komisijų galimiems tarnybiniams nusižengimams tirti 2010 m. vasario 22 d. išvados Nr. 1V1292 (I t., b. l. 22–33) konstatuojamosios dalies 2 punkte ir 2010 m. vasario 22 d. išvados
Nr. 1V1-293 (I t., b. l. 38–49) konstatuojamosios dalies 1 ir 2 punktuose. Pastebėtina ir tai,
kad kaip matyti iš šių išvadų, pareiškėjo kaltė pasireiškė galimai aplaidžiu pareigų vykdymu, tačiau jokių konkrečių neigiamų pasekmių nenustatyta, o už šiuos nusižengimus
vidaus reikalų ministrui buvo pasiūlyta pareiškėjui skirti švelniausias tarnybines nuobaudas – pastabas. Iš aptariamo Įsakymo taip pat matyti, kad, skiriant ginčijamą tarnybinę
nuobaudą, be kita ko, buvo atsižvelgta į tai, jog: (1) pareiškėjui vidaus reikalų ministro
2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 (2009 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1TE‑262 redakcija) buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas (vėliau ši nuobauda įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo pakeista į švelnesnę – papeikimą), 2009 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. 1TE‑263 ir 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1TE‑425 – papeikimus; (2)
pareiškėjo 2009 m. tarnybinė veikla įvertinta nepatenkinamai. Tačiau išsamiai susipažinusi su minėtomis tyrimo išvadomis, kuriose išdėstytos (konstatuotos) aplinkybės ir apibrėžia pareiškėjo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo turinį, bei kita bylos medžiaga,
išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo nurodomi pareiškėjo neva padaryti
nusižengimai buvo pakankamai formalūs ir galimai pažeidžiantys tik bendrąją įstaigos
vadovo pareigą atsakyti už visą institucijos veiklą bei kontroliuoti (prižiūrėti) pavaldžių
valstybės tarnautojų (darbuotojų) veiklą. Pažymėtina ir tai, kad tarnybinius nusižengimus
tyrusios komisijos taip pat įvertino pareiškėjo padarytų veikų formalų pobūdį ir siūlė skirti švelniausią tarnybinę nuobaudą – pastabą. Be to, kaip minėta, jokių neigiamų pasekmių
dėl pareiškėjo galimai netinkamo pareigų atlikimo nenustatyta. Tad net ir tuo atveju, jei
būtų pripažinta, kad pareiškėjas iš tiesų padarė minėtus nusižengimus, vien tik Įsakyme
nurodytos tarnybinę nuobaudą individualizuojančios aplinkybės (anksčiau skirtos nuobaudos, neigiamas tarnybinės veiklos vertinimas), atsižvelgiant į formalų ginčo pažeidimų
pobūdį, niekaip nesudarė pakankamų prielaidų pareiškėjui skirti griežčiausią tarnybinę
nuobaudą, o atsakovas, priimdamas sprendimą skirti griežčiausią tarnybinę nuobaudą,
turėjo ir galėjo suprasti, jog tokia nuobauda nėra proporcinga minėtiems pažeidimams.
Atsakovo argumentai, jog vidaus reikalų ministras 2009 m. spalio 2 d. įsakymu
Nr. 1TE-253 (2009 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1TE‑262 redakcija) paskirdamas pareiškėjui tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą – suklydo, kiek tai susiję su klausimu dėl
aptariamos kompensacijos dydžio, vertintini kritiškai. Šiuo aspektu pirmiausia pabrėžtina,
kad vien ta aplinkybė, jog asmuo turi galiojančią tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą, savaime nesudaro pakankamo pagrindo taikyti griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš
pareigų, o tėra viena iš privalomų sąlygų (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas šiurkštus
tarnybinis nusižengimas) šiai nuobaudai skirti. Tarnybinė nuobauda, nepriklausomai nuo
galiojančio griežto papeikimo, turi būti skiriama, be kita ko, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje (2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX‑1694 redakcija)
nurodytas aplinkybes, taip pat paisant tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo tikslų
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ir principų. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad skirdamas šioje byloje ginčijamą tarnybinę nuobaudą, atsakovas jau žinojo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas
2010 m. sausio 25 d. sprendimu pakeitė Vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 (2009 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1TE‑262 redakcija) pareiškėjui paskirtą
tarnybinę nuobaudą iš griežto papeikimo į papeikimą.
Byloje nenustatyta ir jokių kitų išskirtinių aplinkybių, kurios lemtų, jog Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalies taikymas pareiškėjo atžvilgiu visa apimtimi nagrinėjamu
atveju pažeistų teisingumo ir proporcingumo principus. Nenustatyta, kad pareiškėjas būtų
vilkinęs šio tarnybinio ginčo nagrinėjimą teisme, minėtoje Darbo kodekso nuostatoje nurodytos sumos (kompensacija) yra išmokėtos ir tai nesukėlė ypatingų finansinių sunkumų
ar kitų sunkių neigiamų pasekmių atsakovui.
Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju
nėra jokių objektyvių prielaidų teigti, kad Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalyje nustatyto dydžio kompensacijos išmokėjimas pareiškėjui prieštarautų viešajam interesui, būtų
neproporcingas atsakovo veiksmams, neteisėtai atleidus pareiškėją iš valstybės tarnybos,
arba sukeltų jam kokių nors kitų sunkių neigiamų padarinių.
V.
Remdamasi tuo, kas paminėta anksčiau, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
tenkinti atsakovo prašymą dėl jame išdėstytų argumentų nėra pagrindo. Atsižvelgus į
minėtas šios administracinės bylos ribas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimas, iš esmės pakeitus dalį jo motyvų šiame baigiamajame
teismo akte išdėstytaisiais, paliekamas nepakeistas.
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi, proceso
šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis, be kita ko,
nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies
išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už
pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo
šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šalies išlaidos,
susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės,
kaip yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą
(paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).
Byloje yra gautas pareiškėjo, kurio naudai priimtas sprendimas šioje administracinėje
byloje, prašymas priteisti iš atsakovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tokias išlaidas patvirtina 2012 m. liepos 4 d. PVM sąskaita faktūra ir banko sąskaitos išrašas. Iš šių dokumentų
matyti, kad už advokato susipažinimą su administracinės bylos medžiaga, pasirengimą
bylai ir atstovavimą teismo posėdžio metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (atstovavimas teismo posėdyje, vadovaujantis Rekomendacijų 9 punkte nustatytomis
laiko skaičiavimo taisyklėmis, truko 1 val.) pareiškėjas patyrė 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų
(iš viso 4 val.).
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Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjui suteiktų paslaugų pobūdį ir turinį,
jų pagrįstumą ir būtinumą, bylos sudėtingumą (Rekomendacijų 2.1. 2.2 ir 2.6 p.), taip pat
atsižvelgdama į teisingumo ir protingumo principus bei vadovaudamasi Rekomendacijų
8.18 ir 10 punktais, sprendžia, jog advokatui anksčiau nedalyvavus bylos procese, jo susipažinimo su bylos medžiaga ir pasirengimo bylos nagrinėjimui laikas (3 val.) turi būti
prilyginamas apmokėjimo požiūriu atstovavimui teisme, todėl yra pagrindas pareiškėjui
priteisti 480 Lt atstovavimo išlaidų – po 120 Lt už kiekvieną valandą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44
straipsnio 6 dalimi, 45 straipsnio 2 dalimi ir 162 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė
teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą atnaujinti procesą atmesti ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareiškėjui O. Š.
480 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt litų) atstovavimo išlaidų.
Nutartis neskundžiama.
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2.5.2. Dėl statutinio valstybės tarnautojo atleidimo pagrindo išnykimo, kai įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar
baudžiamąjį nusižengimą, yra panaikinamas
Pagal Vidaus tarnybos statuto (patvirtinto Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d.
įstatymu Nr. IX-1538) 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus
tarnybos, jei įsiteisėjo teismo nuosprendis, kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą arba jam atimama teisė dirbti teisėsaugos institucijose,
arba dėl kurio vykdymo jis negali atlikti savo pareigų.
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymui lemiamą reikšmę turi ne
tai, kad ginčijamo įsakymo priėmimo metu yra įsiteisėjęs tam tikras teismo nuosprendis
(formali aptariamos normos taikymo sąlyga), bet tai, kad asmuo faktiškai teismo baigiamuoju aktu yra galutinai pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo arba jam atimta teisė dirbti teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo jis
negali atlikti savo pareigų (materiali (faktinė) normos taikymo sąlyga). Teismo aktas (įsiteisėjęs nuosprendis) Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto prasme yra
aktualus tuo, kad juo patvirtinamos arba paneigiamos tam tikros aplinkybės (pvz., asmuo
pripažįstamas padariusiu baudžiamąjį nusižengimą), kurių buvimas yra pagrindas abejoti
asmens galimybėmis eiti pareigas vidaus tarnyboje.
Darbdavys, atleisdamas pareigūną iš tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytu pagrindu, visuomet prisiima riziką, kurios esmę sudaro tai, jog bet
kokioje baudžiamojo proceso stadijoje pripažinus atleistą pareigūną nekaltu, pareigūno
atleidimas iš tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą gali
tapti neteisėtu. Galutinai įsigaliojus bendrosios kompetencijos teismo, nagrinėjusio asmens
baudžiamąją bylą, išteisinamajam nuosprendžiui, panaikinamas ir asmens atleidimo iš
tarnybos vidaus reikalų sistemoje teisinis pagrindas, o šis atleidimas tampa neteisėtu.
Administracinė byla Nr. A662-2459/2012
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00861-2011-3
Procesinio sprendimo kategorija 16.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. lapkričio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko, Arūno
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjui D. S. ir pareiškėjo atstovui advokatui Audriui Bandzaičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjo D. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo
2012 m. kovo 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. S. skundą at236
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sakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl įsakymo ir sprendimo
panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas D. S. skundu (I t., b. l. 5–6, 34–36, 94–95) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Kauno apskrities VPK) 2011 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. 20-TE-18 „Dėl viršilos D. S. atleidimo iš
vidaus tarnybos“ (toliau – ir įsakymas Nr. 20-TE-18, ginčijamas įsakymas); panaikinti
2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. 20-S-3643 įformintą sprendimą, kuriuo atsisakyta grąžinti
jį į eitas pareigas (toliau – ir 2011 m. spalio 13 d. raštas); įpareigoti atsakovą grąžinti jį į
eitas pareigas; priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo
2011 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu įsakymu atsakovas Kauno apskrities VPK atleido jį iš Kauno apskrities VPK Prienų rajono policijos komisariato operatyvaus valdymo
poskyrio (toliau – ir Prienų rajono PK OPV) vyresniojo postinio pareigų dėl to, kad jis
Marijampolės apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendžiu ir Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi (atmetus apeliacinį skundą) buvo pripažintas kaltu
pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnio 1 dalį. Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui ir Kauno apygardos teismui panaikinus Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį ir Marijampolės apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendį, Kauno
apygardos teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį. Išnykus pagrindams, dėl kurių pareiškėjas buvo atleistas iš užimamų pareigų, jis kreipėsi į atsakovą dėl įsakymo panaikinimo
ir grąžinimo į tarnybą, tačiau 2011 m. spalio 13 d. raštu buvo informuotas, kad prašymas
nebus patenkintas. Atleidimas iš tarnybos negali būti pripažintas teisėtu, nes jis priimtas
neteisėto (panaikinto) nuosprendžio pagrindu, o iš neteisės negali kilti teisė. Todėl ginčijami aktai yra neteisėti ir naikintini. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Vidaus tarnybos statuto
(toliau – ir Vidaus tarnybos statutas, VTS, Statutas) 59 straipsnį jis turi būti grąžintas į
eitas pareigas bei jam turi būti atlyginama už visą priverstinės pravaikštos laiką.
Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 40–41, 150–151) prašė pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovas nurodė,
kad pagal Statuto 59 straipsnį, tik teismui konstatavus, kad pareiškėjas atleistas iš tarnybos
nepagrįstai, jis gali būti grąžintas į ankstesnes pareigas bei atlyginama už visą priverstinės
pravaikštos laiką. Pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, įsiteisėjus Marijampolės rajono
apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendžiui, išnagrinėjus pareiškėjo apeliacinį
skundą Kauno apygardos teisme. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas remiantis galiojančiais teisės aktais, todėl yra teisėtas ir pagrįstas, darbdavys tuo metu kito pasirinkimo neturėjo. Pareiškėjui apskundus įsiteisėjusį nuosprendį kasacine tvarka ir Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui grąžinus bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, Kauno
apygardos administracinis teismas pareiškėjo atžvilgiu priėmė išteisinamąjį nuosprendį,
tačiau šios aplinkybės ginčo nagrinėjimui reikšmės neturi, nes nenuginčijus įsakymo, kurio pagrindu pareiškėjas buvo atleistas iš pareigų, vien dėl to, kad jis buvo išteisintas, grąžinti jį į ankstesnes pareigas nėra galimybės. Nėra aiški pareiškėjo sveikatos būklė, fizinis
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pasirengimas – reikalavimai, kurie būtini, priimant į vidaus tarnybą. Pareiškėjas turi galimybę prisiteisti iš Lietuvos valstybės žalą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 15 d. sprendimu (I t., b. l.
194–196) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčijamas įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu. Pagal minėtą teisės normą, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei įsiteisėjo teismo nuosprendis, kuriuo pareigūnas
nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą arba jam atimama teisė dirbti
teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo jis negali atlikti savo pareigų. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ginčijamas įsakymas buvo priimtas 2011 m. sausio 7 d., įsiteisėjus
Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendžiui (Kauno apygardos
teismui priėmus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį), kuriuo pareiškėjas buvo pripažintas kaltu
padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje. Akivaizdu, kad ginčijamo
įsakymo priėmimo metu atsakovas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą tokį įsakymą priimti.
Teismas vertino, kad priimdamas ginčijamą įsakymą atsakovas veikė teisėtai ir pagrįstai, t. y.
taip, kaip to iš jo reikalavo įstatymas, todėl įsakymas, kuriuo pareiškėjas buvo atleistas iš
tarnybos, pripažintinas teisėtu bei pagrįstu ir negali būti naikinamas. Pareiškėjo nurodytos
VTS 59 straipsnio nuostatos reglamentuoja neteisėtai atleisto pareigūno grąžinimo į vidaus
tarnybą procedūras, bet tik tada, kai teismas grąžina neteisėtai atleistą pareigūną į ankstesnes
pareigas. Nagrinėjamu atveju, teismui pripažinus, kad pareiškėjas iš tarnybos buvo atleistas
teisėtai ir pagrįstai, pareiškėjo nurodytos nuostatos negali būti taikomos.
Kauno apygardos administracinis teismas pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimai dėl
įpareigojimo atsakovui grąžinti jį į tarnybą bei priteisti vidutinį atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, yra
išvestiniai iš reikalavimų dėl ginčijamų aktų panaikinimo, todėl netenkinus pagrindinių
reikalavimų, nėra pagrindo tenkinti išvestinių reikalavimų. Be to, šie išvestiniai reikalavimai pripažintini nepagrįstais. Pareiškėjui žalą siejant su aplinkybe, kad Marijampolės
rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendis ir Kauno apygardos teismo
2010 m. lapkričio 30 d. nutartis (kurie tapo faktiniu pagrindu priimti šioje administracinėje byloje skundžiamą atsakovo 2011 m. sausio 7 d. įsakymą) vėliau buvo panaikinti,
darytina išvada, kad teisiniai santykiai dėl tokio pobūdžio žalos atlyginimo reglamentuojami Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.272 straipsnio bei Žalos, atsiradusios dėl valdžios
institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo nuostatų. Šių
teisės normų taikymas nėra administracinių teismų kompetencija.
III.
Pareiškėjas D. S. pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 2–4), kuriame prašė panaikinti
Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą tenkinti pareiškėjo skundą iš dalies: panaikinti įsakymą Nr. 20-TE-18; panaikinti 2011 m. spalio 13 d. raštu įformintą sprendimą atsisakyti pareiškėją grąžinti į tarnybą; įpareigoti Kauno apskrities VPK grąžinti pareiškėją į buvusias pareigas.
Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas turėjo panaikinti ginčijamą įsakymą, nes išnyko pa238
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grindai, dėl kurių pareiškėjas buvo atleistas iš pareigų. Teismas turėjo konstatuoti, kad išnyko
ginčijamo įsakymo pagrindai ir šis įsakymas turėjo būti panaikintas.Reikalavimo priteisti vidutinį atlyginimą už pravaikštos laiką pareiškėjas prašo nenagrinėti. Teismo cituojamas Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 7 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A143-2850/2011 yra kitokio pobūdžio. Teismas neteisingai taikė teisės normas, nes priėmus
išteisinamąjį nuosprendį, išnyko ir teisinis pagrindas atleisti pareiškėją iš tarnybos.
Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 7–8) su apeliaciniu skundu nesutiko.
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo atleidimas buvo teisėtas ir pagrįstas, nes darbdavys neturėjo kito pasirinkimo. Priėmus išteisinamąjį nuosprendį dėl pareiškėjo, atsakovas
neprivalėjo grąžinti pareiškėją į buvusias pareigas, panaikinant ginčijamą įsakymą. Žalą,
atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, atlygina valstybė, todėl pareiškėjas gali kreiptis dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Jokių naujų motyvų ir argumentų apeliaciniame
skunde pareiškėjas nenurodė.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi (II t.
b. l. 17–21) atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės, atidėjo bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, siūlydamas bylą perduoti nagrinėti išplėstinei teisėjų kolegijai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8
punkto taikymo apimties. Pagal Vidaus tarnybos statuto (patvirtinto Lietuvos Respublikos
2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538) 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą (galiojusio ir
ginčijamo įsakymo priėmimo metu) pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos,jei įsiteisėjo teismo nuosprendis,kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį
nusižengimą arba jam atimama teisė dirbti teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo jis negali atlikti savo pareigų. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog bylos specifika yra
tai, kad nors pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos metu (2011 m. sausio 7 d. įsakymas
Nr. 20-TE-18) egzistavo aplinkybė, kuri buvo pagrindas taikyti Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą (buvo įsiteisėjęs Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d.
nuosprendis), tačiau Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nuosprendžiu panaikino Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendį ir išteisino D.
S. Ginčo dėl bylos faktinių aplinkybių nėra, keliamas klausimas yra susijęs su Statuto 53
straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimu ir nuostatos taikymo apimtimi.
Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktu yra nustatytos būtinos alternatyvios sąlygos,
siekiant atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos. Šios alternatyvios sąlygos yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą arba jam atimta teisė dirbti teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo
jis negali atlikti savo pareigų. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, Statuto 53 straipsnio 1
dalies 8 punkto taikymui lemiamą reikšmę turi ne tai, kad ginčijamo įsakymo priėmimo
metu yra įsiteisėjęs tam tikras teismo nuosprendis (formali aptariamos normos taikymo
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sąlyga), bet tai, kad asmuo faktiškai teismo baigiamuoju aktu yra galutinai pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo arba jam atimta teisė dirbti teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo jis negali atlikti savo pareigų (materiali (faktinė) normos taikymo sąlyga). Teismo aktas (įsiteisėjęs nuosprendis) Statuto 53 straipsnio
1 dalies 8 punkto prasme yra aktualus tuo, kad juo patvirtinamos arba paneigiamos tam
tikros aplinkybės (pvz., asmuo pripažįstamas padariusiu baudžiamąjį nusižengimą), kurių
buvimas yra pagrindas abejoti asmens galimybėmis eiti pareigas vidaus tarnyboje.
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teismų instancinės sistemos paskirtis yra
šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, neleisti, kad būtų įvykdytas neteisingumas, ir šitaip apsaugoti asmens, visuomenės ir teisėtus interesus (Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 26 d. nutarimas). Jei byla yra teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėjama teismuose instancinėje sistemoje, tai bylos baigtis priklauso nuo teismo baigiamojo akto priėmimo
teisės aktų nustatyta tvarka, stengiantis užtikrinti ir instancinės teismų sistemos paskirtį.
Nagrinėjamos bylos kontekste instancinė teismų sistema nulėmė tai, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo išnagrinėjęs D. S. baudžiamąją bylą, priėmė išteisinamąjį nuosprendį. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad tiek Marijampolės rajono apylinkės teismo
2010 m. liepos 23 d. nuosprendis, kurio pagrindu buvo priimtas ginčijamas įsakymas, tiek
Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nuosprendis, kuriuo panaikintas Marijampolės
rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nuosprendis ir išteisintas D. S., sudaro teismo
procesą, kuriuo vertinama ta pati faktinė praeityje įvykusi aplinkybė ir analizuojama taikytina teisė. Tai, kad situacijos vertinimas pasikeitė po ginčijamo įsakymo priėmimo reiškia ne
formalių pagrindų taikyti Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą nebuvimą, bet materialių
(t. y. faktinių) sąlygų taikyti nurodytą nuostatą pasikeitimą. Priešingas situacijos aiškinimas
iš esmės paneigtų Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto esmę, pagrindu atleisti pareigūną iš
vidaus tarnybos laikant teisinį statusą atitinkamu momentu apibrėžiančius teismų aktus, neatsižvelgiant į tai, kad jie yra vėliau panaikinti kaip nepagrįsti ir (arba) neteisėti. Tokia praktika reikštų, kad teismų klaidos, kurios gali būti ištaisytos, nulemtų ypač sunkias ir vėliau neatkuriamas pasekmes asmeniui, nesant faktinio pagrindo joms atsirasti. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje yra pripažinta, kad darbdavys, atleisdamas pareigūną iš
tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytu pagrindu, visuomet prisiima riziką, kurios esmę sudaro tai, jog bet kokioje baudžiamojo proceso stadijoje
pripažinus atleistą pareigūną nekaltu, pareigūno atleidimas iš tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą gali tapti neteisėtu ir dėl to darbdavys gali patirti
neigiamų padarinių, nes jam gali tekti mokėti už neteisėtai atleisto pareigūno priverstines
pravaikštas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 20 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A15-862/2004, publikuota Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenyje „Administracinių teismų praktika“ Nr. 6, 2004, p. 162–166).
Nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi situacija sudaro pagrindą laikyti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nuosprendį teismo aktu, kuriuo galutinai nuspręsta, kad
D. S. nepadarė nusikalstamos veikos, kuria jis buvo kaltinimas. Būtent Kauno apygardos
teismo 2011 m. spalio 6 d. nuosprendžiu turi būti vadovaujamasi, keliant klausimą, ar D.
S. veiksmai ar neveikimas yra tokie, kurie yra pagrindas abejoti jo galimybėmis dirbti valstybės tarnyboje ir suteikia pagrindą taikyti Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Kitais,
t. y. pirmiau teismų priimtais nuosprendžiais, aptariamos normos taikymo ir ginčijamo
įsakymo šiuo atveju nebegalima pagrįsti, nes tai reikštų, kad būtų remiamasi panaikintais ir todėl teisinės galios neturinčiais teismo procesiniais sprendimais. Vadinasi, galu240
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tinai įsigaliojus bendrosios kompetencijos teismo, nagrinėjusio pareiškėjo baudžiamąją
bylą, išteisinamajam nuosprendžiui, buvo panaikintas ir pareiškėjo atleidimo iš tarnybos
vidaus reikalų sistemoje teisinis pagrindas, o šis atleidimas tapo neteisėtu (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A15-862/2004, publikuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje
„Administracinių teismų praktika“ Nr. 6, 2004, p. 162–166).
Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, t. y. teismų praktika būtų koreguojama (nuo teismus ligi tol saisčiusių precedentų
būtų nukrypstama ir nauji precedentai būtų kuriami) tik tada, kai tai yra neišvengiamai,
objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tai, kad toks teismų
praktikos koregavimas visais atvejais būtų deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Pagal Teismų įstatymo 33
straipsnio 4 dalį, teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos
teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos
tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Nagrinėjamoje byloje yra
tiek teisinis, tiek faktinis pagrindas išplėtoti ir suformuoti vieningą teismų praktiką šioje
srityje. Susiklosčiusioje situacijoje yra kvestionuojamas asmens teisės į vidaus tarnybą turinys ir egzistuoja būtinybė užtikrinti tokią asmens teisės apimtį, kuri nepažeistų įstatymų
viršenybės, lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių ir kitų Vidaus tarnybos įstatymo 3 straipsnyje
įtvirtintų principų bei konstitucinių vertybių. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia,
kad Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimas, kuriuo pareiškėjui nebūtų leidžiama eiti anksčiau eitų ar lygiaverčių pareigų, prieštarautų visuotiniams teisingumo, protingumo bei ex iniuria non oritur ius (lot. iš neteisės negali atsirasti teisė) principams.
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio
teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų iš dalies
tenkinamas pareiškėjo skundas, panaikinant įsakymą Nr. 20-TE-18 ir 2011 m. spalio 13 d.
raštu įformintą sprendimą atsisakyti pareiškėją grąžinti į tarnybą bei įpareigojant Kauno
apskrities VPK grąžinti pareiškėją į buvusias pareigas. Nagrinėjamu atveju ginčijamo įsakymo ir 2011 m. spalio 13 d. rašto panaikinimas bei įpareigojimas grąžinti pareiškėją į
vidaus tarnybą sudaro pareiškėjo reikalavimą apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina,
kad nagrinėjamoje byloje atsakovo 2011 m. spalio 13 d. rašto galiojimas tiesiogiai priklauso nuo ginčijamo įsakymo, todėl ginčijamo įsakymo panaikinimas ir pareiškėjo grąžinimas į anksčiau eitas ar lygiavertes pareigas reiškia ir kitų išvestinių aktų, kuriais atsakovas
nesutiko grąžinti pareiškėjo į anksčiau eitas pareigas, panaikinimą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialiosios teisės normas (Statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą), todėl
pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, iš dalies tenkinant pareiškėjo skundą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3
punktu teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo D. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimą iš dalies
pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
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,,Pareiškėjo D. S. skundą tenkinti iš dalies.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2011 m. sausio 7 d. įsakymą
Nr. 20-TE-18 „Dėl viršilos D. S. atleidimo iš vidaus tarnybos“ panaikinti. Įpareigoti atsakovą Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą grąžinti pareiškėją D. S. į anksčiau
eitas ar lygiavertes pareigas Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate.“
Likusią Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimo dalį
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.5.3. Dėl valstybės tarnautojo atleidimo datos perkėlimo ir paskyrimo į kitas
pareigas po pareigybės panaikinimo
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo redakcija)
įtvirtina, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas
to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir
valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas.
Valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip
prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo. Neįgaliajam, nėščiai moteriai (kai valstybės ar
savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaikus
(vaiką) iki 14 metų, asmeniui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau
kaip penkeri metai, apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius.
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos nenumato galimybės perkelti atleidimo datą, kai
valstybės tarnautojas iš pareigų šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu
(„valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama“) yra atleidžiamas pažeidžiant pranešimo
apie naikinamą valstybės tarnautojo pareigybę įteikimo terminą.
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžia laikotarpį, per kurį gali būti įgyvendinama minėta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija būti paskirtam
į kitas pareigas. Matyti, kad įstatymų leidėjas šio laikotarpio pradžią sieja su darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) išreikšta valia (sprendimu (plačiąja prasme) panaikinti atitinkamą pareigybę ateityje, kartu numatydamas pareigą pranešti apie naikinamą
pareigybę, o pabaigą – su sprendimo dėl šios pareigybės panaikinimo įsiteisėjimo momentu.
Pabrėžtina ir tai, kad įstatymas nenumato kitokio darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas
priimančio asmens) elgesio modelio po to, kai pareigybė panaikinama, kaip tik atleisti šios pareigybės panaikinimo momentu atitinkamas pareigas užėmusį valstybės tarnautoją.
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu valstybės tarnautojas į kitas pareigas gali būti paskirtas tik iki jo užimamos pareigybės panaikinimo.
Pareigybės panaikinimas, o ne atleidimas iš pareigų yra ta teisiškai reikšminga aplinkybė,
iki kurios atsiradimo aptariama karjeros valstybės tarnautojo garantija būti paskirtam į kitas pereigas gali būti įgyvendinama. Todėl siūlymas užimti pareigas po to, kai buvo panaikinta karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, nepriklausomai nuo to, kad atleidimo data
buvo perkelta, realiai (siūlymas) negali būti įgyvendinamas minėtos įstatymo nuostatos
nustatyta tvarka, toks siūlymas akivaizdžiai yra fiktyvus ir neteisėtas.
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Administracinė byla Nr. A662-1966/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01660-2011-0
Procesinio sprendimo kategorija 16.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. gruodžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo atstovei J. L.,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovei J. U.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjų A. A., R. T., S. S. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybei dėl įsakymų panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai A. A., R. T. ir S. S. skundais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
teismą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymus Nr. B-04-41, B-04-38, B-04-39, pripažinti, kad pareiškėjai atleisti iš
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – ir Tarnyba) neteisėtai ir grąžinti juos į ankstesnes pareigas, priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį
už priverstinės pravaikštos laiką. Nurodė, kad ginčijami atsakovo įsakymai prieštarauja
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 daliai, nes pareiškėjai
atleisti nepasibaigus įspėjimo terminui. Pažymėjo, kad pareiškėjai nebuvo supažindinti su
nauja įstaigos struktūra, jiems nebuvo siūlomos kitos pareigybės. Paaiškino, kad tuo atveju, kai dėl tam tikrų priežasčių yra numatomas atitinkamos pareigybės panaikinimas ir su
tuo sietinas valstybės tarnautojo atleidimas iš valstybės tarnybos, šis valstybės tarnautojas
turi teisę pretenduoti į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas bei, jo sutikimu, užimti
žemesnes pareigas.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atsiliepimu
į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad 2011 m. birželio 13 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) sprendimu buvo nuspręsta sumažinti Tarnybos darbuotojų skaičių, dėl to Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
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2011 m. birželio 29 d. įsakymu buvo panaikinta 20 Tarnybos pareigybių ir patvirtintas
naujai įsteigtų pareigybių sąrašas. Apie tai, kad pareiškėjų pareigybės bus naikinamos,
pareiškėjai pasirašytinai supažindinti 2011 m. birželio 29 d., 2011 m. birželio 30 dieną.
Pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija suponuoja darbdaviui pareigą iš valstybės tarnybos atleidžiamiems tarnautojams per įspėjimo laikotarpį siūlyti tarnautojui užimti tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigybę.
Atsakovo teigimu, šios garantijos buvo laikomasi. Paaiškino, kad Tarnyboje įspėjimo įteikimo metu nebuvo laisvos pareigybės ir etato, kurie galėtų būti siūlomi R. T.; 2011 m. liepos 19 d. buvo panaikinta Tarnybos vyr. specialisto (dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybė ir įsteigta vyr. specialisto A lygio 12 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybė, tačiau
R. T. neatitiko šiai pareigybei keliamo specialaus reikalavimo turėti ne mažesnę kaip dvejų
metų darbo patirtį audito srityje. Nurodė, kad ši pareigybė 2011 m. liepos 19 d. buvo pasiūlyta reikalavimus atitinkančiam Tarnybos Finansų audito skyriaus vedėjo pavaduotojui
A. L., kuris su pasiūlymu nesutiko. Atsižvelgiant į tai, 2011 m. liepos 28 d. įsakymu buvo
pakeistas minėtos pareigybės aprašymo 6.2 punktas, numatant, kad jai keliamas reikalavimas turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį audito, viešojo administravimo
ar kontrolės srityje. Kadangi R. T. atitiko šį reikalavimą, jam 2011 m. liepos 28 d. buvo
pasiūlyta užimti minėtas pareigas, tačiau pareiškėjas su pasiūlymu nesutiko. Paaiškino,
kad 2011 m. rugpjūčio 9 d. S. S. buvo pasiūlyta užimti A lygio 12 kategorijos valstybės
tarnautojo vyr. specialisto pareigas, minėtas pasiūlymas buvo išsiųstas elektroniniu ir registruotu paštu, taip pat jį buvo bandoma įteikti per antstolį. Atsakovo siunčiami dokumentai neįteikti, nes S. S. nerastas jo nurodytu gyvenamosios vietos adresu. Nurodė, kad,
panaikinus pareiškėjos A. A. pareigybę, nebuvo laisvos pareigybės, kuriai keliamus specialiuosius reikalavimus ji atitiktų. Paaiškino, kad 2011 m. liepos 22 d. įsakymu tarnybinio
kaitumo būdu iš Tarnybos į Generalinę prokuratūrą buvo perkeltas O. L. Atsilaisvinusi A
lygio 15 kategorijos vyresniojo patarėjo pareigybė 2011 m. liepos 25 d. buvo pasiūlyta E. P.,
o šiam atsisakius, 2011 m. liepos 28 d. pasiūlyta pareiškėjai A. A. Nurodė, kad pasiūlymas
išsiųstas elektroniniu ir registruotu paštu, taip pat per antstolį, tačiau jo įteikti nepavyko,
pareiškėja gyvenamosios vietos adresu nerasta. Darė išvadą, kad pareiškėjai buvo supažindinti su struktūriniais atsakovo pertvarkymais, tinkamai įspėti apie pareigybės panaikinimą, pareiškėjams buvo siūloma užimti laisvas pareigas. Kadangi 2011 m. birželio 13 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, jog šis sprendimas įsigalioja
nuo 2011 m. liepos 1 d., teigė, kad visi struktūriniai pakeitimai turėjo būti atlikti iki šio termino. Nurodė, kad dėl to pareiškėjų atleidimo iš tarnybos data buvo nukelta iki pasibaigs
įspėjimo terminas, numatant, kad per įspėjimo terminą pareiškėjams gali būti siūlomos
tos pačios ar žemesnės pareigos. Paaiškino, kad pareiškėjai A. A. atleidimo data perkelta
į 2011 m. rugpjūčio 31 d., išlaikant 2 mėnesių bendrąjį įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminą; S. S. atleidimo data perkelta į 2011 m. rugpjūčio 31 d., išlaikant įspėjimo
terminą, o R. T. – į 2011 m. spalio 31 d., atsižvelgiant į specialųjį 4 mėnesių įspėjimo terminą. Pabrėžė, kad atleidimo datos perkėlimo, kaip ir įspėjimo, tikslas – tam tikrą terminą
užtikrinti darbuotojo socialines ir kitas garantijas. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A391784/2008, kurioje konstatuota, jog perkėlus atleidimo iš tarnybos datą iki to laiko, kada
turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, atleidimo tvarka nepažeista. Pažymėjo, kad pareiškėjai nuo skundžiamų 2011 m. birželio 30 d. įsakymų dėl atleidimo iki jų atleidimo dienos
2011 m. rugpjūčio 31 d. ir 2011 m. spalio 31 d. gauna vidutinį mėnesį darbo užmokestį,
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išsaugomos kitos garantijos. Atkreipė dėmesį, kad to neginčija ir pareiškėjai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į skundą
prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjas R. T. dalyvavo darbo
grupės, įgaliotos kontroliuoti Tarnybos struktūros pertvarkymą, veikloje, kuri sprendė
dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimo įgyvendinimo
Tarnyboje. Todėl pareiškėjo teiginius, kad jis nebuvo supažindintas su struktūros pertvarka, laikė nepagrįstais, be to, atkreipė dėmesį, kad tarybos sprendimai yra vieši, o pareiškėjams visa informacija suteikta 2011 m. birželio 29 d. ir 2011 m. birželio 30 d. pranešimais.
R. T. teiginius dėl atsakovo pareigos siūlyti laisvas pareigas nevykdymo laikė nepagrįstais.
Paaiškino, kad pareiškėjui 2011 m. liepos 28 d. buvo siūloma užimti Tarnybos vyr. specialisto A lygio 12 kategorijos pareigas, tačiau pareiškėjas jų atsisakė. Nurodė, kad pareiškėjai
A. A. 2011 m. liepos 28 d. teiktas siūlymas užimti laisvas A lygio 15 kategorijos Tarnybos
vyresniojo patarėjo pareigas, tačiau įteikti siūlymo pareiškėjos gyvenamosios vietos adresu
nepavyko. Darė išvadą, kad A. A. visą įspėjimo laikotarpį vengė priimti atsakovo siūlymą,
todėl laikė, kad ji pareigų atsisakė. Nurodė, kad analogiška procedūra vykdyta ir pareiškėjo S. S. atžvilgiu, kuriam siūlymas užimti A lygio 12 kategorijos vyr. specialisto pareigas, nesėkmingai teiktas 2011 m. rugpjūčio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės nuomone,
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostata dėl įspėjimo termino nebuvo
pažeista. Pabrėžė, kad pareiškėjams suteikta visa įmanoma informacija apie numatomus
struktūros pokyčius, jiems buvo siūloma užimti laisvas pareigybes, jie galėjo susipažinti su naujai įsteigtomis pareigybėmis. Vilniaus miesto savivaldybės nuomone, pareiškėjai
piktnaudžiauja teise į gynybą, jų reikalavimai laikytini ne tik nepagrįstais, bet ir neatitinkančiais sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principų. Darė išvadą, kad pareiškėjų
grąžinimas į valstybės tarnybą yra neįmanomas dėl jų pačių atsisakymo dirbti Tarnyboje,
o ne dėl atsakovo kaltės.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Teismas pripažino pareiškėjų atleidimą iš Tarnybos pagal
Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą neteisėtu. Panaikino Vilniaus
miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. B-04-41, kuriuo A.
A. atleista iš Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo (A lygis 17 kategorija) karjeros valstybės tarnautojo pareigų, grąžino A. A. į Vilniaus miesto savivaldybės
kontrolieriaus pavaduotojo (A lygis 17 kategorija) karjeros valstybės tarnautojo pareigas.
Sprendimo dalį dėl A. A. grąžinimo į valstybės tarnybą nusprendė vykdyti skubiai. A. A.
prašymą priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką atmetė kaip nepagrįstą. Panaikino Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. B-04-38, kuriuo S. S. atleistas iš Tarnybos 1-ojo veiklos audito skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 12 kategorija) karjeros valstybės tarnautojo pareigų.
Grąžino S. S. į Tarnybos 1-ojo veiklos audito skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 12
kategorija) karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Priteisė S. S. iš Tarnybos 6 365,89 Lt
(neatskaičius mokesčių) vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo
2011 m. rugpjūčio 1 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos ir iki teismo sprendimo
įvykdymo dienos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį (vidutinis mėnesio darbo užmokestis – 4 806,16 Lt, vidutinis vienos dienos darbo užmokestis – 227,78 Lt). Sprendimo
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dalį dėl S. S. grąžinimo į valstybės tarnybą nurodė vykdyti skubiai. Sprendimo dalį dėl
vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio S. S. priteisimo – 4 806,16 Lt (suma nurodyta neatskaičius mokesčių), nurodė vykdyti skubiai. Panaikino Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. B-04-39, kuriuo R. T. atleistas iš
Tarnybos 1-ojo veiklos audito skyriaus vedėjo (A lygis 15 kategorija) karjeros valstybės
tarnautojo pareigų. Grąžino R. T. į Tarnybos 1-ojo veiklos audito skyriaus vedėjo (A lygis
15 kategorija) karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Sprendimo dalį dėl R. T. grąžinimo į
valstybės tarnybą nurodė vykdyti skubiai. Pareiškėjo prašymą priteisti iš atsakovo vidutinį
darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką atmetė kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad pareiškėjai yra atleisti iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (Valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama) ir pažymėjo, kad valstybės tarnautojo atleidimą iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama, galima pripažinti teisėtu,
kai yra konstatuojamas valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo faktas. Nustatė, kad
ginčijamu atveju buvo panaikinta 20 Tarnybos pareigybių, įsteigtos naujos pareigybės ir
patvirtintas naujas Tarnybos pareigybių sąrašas. Nurodė, kad, remiantis Vietos savivaldos
įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 1 punktu, savivaldybės kontrolierius, jeigu sudaroma savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tvirtina šios tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą,
pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Darė išvadą, kad pareiškėjai buvo atleisti
pagal kompetentingo valdymo organo sprendimą dėl pareiškėjų pareigybių panaikinimo.
Pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatymas nustato tam tikrus apribojimus, kuriems
esant tarnautojas negali būti atleistas iš tarnybos (Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 5,
6 d.), nustato išeitinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą (Valstybės tarnybos įstatymo
41 str.) bei kitas garantijas atleidžiamiems valstybės tarnautojams (Valstybės tarnybos
įstatymo 43 str.). Nurodė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, pabrėžė, kad
pranešimo apie pareigybės panaikinimą terminai įstatymų leidėjo nustatyti tam, kad karjeros valstybės tarnautojas žinotų, jog jo pareigybė artimiausiu laiku bus panaikinta, o
šiuo terminu užtikrinamos valstybės tarnautojo teisės, socialinės ir kitos garantijos bei
teisėti interesai. Pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė tarnauja ne valstybės tarnautojo įstatymo suteiktų galių išsaugojimui, kurių
panaikinant pareigybę faktiškai netenkama, o šios taisyklės tikslas yra užtikrinti valstybės
tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, teises, socialines ir kitas garantijas, taip pat teisėtus interesus. Darė išvadą, kad dėl šių priežasčių būtina spręsti, ar atsakovo veiksmai, kai
pareiškėjos pareigybė buvo panaikinta anksčiau nei suėjo pranešimo apie pareigybės panaikinimą terminas, objektyviai pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus. Teismas
konstatavo, kad atsakovas reikalavimo dėl įspėjimo termino nesilaikė ir apie pareigybės
panaikinimą pareiškėjams pranešė likus vienai dienai iki įsakymų dėl atleidimo priėmimo,
t. y. 2011 m. birželio 29 d. Atkreipė dėmesį, kad tais pačiais įsakymais pareiškėjų A. A. ir
S. S. atleidimo iš valstybės tarnybos diena perkelta į 2011 m. rugpjūčio 31 d., pareiškėjo R.
T. – į 2011 m. spalio 31 d. Vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. spalio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A39-1784/2008, teismas pažymėjo, kad esant minėtoms aplinkybėms, perkėlus atleidimo iš valstybės tarnybos datą
iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas, atleidimo tvarka nebuvo pažeista.
Ginčijamu atveju teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovas visiškai netaikė pareiškėjams jokio
įspėjimo termino, tačiau nurodė, kad šiuo atveju sprendžiamas klausimas ne dėl būtino
įspėjimo termino trukmės, o dėl tam tikro įspėjimo termino pažeidimo. Darė išvadą, kad
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nagrinėjamu atveju atsakovas nevykdė minėtų įstatymo reikalavimų ir ginčijamais įsakymais pripažino šią aplinkybę bei perkėlė atleidimo datą.
Nurodė, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 130 straipsnio 8
dalyje yra nustatyta garantija darbuotojui, kurią taiko darbo ginčą nagrinėjanti institucija
darbuotojo teisių pažeidimo atveju. Pažymėjo, kad DK 130 straipsnio 8 dalis negali būti aiškinama kaip taisyklė, leidžianti pažeisti kitos teisės normos nustatytą reikalavimą įspėti atleidžiamą darbuotoją ar valstybės tarnautoją. Pabrėžė, kad ši norma negali būti aiškinama kaip
institucijos, atleidžiančios valstybės tarnautoją, teisė pašalinti savo planuojamą ir daromą
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo įspėti atleidžiamą
valstybės tarnautoją, pažeidimą. Teigė, kad toks šios normos aiškinimas ir taikymas iškreiptų jos paskirtį. Pabrėžė, kad ypatingai svarbus teisingas ir protingas šios normos aiškinimas
yra valstybės tarnybos teisinių santykių atveju. Nurodė, kad, atsakovui pritaikius šią normą
taip, kad įspėjimo terminas buvo visiškai netaikytas, o pati institucija perkėlė atleidimo datą,
nagrinėjamu atveju sukurta tokia situacija, kad valstybės tarnautojams buvo sumokėtas darbo užmokestis už atitinkamai 2 ir 4 mėnesius, kuriuos valstybės tarnautojai nedirbo, t. y. be
pagrindo panaudojamos įstaigai skirtos valstybės biudžeto lėšos. Pažymėjo, kad valstybės
institucijai nėra suteikta teisė siūlyti atleidžiamam valstybės tarnautojui sumokėti didesnę
kompensaciją ar atlikti kitus veiksmus, siekiant užkirsti kelią atleisto tarnautojo teisių pažeidimo konstatavimui ar galimo tarnybinio ginčo atsiradimui. Nurodė, kad Valstybės tarnybos
įstatymas nenustato galimybės nutraukti valstybės tarnybos santykius šalių susitarimu (kaip
DK, kuris nustato galimybę nutraukti darbo sutartį) ar atlikti panašius veiksmus. Teismas
darė išvadą, kad ginčijamu atveju Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo įspėti atleidžiamą valstybės tarnautoją nesilaikymas yra vienas iš esminių
pažeidimų, dėl kurio pareiškėjų atleidimas pripažįstamas neteisėtu.
Pažymėjo, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo įspėti atleidžiamą valstybės tarnautoją nesilaikymas yra susijęs su kitos šioje normoje
nustatytos garantijos – esant galimybei, gauti pasiūlymą būti paskirtam į kitas to paties
lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas, taikymo tvarka. Nurodė, kad
Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu atleidžiamas valstybės tarnautojas turi teisę gauti minėtą pasiūlymą, o institucija turi pareigą, esant galimybei, teikti tokį pasiūlymą nuo įspėjimo apie atleidimą iki atleidimo datos. Darė išvadą, kad
ginčijamu atveju institucija netinkamai įgyvendino ir savo pareigą pasiūlyti kitas pareigas
pareiškėjams, nes nebuvo minėto laikotarpio, per kurį buvo galima įgyvendinti šią pareigą.
Nustatė, kad pareiškėjams kitos pareigos buvo siūlomos po atleidimo iš darbo. Teigė, kad
jeigu pareiškėjai būtų sutikę užimti siūlomas pareigas, toks priėmimas į valstybės tarnybą
būtų neteisėtas, nes pareiškėjai minėta tvarka galėtų būti tik perkelti į kitas pareigas, bet
ne iš naujo priimti į valstybės tarnybą. Pabrėžė, kad pagal Valstybės tarnybos įstatymo
43 straipsnio 1 dalį, valstybės tarnautojas iš pareigų atleidžiamas, jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas. Darė išvadą, kad
atsakovui pažeidus Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus įspėti
atleidžiamą valstybės tarnautoją ir, esant galimybei, pasiūlyti kitas pareigas laikotarpiui
nuo įspėjimo iki atleidimo, atsakovas pažeidė ir kitą minėtą šios normos nustatytą taisyklę – atleisti valstybės tarnautoją, kuris nebuvo perkeltas į kitas pareigas. Konstatavo,
kad pareiškėjai atleisti iš valstybės tarnybos pažeidžiant Valstybės tarnybos įstatymo 43
straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką, todėl jų atleidimas pripažintas neteisėtu. Pažymėjo,
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kad, atsakovui pažeidus minėtą tvarką, negalėjo būti tinkamai vykdomas reikalavimas,
esant galimybei, pasiūlyti kitas pareigas laikotarpiui nuo įspėjimo iki atleidimo.
Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A438-1743/2009, Nr. A143-227/2011, Nr. A146-174/2011, kuriose konstatuota, jog Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta karjeros valstybės
tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija – būti paskirtam į kitas to paties lygio ir
tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas – nėra absoliuti. Tarnautojas, pretenduojantis
užimti atitinkamas pareigybes, turi atitikti jų aprašyme nustatytus tiek bendruosius, tiek
specialiuosius reikalavimus. Nustatė, kad, panaikinus R. T. iki tol užimtą A lygio 15 kategorijos valstybės tarnautojo 1-ojo veiklos audito skyriaus vedėjo pareigybę ir etatą, laisvų
pareigybių ir etato, kuriuos pareiškėjas būtų galėjęs užimti 2011 m. birželio 30 d., nebuvo.
2011 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B-04-49 įsteigus A lygio 12 kategorijos vyr. specialisto
pareigybę, R. T. neatitiko specialaus reikalavimo turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo
patirtį audito srityje, todėl ši laisva pareigybė buvo pasiūlyta kitam asmeniui, kuris siūlymo atsisakė. Pakeitus pareigybės aprašymą, R. T. 2011 m. liepos 28 d. buvo pasiūlyta
užimti minėtas pareigas, tačiau R. T. siūlomų pareigų atsisakė.
Nustatė, kad, panaikinus S. S. iki tol užimtą A lygio 12 kategorijos valstybės tarnautojo 1-ojo veiklos audito skyriaus vyr. specialisto pareigybę ir etatą, laisvų pareigybių ir
etatų, kuriuos pareiškėjas būtų galėjęs užimti 2011 m. birželio 30 d., nebuvo. 2011 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. B-04-50 buvo pakeistas minėtos pareigybės aprašymas taip, kad
S. S. atitiko specialiuosius reikalavimus, keliamus šiai pareigybei. Atsižvelgiant į tai, S. S.
2011 m. rugpjūčio 9 d. pasiūlyta užimti Tarnybos vyr. specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 12 kategorija), pasiūlymas buvo išsiųstas S. S. elektroniniu ir registruotu paštu, teiktas per antstolį, tačiau pareiškėjui dokumentų įteikti nepavyko, atsakymo
dėl siūlomos pareigybės pareiškėjas nepateikė.
Nustatė, kad, panaikinus A. A. iki tol užimtą A lygio 17 kategorijos savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojos pareigybę ir etatą, laisvų pareigybių ir etato, kuriuos pareiškėja būtų
galėjusi užimti 2011 m. birželio 30 d., nebuvo. 2011 m. liepos 22 d. į kitą instituciją tarnybinio kaitumo būdu perkėlus A lygio 15 kategorijos valstybės tarnautojo vyresniojo patarėjo
pareigas užėmusį tarnautoją, šią pareigybę užimti atsisakius vienam iš atsakovo įstaigos darbuotojų, 2011 m. liepos 28 d. pareigybė pasiūlyta pareiškėjai A. A., pasiūlymas buvo išsiųstas
pareiškėjai elektroniniu ir registruotu paštu, teiktas per antstolį, tačiau dokumentų pareiškėjai įteikti nepavyko, atsakymo dėl siūlomos pareigybės pareiškėja nepateikė.
Teismo vertinimu, tokios aplinkybės dar kartą patvirtina, kad atsakovui perkėlus atleidimo datą susidariusi situacija neleido tinkamai įgyvendinti atsakovo pareigos pasiūlyti
pareiškėjams kitas pareigas.
Kadangi Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja atleidimo iš tarnybos pripažinimo neteisėtu tvarkos, teismas taikė DK normas. Nurodė DK 297 straipsnio 3 dalį, pagal
kurią į darbuotojui priteisiamą vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką
įskaitytina šio darbuotojo gauta išeitinė išmoka (DK 10 str.). Atkreipė dėmesį į Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-290/2005, kurioje toks DK 297 straipsnio 3 dalies aiškinimas grindžiamas tuo, jog šioje teisės normoje nustatytos išmokos paskirtis – kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas iš darbo pripažintas
neteisėtu, dėl neteisėto atleidimo iš darbo negautas lėšas. Jų dydžio nustatymas ir priteisimas,
neatsižvelgiant į išeitinės išmokos forma darbuotojui jau išmokėtas lėšas, neatitiktų DK 297
straipsnio 3 dalies, kaip pažeistų darbo teisių gynimo būdo, tikslų, nes reikštų, kad kompen249
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suojama didesniu mastu nei darbuotojas būtų uždirbęs, jeigu nebūtų pažeista jo teisė dirbti.
Nustatė, kad pareiškėjos A. A. vidutinis mėnesio darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, yra 6 379,37 Lt, o vidutinis vienos dienos darbo užmokestis – 302,34 Lt. Atsižvelgęs
į tai, teismas konstatavo, jog už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gruodžio 19 d. pareiškėjos vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką
nuo faktinės atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo priėmimo dienos suma yra 23 068,53
Lt ((3 mėn. x 6 379,37 Lt = 19 138,11 Lt) + (13 d. d. x 302,34 Lt = 3 930,42 Lt)). Nustatė,
kad pareiškėjai buvo išmokėta 5 575,27 Lt kompensacija už 46 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų (10 449,65 Lt pareiškėjai išmokėta darbo užmokesčio už
rugpjūčio mėnesį ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas suma – 4 874,38 Lt pareiškėjai išmokėto darbo užmokesčio už rugpjūčio mėnesį). Pažymėjo, kad, apskaičiuojant vidutinio darbo užmokesčio sumą už priverstinės pravaikštos laikotarpį, išskaičiuojama išmokėtos išeitinės išmokos bei kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas suma.
Nustatė, jog ginčijamu įsakymu nurodyta išmokėti pareiškėjai 4 mėnesių vidutinio darbo
užmokesčio išeitinę išmoką, kuri sudarytų 25 517,48 Lt (4 x 6 379,37 Lt). Darė išvadą, kad
pareiškėjai priteistina vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį
suma gaunama mažesnė už jai išmokėtą išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas sumą, todėl nepriteistina.
Nustatė, kad pareiškėjo R. T. vidutinis mėnesio darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, yra 6 078,28 Lt, o vidutinis vienos dienos darbo užmokestis – 288,07 Lt. Atsižvelgęs
į tai, teismas konstatavo, kad už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 19 d. pareiškėjo vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką
nuo faktinės atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo priėmimo dienos suma yra 9 823,19
Lt (1 mėn. x 6 078,28 Lt + 13 d. d. x 288,07 Lt). Nustatė, kad ginčijamu įsakymu nurodyta
išmokėti pareiškėjui 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką, kuri sudarytų
12 156,56 Lt (2 x 6 078,28 Lt). Darė išvadą, kad pareiškėjui priteistina vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį suma gaunama mažesnė už jam išmokėtą
išeitinės išmokos sumą, todėl nepriteistina.
Nustatė, kad pareiškėjo S. S. vidutinis mėnesio darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, yra 4 806,16 Lt, o vidutinis vienos dienos darbo užmokestis – 227,78 Lt. Teismas konstatavo, kad už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gruodžio 19 d. pareiškėjo
vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo faktinės atleidimo iš
darbo dienos iki sprendimo priėmimo dienos suma yra 17 379,62 Lt ((3 mėn. x 4 806,16 Lt
= 14 418,48 Lt) + (13 d. d. x 227,78 Lt = 2 961,14 Lt)). Nustatė, kad pareiškėjui buvo išmokėta 1 401,41 Lt kompensacija už 23 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų.
Pažymėjo, kad, apskaičiuojant vidutinio darbo užmokesčio sumą už priverstinės pravaikštos
laikotarpį, išskaičiuojama išmokėtos išeitinės išmokos bei kompensacijų už nepanaudotas
kasmetines atostogas suma. Nustatė, kad ginčijamu įsakymu nurodyta išmokėti pareiškėjui 2
mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką, kuri sudarytų 9 612,32 Lt (2 x 4 806,16
Lt). Darė išvadą, kad pareiškėjui priteistina vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį suma yra 6 365,89 Lt (17 379,62 Lt – 1 401,41 Lt – 9 612,32 Lt).
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kurioje pareiškėjų skundas tenkintas, pakeis250
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ti ir pareiškėjų skundą atmesti.
Tvirtina, kad teismas nesilaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
suformuluotos taisyklės dėl įspėjimo instituto aiškinimo ir taikymo, kai atleidimo iš valstybės tarnybos data yra nukeliama iki pasibaigs įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminas, atleidžiant valstybės tarnautoją iš valstybės tarnybos pagal Valstybės tarnybos įstatymo
44 straipsnio 1 dalies 9 punktą. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-1784/2008, kurioje konstatuota, jog perkėlus atleidimo iš valstybės tarnybos datą iki to laiko, kada turėjo pasibaigti
įspėjimo terminas, atleidimo tvarka nėra pažeidžiama. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A15822/2004, kurioje pripažinta, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, suteikdamas prioritetą ne valstybės tarnautojo teisių, socialinių ir kitų garantijų, taip pat teisėtų interesų apsaugai, o, priešingai, suteikdamas prioritetą valstybės tarnautojo turimiems įgaliojimams viešojo ir / ar vidaus administravimo srityse. Atkreipia dėmesį, kad teismas vadovavosi minėto Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimo motyvais, tačiau priėmė priešingą išvadą. Nurodo
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 13 straipsnio
1, 2 dalis ir pabrėžia, kad teismui nėra suteikta teisė keisti suformuotą teismų praktiką.
Prieštaraujantį teismų praktikai Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies išaiškinimą laiko siurpriziniu, nes atsakovas, įvykdęs įstatymo jam nustatytas pareigas taip, kaip jos
yra aiškinamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, pagrįstai galėjo tikėtis, jog atleidimo procedūra, nukėlus pareiškėjų atleidimo iš valstybės tarnybos datą iki pasibaigs įspėjimo terminas, nebus pažeista. Pažymi, kad teismas iš esmės vertino ir suabsoliutino tik procedūrinius atleidimo aspektus, kurie vertintini tiek, kiek turėjo įtakos priimamų
sprendimų pagrįstumui turinio prasme. Atkreipė dėmesį, kad teismas neanalizavo faktinių
bylos aplinkybių, aktualių vertinant pareiškėjų atleidimo iš valstybės tarnybos datos nukėlimo aplinkybes, t. y., kad atsakovas privalėjo vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimą, kuriame numatyta konkreti Tarnybos struktūros pertvarkos įsigaliojimo data –
2011 m. liepos 1 diena. Pažymi, kad šis Tarybos sprendimas nebuvo ginčijamas, todėl yra
galiojantis, jo teisėtumas preziumuojamas, pagal jį pareiškėjų iki tol užimtos pareigybės ir
vykdytos funkcijos buvo panaikintos nuo 2011 m. liepos 1 dienos. Paaiškina, kad panaikinus
pareiškėjų pareigybes neliko toms pareigybėms priskirtų funkcijų, todėl likti atsakovo tarnyboje iki pasibaigs įspėjimo terminas pareiškėjai negalėjo. Daro išvadą, kad, nukeldamas pareiškėjų atleidimo datą iki tos datos, kada būtų baigęsis įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminas, atsakovas, mokėdamas pareiškėjams darbo užmokestį, tinkamai užtikrino
pareiškėjų socialines ir kitas garantijas, įskaitant ir kitų laisvų pareigybių siūlymą Valstybės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2007 m. balandžio 27 d, nutartį administracinėje byloje Nr. 3K-3-204, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A556-904/2008, Nr. A662684/2010 ir daro išvadą, kad institucijos struktūros pertvarkos, įskaitant ir tai, nuo kurio
momento kompetentingo subjekto sprendimu naikinamos atitinkamos darbo funkcijos,
tikslingumo klausimas yra šios subjekto kompetencijos klausimas, todėl teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, neturi įgaliojimų vertinti, ar šiuo atveju pareiškėjų pareigybių ir
funkcijų panaikinimo data buvo pasirinkta tinkamai. Pažymi, kad užtikrinęs darbuotojui
socialines ir kitas garantijas darbdavys nepažeis įstatymo reikalavimų dėl atleidžiamo tarnautojo teisių ir teisėtų interesų. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai A. A. skundžiamu
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2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B-04-41 atleidimo iš valstybės tarnybos data buvo perkelta į 2011 m. rugpjūčio 31 d., t. y. išlaikant Valstybės tarnybos įstatyme numatytą 2 mėnesių
bendrąjį įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminą ir užtikrinant visas su tuo susijusias
garantijas; pareiškėjui S. S. atleidimo iš valstybės tarnybos data perkelta į 2011 m. rugpjūčio 31 d., taip pat išlaikant įstatyme nustatytą įspėjimo terminą; pareiškėjui R. T. atleidimo
data nukelta į 2011 m. spalio 31 d., atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio
1 dalyje numatytą specialųjį 4 mėnesių įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminą asmenims, auginantiems vaikus (vaiką) iki 14 metų, taip pat išlaikant įstatyme numatytas socialines ir kitas garantijas. Mano, kad teismas privalėjo patikrinti visas skundžiamų įsakymų priėmimo aplinkybes, įvertinti tiek darbdavio veiksmus siūlant pareiškėjams užimti kitas
pareigybes atsakovo tarnyboje, užtikrinant pareiškėjams socialines garantijas, tiek pačių pareiškėjų veiksmus: atsakovo bandomų įteikti dokumentų nepriėmimas, pareiškėjo R. T. aiškus valios išreiškimas atsisakant siūlomos pareigybės. Pabrėžia, kad pareiškėjai pasirašytinai
buvo įspėti, kokiu faktiniu ir teisiniu pagrindu naikinamos jų pareigybės, jie nei karto nesikreipė į atsakovą dėl papildomos informacijos pateikimo, jei ji pareiškėjams buvo būtina.
Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjų pareigybių panaikinimo faktas yra įvykęs. Nesutinka su
teismo išvada, kad atleidimo datos nukėlimas sutrukdė atsakovui vykdyti pareigą siūlyti pareiškėjams užimti kitas pareigybes, nes R. T. pasirašytinai atsisakė užimti siūlomas pareigas,
kiti pareiškėjai, nepriimdami dokumentų, iš esmės piktnaudžiavo savo teisėmis, suvokdami,
kad tokiu būdu jų padėtis darbdavio atžvilgiu bus pranašesnė ginčą nagrinėjant teisme.
Mano, kad atleidimo datos nukėlimas tais atvejais, kai nei viena iš šalių nepiktnaudžiauja
savo teisėmis, nėra kliūtis darbdaviui vykdyti įstatymo nustatytą įpareigojimą siūlyti atleidžiamam tarnautojui užimti kitas pareigybes. Nurodo, kad, sumažinus pareigybių skaičių
atsakovo tarnyboje, pareiškėjai nebuvo įgiję įstatyme nustatytos pirmenybės teisės likti darbe, neatitiko atsakovo tarnyboje naujai įsteigtoms pareigybėms keliamų specialių reikalavimų ir tik per įspėjimo laikotarpį atsakovo tarnyboje atsilaisvinus pareigybėms, kurioms keliamus reikalavimus pareiškėjai atitiko, jiems jos buvo nedelsiant pasiūlytos. Pažymi, kad
teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovui nukėlus pareiškėjų atleidimo iš valstybės tarnybos datą iki sueis įspėjimo terminas, atsakovas negalėjo per šį laikotarpį siūlyti pareiškėjams
užimti kitų laisvų pareigybių atsakovo įstaigoje, nes tokiu atveju pareiškėjai į tarnybą būtų
neperkelti, o priimti iš naujo. Teigia, kad teismas nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis prieita minėta išvada. Pabrėžia, kad pareiškėjai nebuvo atleisti iš tarnybos
2011 m. birželio 30 dieną. Mano, kad atsakovui nukėlus pareiškėjų atleidimo iš valstybės
tarnybos datą per šį laikotarpį atsakovas pagrįstai pareiškėjams užtikrino socialines ir kitas
garantijas, vykdė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą per šį
laikotarpį siūlyti pareiškėjams užimti to paties lygio ar žemesnės kategorijos pareigybes atsakovo įstaigoje. Vadovaudamasis teismų praktika daro išvadą, kad net ir tais atvejais, kai tarnautojams suteikiama 100 procentų laisvo darbo laiko naujo darbo paieškoms, tarnautojams
privalo būti mokamas darbo užmokestis, nes tai yra imperatyviai reglamentuota teisės aktuose ir šių įstatymo normų laikymasis negali būti laikomas biudžeto lėšų švaistymu. Pažymi,
kad teismas, nusprendęs grąžinti pareiškėjus į valstybės tarnybą, neišsiaiškino, ar pareiškėjai
po atleidimo iš Tarnybos eina valstybės tarnautojo pareigas kitose valstybės įstaigose, taip
pat, ar dėl atsakovo struktūros pertvarkos toks pareiškėjų teisių gynimo būdas yra įmanomas. Paaiškina, kad pareiškėjų eitos pareigybės yra panaikintos. Nurodo, kad A. A., S. S. eina
valstybės tarnautojo pareigas kitose valstybės įstaigose.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba apeliaciniu skun252
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du ir atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį
skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškina, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl didžiausio
leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus įsigaliojo 2011 m. liepos 1 d., todėl
sprendimai dėl struktūrinių pertvarkymų turėjo būti priimti ir pareigybės panaikintos iki
2011 m. liepos 1 d. Atkreipia dėmesį, kad tiek 2011 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-74, tiek Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
2011 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B-04-35 yra galiojantys. Teigia, kad pareigybės panaikinimo faktas pats savaime dar nereiškia valstybės tarnybos santykių pabaigos konkrečiam
valstybės tarnautojui. Nurodo, kad papildomos garantijos valstybės tarnautojui kituose
Valstybės tarnybos įstatymo straipsniuose sietinos ne su pareigybės panaikinimo diena,
bet su atleidimo iš pareigų diena. Tvirtina, kad valstybės tarnybos teisinių santykių pasibaigimas ir su tuo susijusių garantijų turėjimas sietinas su valstybės tarnautojo atleidimo
iš pareigų diena. Teigia, kad teismas netinkamai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika dėl atleidimo datos perkėlimo iki pasibaigs įstatymų nustatytas įspėjimo terminas. Pažymi, kad tuo atveju, jei Tarnyba nebūtų mokėjusi
pareiškėjams nustatyto darbo užmokesčio, būtų pažeidusi pareiškėjų teises ir socialines
garantijas. Atkreipia dėmesį, kad Valstybės tarnybos įstatymas numato ir kitus atvejus, kai
valstybės tarnautojams garantuojamas nustatytas darbo užmokestis, nors jie faktiškai pareigų ir neina. Mano, kad Tarnybos veiksmai vertintini ne kaip biudžeto lėšų panaudojimas
be pagrindo, bet kaip tinkamai įvykdyta pareiga užtikrinti valstybės tarnautojams jų teises
ir teisėtus interesus. Tvirtina, kad teismas neteisingai aiškina įspėjimo datą, pareigybės panaikinimo datą, atleidimo iš pareigų datą. Pažymi, kad įvykusių struktūrinių pertvarkymų
pasekoje 2011 m. birželio 30 d. Tarnyboje nebuvo kitų laisvų pareigybių, į kurias pareiškėjai galėjo pretenduoti. Daro išvadą, kad atsakovas neturėjo objektyvaus pagrindo pasiūlyti
pareiškėjams pareigų, tačiau pažymi, kad pareiškėjams nuo įspėjimo įteikimo pradžios
iki atleidimo dienos buvo teikti pasiūlymai užimti pareigas Tarnyboje, kai tokios pareigos
atsirado. Teigia, kad teismo sprendimas turi būti realiai įvykdomas, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad pareigybės, kuria užėmė pareiškėjai, buvo realiai panaikintos. Pažymi,
kad pareiškėjai, tiek atsisakydami atsakovo teikiamų pasiūlymų užimti kitas pareigas, tiek
nepriimdami pasiūlymų, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu išreikšdami savo poziciją,
parodė akivaizdų nebendradarbiavimą ir darbdavio ignoravimą, nepageidavimą užimti pareigas ir dirbti Tarnyboje. Pažymi, kad pareiškėjai iki teismo sprendimo paskelbimo
dienos įsidarbino kituose darbuose. Paaiškina, kad Tarnyboje nėra tų pareigybių, į kurias
teismas nurodė grąžinti pareiškėjus skubos tvarka. Teigia, kad trūkstamo etato nustatymas, teismo sprendime nurodytoms pareigybėms skirto finansavimo padidinimas nėra
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus kompetencijos sritis, o yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, nustatyta Vietos savivaldos įstatyme. Daro išvadą, kad teismo
sprendimas dėl pareiškėjų grąžinimo į pareigas skubaus vykdymo suvaržė viešojo administravimo subjekto steigėjo ir viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisę,
kuri naudojama siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Teigia, kad
pareiškėjai nepageidauja grįžti į pareigas tarnyboje. Atkreipia dėmesį, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl S. S. priteistinos vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį sumos, neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas nuo 2011 m. lapkričio 17 d.
eina pareigas valstybės tarnyboje, todėl jis už tą patį laikotarpį gavo darbo užmokestį už
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einamas pareigas valstybės tarnyboje, be to, jam priteista vidutinio darbo užmokesčio už
priverstinės pravaikštos laiką Tarnyboje suma.
Pareiškėjai A. A., S. S. ir R. T. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Pažymi,
kad teismas nekėlė klausimo, jog sprendimas būtų priimtas nekompetentingo subjekto.
Nurodo, kad iš apeliacinio skundo neaišku, kokias teisės normas teismas netinkamai aiškino ir taikė. Teigia, kad pareiškėjams nereikėjo ginčyti nurodytų sprendimų, nes savo
atleidimo neteisėtumo pagrindus jie grindė visai kitais argumentais. Pažymi, kad apelianto
nurodyta teismų praktika neatitinka nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Sutinka su
teismo prieita išvada, kad ginčijamu atveju Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo įspėti atleidžiamą valstybės tarnautoją nesilaikymas yra vienas
iš esminių pažeidimų, dėl kurio pareiškėjų atleidimas pripažintinas neteisėtu. Sutinka su
teismo išvada, kad atsakovui perkėlus atleidimo datą susidariusi situacija neleido tinkamai
įgyvendinti atsakovo pareigos pasiūlyti pareiškėjams kitas pareigas, todėl visus apelianto
teiginius dėl pasiūlymų įteikimo laiko teisiškai nereikšmingais. Teigia, kad apelianto argumentai dėl nepagrįsto darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo yra nepagrįsti tuo aspektu, jog tai yra išvestinis reikalavimas, susijęs su pirminiu, kadangi patenkinus
reikalavimą grąžinti į darbą, pareiškėjui priteisiamas darbo užmokestis, jei jam nemokama
išeitinė išmoka, kuri yra įskaitoma į priverstinės pravaikštos laiką.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjų
atsiliepimą į apeliacinį skundą paaiškina, kad teismas, spręsdamas dėl Valstybės tarnybos
įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatos taikymo, nepagrįstai pripažino, jog atsakovas,
priimdamas įsakymus dėl pareiškėjų atleidimo iš valstybės tarnybos, pažeidė Valstybės
tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, nepagrįstai pripažino, jog atsakovas,
priimdamas įsakymus dėl pareiškėjų atleidimo iš valstybės tarnybos, pažeidė įstatyme numatytą garantiją dėl įspėjimo apie tarnautojo pareigybės panaikinimą ir atleidimą iš valstybės tarnybos. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A146-349/2012.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymų (I t., b. l.
16, 21, 39), kuriais pareiškėjai buvo atleisti iš užimamų karjeros valstybės tarnautojų pareigų Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje (toliau – ir Tarnyba), teisėtumo bei pagrįstumo. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismui pateikto skundo ir
patikslinto skundo argumentų (I t., b. l. 1, 2, 46, 47), savo subjektinių teisių pažeidimą
pareiškėjai iš esmės kildina iš aplinkybės, jog vykdant jų atleidimo iš tarnybos procedūrą,
buvo pažeisti Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies (2005 m. gruodžio 22 d.
įstatymo Nr. X-464 redakcija) reikalavimai.
Ši įstatymo nuostata įtvirtina, kad „<...> karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės
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kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas
pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Valstybės tarnautojui apie pareigybės
panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo. Neįgaliajam, nėščiai moteriai (kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga
likviduojama), moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaikus (vaiką) iki 14 metų, asmeniui,
kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius“.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas
suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal to paties įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto
priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie
mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Šios nuostatos, be kita ko,
reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo,
kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-906/2008). Primintina ir tai, kad privataus asmens kreipimosi į administracinį
teismą, kad būtų išspręstas administracinis ginčas, forma yra skundas (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 2 str. 20 p.), o kreipdamasis teisminės gynybos, pareiškėjas visuomet skunde privalo suformuluoti reikalavimą (skundo dalyką) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str. 2 d. 7 p.). Asmuo, realizuodamas savo teisę į teisminę gynybą, turi
autonomiją, pasirinkdamas elgesio modelį, t. y. suinteresuotas asmuo turi teisę pasirinkti
savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos pobūdį bei apimtį. Formuluodamas skundo dalyką, būtent pareiškėjas nustato bylos nagrinėjimo ribas.
Administracinės bylos nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius
ir aiškius reikalavimus.
Taigi, nagrinėjamu atveju savo teisių ir teisėtų interesų galimą pažeidimą pareiškėjai
kildina iš įstatymo nuostatos, kurioje išdėstytos taisyklės iš esmės yra suformuluotos, kaip
karjeros valstybės tarnautojo garantijos, akcentuodami pranešimo apie panaikinamą pareigybę įteikimo terminų pažeidimą bei, iš šio pažeidimo kildindami garantijos, susijusios
su teise būti paskirtiems į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, paneigimą. Būtent
tai apibrėžia šios administracinės bylos nagrinėjimo ribas.
V.
Šiuo klausimu nagrinėjamoje byloje, be kita ko, nustatyta, kad:
(1) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-74,
kuris įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 1 d., 4 punktu buvo patvirtintas didžiausias leistinas
Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius (I t.,
b. l. 62, 63);
(2) 2011 m. birželio 29 d. Tarnybos pranešimais Nr. R-08-14, Nr. R-08-20 ir Nr. R-08-29
pareiškėjai pasirašytinai informuoti, jog numatoma pertvarkyti Tarnybos struktūrą ir pranešta, kad bus panaikintos pareiškėjų užimamos karjeros valstybės tarnautojų pareigybės
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(I t., b. l. 12, 23. 37): A. A. ir S. S. – 2011 m. rugpjūčio 31 d.; R. T. – 2011 m. spalio 31 d.;
(3) Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B‑04‑35, vykdant minėto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d.
sprendimo Nr. 1‑74 4 punktą, nuo 2011 m. birželio 30 d. panaikintos Tarnybos karjeros
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, nurodytos
įsakymo 1 priede (viso 20 pareigybių), įskaitant pareigybes, kurias užėmė pareiškėjai, taip
pat įsteigtos naujos Tarnybos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybės, nurodytos įsakymo 2 priede (viso 11 pareigybių), patvirtinti
naujai įsteigtų pareigybių aprašymai ir pareigybių sąrašas. Įsakymo nuostatos dėl naujų
pareigybių įsteigimo ir jų aprašymų patvirtinimo įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 1 d. (I t.,
b. l. 68–72);
(4) 2011 m. birželio 30 d. Tarnybos pranešimais Nr. R-08-47, Nr. R-08-35 ir
Nr. R‑08‑36 pareiškėjai pasirašytinai informuoti, jog Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B‑04‑35 panaikino pareiškėjų užimamas karjeros valstybės tarnautojų pareigybes ir etatus. Šiais pranešimais taip pat buvo įspėta, kad
2011 m. birželio 30 d. pareiškėjai gali būti atleisti iš valstybės tarnybos pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą, atleidimo iš darbo datą perkeliant iki to
laiko, kada pagal įstatymą turėtų pasibaigti pranešimo apie pareigybės panaikinimą terminas (I t., b. l. 13, 22, 38);
(5) 2011 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymais
Nr. B‑04‑41, Nr. B‑04‑39 ir Nr. B‑04‑38, pareiškėjai atleisti iš valstybės tarnybos pagal
Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą, atleidimo datą perkeliant į: A.
A. ir S. S. – 2011 m. rugpjūčio 31 d.; R. T. – 2011 m. spalio 31 d. (I t., b. l. 16, 21, 39).
Taigi, iš pareiškėjų skundžiamų atsakovo įsakymų matyti, kad jie iš užimamų pareigų buvo atleisti Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) pagrindu. Pagal šią teisės normą valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai „<...> valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama“.
Dėl šio tarnybos santykių nutraukimo pagrindo pirmiausia primintina, kad, kaip ne
kartą yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje, šios
bei to paties įstatymo 43 straipsnio 1 dalies (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464
redakcija) nuostatų taikymas pirmiausia reikalauja, kad atitinkama pareigybė būtų realiai (faktiškai) (pa)naikinama. Tai lemia, jog sprendžiant šių nuostatų taikymo klausimą
pirmenybė turi būti teikiama su pareigybės (pa)naikinimu susijusių teisinių santykių turiniui, o ne jų formaliai išraiškai (formai), šiuo tikslu, be kita ko, išsiaiškinant (nustatant)
atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. būtina nustatyti, ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga (šiuo klausimu, pvz., žr. 2010 m. vasario 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143‑247/2010, 2011 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A63‑2053/2011, 2012 m. birželio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5202330/2012).
Šiuo aspektu nagrinėjamoje byloje pažymėtina,kadVilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B‑04‑35 (I t., b. l. 68–72) nuo 2011 m. birželio 30 d. panaikintos Tarnybos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybės, nurodytos šio įsakymo 1 priede – viso 20 pareigybių. Tuo pačiu
įsakymu taip pat buvo įsteigtos naujos pareigybės, nurodytos šio teisės akto 2 priede – viso
11 pareigybių.Viso buvo panaikintos 9 pareigybės. Atitinkamai, susipažinusi su pareiškėjų
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užimtomis (I t., b. l. 11, 17, 172), minėtu įsakymu patvirtintais panaikintų, naujai įsteigtų
ir esamų pareigybių sąrašais (I t., b. l. 69–72), šiuose sąrašuose nurodytų karjeros valstybės
tarnautojų pareigybių lygiais ir kategorijomis bei buvusių ir naujai įsteigtų pareigybių aprašymais (I t., b. l. 72–87, 92–94, 173–175, 181–183; II t., b. l. 9, 10), išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo abejoti, kad pareiškėjų pareigybės,
kurias jie užėmė jų atleidimo iš pareigų metu, buvo iš tiesų panaikintos.
Tokio vertinimo, kiek tai susiję su S. S. iki atleidimo užimta pareigybe (karjeros valstybės tarnautojas, vyr. specialistas, A lygis, 12 kategorija), nagrinėjamu atveju negali paneigti ir aplinkybė, kad 2011 m. liepos 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
įsakymu Nr. B‑04‑49 (I t., b. l. 88) iš darbo atleidus darbuotoją, dirbusį pagal darbo sutartį,
2011 m. liepos 19 d. to paties pareigūno įsakymu Nr. B-04-50 panaikinus šio darbuotojo
pareigybę buvo įsteigta Tarnybos vyr. specialisto pareigybė (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 12 kategorija) (I t., b. l. 90, 91). Iš tiesų byloje esantys duomenys ir šios naujos pareigybės įsteigimo aplinkybės neleidžia abejoti, kad tokio paties lygio ir kategorijos
pareigas byloje ginčijamų įsakymų priėmimo metu užėmusio S. S. pareigybė buvo realiai
panaikinta.
Tačiau taip pat pastebėtina, kad vien tik formalus Valstybės tarnybos įstatymo 44
straipsnio 1 dalies 9 punkte (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) numatyto pagrindo egzistavimas savaime nesudaro prielaidos valstybės tarnautojo atleidimo iš
pareigų visais atvejais pripažinti pagrįstu ir teisėtu. Darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) veiksmai, susiję su valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų vykdymu, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, nepažeisti inter alia tokių Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos principų, kaip įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo, karjeros
bei tarnybinio bendradarbiavimo (Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI‑286 redakcija), užtikrinti visas teises ir garantijas, kurios įstatymų
ir juos lydinčių teisės aktų yra garantuojamos atleidžiamiems asmenims. Iš tiesų tarnybos
santykių nutraukimo teisėtumą lemia ne tik Valstybės tarnybos įstatyme numatyto pagrindo buvimas, bet ir tinkamai atlikta (įstatyme nustatyta) valstybės tarnautojo atleidimo
iš užimamų pareigų procedūra.
VI.
Byloje nėra ginčo, kad atsakovas pareiškėjų pareigybes panaikino ir juos atleido iš jų
užimamų karjeros valstybės tarnautojų pareigų nepaisydamas Valstybės tarnybos įstatymo
43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nustatytų pranešimo apie (pa)naikinamą pareigybę įteikimo terminų. Kita vertus, kaip minėta, šioje byloje
ginčijamais įsakymais atsakovas pareiškėjų atleidimo datą perkėlė į laikotarpio, kuris atitiko
minėtoje Valstybės tarnybos įstatymo nuostatoje numatytą minimalų valstybės tarnautojo
informavimo apie panaikinamą pareigybę terminą, pabaigą.
Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad ginčo teisinių santykių
atsiradimo metu galiojusios (ir šiuo metu galiojančios) Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos nenumatė (ir nenumato) galimybės perkelti atleidimo datą, kai valstybės tarnautojas
iš pareigų šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo
Nr. X-464 redakcija) pagrindu yra atleidžiamas pažeidžiant prieš tai aptarto pranešimo
apie naikinamą valstybės tarnautojo pareigybę įteikimo terminą. Neigdamas padarytą aptariamų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų pažeidimą, atsakovas, be kita ko, remia257
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si Darbo kodekso 130 straipsnio 5 dalimi (2008 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. X‑1534
redakcija), įtvirtinančia, kad „<...> jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus
įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti
įspėjimo terminas“.
Primintina, kad, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu,„<...> darbo
santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis
Įstatymas“. Papildomai išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad, net ir tais atvejais, kai atitinkamų tarnybos santykių Valstybės tarnybos įstatymas nereguliuoja, gali būti taikomos
tik tokios kitų teisės aktų nuostatos ir tik tokia apimtimi, kad, be kita ko, nebūtų paneigta
paties valstybės tarnautojo statuso (teisinės padėties) ir (ar) jo socialinių garantijų paskirtis bei esmė.
Nagrinėjamos bylos kontekste šiuo aspektu pažymėtina, kad nors Valstybės tarnybos
įstatymo 43 straipsnio 1 dalis (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nustato pranešimo apie pareigybės panaikinimą terminus, vis dėlto, atsižvelgiant į įstatyme
apibrėžtas pareigybės panaikinimo pasekmes (valstybės tarnautojas turi būti atleidžiamas
iš pareigų), sutiktina, kad pagal turinį šis pranešimo įteikimo terminas vertintinas, kaip
įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminas minėtos Darbo kodekso nuostatos prasme.
Toliau sprendžiant klausimą dėl aptariamos Darbo kodekso nuostatos taikymo ginčo
teisiniams santykiams, pirmiausia paminėtina, kad analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir iki
Darbo kodekso įsigaliojimo darbo santykius reglamentavusio Darbo sutarties įstatymo 34
straipsnio 5 dalyje (2001 m.kovo 22 d.įstatymo Nr.IX-222 redakcija).Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas, aiškindamas šią Darbo sutarties įstatymo nuostatą, yra pažymėjęs, kad atleidimas
iš darbo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, gali būti pripažintas neteisėtu, jeigu darbuotojas iš viso nebuvo įspėtas apie būsimą atleidimą; o įstatyme nustatytų įspėjimo
terminų nesilaikymas nesukelia tokių teisinių padarinių, nes įstatymų leidėjo įtvirtintas tik
atleidimo datos perkėlimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 11 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-765/2000; 2003 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3138/2003). Darbo sutarties įstatyme nustatyto įspėjimo apie būsimą atleidimą iš darbo termino pažeidimas negali būti pagrindas pripažinti darbo sutarties su darbuotoju nutraukimą
neteisėtu, šis pažeidimas gali būti ištaisomas perkeliant atleidimo iš darbo datą įstatymu nustatytam įspėjimo terminui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. sausio 12 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2000; 2000 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑67/2000; 2000 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-701/2000; 2003 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1141/2003). 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi
civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2012 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš esmės vertino, kad
pirmiau aptarti išaiškinimai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui padarinių yra aktualūs sprendžiant ir Darbo kodekso 130 straipsnio 5 dalies (2008 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. X‑1534 redakcija) aiškinimo bei taikymo klausimus.
Taigi, aptariama Darbo kodekso nuostata reglamentuoja situaciją, kai darbuotojas
yra atleidžiamas pažeidžiant darbo teisės normas dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminų, atitinkamai tokį pažeidimą pripažįstant tik procedūros pažeidimu, kuris savaime
nelemia paties atleidimo neteisėtumo. Kitaip tariant, Darbo kodekso 130 straipsnio 5 dalimi (2008 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. X‑1534 redakcija) nėra nustatoma darbdavio teisė
pažeisti darbo įstatymuose nustatyto įspėjimo apie atleidimą terminą, bet apibrėžiamos
tokio pažeidimo teisinės pasekmės.
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Šiomis aplinkybėmis sutiktina su pareiškėjų argumentais, kad atsakovas, neturėdamas įstatyminio pagrindo, pažeidė Valstybės tarnybos įstatyme nustatytus pranešimo apie
panaikinamą pareigybę įteikimo terminus, o tai sudaro pagrindą pripažinti atsakovą pažeidusiu atleidimo procedūrą reglamentuojančias taisykles. Vis dėlto, nors atsakovo veiksmų
ir ginčijamų bei kitų priimtų sprendimų pagrindu susiklosčiusi faktinė situacija teisėtumo
aspektu yra kritikuotina ir iš esmės netoleruotina, išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prieš tai apibrėžtas šios administracinės bylos nagrinėjimo ribas, taip pat pastebi,
kad teismas, spręsdamas klausimą dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš tarnybos (pareigų)
teisėtumo ir pagrįstumo, kiekvienu atveju vertindamas nustatytus atleidimo procedūros
pažeidimus, turėtų atskirai įvertinti tokio pažeidimo reikšmę bei jo sukeltus teisinius padarinius konkrečiam valstybės tarnautojui (nagrinėjamu atveju – pareiškėjams), ir tik po
to, vadovaudamasis, be kita ko, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, spręsti,
ar toks pažeidimas konkrečiu atveju sudaro savarankišką pagrindą pripažinti atleidimą iš
valstybės tarnybos neteisėtu, ar tokiu pažeidimu atsiradusios neigiamos pasekmės gali būti
šalinamos kitu būdu. Nagrinėjamu atveju šiame baigiamajame teismo akte aptartos bylos
nagrinėjimo ribos suponuoja, kad toks vertinimas atliekamas tik pareiškėjų su atleidimu iš
valstybės tarnybos susijusių garantijų užtikrinimo kontekste.
VII.
Byloje nustatyta, kad tą pačią dieną po pranešimo apie pareigybės panaikinimą atsakovas atleido pareiškėjus iš tarnybos, atleidimo datą perkeldamas tokios trukmės laikotarpiui, kuris turėjo būti taikomas pranešant apie pareigybės panaikinimą pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nustatytus reikalavimus. Šiais sprendimais pareiškėjai taip pat buvo informuoti
apie tai, kad šiuo laikotarpiu jiems bus siūlomos kitos pareigos, nurodyta mokėti jiems
vidutinį darbo užmokestį. Byloje nėra duomenų, kad laikotarpiu nuo ginčijamų įsakymų priėmimo iki juose (įsakymuose) nurodytos atleidimo iš pareigų perkėlimo datos,
pareiškėjams būtų paneigtos garantijos, susijusios su, pavyzdžiui, valstybiniu socialiniu
draudimu, privalomuoju sveikatos draudimu, ribojamos teisės, susijusios su pasiruošimu
atleidimui. Tokių aplinkybių nenurodo ir pareiškėjai.
Pasisakydama dėl pareiškėjų argumentų, susijusių su jų garantijos būti paskirtiems į
kitas pareigas, numatytos Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija), paneigimu, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia
pastebi, kad, kaip matyti iš šios nuostatos turinio, pranešimo apie naikinamą pareigybę
įteikimas įstatyme numatytais terminais yra, be kita ko, tiesiogiai susijęs ir su tinkamu šios
garantijos įgyvendinimu.
Iš tiesų Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr.X-464 redakcija) imperatyviai įpareigoja darbdavį (valstybės tarnautoją į pareigas
priimantį asmenį) karjeros valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, siūlyti kitas
(laisvas) pareigas, o šiam tarnautojui sutikus – paskirti į to paties lygio ir kategorijos, o jei
tokių nėra – žemesnės kategorijos, pareigas. Tačiau taip pat pastebėtina, kad, kaip matyti
iš aptariamos įstatymo nuostatos turinio, jos (nuostatos) pagrindu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į kitas pareigas, kai jo užimama pareigybė yra „naikinama“,
t. y., kai Valstybės tarnybos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų nustatyta tvarka yra išreikšta kompetentingo subjekto valia panaikinti atitinkamą pareigybę ir valstybės tarnautojui
259

I. Administracinių teismų praktika

yra pranešta apie jo užimamos pareigybės panaikinimą. Kitaip tariant, aptariama karjeros
valstybės tarnautojo garantija būti paskirtam į kitas pareigas gali būti įgyvendinama tik
iki valstybės tarnautojo užimamos pareigybės panaikinamo, t. y. iki įsigalioja sprendimas
panaikinti atitinkamą pareigybę. Aptariamos Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1
dalies (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžia laikotarpį, per kurį gali būti įgyvendinama minėta karjeros valstybės
tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija būti paskirtam į kitas pareigas. Matyti,
kad įstatymų leidėjas šio laikotarpio pradžią sieja su darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) išreikšta valia (sprendimu (plačiąja prasme) panaikinti atitinkamą pareigybę ateityje, kartu numatydamas pareigą pranešti apie naikinamą pareigybę, o
pabaigą – su sprendimo dėl šios pareigybės panaikinimo įsiteisėjimo momentu. Pabrėžtina
ir tai, kad įstatymas nenumato kitokio darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens) elgesio modelio po to, kai pareigybė panaikinama, kaip tik atleisti šios pareigybės panaikinimo momentu atitinkamas pareigas užėmusį valstybės tarnautoją.
Nagrinėjamoje byloje vertinant, ar ginčijamais atsakovo veiksmais buvo paneigta aptariama pareiškėjų garantija, pirmiausia paminėtina, kad, kaip teisingai pastebi apeliantai, kompetentingo subjekto sprendimas dėl valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo,
nėra sprendimas dėl atitinkamo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų. Nors, kaip minėta, iš Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies ir 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto
(2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) yra aišku, kad darbdavys (valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) yra įstatymų leidėjo imperatyviai įpareigojamas atleisti tarnautoją iš pareigų, kai jo užimama pareigybė yra panaikinta, šios pareigos įgyvendinimas reikalauja atskiro darbdavio (valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens)
sprendimo atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų. Valstybės tarnautojas laikomas atleistu iš
užimamų pareigų tik nuo minėtame sprendime dėl atleidimo nurodytos atleidimo dienos.
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad valstybės tarnyba, inter alia, yra
grindžiama įstatymų viršenybės, teisėtumo bei skaidrumo principais (Valstybės tarnybos
įstatymo 3 str. 1 d.), kurie, be kita ko, reikalauja, kad visi sprendimai, susiję su valstybės tarnautojo teisinio statuso (teisinės padėties) ar atskirų jo (statuso, teisinės padėties) elementų
įgijimu, pasikeitimu ar pasibaigimu, būtų priimami griežtai laikantis įstatymų ir juos lydinčių
teisės aktų reikalavimų ir juose nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo (pvz., žr. šio teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. kovo 20 d. nutarimus) formuojamoje oficialioje konstitucinėje doktrinoje yra konstatuota, jog valstybės tarnyba yra
valstybės tarnautojų profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso garantavimu. Tai, kad valstybės tarnybos paskirtis – garantuoti viešąjį interesą valstybės ir savivaldybių institucijoms
vykdant viešąjį administravimą ir teikiant viešąsias paslaugas, o ne privačius šia veikla užsiimančių darbuotojų interesus, lemia valstybės tarnautojų, kaip korpuso, ypatingą formavimo
tvarką, jų teisinio statuso specifiką, taip pat jų ypatingą atsakomybę visuomenei už jiems
pavestų funkcijų vykdymą. Valstybės tarnybos teisiniai santykiai – tai teisiniai santykiai
tarp valstybės tarnautojo ir valstybės, kuri šio asmens atžvilgiu atlieka darbdavio vaidmenį.
Valstybės tarnybos teisiniai santykiai, nepaisant panašumų, nėra tapatūs darbo santykiams,
susiklostantiems tarp darbuotojo, kuris nėra valstybės tarnautojas, ir darbdavio (nesvarbu,
ar susiklostančiais valstybinėse institucijose, ar savivaldybių institucijose, ar kitose įmonėse,
įstaigose, organizacijose). Jų teisiniai statusai skiriasi. Įstojęs į valstybės tarnybą ir pradėjęs
eiti atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje (valstybės ar savivaldybės institucijoje), pilietis įgyja valstybės tarnautojo statusą. Nuo šiol jis toje valstybės ar savivaldybės institucijoje
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priima sprendimus vykdant viešąjį administravimą ir teikiant viešąsias paslaugas (arba dalyvauja tuos sprendimus rengiant, vykdant, koordinuojant ir/arba kontroliuojant jų vykdymą
ir kt.) ir šitaip garantuojant viešąjį interesą. Valstybės tarnautojai – ypatinga socialinė grupė,
kurios specifiką lemia valstybės tarnybos paskirtis ir visuomeninis reikšmingumas. Todėl
valstybės tarnautojų teisinis statusas, teisių ir laisvių, kurias jie turi pagal Konstituciją ir įstatymus, įgyvendinimas negali neturėti reikšmingų ypatumų.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tokia valstybės tarnybos teisinių santykių
specifika bei valstybės tarnautojo ypatinga padėtis, taip pat tai, kad valstybės tarnautojo užimamos pareigos valstybės tarnyboje yra neatsiejama jo, kaip valstybės tarnautojo,
statuso dalis (Valstybės tarnybos įstatymo 2 str. 2 d.), reikalauja, kad su tokiu šių asmenų
teisinės padėties elementu, kaip užimamos pareigos valstybės tarnyboje, susiję teisiniai
santykiai atsirastų ir pasikeistų tik įstatyme griežtai numatytais teisiniais pagrindais. Kaip
jau buvo minėta šiame baigiamajame teismo akte, Valstybės tarnybos 43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) numatytu pagrindu valstybės
tarnautojas į kitas pareigas gali būti paskirtas tik iki jo užimamos pareigybės panaikinimo.
Kitaip tariant, būtent pareigybės panaikinimas, o ne atleidimas iš pareigų yra ta teisiškai
reikšminga aplinkybė, iki kurios atsiradimo aptariama karjeros valstybės tarnautojo garantija būti paskirtam į kitas pereigas gali būti įgyvendinama. Todėl, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, siūlymas užimti pareigas po to, kai buvo panaikinta karjeros valstybės
tarnautojo pareigybė, nepriklausomai nuo to, kad atleidimo data buvo perkelta, realiai
(siūlymas) negali būti įgyvendinamas minėtos įstatymo nuostatos nustatyta tvarka, toks
siūlymas akivaizdžiai yra fiktyvus ir neteisėtas. Tai nagrinėjamu atveju reiškia, kad atsakovas, vykdydamas aptariamas pareiškėjų atleidimo iš valstybės tarnybos procedūras, iš
esmės paneigė jiems įstatymų garantuotą teisę būti paskirtiems į kitas karjeros valstybės
tarnautojų pareigas.
Išplėstinė teisėjų kolegija pripažįsta, jog toks atleidimo procedūros pažeidimas paneigė vieną iš pagrindinių Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto
(2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) pagrindu atleidžiamų karjeros
valstybės tarnautojų garantijų, todėl nagrinėjamu atveju sutinka su pirmosios instancijos
teismo išvada, kad aptariamas pažeidimas leidžia pripažinti pareiškėjų atleidimą neteisėtu,
Pastebėtina, kad šioje byloje nenustatyta jokių ypatingų (išskirtinių) aplinkybių, kurios,
laikantis šiame baigiamajame teismo akte nurodytų atleidimo procedūros pažeidimo vertinimo taisyklių, leistų pripažinti, kad aptariamu atveju minėta pažaida gali būti vertinama, kaip atleidimo procedūros pažeidimas, savaime nesudarantis pagrindo pareiškėjų
atleidimo pripažinti neteisėtu, o tokio pažeidimo pasekmes vertinti, pavyzdžiui, pagal minėtą Darbo kodekso 130 straipsnio 5 dalį.
Tokio šioje administracinėje byloje susiklosčiusių teisinių santykių vertinimo negali
paneigti ir atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens argumentai dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-74 (I t., b. l. 62, 63), kuris, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nevertinant ir nepasisakant dėl šio administracinio akto
teisėtumo, tiek, kiek tai susiję su jame nustatytais jo (sprendimo) įgyvendinimo terminais laikytinas teisiškai ydingu, nes jį priimant akivaizdžiai nebuvo įvertinta, kaip, be kita
ko, bus užtikrinamos Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) įtvirtintos karjeros valstybės tarnautojų garantijos,
vykdymo. Iš tiesų šis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, nepriklausomai
nuo to, jog jis yra galiojantis ir nenuginčytas, nagrinėjamu atveju negali būti pripažintas
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eliminavusiu atsakovo, kaip darbdavio, pareigą užtikrinti įstatymų reikalavimus atliekant
pareiškėjų atleidimo iš pareigų (tarnybos) procedūras, todėl apeliacinių skundų argumentai šioje dalyje taip pat atmestini, kaip nepagrįsti.
Šiomis aplinkybėmis pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias materialiosios teisės nuostatas,
todėl šio teismo sprendimas dalyje, kuria pareiškėjų atleidimas iš Tarnybos buvo pripažintas neteisėtu ir panaikinti atitinkami atsakovo įsakymai, paliktinas nepakeistu.
Atskirai pasisakydama dėl atsakovo nurodytose Lietuvos vyriausiojo administravimo teismo sprendimuose ir nutartyse pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžių, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad šie procesiniai sprendimai neturi res judicata galios
nagrinėjamoje administracinėje byloje, o pati teismų praktika nėra ir negali būti visiškai
statiška. Ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, kaip yra nagrinėjamu atveju, šį būtinumą tinkamai motyvuojant. Siekis stiprinti žmogaus teisių apsaugą
yra svarbus tikslas, galintis pateisinti teismų praktikos kitimą. Tinkamai motyvuota teismų praktikos kaita, kai ji nėra atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A143‑67/2009, Administracinė jurisprudencija Nr. 7(17), 2009,
p. 289–303; 2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556‑984/2008, Administracinė jurisprudencija Nr. 6(16), 2008, p. 224–239).
VIII.
Atsakant į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai grąžino pareiškėjus į pareigas, kurių (pareigų) teismo sprendimo
priėmimo metu Tarnyboje nebebuvo, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad savo argumentus
šioje dalyje apeliantai iš esmės motyvuoja organizacinėmis priežastimis. Iš tiesų Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalis, kuri, nesant atitinkamų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų,
taikoma ir sprendžiant ginčus dėl neteisėto valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų (šiuo
klausimu, pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520‑2234/2012 ir kt.), numato, kad „<...> jeigu teismas nustato, kad darbuotojas
į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar
panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai
priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam [Darbo]
kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį
už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo
dienos. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos“.
Šiuo aspektu pirmiausia sutiktina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė pareiškėjus grąžinti į jų buvusias pareigas konkrečiai jas nurodydamas (įvardindamas), nors tokio šio teismo sprendimo priėmimo metu tokių pareigų jau nebebuvo. Iš
tiesų tokiu sprendimu, be kita ko, buvo nepagrįstai suvaržyta atsakovo diskrecija spręsti
klausimus, susijusius su įstaigos (institucijos) organizacine struktūra. Todėl, atsižvelgiant
į šiame baigiamajame teismo akte aptartas ginčo nagrinėjimo ribas bei Valstybės tarnybos
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įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatos, iš kurios pareiškėjai kildina savo pažeistas teises,
turinį, vertintina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, pripažinęs pareiškėjų atleidimą neteisėtu, turėjo, nenustačius minėtoje Darbo kodekso nuostatoje (DK 297
str. 4 d.) išvardintų aplinkybių, juos (pareiškėjus) grąžinti į lygiavertes pareigas. Kaip yra
matyti iš byloje esančio Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. gruodžio 28 d.
įsakymo Nr. B-04-82 (III t., b. l. 116), atsakovas įsteigė pareigybes, į kurias apeliaciniais
skundais ginčijamu teismo sprendimu buvo grąžinti pareiškėjai. Tačiau tai nagrinėjamu
atveju savaime nepaneigia minėtos atsakovo diskrecijos suvaržymo. Atsižvelgiant į tai, kad
A. A. ir S. S. (III t., b. l. 113, 114, 139) atsisakė grįžti į Tarnybą, o į pareigas grįžo tik R. T.,
nagrinėjamu atveju ši pažaida šalintina, atitinkamai tikslinant Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dalyje, kuria į pareigas buvo grąžintas pastarasis (t. y. R. T.)
pareiškėjas. Byloje taip pat nebuvo (ir šiuo metu nėra) duomenų, jog pareiškėjus grąžinus
į tarnybą, šiems gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, nenustatytos kitos Darbo
kodekso 297 straipsnio 4 dalyje išvardintos aplinkybės. Todėl konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai sprendė, kad geriausiai bus
atkurtos pareiškėjų pažeistos teisės, grąžinus juos į tarnybą.
Galiausiai atmetant atsakovo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjui S. S. priteisė vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laikotarpį dalyje, kai šis asmuo užėmė valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, pakanka pastebėti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
2012 m. liepos 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-2748/2012 yra pripažinusi,
kad aplinkybė, jog priverstinės pravaikštos laikotarpiu neteisėtai iš pareigų atleistas valstybės tarnautojas gavo pajamų kitoje darbovietėje, pati savaime (automatiškai) nelemia,
kad turi būti mažinamas priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus
tenkinti iš dalies ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d.
sprendimą pakeisti.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimo rezoliucinę dalį ir šioje dalyje esantį sakinį – „Grąžinti R. T. į Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 1-ojo veiklos audito skyriaus vedėjo (A lygis 15
kategorija) karjeros valstybės tarnautojo pareigas“ išdėstyti taip:
„Grąžinti R. T. į Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 1-ojo veiklos audito skyriaus vedėjo (A lygis 15 kategorija) arba lygiavertes karjeros valstybės tarnautojo pareigas“.
Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
263

I. Administracinių teismų praktika

2.6. Bylos dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimų
2.6.1. Dėl tabako reklamos draudimo, naudojant įrangą, skirtą tabako gaminiams
išdėstyti
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) įtvirtino vieną iš tabako reklamos draudimo išimčių, nustatydamas, jog šis draudimas netaikomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami
vartotojui. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis (2005 m. lapkričio 15 d. įstatymo
Nr. X-390 redakcija) nustatė, jog prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: 1) gamintojo, prekybos įmonės
pavadinimą ir buveinės adresą; 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3) žodžius
„Prekiaujame“ arba „Parduodame“; 4) dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse;
5) tabako gaminių kainas. Sistemiškai įvertinus nurodytas įstatymo nuostatas, darytina išvada, jog tuo atveju, jeigu prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, pateikiamas gamintojo, prekybos įmonės pavadinimas ir buveinės adresas,
parduodamų tabako gaminių pavadinimai, žodžiai „Prekiaujame“ arba „Parduodame“, dervų, nikotino, anglies monoksido kiekis cigaretėse, tabako gaminių kainos, toks informacijos
pateikimas nepatenka į tabako reklamos draudimo taikymo sritį ir atitinkamai šią informaciją skleidžiantis subjektas negali būti laikomas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, įtvirtinančias tabako reklamos draudimą.
Tabako kontrolės įstatymas neapibrėžė įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, sąvokos ir neįtvirtino konkrečių reikalavimų šiai įrangai. Tačiau nurodytos aplinkybės nesudaro
pagrindo konstatuoti, jog tokiu atveju būtent subjektui, prekiaujančiam tabako gaminiais,
suteikta teisė pačiam pasirinkti, kokia forma ir kaip išdėstyti tabako gaminius, atitinkamai
ir tam tikrą įrangą įvardinti kaip įrangą, skirtą tabako gaminiams išdėstyti. Tuo atveju, kai
teisės aktai neįtvirtina konkrečių reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminiams išdėstyti,
šios įrangos samprata turi būti atskleista, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo tikslus,
nepagrįstai nesiaurinant tabako reklamos draudimo turinio. Be to, aiškinant įrangos tabako gaminiams išdėstyti sąvoką, turi būti paisoma protingumo principo. Būtina atsižvelgti į tai, kaip šią sąvoką suvoktų atidus, protingas asmuo, žinantis, kad bendro pobūdžio
taisyklė, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, draudžia tabako reklamą. Aiškinant įrangos
tabako gaminiams išdėstyti (prekybos vietoje) sąvoką lingvistiniu, loginiu, sisteminiu, teleologiniu, protingumo metodais, galima daryti išvadą, kad tokios įrangos paskirtis turi
būti sudaryti sąlygas tabako gaminius prekybos vietoje išdėstyti taip, kad juos būtų galima
parduoti jų įsigyti norinčiam klientui.
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Administracinė byla Nr. A822-2263/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01370-2010-7
Procesinio sprendimo kategorija 20; 81

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. rugsėjo 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „PHILIP MORRIS BALTIC“ atstovams
advokatui Vytautui Mizarui ir advokatei Linai Darulienei,
atsakovo atstovėmis Gintarei Mačiulaitytei, Jurgitai Miliauskaitei ir Eglei Latauskienei,
trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „JTI Marketing and Sales“
atstovei advokatei Rūtai Pumputienei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės„LUKOIL BALTIJA“, trečiųjų suinteresuotų asmenų
uždarosios akcinės bendrovės „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir uždarosios akcinės bendrovės „JTI Marketing and Sales“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ skundą atsakovui Valstybinei tabako
ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (teisių perėmėjas
– Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas), tretiesiems suinteresuotiems
asmenims uždarajai akcinei bendrovei „JTI Marketing and Sales“, uždarajai akcinei bendrovei „PHILIP MORRIS BALTIC“ dėl nutarimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ (toliau – ir Bendrovė) skundu (I t., b. l. 1–14)
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės
tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2010 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. 3K10/44 (toliau – ir Nutarimas), kuriuo UAB „LUKOIL BALTIJA“, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 ir 10 dalimis, paskirta 5
000 Lt bauda už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimus.
Nurodė, kad jis nėra tinkamas subjektas Tabako kontrolės įstatyme numatytai atsakomybei už neteisėtą tabako reklamos skleidimą atsirasti, nes ne jo iniciatyva buvo užsakoma, gaminama ir jam priklausančioje degalinės parduotuvėje laikoma lentelė, kurioje
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priklijuoti du pakeliai cigarečių, bei stovelis, į kurį įmontuotas laikiklis ir įdėtas pakelis
cigarečių. Pareiškėjas jų neužsakė, negamino ir parduotuvėje patalpino juos ne savo iniciatyva bei nuosavybės teisės į juos neturi. Pažymėjo, jog jam nebuvo žinoma, kad pateikta
lentelė ir stovelis gali pažeisti Tabako kontrolės įstatymą. Lentelė ir stovelis nuosavybės teise priklauso tabako gaminių tiekėjams ir ši įranga, pagal tarp pareiškėjo ir tabako gaminių
tiekėjų sudarytas sutartis, buvo patalpinta pareiškėjui priklausančioje degalinės parduotuvėje. Nutarime neatsižvelgta į aplinkybę, kad pareiškėjas savo aktyviais veiksmais neprisidėjo prie tariamai draudžiamos tabako gaminių reklamos skleidimo, taigi yra visiškai
nesusijęs su tariamai tabako reklamos draudimą pažeidžiančiais lentele ir stoveliu. Nesant
jokių specialių Tabako kontrolės įstatymo nuostatų, vertinant Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnio pažeidimus, privalo būti remiamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo įtvirtinamomis bendrosiomis teisės normomis, preziumuojančiomis reklamos davėjo
(šiuo atveju tabako gaminių tiekėjo) atsakomybę už visus (įskaitant ir draudžiamos tabako) reklamos reikalavimų pažeidimus. Pabrėžė, jog jis savo aktyviais veiksmais nenulėmė
lentelėje/stovelyje pateiktos informacijos prieinamumo vartotojui. Teigė, jog Nutarime
atsakovas klaidingai aiškina Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir
17 straipsnio 3 dalies tarpusavio santykį ir tokiu būdu neleistinai susiaurina Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos išimties iš bendrojo tabako reklamos draudimo apimtį. Lentelėje nurodyta informacija apie tabako gaminį„WINSTON“
patenka į Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto, kuriame nurodoma,
kad draudžiama tabako reklama nelaikoma Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija, kai ji skleidžiama prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose
tabako gaminiai parduodami vartotojui, apimtį. Juridinės technikos tikslais numatytos
nuorodos į Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies buvimas Tabako kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte nesusiaurina pastarajame punkte įtvirtintos išimties, todėl Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies duomenys gali būti pateikiami
prekybos tabako gaminiais vietose apskritai, o ne tik ant įrangos tabako gaminiams išdėstyti. Papildomai pabrėžė, jog Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir
3 dalyje numatytos dvi skirtingos išimtys iš bendrojo tabako gaminių reklamos draudimo.
Vadovaujantis teisės principu, kad privatiems subjektams yra leidžiama, tai, kas nėra uždrausta, nesant teisės aktuose nustatyto aiškaus draudimo, Tabako kontrolės įstatymo 17
straipsnio 2 dalies 1 punktas ir 3 dalis negali būti aiškinamos, kaip draudžiančios nurodyti
prekybos tabako gaminiais vietose tabako gaminių pavadinimus, kurie sutampa su prekių
ženklais. Lentelė pagal savo pobūdį ir paskirtį gali būti laikoma įranga tabako gaminimas
išdėstyti Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies prasme. Nurodė, jog šiuo atveju
turi būti vadovaujamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika
azartinių lošimų bylose (2006 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo
byloje Nr. N6-1313/2006, 2010 m. vasario 20 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo
byloje Nr. N502-12/2010). Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų tabako
gaminių išdėstymui, todėl tabako gaminiai gali būti išdėstyti prekybos įmonės nuožiūra.
Nurodė, kad stovelis atitinka visus pareiškėjo ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sudarytoje marketingo paslaugų sutartyje nustatytus stendo požymius. Stovelis negali būti
laikomas „komunikacine medžiaga“, nes pagal sutartį komunikacine medžiaga laikoma
vaizdinė medžiaga talpinama pačiame stende. Sutartis aiškiai įvardina, kad tokia komunikacine medžiaga gali būti laikomi patys tabako gaminiai. Lentelės spalvinė gama nėra
informacija, skatinanti įsigyti ar vartoti tabako gaminius, todėl negali būti laikoma tabako
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gaminių reklama. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalis draudžia pateikti tik
tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus prekybos tabako gaminiais vietoje, tačiau nenumato jokio draudimo eksponuoti pačius tabako gaminius, nepriklausomai
nuo to, kad jie taip pat yra žymimi tabako prekių ženklais. Nurodė, jog atsakovo iki šiol
formuota praktika, taikant Tabako kontrolės įstatymą, leidžia teigti, kad tabako gaminių
išdėstymo būdas ir įrangos tabako gaminių išdėstymui naudojimas nėra tabako gaminių
reklama.
Atsakovas Tarnyba (teisių perėmėjas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas) atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 56–61) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir
palikti Nutarimą nepakeistą.
Nurodė, kad minėta reklaminė lentelė nepritaikyta tabako gaminiams išdėstyti ir
nėra įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti. Todėl informacija – žodis „Parduodame“,
dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai, cigarečių pakelio kaina bei prekių ženklas
„WINSTON“, pateikti lentelėje, yra neteisėta tabako gaminių reklama. Reklaminės lentelės
informacija buvo pateikta ne kartu su išdėstytais tabako gaminiais – lentelė pakabinta prie
lubų, virš prekystalio, įranga su išdėstytais tabako gaminiais pastatyta už prekystalio, prie
sienos. Be to, reklaminėje lentelėje pateikta Tabako kontrolės įstatyme nenumatyta vaizdinė informacija – žodinis prekių ženklas „WINSTON“ (registruotas Lietuvos Respublikos
prekių ženklų duomenų bazėje 1994 m. vasario 8 d., registracijos Nr. 9686, 34 klasėje –
tabako gaminiai, įskaitant papirosus) ir grafinis prekių ženklas „Winston Fresh Mentol“
(registruotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos 2008 m. balandžio 29 d., registracijos Nr. 963621, 34 klasėje – cigaretės) gaivios žalios spalvos fone. Toks spalvos pasirinkimas sukelia teigiamus pojūčius ir skatina įsigyti būtent gaivaus mėtų skonio „Winston
Fresh Menthol“ cigaretes. Reklaminiame stovelyje taip pat pateikta Tabako kontrolės įstatyme nenumatyta vaizdinė informacija – grafinis prekių ženklas „Marlboro Gold Touch“
(registruotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos 2008 m. spalio 31 d., registracijos Nr. 983807), cigarečių pakelio dizaino elementus – spalvas, linijas, formas – atkartojančiuose rėmuose. Pasirinktos apipavidalinimo spalvos – juoda ir auksinė – nurodo
būtent į konkrečius gaminius – „Marlboro Gold Touch“ ir „Marlboro Gold Original“ cigaretes. Pažymėjo, kad moksliškai įrodyta, jog atitinkamos spalvos, spalvinės asociacijos
veikia žmogaus sąmonę, daro įtaką vieniems ar kitiems veiksmams. Atsižvelgiant į tai,
kad tabako gaminių gamintojui, tabako gaminių platintojui, tabako gaminių pardavėjui
ir kitiems komercinę naudą iš to gaunantiems ūkio subjektams paranku didinti tabako
gaminių pardavimus, o tabako reklama yra draudžiama, pateikiama medžiaga su spalvine
gama, kuri pripažintina tabako gaminių reklama, skatina būtent atitinkamų cigarečių pardavimus. Byloje nėra ginčo dėl to, kad speciali įranga visam tabako gaminių asortimentui
išdėstyti yra už prekystalio, prie sienos. Norint įsigyti tabako gaminius, jie parduodami
iš už pardavėjos nugaros esančios tabako gaminiams išdėstyti pritaikytos įrangos, o ne
ardoma reklaminė medžiaga. Lentelė su cigarečių „Winston Fresh Menthol“ reklama pakabinta prie lubų, virš prekystalio, tabako gaminiai ant jos užklijuoti, o ne išdėstyti, kaip
tai daroma prekybinėje įrangoje. Cigarečių „Marlboro Gold Touch“ ir „Marlboro Gold
Original“ pakeliai ne išdėstyti, o tiesiog įrėminti kaip paveikslas, reprodukcija. Ginčijamu
atveju reklaminės lentelės ir stovelio negalima laikyti įranga tabako gaminiams išdėstyti,
nes jie neatitinka tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos paskirties. Papildomos produktų eksponavimo priemonės nėra tabako gaminiams išdėstyti skirta įranga, iš kurios
parduodami tabako gaminiai. Šių priemonių misija – populiarinti pareiškėjo parduoda267
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mas prekes tarp vartotojų, plėtoti tabako gaminių prekybos segmentą, atlikti reklaminę
funkciją, todėl pažeidžia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tabako reklamos draudimą. Pažymėjo, kad bet kokiu atveju ne vietoje pateikta informacija,
neatitinkanti Tabako kontrolės įstatymo reikalavimų tabako gaminiams, yra draudžiama.
Taip pat nurodė, jog Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 ir 5 dalyse minima įranga,
skirta tabako gaminiams išdėstyti, turi būti suprantama kaip įranga, skirta tabako gaminiams parduoti. Tuo tarpu Tabako kontrolės įstatymas prekybos vietose leidžia pateikti
(išdėstyti) tabako gaminius pardavimo, bet ne reklamos, kurios draudimas expressis verbis
įtvirtintas kaip vienas iš valstybės tabako kontrolės politikos principų (Tabako kontrolės
įstatymo 3 str. 1 d. 5 p.), tikslais. Atitinkamai Nutarime konstatuota, jog akivaizdu, kad,
norint įsigyti tabako gaminius, jie parduodami iš tabako gaminiams išdėstyti pritaikytos įrangos, o ne ardoma reklaminė medžiaga. Nurodė, jog Bendrovė nepagrįstai remiasi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota azartinių lošimų srityje. Teigė, kad nagrinėjamu atveju yra aktuali Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika tabako reklamos bylose (2005 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A7-502/2005, 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-1018/2005,
2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-433/2009). Pabrėžė, jog
Tabako kontrolės įstatyme vartojamos sąvokos ir teisės normų turinys turi būti aiškinamas,
atsižvelgiant į įstatymo tikslą – mažinti bendrąjį tabako gaminių suvartojimą (1 str. 2 d.).
Nurodė, kad pateiktos priemonės, informacija, įskaitant spalvinę ir grafinę informaciją,
atlieka svarbiausią reklamos paskirtį – formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei
netiesiogiai skatina juos vartoti. Tokie pareiškėjo veiksmai padeda jam sužadinti ir išlaikyti visuomenės poreikius. Pareiškėjo pateiktos priemonės ir informacija pažeidžia Tabako
kontrolės įstatymo nuostatas, tabako kontrolės politikos principus, todėl tokie veiksmai
negali būti toleruojami, o pareiškėjas negali būti atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės. Pareiškėjui buvo taikoma ekonominė sankcija ne už Tabako kontrolės įstatymo
18 straipsnyje nurodytus tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo ir rėmimo
veiksmus, bet už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintą tabako gaminių reklamos draudimo pažeidimą. Reklamos draudimo pažeidimas gali būti padarytas ne tik
aktyviais reklamuotojo veiksmais, bet ir naudojant sukurtus vaizdinius ir kitas priemones, kurie skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/1999).
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ atsiliepimu į skundą
(I t., b. l. 49–50) prašė panaikinti Nutarimą.
Nurodė, kad pareiškėjui priklausančioje degalinės parduotuvėje, adresu Pramonės
pr. 44, Kaune, virš prekystalio lentelė, kurios centre priklijuoti 2 cigarečių „Winston Fresh
Mentol“ pakeliai, pakabinta bei įranga, kurioje išdėstyti tabako gaminiai ir kurios viršuje
pritvirtintas stovelis, į kurį įmontuotas laikiklis ir įdėtas pakelis cigarečių „Marlboro Gold
Touch“, patalpinta sutarčių su UAB „JTI Marketing and Sales“ ir UAB „PHILIP MORRIS
BALTIC“ pagrindu. Pareiškėjas savo iniciatyva jų nei užsakė, nei gamino, nei patalpino. Pareiškėjas taip pat neturi nuosavybės teisių į šiuos objektus. Atsakovas dėl nurodytų aplinkybių yra pritaikęs sankciją ir trečiajam suinteresuotam asmeniui. Nurodė, kad
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis nedraudžia prekybos tabako gaminiais
vietoje naudoti tabako gaminių prekių ženklus, taip pat nenustato jokių reikalavimų ir tabako gaminių išdėstymui, įskaitant reikalavimų naudoti vienspalvę/nespalvotą įrangą, nenumato jokio draudimo eksponuoti pačius tabako gaminius, nepriklausomai nuo to, kad
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jie taip pat yra žymimi tabako prekių ženklais. Pažymėjo, jog nesant nurodytų reikalavimų
ir draudimų, pareiškėjas negali būti laikomas pažeidusiu teisės aktą, nes jo taikymo apimtis nėra aiški. Normos, už kurių pažeidimą asmenims gali būti taikoma atsakomybė, turi
būti tikslios, aiškios ir suprantamos nedviprasmiškai. Priešingu atveju būtų pažeidžiamas
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, nes subjektai,
kuriems ši norma skirta, nesuprastų, kokį reikalavimą ir kaip reikia vykdyti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 133–139) prašė skundą patenkinti ir panaikinti Nutarimą.
Nurodė, kad Tarnyba 2010 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 3K10/59 to paties stovelio naudojimą ir tabako gaminių išdėstymą aplink stovelį įvertino kaip neteisėtus UAB
„PHILIP MORRIS BALTIC“ veiksmus, pažeidžiančius tas pačias Tabako kontrolės įstatymo normas. Dėl šio nutarimo 2010 m. birželio 3 d. paduotas skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teigė, kad atsakovas neleistinai plečiamai aiškina Tabako
kontrolės įstatyme įtvirtintą reklamos draudimą. Tabako kontrolės įstatyme nesant aiškiai
nustatytų draudimų ar apribojimų, pareiškėjo veiksmai negalėjo būti pripažinti įstatymo
pažeidimu. Be to, Tabako kontrolės įstatymas ne tik nedraudžia, bet aiškiai nustato teisę prekybos tabako gaminiais vietose naudoti įrangą, skirtą tabako gaminiams išdėstyti (17 str. 3 d.), nenumatydamas jokių apribojimų įrangos spalvai, dydžiui ar formai, o
17 straipsnio 5 dalis numato teisę išdėstyti tabako gaminius įrangoje prekybos vietose.
Kadangi Nutarimas iš esmės keičia Tabako kontrolės įstatymo taikymo praktiką, jis pažeidžia teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus. Tabako kontrolės įstatymas aiškiai
numato, kad prekybos vietoje galima naudoti įrangą, skirtą tabako gaminių išdėstymui,
bei joje, vartotojams matomoje vietoje, išdėstyti tabako gaminius. Taigi, įstatymų leidėjas
tabako gaminių išdėstymo (eksponavimo) nelaiko draudžiama tabako gaminių reklama,
bet, priešingai, aiškiai leidžia tai daryti. Tuo tarpu teisės aktui express verbis nustačius teisę
naudoti specialią įrangą tabako gaminiams išdėstyti, tačiau nenustatant reikalavimų tokiai įrangai, atsakovas neturi teisės kelti tokiai įrangai papildomų reikalavimų ir vertinti
tokios įrangos naudojimą kaip tabako gaminių reklamą. Pabrėžė, jog Tabako kontrolės
įstatymo 15 straipsnis pateikia baigtinį draudimų prekybai tabako gaminiais sąrašą, kuriame nėra numatyta jokių draudimų tabako gaminių išdėstymui prekybos vietoje, todėl Tarnyba neturi teisės kelti papildomų reikalavimų tabako gaminių išdėstymo įrangoje
tvarkai. Remiantis lingvistine reklamos sąvokos analize ir teismų praktika, reklama suprantama kaip tam tikros informacijos – žinių – paskelbimas. Taigi, informacijos – tam
tikrų žinių – paskleidimo faktas yra privaloma Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio
taikymo sąlyga. Tuo tarpu Nutarime reklama pripažintas tabako gaminių išdėstymas nepateikia jokios papildomos informacijos apie tabako gaminius, todėl neatitinka tabako gaminių reklamos sąvokos ir negali būti laikomas pažeidžiančiu Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnį. Pažymėjo, jog Nutarime reklama pripažįstamas tam tikrų spalvų naudojimas
ant stovelio nėra informacija. Spalva neatitinka informacijos, kaip žinių, sąvokos, todėl
spalvų naudojimas iš viso negali būti laikomas pažeidžiančiu Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnio 5 dalį. Kadangi Tabako kontrolės įstatymas nenustato reikalavimų įrangai,
skirtai tabako gaminių išdėstymui, nėra pagrindo teigti, kad tam tikros spalvos įranga yra
draudžiama, kaip neleistina grafinė informacija. Kadangi įstatymų leidėjas nėra nustatęs
reikalavimų naudoti vienspalvę / nespalvotą įrangą tabako gaminių išdėstymui, tabako
gaminių išdėstymo įranga gali būti bet kokios spalvos, įskaitant ir tokią, kokia naudojama
tabako gaminių pakuotėse. Bespalvės įrangos iš viso negali būti, visais atvejais ji privalo
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būti tam tikros spalvos ar spalvų derinio. Nurodė, jog įvairiose tabako gaminių pakuotėse
naudojamos kone visos įmanomos spalvos, todėl praktiškai neįmanoma parinkti spalvos
tabako gaminių įrangai, kuri nesutaptų su spalva, naudojama tabako gaminių pakuotėse.
Įstatymas aiškiai leidžia prekybos tabako gaminiais vietoje eksponuoti pačius tabako gaminius, nepriklausomai nuo to, kad jie taip pat yra žymimi tabako prekių ženklais. Įstatymų
leidėjas nesiekė uždrausti prekių ženklo naudojimo ant gaminio, tačiau siekė uždrausti tabako gaminių prekių ženklų naudojimą atskirai nuo tabako gaminių. Pabrėžė, jog į stovelį
buvo įdėti ne prekių ženklo „Marlboro Gold Touch“ piešiniai ar atvaizdai, bet įprasti tabako gaminiai – tikri cigarečių pakeliai, paženklinti šiuo prekių ženklu. Nurodė, jog UAB
„PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „LUKOIL BALTIJA“ sudarytos marketingo paslaugų
sutarties 1.1 punkte yra įtvirtinta Bendrovės pareiga teikti marketingo paslaugas, kurios
apima trečiojo suinteresuoto asmens stendų, skirtų tabako gaminiams išdėstyti, naudojimą (sutarties 2.1.1 p.), pakankamo kiekio tiekiamų tabako gaminių turėjimą prekybos
vietoje (sutarties 2.1.2 p.), tam tikro kiekio vietų prekybos stenduose skyrimą tiekiamų
prekių išdėstymui (sutarties 2.1.3 p.) ir kita. Tokių marketingo paslaugų teikimas nėra
draudžiamas Tabako kontrolės įstatymu ir niekaip nepatvirtina Tarnybos teiginių apie tabako gaminių reklamą. Minėtos sutarties 2.1.6 punktas įtvirtina UAB „PHILIP MORRIS
BALTIC“ teisę UAB „LUKOIL BALTIJA“ parduotuvėse patalpinti informacinę medžiagą
(vaizdus stenduose, pakabinamus plakatus ir pan.). Sutartis buvo sudaryta 2007 metų vasario mėnesį, galiojant Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies redakcijai, leidžiančiai ant tabako gaminiams skirtos įrangos patalpinti tabako gaminių prekių ženklus.
Įstatymu uždraudus nuo 2008 m. gruodžio 31 d. pateikti tokią informaciją, UAB „PHILIP
MORRIS BALTIC“ tokios medžiagos UAB „LUKOIL BALTIJA“ parduotuvėje netalpino.
Tarnyba patikrinimo metu nenustatė, kad Bendrovės parduotuvėse būtų patalpinta kokia
nors informacinė medžiaga. Tuo tarpu minėta sutartis patvirtina, kad įranga yra ne reklaminė medžiaga, bet įrenginiai, skirti tabako gaminių išdėstymui. Įranga atitinka visus
sutartyje nustatytus stendo požymius, t. y. įrenginys yra skirtas cigarečių išdėstymui ir
Bendrovės degalinėje buvo įrengtas kasų zonoje.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu (I t.,
b. l. 172–181) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas nustatė,kad 2010 m.kovo 9 d.atliekant patikrinimą Bendrovei priklausančioje
degalinėje, esančioje Pramonės pr. 44, Kaune, rasta iškabinta 29,5 x 42 cm dydžio reklaminė lentelė (toliau – ir lentelė). Lentelės žaliame fone viršuje užrašyta – „PARDUODAME“,
žemiau – „WINSTON“, lentelės centre lipdukais priklijuoti du cigarečių „Winston Fresh
Menthol“ pakeliai, po cigarečių pakeliais užrašyta –„Dervų – 4 mg, nikotino – 0,3 mg,
anglies monoksido – 5 mg“, „7,60 Lt / pakelio kaina“, lentelės apačioje baltame fone –
„Rūkymas labai kenkia jums ir aplinkiniams“. Įvairių pavadinimų tabako gaminiai, įskaitant ir cigaretes „Winston Fresh Menthol“, laikomi sudėti įrangoje, pastatytoje už prekystalio, prie sienos. Lentelė su cigarečių „Winston Fresh Menthol“ reklama ir priklijuotais
cigarečių pakeliais buvo pakabinta prie lubų, virš prekystalio. Taip pat rastas apie 17 x 18x
22 cm dydžio reklaminis stovelis (toliau – ir stovelis), pastatytas pilkos spalvos įrangos,
kurioje išdėstyti įvairių pavadinimų tabako gaminiai (cigaretės „Marlboro Gold Original“,
„Marlboro Gold Touch“), viršuje, centrinėje dalyje, geltonos spalvos nišoje. Stovelio deši270

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

nėje pusėje viršuje priklijuotas ovalus lipdukas su užrašu „Dervų 4 mg / Rūkaliai miršta
anksčiau“. Į minėtą auksinės – juodos spalvos reklaminį stovelį įmontuotas plastmasinis
permatomas laikiklis su išpjovomis, į kurias įdėtas vienas pakelis cigarečių „Marlboro
Gold Original“ (banderolė PMS INU 164878) ir vienas pakelis cigarečių „Marlboro Gold
Touch“ (banderolė PMS INW 215831). Į kairę nuo reklaminio stovelio į dvi eiles sustatyti
6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Original“, į dešinę – 6 pakeliai cigarečių „Marlboro
Gold Touch“. Šie cigarečių pakeliai išdėstyti neglaustai, prie jų nepateiktos etiketės.
Teismas, įvertinęs 2007 m. vasario 28 d. Marketingo paslaugų sutarties tarp Bendrovės
ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ 1.2, 2.1.1–2.1.4, 1.3, 2.1.6, 2.2, 3.2.2, 2.1, 3.1.2, 3.1.3
punktų nuostatas ir tai, kad patikrinimo metu apžiūrėjus pateiktas priemones nustatyta, jog tabako gaminiai jose stacionariai (nejudinamai) įmontuoti, o ne išdėstyti, kaip tai
daroma prekybinėje įrangoje, padarė išvadą, kad ginčijamu atveju reklaminių priemonių
negalima laikyti įranga tabako gaminiams išdėstyti, nes ji neatitinka tabako gaminiams
išdėstyti skirtos įrangos paskirties. Prekybos įranga, skirta ilgalaikei nuolatinei prekybai
tabako gaminiais, yra specialūs dispenseriai. Teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai
nustatė, jog ginčijamu atveju reklaminės lentelės ir stovelio negalima laikyti įranga tabako gaminiams išdėstyti, nes jie neatitinka tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos paskirties, todėl priemonių pateikimas tokia forma, kokia jis buvo atliktas nagrinėjamoje
byloje, yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius, išskirdama minėtas cigaretes „Winston Fresh Menthol“, „Marlboro Gold Touch“ ir
„Marlboro Gold Original“ iš kitų tabako gaminių. Teismas, įvertinęs visumą reikšmingų
aplinkybių, susijusių su cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pateikimu lentelėje, t. y. pačios
lentelės ir prekių ženklo spalvinius sprendimus (naudojamos apsaugotos spalvos), taip pat
tai, jog ant lentelės priklijuoti tik „Winston Fresh Menthol“ cigarečių pakeliai, o prekybos
vietoje stovi prekybos įranga, skirta visam tabako gaminių asortimentui, įskaitant ir nurodytas cigaretes, išdėstyti, padarė išvadą, jog prekių ženklai šiuo atveju naudojami specialiai
tabako gaminių reklamai. Taip pat įvertinęs visumą reikšmingų aplinkybių, susijusių su cigarečių „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ pateikimu reklaminiame stovelyje ir cigarečių įranga viršutinėje dalyje, t. y. paties stovelio ir prekių ženklo spalvinius
sprendimus (naudojamos apsaugotos spalvos), tai, jog stovelyje įtvirtintos tik „Marlboro
Gold Touch“ ir „Marlboro Gold Original“ cigarečių pakuotės, į kairę nuo stovelio dviem
eilėmis sustatyti 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Original“, į dešinę – 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Touch“, tai, kad skirtingai nuo cigarečių, sudėtų įrangoje, šie cigarečių pakeliai išdėstyti neglaustai, prie pirmiau nurodytų cigarečių nepateiktos etiketės,
padarė išvadą, jog prekių ženklas šiuo atveju naudojamas specialiai tabako gaminių reklamai. Teismas pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje
yra konstatavęs, jog požymiai, kuriais remiantis pripažįstamas prekių ženklo specialaus
panaudojimo tabako gaminių reklamai faktas, teisės aktuose nenustatyti, todėl tai yra įrodinėjimo bei vertinimo dalykas, kiekvieną kartą pagal konkrečias veikos aplinkybes kvalifikuojamos kaip pažeidimas (byla Nr. A7-502/2005). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad tabako gaminių reklaminių tikslų gali būti siekiama
nebūtinai informaciją paskleidžiant tokiomis įprastinėmis informacijos raiškos formomis,
kaip internetas, vitrinos, stendai. Tai galima užtikrinti ir produkto pakuotės vaizdiniais, užrašais ir panašiai (byla Nr. A556-433/2009). Nurodė, jog ginčo atveju aktuali yra ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-1569/2008, kurioje teismas nurodė, kad Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (kom271
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piuterinis variantas) pateikia keletą žodžio „skleisti“ reikšmių. Viena iš jų suprantama kaip
platinimas, t. y. darymas, kad plistų, apimtų daugelį, ir atskleidžia interpretuojamos teisės
normos esmę. Konstatuojant tabako reklamos pažeidimą, būtina nustatyti valinį veiksmą paskleisti draudžiamą tabako gaminių reklamą. Tai reiškia, kad asmenys, nuo kurių
valios priklauso vartotojų galimybė prieinamai gauti draudžiamą informaciją apie tabaką (tabako gaminių reklamą), yra tinkami nurodytų įstatymo nuostatų veikimo, o kartu
ir numatytos už šių nuostatų pažeidimą atsakomybės subjektai (byla Nr. A11-171/2006).
Konstatavo, kad atsakovas pagrįstai nutarė, jog toks cigarečių „Winston Fresh Menthol“
pateikimas lentelėje bei cigarečių „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ pateikimas reklaminiame stovelyje ir cigarečių įrangos viršutinėje dalyje yra tabako gaminių
reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius, išskirdama išvardintas
cigaretes iš kitų tabako gaminių. Reklamos draudimo pažeidimas gali būti padarytas ne
tik aktyviais reklamuotojo veiksmais, bet ir naudojant sukurtus vaizdinius ir kitas priemones, kurie skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/1999), todėl pareiškėjas yra
tinkamas nustatyto pažeidimo subjektas. Nustatytais veiksmais pateikdamas draudžiamą
tabako gaminių reklamą pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės statymo 17 straipsnio 1 dalį
ir pateikdamas draudžiamą informaciją apie tabako gaminius tam neskirtoje vietoje, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatas. Teismas, atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį,
jo mastą, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendė, jog Nutarimu
pareiškėjui paskirta 5 000 Lt bauda yra adekvati padarytam pažeidimui.
III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 184–188), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti
Nutarimą. Apeliacinis skundas iš dalies pagrįstas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikti tokie pagrindiniai
apeliacinio skundo argumentai:
1. Stovelio (įrangos) naudojimas nėra reklama Tabako kontrolės įstatymo prasme.
Teigė, jog stovelis ir aplink jį išdėstyti tabako gaminiai yra tam tikras įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, dizaino sprendimas, kuriuo pirkėjui nėra suteikiama jokia papildoma informacija ar žinios, turinčios įtakos pirkėjo ekonominei elgsenai ir skatinančios jį
įsigyti konkrečius tabako gaminius. Šioje įrangoje yra išdėstyti ir pardavimui pateikti tik
patys tabako gaminiai, be jokios papildomos informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai
skatintų pirkėją įsigyti konkrečius tabako gaminius. Tuo tarpu ta aplinkybė, kad stovelis
gali atkreipti vartotojo dėmesį, savaime nereiškia, kad tai skatina jį įsigyti produktą.
2. Tabako kontrolės įstatymas nenumato specialių reikalavimų įrangai, skirtai tabako
gaminių išdėstymui (pateikimui) prekybos vietose, nedraudžia tabako gaminių gamintojui ar pardavėjui (platintojui) naudoti savo įrangos, netgi specialiai skirtos išdėstyti tabako
gaminius jų prekybos vietoje, nenumato, kokia ir kada įranga vertinama kaip skirta gaminiams išdėstyti. Tabako kontrolės įstatymas taip pat nenustato specifinių reikalavimų
įrangos, kurioje išdėstomi tabako gaminiai, spalviniam apipavidalinimui. Be to, tabako gaminių išdėstymo būdas negali būti laikomas reklama Tabako kontrolės įstatymo prasme.
3. Pažymėjo, jog net ir tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, kad stoveliui turi būti taikomi
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Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio reikalavimai, stovelio naudojimas šių reikalavimų
nepažeidžia. Remdamasis Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3, 5
dalimi, nurodė, jog Tabako kontrolės įstatymas išskiria du aspektus: įrangą, skirtą tabako gaminiams išdėstyti jų prekybos vietoje (šiuo atveju apskritai apie reklamą negalima
kalbėti, nes įrangai kaip tokiai netaikomi reklamos reikalavimai), ir informaciją, kurios
nedraudžiama pateikti ant įrangos tabako gaminių prekybos vietoje. Padarė išvadą, kad,
norint konstatuoti Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio pažeidimą, būtina nustatyti,
kad yra kuri nors iš toliau nurodytų aplinkybių (sąlygų): pirma, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, pateikiama informacija,
kurią draudžiama pateikti pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalį; antra, minėtoje normoje leidžiama informacija pateikta ne kartu su išdėstytais tabako gaminiais;
trečia, prekybos tabako gaminiais vietose pateikiamos tabako gaminių ar jų pakuočių
imitacijos ar atvaizdai; ketvirta, pateikiama kita Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio
3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija. Nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš šių aplinkybių, todėl reklamos draudimo taisyklių pažeidimo konstatuoti negalima.
Pabrėžė, jog šiuo atveju tabako gaminiai buvo pateikiami prekybai jų prekybos vietose ir
ant įrangos, kurioje išdėstomi tabako gaminiai, nebuvo nurodytos jokios papildomos informacijos, lyginant su ta, kurią leidžia pateikti įstatymas (pateikiamas pats tabako gaminys ir jo pakuotė, gamintojo, prekybos įmonės pavadinimas, prekių ženklas, parduodamų
tabako gaminių pavadinimas (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 3 d. 1–2 p.). Visa informacija buvo nurodoma tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais, kaip ir nustatyta Tabako
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje. Įrangoje buvo pateiktos ne pakuočių imitacijos,
o pardavimui skirti užpildyti tabako gaminių pakeliai su tinkamu žymėjimu ir reikalingomis banderolėmis. Šios pakuotės, kaip ir kitos, be jokių apribojimų gali būti paimamos iš
įrangos ir pirkėjų įsigyjamos.
4. Pažymėjo, kad reklama siejama su tam tikros informacijos, t. y. žinių paskleidimu.
Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, informacija – žinios, paaiškinimai. Nagrinėjamu
atveju neaišku, kokiu būdu stovelio naudojimas ir tabako gaminių pakuočių išdėstymas
skleidžia žinias ir skatina vartotoją įsigyti konkrečius tabako gaminius. Taigi teismas nepagrįstai išplėtė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje nustatytų tabako reklamos draudimo reikalavimų ribas.
5. Pabrėžė, jog 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako
produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo, kurią ir įgyvendina Tabako kontrolės įstatymo
nuostatos, apskritai netaikoma tabako produktų reklamos reikalavimams jų prekybos vietose. Nors valstybės narės turi diskreciją nustatyti konkrečius nacionalinius reikalavimus
tabako reklamai, negali būti ignoruojamas tabako gaminių prekybos vietos specifiškumas,
kuris suponuoja tai, kad prekybos vietoje esančių stendų naudojimo ir tabako gaminių
pakuočių išdėstymo aplinkybės turi būti įvertintos itin atidžiai, išvadas pagrindžiant atitinkamais argumentais. Turi būti įvertinta ir tai, kad Tabako kontrolės įstatymas draudžia
būtent tokios informacijos (žinių), kuri daro įtaką vartotojų ekonominei elgsenai ir skatina
įsigyti tam tikrą gaminį, skleidimą.
Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 1–4), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d.
sprendimą ir patenkinti jo skundą dėl Nutarimo panaikinimo. Apeliacinis skundas iš dalies pagrįstas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui,
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papildomai pateikti tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:
1. Nurodė, jog tarp Bendrovės ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ 2007 m. vasario 28 d. sudarytos Marketingo paslaugų sutarties 2.1.6 punkte nustatyta, kad informacinė
medžiaga yra vaizdai stenduose, plakatai ir panašiai, tačiau ne įranga, kurioje gali būti
išdėstomos cigaretės. Atsižvelgiant į tai, kad stovelyje buvo išdėstytos tabako gaminių pakuotės, stovelio paskirtis atitinka Marketingo sutarties 1.2 punkte apibrėžtą prekybinės
įrangos, t. y. stendo sąvoką.
2. Tabako kontrolės įstatymas tam tikra apimtimi reglamentuoja tik įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, naudojimą, tačiau nenumato, kad ši įranga privalo būti
naudojama ne tik tabako gaminių išdėstymui, bet ir jų pardavimui. Įstatymo prasme nėra
reikšminga aplinkybė, ar įranga skirta prekybai, ar tik tabako gaminių išdėstymui.
3. Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų įrangos naudojimo pastovumui ar ilgalaikiškumui, todėl teismas, vertindamas, kad stovelis ir lentelė nebuvo
skirti ilgalaikei nuolatinei prekybai tabako gaminiais bei todėl neatitinka tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos paskirties, iš esmės nustatė naujus, įstatymo nereglamentuotus, imperatyvus ir tokiu būdu pripažino pareiškėją pažeidusiu teisiškai neegzistuojantį
reikalavimą.
4. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar pareiškėjas yra tinkamas atsakomybės subjektas, pripažino būtinumą nustatyti pažeidėjo valinį veiksmą, paskleidžiant
draudžiamą tabako gaminių reklamą. Atsižvelgdamas į Dabartinės lietuvių kalbos žodyne
pateiktą žodžio „valia“ aiškinimą (psichinė galia, pasireiškianti sąmoningu veiklumu; sąmoningas siekimas, nusistatymas; noras, pageidavimas; laisvė, nepriklausymas), padarė
išvadą, jog valia pasireiškia sąmoningais, tikslingais ir laisvais / nepriklausomais subjekto
veiksmais, atitinkančiais subjekto norus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesiėmė jokių
sąmoningų veiksmų (t. y. nebuvo pareiškėjo „veiklumo“) dėl tariamos tabako reklamos
paskleidimo. Pagal tarp Bendrovės ir UAB „JTI Marketing and Sales“ sudarytą sutartį UAB
„JTI Marketing and Sales“ ar jo atstovas, bet ne Bendrovė, turi diskrecijos teisę patalpinti
Bendrovei priklausančiame degalinių tinkle informacinę medžiagą bei išdėstyti papildomas produktų eksponavimo priemones (3.2.3 p.). Pagal tarp pareiškėjo ir UAB „PHILIP
MORRIS BALTIC“ sudarytą Marketingo sutartį, būtent UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“
įgalioti asmenys, o ne Bendrovė, turi teisę patalpinti Bendrovei priklausančiame degalinių tinkle informacinę medžiagą ir prekybinę įrangą (Marketingo sutarties 2.1.1 ir 2.1.6
punktai). Pabrėžė, jog jo veiksmuose nėra ir sąmoningo siekimo bei noro, kad draudžiama
tabako reklama atsirastų degalinėse. Be to, tarp pareiškėjo ir UAB „JTI Marketing and
Sales“ sudarytoje sutartyje numatyta (2.1 ir 3.1.3 p.), kad vykdant sutartį yra leistinas tik
tokios informacijos pateikimas, kuris neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
Tarp Bendrovės ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sudarytoje Marketingo sutartyje taip
pat nustatyta (2.2.1 ir 2.2.4 p.), kad tabako gaminių prekybos įranga (stendai) ir pateikiama informacinė medžiaga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Taigi,
pareiškėjas, sudarydamas sutartis su tabako gaminių tiekėjais, išreiškė savo norą ir sąmoningai siekė, kad bet kokia degalinėse talpinama informacija apie tabako gaminius atitiktų
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir kad nebūtų skleidžiama draudžiama tabako
reklama.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 9–11), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir patenkinti pareiškėjo skundą dėl Nutarimo
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panaikinimo. Apeliacinis skundas iš dalies pagrįstas tokiais pačiais argumentais kaip ir
atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikti tokie pagrindiniai
apeliacinio skundo argumentai:
1. Nesutiko su teismo išvada, jog pareiškėjas yra tinkamas atsakomybės subjektas.
Pabrėžė, jog pagal Reklamos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį už reklamos pažeidimą atsakingu laikomas reklamos davėjas, t. y. asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama. Nagrinėjamu atveju reklamos davėjai yra tabako
gaminių tiekėjai (UAB „JTI Marketing and Sales“ ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“).
Kadangi Tabako kontrolės įstatymas nenumato specialaus teisinio reguliavimo, kuriuo paskirstoma atsakomybė tarp reklaminės veiklos subjektų, atsakovas turėjo remtis bendrosiomis Reklamos įstatymo normomis, preziumuojančiomis reklamos davėjo atsakomybę
už reklamos pažeidimus.
2. Teismas nurodė, jog konstatuojant tabako reklamos pažeidimą, būtina nustatyti
valinį veiksmą paskleisti draudžiamą tabako gaminių reklamą. Nagrinėjamu atveju nebuvo nei pareiškėjo valios, nei tikslo pakabinti lentelę ar stovelį. Be to, net jei ir būtų nustatyta, kad lentelė ir stovelis yra draudžiama tabako gaminių reklama, pareiškėjas yra netinkamas atsakomybės subjektas, nes nei aktyviais veiksmais, nei neveikimu tabako gaminių
nereklamavo.
3. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad tabako gaminių reklamos draudimo pažeidimas apskritai gali būti padaromas tik aktyviais veiksmais. Tuo tarpu neveikimas gali
būti laikomas pažeidimu tik tais atvejais, kai įstatymai numato konkrečias pareigas, t. y.
įpareigoja atlikti tam tikrus veiksmus, o subjektas jų neatlieka. Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnis draudžia reklamuoti tabako gaminius, t. y. draudžia subjektams vykdyti tokius aktyvius veiksmus, dėl kurių būtų skatinamas tabako gaminių pirkimas/vartojimas.
Įstatymas neįpareigoja asmenų imtis veiksmų, siekiant uždrausti kitiems subjektams atlikti
kokius nors su tabako prekybos veikla susijusius veiksmus. Atitinkamai pareiškėjas neturėjo pareigos kontroliuoti trečiųjų suinteresuotų asmenų veiklos.
4. Teisės aktai nepateikė sąvokos „įranga tabako gaminiams išdėstyti“ apibrėžimo,
reikalavimų šiai įrangai, jos formai, dydžiui, spalvai, laikymo patalpoje vietai, laikymo kitos įrangos atžvilgiu. Tabako kontrolės įstatymas nereglamentuoja tabako gaminių pateikimo įrangoje tabako gaminiams išdėstyti trukmės, tabako gaminių išdėstymo/tvirtinimo
prie įrangos būdo. Pabrėžė, jog teismas, aiškindamas galiojančius teisės aktus, negali kurti
naujų teisės normų, kurios konkuruotų ar net išplėstų įstatymų leidėjo valią.
5. Pažymėjo, jog UAB „JTI Marketing and Sales“ ir Bendrovės sudarytoje sutartyje
naudojamų pavadinimų įrangai tabako gaminiams išdėstyti gausa yra tarp sutarties šalių
egzistuojančių tarpusavio komercinių santykių ypatumas, palengvinantis sutarties šalių
įsipareigojimų vykdymą tam tikros įrangos atžvilgiu, tačiau ne Tabako kontrolės įstatymo
pažeidimo įrodymas. Skirtingi šalių naudojami pavadinimai nepakeičia įrangos paskirties,
o kartu ir kvalifikavimo Tabako kontrolės įstatymo prasme. Sutartinės formuluotės (pavyzdžiui, „populiarinti“, „prekybos segmento vystymas“) nesusijusios su lentelės ir joje pateikiamos informacijos faktiniu poveikiu vartotojo komerciniam elgesiui cigarečių „Winston
Fresh Menthol“ atžvilgiu, jam neprieinamos, nežinomos, todėl nepagrįstai atsakovo pateikiamos kaip Tabako kontrolės įstatymo pažeidimo, naudojant lentelę, įrodymas.
6. Ekonominės sankcijos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, atitinkamai,
kaip ir už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymų pažeidimus, turi būti siejamos su administracine atsakomybe ir pagal savo prigimtį prilygintinos nuobaudoms
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už administracinius teisės pažeidimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. kovo 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A15-39/2005; Administracinių
teismų praktika Nr. 7, p. 39–52). Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktika (2006 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N61313/2006; Administracinių teismų praktika Nr. 10, p. 67–75; 2008 m. vasario 22 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N444-220/2008), pažymėjo, jog administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių pagrindinių principų, kurių
laikomasi baudžiamajame procese. Tiek baudžiamajame, tiek administraciniame procese
sprendžiama dėl įstatyme numatytų sankcijų taikymo, prieš tai nustačius, kad buvo padaryta įstatymo draudžiama veika. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis
reglamentavimas turi būti aiškus, suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams. Toks
aiškinimas iš esmės atitinka bendrąjį baudžiamosios teisės principą nullum crimen, nulla poena sine lege, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją. Nagrinėjamu atveju
teismas plečiamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintą draudimą
reklamuoti tabako gaminius, tuo pažeisdamas principą nullum crimen, nulla poena sine
lege. Nesant aiškaus teisinio reguliavimo, visos abejonės turi būti traktuojamos traukiamo
atsakomybėn asmens naudai.
7. Pabrėžė, jog Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 ir 5 dalys nedraudžia prekybos tabako gaminiais vietoje naudoti prekių ženklų. Naudoti tabako gaminio pavadinimą
„WINSTON“, kad ir sutampantį su registruotu žodiniu prekių ženklu, ant įrangos tabako
gaminiams išdėstyti leidžia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
8. Atsižvelgiant į tai, kad Tabako kontrolės įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme reklamos draudimai reglamentuojami taip pat (įtvirtinamas bendras reklamos draudimas,
pateikiama leidžiama informacija, nėra tiesioginių draudimų rodyti produkto pavadinimą,
sutampantį ar panašų į prekių ženklą), šiuo atveju pagal analogiją taikytinas ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimas azartinių lošimų reklamos srityje: išimtys
iš bendro azartinių lošimų reklamos draudimo taikomos netgi tuo atveju, jeigu išimtyje nurodyta informacija, pavyzdžiui, lošimo namų pavadinimas, sutampa su registruotu
žodiniu ar vaizdiniu prekių ženklu (2010 m. vasario 20 d. nutartis administracinio teisės
pažeidimo byloje Nr. N502-12/2010).
9. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu 2005 m. gegužės 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-502/2005, nes nutartis
priimta galiojant kitai Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio redakcijai (pagal ją buvo
leidžiama rodyti prekių ženklus tik tuo atveju, jeigu prekių ženklas nebuvo specialiai naudojamas tabako gaminių reklamai).
10. Teismas nepasisakė dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentų, kad priimant
Nutarimą buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas.
11. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas, nuo 2009 metų panaikinęs galimybę nurodyti tabako gaminių prekių ženklą ant įrangos tabako gaminiams
išdėstyti, nėra reikšmingas, vertinant atsakovo praktikos nuoseklumą. Šiuo atveju sankcija taikyta ne už neleistiną prekių ženklo panaudojimą tabako reklamos tikslais, o už tabako gaminio pavadinimo („WINSTON“), cigarečių pakelio (pažymėto „Winston Fresh
Menthol“ prekių ženklu) bei kitos grafinės informacijos pateikimą lentelėje.
12. Teigė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-1018/2005 ir 2005 m. gegužės 3 d. nutartis adminis276
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tracinėje byloje Nr. A7-502/2005 šiai bylai neaktualios, nes priimtos bylose, besiskiriančiose faktinėmis aplinkybėmis. Nurodytose bylose tabako gaminių prekių ženklas naudotas
šalia tabako gaminių, tuo tarpu šioje byloje – ženklu pažymėtas pats tabako gaminys, pritvirtintas prie lentelės.
Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens
UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 16–17) su apeliaciniu skundu sutiko ir prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ atsiliepimu į trečiojo
suinteresuoto asmens UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 18a)
su apeliaciniu skundu sutiko ir palaikė apeliacinio skundo prašymą panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimą.
Atsakovas Tarnyba (teisių perėmėjas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas) atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 24–27) prašė palikti galioti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą, o apeliacinį
skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies pagrįstas tokiais
pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai
pateikti tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
1. Tarnybos atliktas ir pirmosios instancijos teismo patvirtintas pažeidimo kvalifikavimas visiškai atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką,
nes 2009 m. balandžio 1 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-433/2009 nurodyta, kad Tabako kontrolės įstatyme įtvirtinti draudimai, teismo vertinimu, paprastai turėtų
būti aiškinami plačiąja prasme, atsižvelgiant į tikslą – kiek įmanoma maksimaliai apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą, mažinti tabako gaminių vartojimą apskritai, inter alia
mažinant tos pačios rūšies cigarečių vartojimą.
2. Pažymėjo, jog tuo atveju, jei pareiškėjo verslo partneriai UAB „PHILIP MORRIS
BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and Sales“ neteisėtu būdu, panaudodami prievartą užvaldė pareiškėjui priklausančias degalines, pareiškėjas turėtų kreiptis dėl baudžiamosios
bylos iškėlimo.
3. Atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą, pateiktą
2009 m. balandžio 1 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-433/2009 ir padarė išvadą, jog asmenys, nuo kurių valios priklauso vartotojų galimybė prieinamai gauti draudžiamą informaciją apie tabaką ir (ar) tabako gaminių reklamą, yra tinkami Tabako kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatų veikimo, o kartu ir už šių nuostatų pažeidimą
nustatytos atsakomybės subjektai. Vertino, jog apeliacinio skundo teiginiai, kad pareiškėjas pats netalpino lentelės ir stovelio degalinėse, laikytini Bendrovės pasirinkta gynybine
taktika. Net ir įrodžius, jog Bendrovė nekontroliavo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir
UAB „JTI Marketing and Sales“ pateiktos reklaminės medžiagos atitikimo Tabako kontrolės įstatymui, tai pripažintina pasyvia kontrolės forma. Pasitikėdamas sutarčių šalimis,
pareiškėjas prisiėmė riziką, kad degalinėse pateikti lentelė ir stovelis gali neatitikti teisės
aktų reikalavimų. Be to, pareiškėjas, reklamuodamas UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“
ir UAB „JTI Marketing and Sales“ platinamas cigaretes, turėjo ir asmeninės komercinės
– finansinės naudos iš „Winston Fresh Menthol“, „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro
Gold Touch“ pardavimų bei sutartinio atlyginimo už marketingo paslaugas.
Atsakovas Tarnyba (teisių perėmėjas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės de277
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partamentas) atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB„PHILIP MORRIS BALTIC“
apeliacinį skundą (II t., b. l. 29–30) prašė palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 31–32) su apeliaciniu skundu sutiko ir palaikė apelianto prašymą panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 33–34) su apeliaciniu skundu sutiko ir palaikė apelianto prašymą panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JTI Marketing and Sales“ apeliacinį skundą (II t., b. l.
35–36) su apeliaciniu skundu sutiko ir prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti
Nutarimą.
Pareiškėjas UAB„LUKOIL BALTIJA“ atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB
„JTI Marketing and Sales“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 37–38) palaikė apeliacinį skundą ir
sutiko su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir patenkinti pareiškėjo skundą dėl Nutarimo panaikinimo.
Atsakovas Tarnyba (teisių perėmėjas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas) atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JTI Marketing and Sales“
apeliacinį skundą (II t., b. l. 40–41) prašė palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi (II t.,
b. l. 62–76) UAB „LUKOIL BALTIJA“, UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI
Marketing and Sales“ apeliacinius skundus atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą.
Nurodė, jog pareiškėjui 5 000 Lt Nutarimu paskirta dėl Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimo. Nutarimo turinys patvirtina, kad atsakovas skyrė
sankciją pareiškėjui, nustatęs, kad prekybos salėje virš prekystalio buvo pateikti du cigarečių pakeliai „Winston Fresh Menthol“, priklijuoti lentelėje su spalviniu apipavidalinimu
ir su tabako gaminio pavadinimu bei informacija apie tabako gaminio savybės bei kaina,
tuo išskiriant šį gaminį iš kitų parduodamų gaminių. Taip pat cigarečių pakeliai „Marlboro
Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ buvo pateikti reklaminiame stovelyje cigarečių
prekybos įrangos viršutinėje dalyje, taip šiuos gaminius išskiriant iš kitų parduodamų gaminių, ir tai buvo pripažinta reklama. Pažymėjo, kad pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės yra tabako gaminių pavadinimas, informacija apie tabako gaminį, tabako gaminių
išdėstymo įranga, jos spalvinis apipavidalinimas bei tabako gaminių išdėstymas prekybos vietoje. Nurodė, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kokia informacija gali būti nurodyta prekybos vietoje (17 str. 3 d.), taip pat reglamentuotas tokios
informacijos pateikimo būdas (17 str. 5 d.). Todėl vertinamos šiuo įstatymu nustatytos
sąvokos, kurios yra reikšmingos prekybai tabako gaminiais, ir negali būti operuojama ki278
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tomis, siekiant plečiamai aiškinti Tabako kontrolės įstatymo draudžiančias normas draudimo apimties mažinimo linkme. Įstatymo draudimai gali būti plečiamai aiškinami tik
siekiant Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų. Atsižvelgdamas
į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A858-2308/2011, Nr. A556-1569/2008, Nr. A5251451/2011, Nr. A756-80/2009, Nr. A143-1351/2011, Nr. A525-2379/2011), pabrėžė, jog šios
teismų praktikos kontekste vertinat pareiškėjui paskirtos sankcijos pagrįstumą, sutinka su
pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl atsakovo Nutarimo teisėtumo bei pagrįstumo
ir jų nekartoja. Pažymėjo, kad šiuo atveju tabako gaminiai buvo išskirti iš kitų gaminių,
suteikiant jiems kitokį išdėstymą bei tabako gaminių išdėstymo įrangos apipavidalinimą,
kuris nėra susijęs su prekybos įrangos tobulinimu, siekiant gerinti pirkėjų aptarnavimą.
Tokie veiksmai vertintini kaip siekis atkreipti pirkėjo dėmesį ir kartu skatinti įsigyti tabako
gaminius, o tai atitinka Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje numatytą reklamos
sąvoką. Padarė išvadą, jog kadangi reklama buvo skleidžiama Bendrovei priklausančioje
parduotuvėje, pareiškėjas yra pažeidimo subjektas, o atsakomybei nėra reikšminga, kas pagamino reklamos įrangą ir kokio susitarimo pagrindu. Nurodė, kad negali remtis Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011,
kadangi nurodytoje byloje buvo vertintos skirtingos faktinės aplinkybės nei nagrinėjamoje, o esant skirtingoms bylų faktinėms aplinkybėms, šiam ginčui minėtoje nutartyje
pateikta teisės aiškinimo taisyklė netaikytina. Pažymėjo, kad šioje byloje konstatuojama,
kad ne tik prekių išdėstymas nulemia reklamos fakto buvimą, bet visuma ir kitų požymių,
t. y. įrangos spalvinis apipavidalinimas, prekių ženklo pateikimas, prekių išdėstymas ir informacijos pateikimas apie tabako gaminius, atskirai nuo kitų pabrėžiant jų išskirtinumą.
Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A4-1212/2006) ir
pabrėžė, jog nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma. Sutiko su pirmosios instancijos teismo įrodymu vertinimu ir konstatavo, kad teismas
įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė.
V.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 2 d. nutartimi (II t., b. l.
135–142) iš dalies patenkino pareiškėjo UAB „LUKOIL BALTIJA“ prašymą ir atnaujino
procesą administracinėje byloje Nr. A261-2468/2011, o bylą perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika (bylos Nr. P8-61/2005, Nr. P438-145/2009, Nr. P63-44/2009), įvertinęs apeliacinės instancijos teismo nutarties turinį, nesutiko su pareiškėjo argumentais dėl šio procesinio sprendimo motyvuotumo. Konstatavo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. spalio 6 d. nutartyje yra pateikti motyvai, kurių pagrindu teismas priėjo sprendimo
rezoliucinėje dalyje suformuluotą išvadą. Nors pareiškėjas teigė, kad teismas nepasisakė dėl
jo veiksmuose konstatuoto Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies pažeidimo, proceso atnaujinimo klausimą sprendusi kolegija vertino, kad teismas, priimdamas sprendimą,
rėmėsi administracinių teismų praktika, be kita ko, susijusia ir su Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnio 5 dalies pažeidimu, sutiko su pareiškėjo atžvilgiu nustatytais pažeidimais bei
atitinkamomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, todėl nėra pagrindo at279
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naujinti procesą, remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punktu.
Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10
punktą, nurodė, jog procesas šiuo pagrindu gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu pateikiami įrodymai, kad padarytas materialinės teisės pažeidimas (1), šis pažeidimas yra
esminis (2), galėjęs turėti įtakos priimant neteisėtą procesinį sprendimą (3). Pažymėjo,
jog pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, nurodė, kad teismas pažeidė
ABTĮ 14 straipsnį, neleistinai plečiamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio
1 dalį, klaidingai aiškino ir taikė Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalį. Proceso
atnaujinimo klausimą sprendusi teisėjų kolegija pabrėžė, jog ABTĮ yra administracinių
bylų procesą reglamentuojantis įstatymas, kuris neįtvirtina materialinio pobūdžio teisės
normų, todėl jo nuostatų pažeidimai negali būti pagrindu atnaujinti procesą pagal ABTĮ
153 straipsnio 2 dalies 10 punktą. Teismas nusprendė atskirai nepasisakyti dėl pareiškėjo
teiginių, jog teismas nesirėmė prejudiciniais faktais. Teismas taip pat pažymėjo, jog ginčo
išsprendimui aktualios Tabako kontrolės įstatymo redakcijos 2 straipsnio 7 dalis apibrėžė tabako gaminių reklamos sąvoką, o pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo šios
materialinės teisės normos pažeidimą siejo su netinkamu pritaikymu šios bylos faktinių
aplinkybių kontekste, tačiau konkrečių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog buvo
padarytas toks materialinės teisės normos pažeidimas, koks numatytas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte, atitinkamai sudarantis pagrindą atnaujinti procesą, nepateikė.
Teisėjų kolegija, įvertinusi Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisės normas, pabrėžė, jog neturi pagrindo sutikti, kad buvo padarytas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytas materialinės teisės normos pažeidimas. Pažymėjo, jog
nors pareiškėjas, pagrįsdamas padarytą esminį šios teisės normos pažeidimą, nurodė, kad
Tabako kontrolės įstatymas nenustatė draudimo naudoti įrangą, skirtą tabako gaminių
išdėstymui prekybos vietoje, tačiau apeliacinės instancijos teismas neneigė šio pareiškėjo
teiginio, jis sprendė, jog šiuo atveju ginčo įranga negali būti vertinama tik kaip įranga, skirta išdėstyti tabako gaminius, o šia įranga atitinkami tabako gaminiai buvo išskirti iš kitų
tokiu būdu, jog buvo siekiama atkreipti į juos pirkėjų dėmesį ir atitinkamai skatinti įsigyti
šiuos tabako gaminius, ir tai vertintina kaip tabako reklama. Atkreipė dėmesį į tai, jog
teismui, nagrinėjančiam prašymą dėl proceso atnaujinimo, nėra suteikiama teisė iš naujo
vertinti byloje pateiktus ir tiek pirmosios instancijos teismo, tiek ir apeliacinės instancijos
teismo jau įvertintus įrodymus. Konstatavo, jog nėra pagrindo atnaujinti procesą, remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu.
Nurodė, jog pareiškėjas prašymo dalį dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą grindė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011 (nutartyje nurodytas
bylos Nr. A444-2459/2011, tačiau bylos medžiaga patvirtina, jog remtasi būtent nutartimi byloje Nr. A444-2159/2011). Nustatė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. gegužės 27 d. nutartimi (byla Nr. A444-2159/2011) konstatuota, jog UAB „PHILIP
MORRIS BALTIC“ atžvilgiu nepagrįstai nustatytas Tabako kontrolės įstatymo pažeidimas
dėl UAB „LUKOIL BALTIJA“ priklausančioje degalinėje, adresu Pramonės g. 44, Kaunas,
pateikta įranga, kurioje išdėstyti tabako gaminiai „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro
Gold Touch“, skleistos tabako gaminių reklamos, t. y. dėl tos pačios įrangos, dėl kurios (iš
dalies) pareiškėjas buvo pripažintas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo reikalavimus.
Pažymėjo, jog teismas, nurodytoje byloje vertindamas UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“
atžvilgiu nustatytus pažeidimus, be kita ko, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, remdama280
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sis Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi, 17 straipsnio 1 ir 5 dalimis, nurodė,
jog, atsižvelgiant į tai, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnis nenumato jokių apribojimų tabako gaminių prekybos vietoje išdėstymui, laikytina, kad jo būdas gali būti laisvai
pasirinktas. Teismas padarė išvadą, jog vien tabako gaminių išdėstymas atskirai nuo kitų
tabako gaminių, pateikimas gerai matomoje vietoje negali būti vertinamas kaip tabako
gaminių reklama. Pabrėžta, jog draudimas naudoti būtent tokių spalvų bei tokio dizaino tabako gaminiams išdėstyti skirtą įrangą, kokia buvo pareiškėjo naudojama tuo atveju (įskaitant ir šioje byloje UAB „LUKOIL BALTIJA“ naudotą įrangą tabako gaminiams
„Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“), reikštų pernelyg platų ir subjektyvų, objektyviais kriterijais nepagrįstą Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio nuostatų
aiškinimą. Be to, konstatuota, jog tai, kad buvo eksponuojamos tabako gaminių pakuotės,
pažymėtos tabako prekių ženklais, negali būti vertinama kaip pačios tabako gaminių išdėstymo įrangos paženklinimas prekių ženklais, nes tokiu atveju būtų paneigiama Tabako
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 ir 5 dalyse numatyta teisė prekybos vietoje išdėstyti
tabako gaminius. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytoje administracinių teismų praktikoje pateiktą aiškinimą, sutiko su pareiškėjo prašyme pateiktu argumentu, jog nagrinėjant
administracinę bylą Nr. A261-2468/2011, galimai buvo nukrypta nuo pareiškėjo nurodytos
administracinių teismų praktikos, kas sudaro pagrindą atnaujinti procesą administracinėje byloje. Konstatavo, jog šiuo atveju yra pagrindas atnaujinti procesą administracinėje
byloje Nr. A261-2468/2011, remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu.
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 teisėjų kolegija turėtų atlikti visapusišką pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą
(ABTĮ 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 (šiuo klausimu, pvz., žr. 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010, p.
271–294, ir joje nurodytą praktiką; taip pat 2011 m. liepos 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartį administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011).
Nagrinėjamu atveju procesą šioje byloje atnaujinusi teisėjų kolegija pagrindą procesui atnaujinti siejo su būtinybe užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos
formavimą. Ši išvada padaryta, atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011. Kaip matyti iš
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutarties, kuria buvo atnaujintas procesas šioje administracinėje byloje, teisėjų kolegija vertino, jog šioje byloje ir
nurodytoje byloje buvo skirtingai aiškinamos Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1,
3 ir 5 dalių nuostatos.
Todėl išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi paminėtomis procesinėmis taisyklėmis,
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taip pat atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P525-84/2012 pateiktus proceso atnaujinimo pagrindus,
konstatuoja, jog šioje byloje pasisakytina dėl nurodytų teisės normų aiškinimo ir atitinkamai spręstina, ar Bendrovei priklausančioje degalinėje patalpinus ginčo lentelę ir stovelį
buvo pažeistos tabako reklamos draudimą reglamentuojančios teisės normos, ar padarytas
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimas.
VII.
Šioje byloje ginčijamu Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 3K10/44 UAB „LUKOIL BALTIJA“ skirta 5 000 Lt bauda už
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimus.
Nutarime nurodyta, jog patikrinimo metu Bendrovei priklausančios degalinės parduotuvėje rasta iškabinta 29,5 x 42 cm dydžio reklaminė lentelė, kurioje žaliame fone viršuje užrašyta – „PARDUODAME“, žemiau – „WINSTON“, lentelės centre lipdukais priklijuoti du cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pakeliai, po cigarečių pakeliais užrašyta
– „Dervų – 4 mg, nikotino – 0,3 mg, anglies monoksido – 5 mg“, „7,60 Lt / pakelio kaina“,
lentelės apačioje baltame fone – „Rūkymas labai kenkia jums ir aplinkiniams“. Lentelė su
cigarečių„Winston Fresh Menthol“ reklama ir priklijuotais minėtų cigarečių pakeliais buvo
pakabinta prie lubų, virš prekystalio. Taip pat rastas apie 17 x 18 x 22 cm dydžio reklaminis
stovelis, pastatytas pilkos spalvos įrangos, kurioje išdėstyti įvairių pavadinimų tabako gaminiai (cigaretės „Marlboro Gold Original“, „Marlboro Gold Touch“), viršuje, centrinėje
dalyje, geltonos spalvos nišoje, stovelio dešinėje pusėje viršuje priklijuotas ovalus lipdukas
su užrašu „Dervų 4 mg / Rūkaliai miršta anksčiau“. Į auksinės – juodos spalvos reklaminį
stovelį įmontuotas plastmasinis permatomas laikiklis su išpjovomis, į kurias įdėtas vienas
pakelis cigarečių „Marlboro Gold Original“ ir vienas pakelis cigarečių „Marlboro Gold
Touch“. Į kairę nuo reklaminio stovelio, į dvi eiles sustatyti 6 pakeliai cigarečių „Marlboro
Gold Original“, į dešinę – 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Touch“. Šie cigarečių pakeliai išdėstyti neglaustai, prie jų nepateiktos etiketės.
Kaip matyti iš Nutarimo, Tarnyba, įvertinusi minėtos lentelės formą, turinį ir patalpinimą pareiškėjui priklausančios degalinės parduotuvėje, Tabako kontrolės įstatymo nuostatų
pažeidimą siejo su visuma šių aplinkybių: žodinio prekių ženklo „WINSTON“ pateikimu
lentelėje, pažeidžiant Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimus; informacijos, kuri gali būti pateikta ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti
pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalį, pateikimu ant lentelės, kuri nepritaikyta tabako gaminiams išdėstyti ir nėra įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti; Tabako
kontrolės įstatyme nenustatytos vaizdinės ir grafinės informacijos – žodinio prekių ženklo
„WINSTON“ ir grafinio prekių ženklo „Winston Fresh Menthol“ – pateikimu gaivios žalios
spalvos fone ne kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Be to, Tarnyba vertino, jog minėtame
stovelyje taip pat pateikta Tabako kontrolės įstatyme nenumatyta vaizdinė informacija – grafinis prekių ženklas „Marlboro Gold Touch“ – cigarečių pakelio dizaino elementus atkartojančiuose rėmuose, apipavidalinimu nukreipiant į konkrečius tabako gaminius.
Ginčo išsprendimui aktuali Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies redakcija (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) nustatė, kad Lietuvos
Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus,
taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama. Taigi įstatymas įtvirtino tabako ga282
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minių reklamos draudimą, kartu nustatydamas šio draudimo išimtis 17 straipsnio 2 dalyje.
Sprendžiant kilusį ginčą, atsižvelgus į Nutarime konstatuotus Tabako kontrolės įstatymo
pažeidimus, aktualios tabako reklamos draudimo išimtys, įtvirtintos Tabako kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose.
Remiantis Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija), reklamos draudimas netaikomas šio straipsnio
3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose
tabako gaminiai parduodami vartotojui. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis
(2005 m. lapkričio 15 d. įstatymo Nr. X-390 redakcija) nustatė, jog prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią
informaciją: 1) gamintojo, prekybos įmonės pavadinimą ir buveinės adresą; 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3) žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; 4) dervų,
nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse; 5) tabako gaminių kainas. Tabako kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 5 dalis (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija)
nustatė, jog šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su
išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus.
Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita
šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija.
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punktas (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) reglamentavo kitą reklamos draudimo išimtį, nustatydamas, jog
reklamos draudimas netaikomas tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruotiems pavadinimams bei prekių ženklams (jei tabako gaminio, tabako gaminių
gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo
dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar
padalinio pastato. Ant įmonių valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius
gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai.
Įvertinus nurodytą teisinį reguliavimą byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste,
darytina išvada, jog ginčijamu Nutarimu Bendrovei ekonominė sankcija skirta už Tabako
kontrolės įstatyme įtvirtintų nuostatų, susijusių su tabako reklamos draudimu, pažeidimus.
Šie pažeidimai susieti su įstatyme nustatytos leistinos pateikti informacijos pateikimu ne
ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti (pažeidžiant Tabako kontrolės įstatymo
17 str. 2 d. 1 p. ir 3 d. nuostatas); tabako gaminių prekių ženklo naudojimu, nesilaikant
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatų; Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatytos informacijos pateikimu ne su tabako gaminiais ir
atitinkamai nenustatytos vaizdinės ar grafinės informacijos pateikimu (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.). Kadangi šie pažeidimai susiję su skirtingais išimčių iš tabako
reklamos draudimo reglamentuojančiuose teisės normose įtvirtinto teisinio reguliavimo
aspektais, tikslinga juos analizuoti atskirai, atitinkamai atskirai vertinant tabako reklamos
draudimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimus, patalpinant lentelę bei stovelį, todėl išplėstinė teisėjų kolegija dėl kiekvieno iš nurodytų aspektų pasisakys atskirai.
VIII.
Prieš sprendžiant, ar ginčijamu Nutarimu pagrįstai konstatuota, jog patalpinant mi283
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nėtą lentelę, nebuvo laikytasi Tabako kontrolės įstatyme įtvirtinto tabako reklamos draudimo, o toks informacijos patalpinimas nepatenka į vieną iš Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintų išimčių, turi būti įvertinta, ar ginčo lentelėje pateikta informacija šios bylos faktinių
aplinkybių kontekste apskritai gali būti vertinama kaip tabako reklama. Kitaip tariant, turi
būti nustatyta, ar lentelė bei joje pateikta informacija galėjo būti vertinamos kaip skirtos
tabako gaminiams reklamuoti.
Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalis (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo
Nr. IX-1840 redakcija) tabako gaminių reklamą apibrėžė kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamą informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Iš esmės panašus minėtos reklamos
apibrėžimas yra pateikiamas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymu
Nr. IX‑2460 ratifikuotos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 1 straipsnio c punkte, kurioje tabako reklamos ir pardavimo skatinimo sąvoka yra
apibrėžiama, kaip bet kokios formos komercinis pranešimas, rekomendacija ar veiksmas,
kurio tikslas, poveikis ar galimas poveikis – tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti tabako gaminių pardavimą arba tabako vartojimą.
Taigi Tabako kontrolės įstatymas detaliai nereglamentavo informacijos apie tabako
gaminius skleidimo formos ir jos skleidimo priemonių, nustatydamas, jog ši informacija
gali būti skleidžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis. Be to, nurodytos skleidžiamos informacijos kvalifikavimas kaip tabako reklamos tiesiogiai susietas su šios informacijos paskirtimi – tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Todėl, kiekvienu atveju vertinant, ar atitinkama skleidžiama informacija yra tabako
reklama, turi būti nustatyta, kad tokios informacijos paskirtis arba padarinys yra skatinti
įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius.
Kaip jau minėta, lentelėje žaliame fone viršuje buvo užrašyta „PARDUODAME“,
žemiau – „WINSTON“, lentelės centre lipdukais priklijuoti du cigarečių „Winston Fresh
Menthol“ pakeliai, po cigarečių pakeliais užrašyta – „Dervų – 4 mg, nikotino – 0,3 mg,
anglies monoksido – 5 mg“, „7,60 Lt / pakelio kaina“, lentelės apačioje baltame fone –
„Rūkymas labai kenkia jums ir aplinkiniams“. Lentelė su informacija apie cigaretes
„Winston Fresh Menthol“ ir priklijuotais minėtų cigarečių pakeliais buvo pakabinta prie
lubų, virš prekystalio.
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus įrodymus, sprendžia, jog nustatytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad taip lentelėje buvo išskiriamos konkretaus prekės ženklo „WINSTON“ cigaretės, o lentelės apipavidalinimas buvo tiesiogiai
susietas būtent su šiais tabako gaminiais. Pažymėtina, jog nors pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys iš esmės pagrįstai teigia, kad įstatymas nedraudžia naudoti pasirinktas
spalvas, pateikiant atitinkamą informaciją, tačiau tokie teiginiai negali paneigti Tabako
kontrolės įstatyme įtvirtinto tabako reklamos draudimo. Todėl šiuo atveju, kai atitinkama
informacija, susijusi su tabako gaminiais, pateikiama šioje byloje nurodytu būdu išskiriant
konkrečius tabako gaminius, taip iš esmės skatinant juos įsigyti ir (ar) vartoti, šis informacijos skleidimas patenka į Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintą tabako reklamos sąvoką.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, byloje pateikti įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, jog lentelėje informacija apie „WINSTON“ tabako gaminius buvo pateikta taip, jog
tiesiogiai ar netiesiogiai skatino įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, t. y. pateko į Tabako
kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalies reguliavimo sritį.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgdama į proceso atnaujinimo ribas, ji
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neanalizuos, ar pareiškėjas gali būti tinkamas subjektas atsakyti už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, nes šiuo aspektu procesas nagrinėjamojoje byloje nebuvo atnaujintas.
Taigi, padarius išvadą, jog lentelė ir joje pateikta informacija atitiko tabako reklamos
sąvoką, toliau turi būti vertinama, ar nagrinėjamu atveju neegzistavo prielaidos pareiškėjo
skleidžiamos informacijos atžvilgiu taikyti Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintas tabako
reklamos draudimo išimtis.
IX.
Kaip jau minėta, Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas
(2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) įtvirtino vieną iš tabako reklamos
draudimo išimčių, nustatydamas, jog šis draudimas netaikomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui.
Taigi, tuo atveju, jeigu nurodytose prekybos tabako gaminiais vietose pateikiama
įstatyme numatyta informacija, toks informacijos pateikimas nelaikomas draudžiama tabako reklama. Pažymėtina, jog Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte
įtvirtinta teisės norma yra nukreipiamojo pobūdžio, nukreipianti į kitą įstatymo nuostatą,
todėl joje įtvirtintos tabako reklamos draudimo išimties turinys ir apimtis gali būti aiškinamas tik atsižvelgiant į to paties straipsnio 3 dalį.
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis (2005 m. lapkričio 15 d. įstatymo
Nr. X-390 redakcija) nustatė, jog prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos
tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: 1) gamintojo, prekybos
įmonės pavadinimą ir buveinės adresą; 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3)
žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; 4) dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį
cigaretėse; 5) tabako gaminių kainas.
Sistemiškai įvertinus nurodytas įstatymo nuostatas, darytina išvada, jog tuo atveju,
jeigu prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti,
pateikiamas gamintojo, prekybos įmonės pavadinimas ir buveinės adresas, parduodamų
tabako gaminių pavadinimai, žodžiai „Prekiaujame“ arba „Parduodame“, dervų, nikotino,
anglies monoksido kiekis cigaretėse, tabako gaminių kainos, toks informacijos pateikimas
nepatenka į tabako reklamos draudimo taikymo sritį ir atitinkamai šią informaciją skleidžiantis subjektas negali būti laikomas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo nuostatas,
įtvirtinančias tabako reklamos draudimą.
Pareiškėjas, ginčydamas Nutarimą, savo pozicijai pagrįsti pateikė kitokį nurodytų teisės normų aiškinimą. Pareiškėjo teigimu, Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies
1 punktas ir to paties straipsnio 3 dalis įtvirtino dvi atskiras išimtis iš tabako reklamos
draudimo, todėl net ir tuo atveju, jeigu informacija, pateikta lentelėje, negali būti prilyginama informacijai, kurią leidžiama pateikti prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos,
skirtos tabako gaminiams išdėstyti, Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies prasme, ji atitinka kitą tabako reklamos draudimo išimtį, t. y. ji vertintina kaip informacija,
kurią leidžiama pateikti prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui.
Pažymėtina, jog nurodyta pozicija yra nesuderinama su Tabako kontrolės įstatymo
nuostatomis. Kaip jau minėta, nors aktuali tabako reklamos draudimo išimtis buvo įtvirtinta Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte, tačiau įstatymų leidėjas,
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įtvirtindamas šią išimtį, jos turinį aiškiai susiejo su to paties straipsnio 3 dalies nuostatomis. Todėl nagrinėjamu atveju aktualios tabako reklamos draudimo išimties turinys ir
apimtis gali būti atskleistas tik sistemiškai aiškinant nurodytas įstatymo nuostatas, o ne
išimtinai lingvistiškai aiškinant Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto
nuostatas atskirai nuo to paties straipsnio 3 dalies. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu,
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies lingvistinės formuluotės turinys leidžia
pagrįstai teigti, kad ši dalis atskleidžia ir detalizuoja Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą išimtį, o ne įtvirtina savarankišką išimtį. Taigi, remiantis
tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog sprendžiant, ar pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, ar informacijos pateikimas lentelėje ir atitinkamai lentelės patalpinimas Bendrovei priklausančios
degalinės parduotuvėje pateko į Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte
įtvirtintą išimtį. Kitaip tariant, turi būti įvertinta, ar nėra pagrindo konstatuoti, jog šiuo
atveju Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija buvo tinkamai patalpinta prekybos tabako gaminiais vietoje ant įrangos, skirtos tabako gaminiams
išdėstyti. Priešingas, t. y. pareiškėjo nurodomas aiškinimas, iš esmės paneigtų Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad informacija, nurodoma šioje dalyje, gali
būti patalpinta ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti.
Byloje nėra ginčo, kad lentelė buvo patalpinta prekybos tabako gaminiais vietoje. Taip
pat neginčijamai nustatyta, jog lentelėje pateikta ir Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija. Tačiau tam, kad būtų galima taikyti minėtą tabako reklamos draudimo išimtį, taip pat turi būti nustatyta, kad informacija buvo pateikta ant
įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti.
Tabako kontrolės įstatymas, kaip pagrįstai nurodė ir pareiškėjas, neapibrėžė įrangos,
skirtos tabako gaminiams išdėstyti, sąvokos ir neįtvirtino konkrečių reikalavimų šiai įrangai. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei iš esmės teigė pareiškėjas,
nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti, jog tokiu atveju būtent subjektui,
prekiaujančiam tabako gaminiais, suteikta teisė pačiam pasirinkti, kokia forma ir kaip išdėstyti tabako gaminius, atitinkamai ir tam tikrą įrangą įvardinti kaip įrangą, skirtą tabako
gaminiams išdėstyti. Pareiškėjas taip pat teigė, jog įstatymui neįtvirtinant konkrečių reikalavimų tabako gaminių išdėstymui ir atitinkamai įrangai, skirtai tabako gaminiams išdėstyti, įmonė negali būti baudžiama už nenustatytų reikalavimų pažeidimą, o Tarnyba ir
teismas negali plečiamai aiškinti nustatytų draudimų turinio ir kurti naujus, teisės aktuose
neįtvirtintus reikalavimus.
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. lapkričio 3 d.
nutarime konstatavo, kad, kaip visuotinai žinoma, tabako vartojimas kenkia sveikatai, gali
sukelti neigiamų socialinių padarinių. Dėl to tabakas ir jo gaminiai priskirtini ypatingiems
produktams, kurių gamybą, apyvartą ir vartojimą valstybė, pagal Lietuvos Respublikos
Konstituciją turinti inter alia priedermę rūpintis žmonių sveikata (Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 53 str. 1 d.) ir įgaliojimus reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai
tautos gerovei (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d.), gali ir turi kontroliuoti.
Įstatymų leidėjas, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją turintis teisę nustatyti tabako,
kaip ypatingo produkto, kontrolės priemones ir tvarką, gali nustatyti specialų teisinį reguliavimą, inter alia tam tikrus draudimus, ribojimus ir kita, kurie nėra būdingi kitų produktų gamybos, apyvartos ir vartojimo santykių teisiniam reguliavimui.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Žmogaus Teisių
286

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

Teismas yra pažymėjęs, jog daugelis įstatymų yra neišvengiamai formuluojami vartojant tokias sąvokas, kurios daugiau ar mažiau yra neaiškios, o jų aiškinimas bei taikymas yra praktikos dalykas. Nors tikrumas dėl teisės normomis nustatytų padarinių yra pageidaujamas, jis
gali suponuoti perdėtą nelankstumą, o teisė turi turėti galimybę žengti kartu su besikeičiančiomis aplinkybėmis (Europos Žmogaus Teisių Teismo plenarinės sesijos 1979 m. balandžio 26 d. sprendimas byloje Sunday Times prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 6538/74).
Teismams pavesta teisingumo vykdymo funkcija yra skirta išsklaidyti abejones dėl teisės
normos turinio, atsižvelgiant į kasdien vykstančius pasikeitimus (žr., pvz., Europos Žmogaus
Teisių Teismo 1996 m. spalio 22 d. sprendimą byloje Cantoni prieš Prancūziją, pareiškimo
Nr. 17862/91, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-22/2012).
Pabrėžtina ir tai, jog teisėje laikomasi nuostatos, kad nustatytos tam tikros bendros taisyklės išimtys negali būti aiškinamos taip, kad paneigtų bendrąją taisyklę, todėl jos neturi
būti aiškinamos plačiai.Atitinkamai Tabako kontrolės įstatymui įtvirtinus bendro pobūdžio
taisyklę, draudžiančią tabako reklamą, įstatyme nustatytos šios taisyklės išimtys negali būti
aiškinamos taip, kad būtų paneigtas pats bendro pobūdžio reklamos draudimas. Todėl tuo
atveju, kai teisės aktai neįtvirtina konkrečių reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminiams
išdėstyti, šios įrangos samprata turi būti atskleista, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo
tikslus, nepagrįstai nesiaurinant tabako reklamos draudimo turinio. Be to, aiškinant įrangos
tabako gaminiams išdėstyti sąvoką, turi būti paisoma protingumo principo. Būtina atsižvelgti į tai, kaip šią sąvoką suvoktų atidus, protingas asmuo, žinantis, kad bendro pobūdžio taisyklė, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, draudžia tabako reklamą.
Tabako kontrolės įstatyme įtvirtinus bendro pobūdžio nuostatas, įgalinančias tabako
reklama nelaikyti atitinkamos įstatyme nurodytos informacijos, patalpintos ant įrangos,
skirtos tabako gaminiams išdėstyti, tačiau neapibrėžus šios įrangos sąvokos bei neįvardinus konkrečių reikalavimų šiai įrangai, nurodytos nuostatos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintus tabako kontrolės tikslus. Tuo tarpu teismas, priešingai nei
teigė pareiškėjas, vertindamas, ar konkreti įranga yra skirta tabako gaminiams išdėstyti, ne
kuria naujas teisės normas ar nepagrįstai plečiamai aiškina įstatyme įtvirtintus draudimus,
o atlieka jam priskirtą teisingumo vykdymo funkciją, skirtą išsklaidyti abejones dėl teisės
normos turinio, atsižvelgiant į kilusio ginčo aplinkybes.
Aiškinant įrangos tabako gaminiams išdėstyti (prekybos vietoje) sąvoką lingvistiniu,
loginiu, sisteminiu, teleologiniu, protingumo metodais, galima daryti išvadą, kad tokios
įrangos paskirtis turi būti sudaryti sąlygas tabako gaminius prekybos vietoje išdėstyti taip,
kad juos būtų galima parduoti jų įsigyti norinčiam klientui. Išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, įvertinusi ginčo lentelės patalpinimo bendrovei priklausančios
degalinės parduotuvėje vietą (pakabinta prie lubų, virš prekystalio), atsižvelgdama į tai, kad
lentelės centre lipdukais buvo priklijuoti du cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pakeliai,
o pati lentelė buvo akivaizdžiai skirta konkretiems tabako gaminiams išskirti, sprendžia,
jog minėta lentelė neatitiko vien įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, paskirties.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, jog lentelė, kuria iš kitų tabako gaminių
nurodytu būdu išskirti konkretūs tabako gaminiai, negali būti suprantama kaip įranga,
skirta tabako gaminiams išdėstyti. Todėl nors teisės aktai tiesiogiai ir nenustatė, jog minėta įranga turėtų būti suprantama kaip įranga, skirta tabako gaminiams parduoti, tačiau
ginčo lentelė bylos faktinių aplinkybių kontekste vis tiek negali būti vertinama kaip įranga,
skirta tabako gaminiams išdėstyti. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors, kaip teigia
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pareiškėjas, lentelėje pritvirtinti tabako gaminiai gali būti išimami ir parduodami vartotojams, šios aplinkybės ne tik nėra patvirtintos byloje pateiktais įrodymais, bet jos negali
paneigti ir iš bylos aplinkybių objektyviai matomo šių įrenginių pagrindinio (dominuojančio) tikslo, taip pat bendro pobūdžio tabako reklamos draudimo, t. y. draudimo skleisti
informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti
tabako gaminius. Šiuo atveju lentelėje buvo išskirti konkretūs tabako gaminiai, įstatyme
numatyta informacija buvo pateikta ne remiantis įstatyme įtvirtintais reikalavimais, o taip,
kad ji skatino įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl, objektyviai vertinant, lentelės
pagrindinė (dominuojanti) funkcinė paskirtis nebuvo laikyti (išdėstyti) gaminius prekybos vietoje.
Nagrinėjamu aspektu svarbu ir tai, jog pareiškėjas taip pat pripažintas pažeidusiu
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX1840 redakcija) nuostatas, pagal kurias šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama
pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose,
skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas
ir atvaizdus. Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama
jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija.
Kaip matyti iš Nutarimo, minėtų nuostatų pažeidimas pareiškėjo atžvilgiu konstatuotas, nustačius, jog pareiškėjas lentelėje pateikė, atsakovo vertinimu, Tabako kontrolės įstatyme nenustatytą vaizdinę ir grafinę informaciją – žodinį prekių ženklą „WINSTON“ ir grafinį
prekių ženklą „Winston Fresh Menthol“ – gaivios žalios spalvos fone ne kartu su išdėstytais
tabako gaminiais. Taigi Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatų prasme pareiškėjas, Tarnybos vertinimu, pažeidė reikalavimą šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais bei draudimą pateikti kitą šio straipsnio
3 ir 4 dalyse nenustatytą vaizdinę ar grafinę informaciją.
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis aiškiai prie informacijos, kuri gali
būti pateikta prekybos tabako gaminiais vietoje ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, priskyrė parduodamų tabako gaminių pavadinimus. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tuo atveju, kai prekybos tabako gaminiais vietoje pateikiama Tabako
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija, nors ir pažeidžiant įstatymo reikalavimus, t. y. pateikiant ją ne ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, toks
minėtos informacijos pateikimas negali būti kvalifikuojamas kaip Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies pažeidimas ta apimtimi, jog šis informacijos pateikimas negali
būti vertinamas kaip draudimo pateikti kitą šio straipsnio (17 str.) 3 ir 4 dalyse nenustatytą
vaizdinę ar grafinę informaciją pažeidimas. Taigi žodžio „WINSTON“ pateikimas lentelėje
virš cigarečių pakelių šiuo atveju nepagrįstai kvalifikuotas kaip minėtų Tabako kontrolės
įstatymo nuostatų pažeidimas.
Nagrinėjamoje byloje konstatuota, jog minėta Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija byloje nagrinėjamu atveju buvo pateikta ne ant įrangos
tabako gaminiams išdėstyti, taip pat byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog lentelė buvo
pakabinta ant lubų virš prekystalio, t. y. akivaizdžiai ne su išdėstytais tabako gaminiais.
Todėl spręstina, jog pareiškėjo atžvilgiu pagrįstai konstatuotas Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnio 5 dalies pažeidimas ta apimtimi, jog įstatyme nustatyta informacija buvo
pateikta ne kartu su tabako gaminiais.
Papildomai pažymėtina, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad aplinkybė, jog ant lente288
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lės priklijuoti cigarečių pakeliai, reiškia, kad minėta informacija yra pateikta kartu su tabako
gaminiais. Išplėstinė teisėjų kolegija jau konstatavo, kad minėti pakeliai buvo ne įrangoje,
skirtoje tabako gaminiams išdėstyti, kaip ji turi būti suprantama pagal Tabako kontrolės įstatymą, todėl ir minėti pakeliai negali būti vertinami kaip „išdėstyti tabako gaminiai“ Tabako
kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies taikymo požiūriu. Vadinasi, aptariama informacija
pateikta ne su išdėstytais tabako gaminiais. Be to, vien pažodinis nurodyto reikalavimo pateikti informaciją su tabako gaminiais aiškinimas, neatsižvelgiant į tai, jog minėta informacija buvo pateikta atskirai nuo visų tabako gaminių, išskiriant konkrečius tabako gaminius ir
taip skleidžiant draudžiamą tabako reklamą, prieštarautų Tabako kontrolės įstatymo nuostatoms, pažeistų teisingumo ir protingumo principus.
Pasisakant dėl Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimo,
pateikiant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatytą vaizdinę ar grafinę informaciją, pažymėtina, jog Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis, kaip ir kitos Tabako kontrolės įstatymo nuostatos, neįtvirtino draudimo prekybos tabako gaminiais vietose laikyti pačius tabako
gaminius. Kitaip tariant, įstatyme nebuvo įtvirtintas draudimas prekybos tabako gaminiais
vietoje eksponuoti, inter alia, cigarečių pakelius. Netgi priešingai, Tabako kontrolės įstatymo
17 straipsnio 3 dalis kaip tik iš esmės reglamentavo tabako gaminių pateikimo prekybos
tabako gaminiais vietose tvarką. Todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo teiginiais, jog pats
cigarečių pakelių pateikimas ant lentelės pareiškėjui priklausančioje degalinėje kvalifikuotinas kaip Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimas.
Kadangi Tarnyba pagrindė, jog lentelė yra tokių savybių, kurios išskiria tam tikrus
konkrečius tabako gaminius, o tai yra laikytina tabako gaminių reklama Tabako kontrolės
įstatymo 2 straipsnio 7 dalies prasme, kuri nepatenka į Tabako kontrolės įstatyme nustatytas tabako reklamos draudimo išimtis, pareiškėjas Nutarimu nurodyta apimtimi pagrįstai
pripažintas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tabako reklamos draudimą. Atitinkamai Nutarimu pagrįstai konstatuota, jog Bendrovė, pateikdama Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją ne kartu
su išdėstytais tabako gaminiais, pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies
reikalavimus.
X.
Ginčijamame Nutarime Tarnyba taip pat vertino, jog pareiškėjas, naudodamas tabako gaminių prekių ženklą, pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3
punkto nuostatas.
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punktas (2003 m. lapkričio 20 d.
įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) nustatė, jog reklamos draudimas netaikomas tabako
gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruotiems pavadinimams bei
prekių ženklams (jei tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių
ženklas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir
prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato. Ant įmonių valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais
prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai.
Taigi, nurodyta teisės norma inter alia reglamentavo prekių ženklų ir pavadinimų
naudojimą iškabose ant tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių buveinės ar padalinio pastato, taip pat šių įmonių valdomo transporto. Pažymėtina, jog šioje
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byloje susiklosčiusi situacija neatitinka nurodytoje teisės normoje reglamentuojamos situacijos, nes nagrinėjamu atveju minėta ginčijame Nutarime nurodyta informacija buvo
pateikta prekybos tabako gaminiais vietoje. Kitaip tariant, pareiškėjo veiksmai, patalpinant
lentelę jam priklausančioje degalinėje, Tabako kontrolės įstatymui nedraudžiant prekybos
tabako gaminiais vietoje pateikti pačius cigarečių pakelius ir atskirai reglamentuojant atvejus, kai pateikiama Tabako kontrolės įstatymo 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė
informacija, negalėjo būti vertinami kaip papildomai nesuderinami su Tabako kontrolės
įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis.
Atsižvelgiant į tai, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punktas reglamentavo visiškai kitą, nei susiklosčiusi šioje byloje, teisinę situaciją, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendžia, jog Nutarime tabako prekių ženklo patalpinimas Bendrovei priklausančios degalinės parduotuvėje nepagrįstai susietas su netinkamu Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 punkto normų taikymu. Nurodytame kontekste svarbu pabrėžti, jog ši išvada
nesudaro pagrindo konstatuoti, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių
pažeidimai pareiškėjo atžvilgiu nustatyti nepagrįstai, kadangi byloje jau konstatuota, jog pareiškėjas kitais argumentais pagrįstai pripažintas pažeidusiu nurodytas nuostatas.
XI.
Bendrovė, kaip jau minėta, ginčijamu Nutarimu nubausta už Tabako kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimą ne tik dėl minėtos lentelės, bet ir dėl stovelio, į kurį įmontuotas
plastmasinis permatomas laikiklis su išpjovomis, į kurias įdėtas vienas pakelis cigarečių
„Marlboro Gold Original“ ir vienas pakelis cigarečių „Marlboro Gold Touch“ patalpinimo
pareiškėjui priklausančios degalinės parduotuvėje.
Pažymėtina, jog Tarnyba 2010 m. balandžio 29 d. priėmė nutarimą Nr. 3K10/59 UAB
„PHILIP MORRIS BALTIC“ (šioje byloje dalyvaujančio trečiuoju suinteresuotu asmeniu)
atžvilgiu. Šis nutarimas priimtas konstatavus, kad minėta įmonė pažeidė Tabako kontrolės
įstatymo nuostatas, inter alia patalpindama ginčo stovelį Bendrovei priklausančios degalinės
parduotuvėje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011, nagrinėdamas bylą pagal minėtos įmonės
apeliacinį skundą, apeliacinį skundą iš dalies patenkino ir pakeitė Tarnybos nutarimą. Kaip
matyti iš šios nutarties, teismas vertino, jog dalyje Nutarime nurodytų prekybos vietų, inter alia Bendrovei priklausančios degalinės parduotuvėje, pareiškėjo atžvilgiu pažeidimai
konstatuoti nepagrįstai. Teismas iš esmės vertino, jog minėto stovelio atžvilgiu nenustatyti
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatų pažeidimai.
Taigi įsiteisėjusiu ir privalomu vykdyti teismo procesiniu sprendimu įvertinta, kad
stovelio, už kurio patalpinimą nagrinėjamoje byloje nubausta ir Bendrovė, patalpinimas
negali būti kvalifikuojamas kaip Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatų pažeidimas.
Pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendime byloje Esertas prieš Lietuvą (Nr. 50208/06), remdamasis ankstesne praktika bei teisės viršenybės ir
teisinio tikrumo principais, pažymėjo, kad kai yra galutinis sprendimas, kuriuo atliktas situacijos vertinimas, toks sprendimas negali būti kvestionuojamas. Res judicata principas suponuoja,
kad šalys negali reikalauti galutinio sprendimo peržiūrėjimo, vien tik dėl naujo ginčo įvertinimo. Res judicata ribojimo poveikis pasireiškia dėl ad personam ir dėl pačios bylos esmės.
Taigi ir nagrinėjamu atveju, nors nurodytoje administracinėje byloje ir nagrinėjamoje
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byloje, kurioje buvo atnaujintas procesas, susidariusios situacijos nėra identiškos, tačiau jos iš
dalies yra susijusios su tuo pačiu teisiniu santykiu ir tomis pačiomis aplinkybėmis. Išplėstinė
teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad galiojančiu teismo procesiniu sprendimu konstatavus, jog ginčo stovelio patalpinimas negali būti vertinamas kaip
Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimas, nustatytos aplinkybės negali
būti nustatinėjamos iš naujo bei atitinkamai iš naujo atliekamas susiklosčiusio teisinio santykio kvalifikavimas, todėl Nutarimas dalyje, kuria konstatuoti Tabako kontrolės įstatymo
nuostatų pažeidimai, Bendrovei priklausančios degalinės parduotuvėje patalpinant stovelį,
vertintinas kaip nepagrįstas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog šioje byloje jau padaryta
išvada, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimai kita Nutarime
nurodyta apimtimi pareiškėjo atžvilgiu konstatuoti pagrįstai, todėl išvada dėl Nutarimo dalyje dėl Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsniu 1 ir 5 dalių nuostatų pažeidimo, patalpinant
stovelį, nepagrįstumo iš esmės negali lemti Nutarimo panaikinimo, tačiau gali turėti reikšmės, nustatant pareiškėjui skirtinos baudos dydį.
XII.
Pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 dalį (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo
Nr. IX-1840 redakcija) už šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto reklamos draudimo
pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių
tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda. Remiantis to paties straipsnio 10 dalimi
(2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija), už šio įstatymo 17 straipsnio 4
ar 5 dalyse nustatytų informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir
užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų
bauda.
Nutarimu UAB „LUKOIL BALTIJA“ už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1
ir 5 dalių pažeidimus skirta 5 000 Lt bauda, t. y. paskirta įstatyme nustatyto minimalaus
dydžio bauda.
Remiantis Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalimi (2006 m. birželio 15 d.
įstatymo Nr. X-699 redakcija), šio straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos, pagal kompetenciją skirdamos baudas už šio Įstatymo pažeidimus, konkretų baudos dydį nustato atsižvelgdamos į pažeidimo pobūdį ir atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.
Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis neturi viršyti ekonominės sankcijos už padarytą pažeidimą vidurkio, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis turi būti ne mažesnis kaip ekonominės sankcijos už padarytą
pažeidimą vidurkis. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas institucijos, skiriančios baudą už šiame Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus,
nutarime. Skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir kitas
aplinkybes (dėl kurių atitinkama piniginė bauda teisės pažeidėjui būtų akivaizdžiai per didelė, nes neproporcinga padarytam teisės pažeidimui, ir dėl to neteisinga) ir vadovaudamasis
teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą nei atitinkamoje
šio straipsnio dalyje nustatytos minimalios piniginės baudos.
Nagrinėjamu atveju minimali įstatyme nustatyta bauda Bendrovei skirta,konstatavus,
kad, patalpinant lentelę pareiškėjui priklausančios degalinės parduotuvėje leistina pateikti
informacija pateikta ne ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti; lentelėje tabako
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gaminių prekių ženklas naudotas, nesilaikant Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2
dalies 3 punkto nuostatų; Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija pateikta ne su tabako gaminiais; lentelėje ir stovelyje pateikta įstatyme nenustatyta
vaizdinė ir grafinė informacija. Išplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byloje pateiktus
įrodymus, atsižvelgdama į teisinį reguliavimą, šioje byloje padarė išvadą, jog lentelėje leistina pateikti informacija pateikta ne ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, taip
pat Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija pateikta ne su
išdėstytais tabako gaminiais, kiti Nutarime nurodyti pažeidimai lentelės ir stovelio atžvilgiu iš esmės įvertinti kaip nepagrįsti. Todėl nors Nutarime ir pagrįstai konstatuota, kad
Bendrovė nagrinėjamu atveju pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių
nuostatas, tačiau nustatyta iš esmės mažesnė, nei nurodyta Nutarime, pažeidimų apimtis.
Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog byloje
nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą sumažinti pareiškėjui paskirtą ekonominę sankciją
ir yra pagrindas Bendrovei skirti mažesnę, nei įstatyme numatyta minimali, baudą, todėl
Bendrovei paskirta bauda mažintina iki 4 000 Lt.
Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi nepagrįstai paliko nepakeistą Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas. Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartis keistina, atitinkamai pakeičiant Nutarimą ir sumažinant juo Bendrovei
paskirtą baudą iki 4 000 Lt. Pastebėtina, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje
padavė tik pareiškėjas, todėl, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo ribas, laikytina, kad tik jo
apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 2
punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A261-2468/2011, ją išdėstant taip:
Uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ apeliacinį skundą patenkinti iš
dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą pakeisti, pakeičiant Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2010 m. balandžio 1 d.
nutarimą Nr. 3K10/44, ir uždarajai akcinei bendrovei „LUKOIL BALTIJA“ skirtą baudą
sumažinti iki 4 000 Lt.
Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.7. Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos
2.7.1. Dėl informacijos, susijusios su objektais, pripažinimo asmens duomenimis
Dėl duomenų subjekto informavimo apie jo duomenų tvarkymą
Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateiktą asmens duomenų apibrėžimą: asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi
su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai
ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba
keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio
pobūdžio požymiai. Įvertinus šią normą, duomenys – automobilio valstybinis numeris, automobilio modelis, automobilio pagaminimo metai – laikytini asmens duomenimis, nes netiesiogiai gali būti siejami su konkrečiu asmeniu – atitinkamo automobilio savininku.
Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 patvirtintų Bendrųjų
reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms (toliau – ir
Reikalavimai) 1 ir 9 punktų nuostatas, asmens duomenų valdytojas privalo asmens duomenų subjektui nurodyti baigtinį tvarkomų asmens duomenų sąrašą, taip pat nurodyti
konkrečius duomenų gavėjus, kuriems gali būti perduoti asmens duomenys. Asmens duomenų subjektui nesuteikus tokio pobūdžio informacijos, jis neturėtų praktinių galimybių
įvertinti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų bei duoti konkretaus sutikimo dėl asmens
duomenų tvarkymo. Priešingas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio
12 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 24 straipsnio 2 dalies ir Reikalavimų nuostatų aiškinimas iš esmės reikštų, kad nebus pasiektas teisiniu reguliavimu siekiamas tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis (Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 str. 1 d.), nes abstraktus asmens sutikimas tvarkyti
jo asmens duomenis, nesuvokiant, kokios apimties duomenys bus tvarkomi, taip pat nežinant, kokiems tretiesiems asmenims jie gali būti perduoti, praktiškai neturi prasmės.
Administracinė byla Nr. A858-2133/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01770-2011-2
Procesinio sprendimo kategorija 25

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. liepos 26 d.
Vilnius
Lietuvosvyriausiojoadministracinio teismoteisėjųkolegija,susidedanti iš teisėjųArtūro
Drigoto, Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas),
sekretoriaujant Rasai Kubickienei,
dalyvaujant atsakovo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovei V. P.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo EDRAUDA, UADBB apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administra293
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cinio teismo 2012 m. sausio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
EDRAUDA, UADBB skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl nurodymo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas EDRAUDA, UADBB (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą
skundu (I t., b. l. 1–7), prašydamas panaikinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
(toliau – ir Inspekcija) 2011 m. liepos 20 d. nurodymą Nr. 2R-2337(2.14) „Dėl asmens
duomenų tvarkymo“ (toliau – ir Nurodymas).
Grįsdama reikalavimus Bendrovė paaiškino, jog Inspekcija pateikdama Nurodymą
neteisingai vertino faktines aplinkybes, neteisingai išaiškino ir taikė asmens duomenų
teisinę apsaugą reglamentuojančias materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą
ir nepagrįstą sprendimą. Nurodė, jog pareiškėjas (ankstesnis pavadinimas PIGIAU LT,
UADBB) turi licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai vykdyti ir yra įrašytas į Lietuvos
Respublikos draudimo priežiūros komisijos tvarkomą draudimo brokerių įmonių sąrašą, kuris yra skelbiamas Draudimo priežiūros komisijos internetiniame tinklalapyje www.
dpk.lt Inspekcijos 2010 m. sausio 4 d. sprendimu pareiškėjas nuo 2010 m. sausio 7 d. yra
įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas asmens duomenų valdytojo statusas (duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4371). Todėl pareiškėjas turi teisę tvarkyti atitinkamus asmens duomenis draudimo tarpininkavimo veiklos
vykdymo tikslu.
Nurodė, jog pareiškėjo internetinėje svetainėje www.edrauda.lt (toliau – ir Svetainė)
lankytojams yra suteikiama galimybė operatyviai sužinoti ir palyginti skirtingų draudikų siūlomas transporto priemonių draudimo kainas bei sudaryti transporto priemonės
draudimo sutartis. Siekdamas sužinoti geriausią jo turimai transporto priemonei taikomą
draudimo kainą, lankytojas į pradinį laukelį turi įvesti automobilio valstybinį numerį, susipažinti su Naudojimosi tinklalapiu taisyklėmis bei pažymėti varnelę prie laukelio „Su
Edrauda.lt taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Spustelėjus laukelį „Skaičiuoti“, lankytojui
pateikiama geriausia draudimo kaina. Lankytojui sutikus su siūloma kaina, jis gali sudaryti draudimo sutartį. Šiuo tikslu jis turi įvesti savo asmens kodą bei kitus papildomus
duomenis. Visas procesas yra automatizuotas.
Pabrėžė, jog pirmuoju nurodymu (Nurodymo rezoliucinės dalies 1 p.) Inspekcija
pareiškėją įpareigojo asmens duomenis, gautus Iš VĮ „Regitra“, tvarkyti asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Inspekcijos nuomone, pareiškėjas
iš VĮ „Regitra“ gautus duomenis draudimo bendrovėms teikia neturėdamas tam teisinio
pagrindo. Tačiau pareiškėjas su tuo nesutiko ir pažymėjo, jog Duomenų teikimo sutartyje aiškiai nurodoma, kad gauti duomenys bus naudojami kelių transporto priemonių
draudimo (sutarčių sudarymo) tikslais (2.4 p.), todėl kitų sutarties nuostatų analizė bei
ta aplinkybė, kad pareiškėjas yra draudimo tarpininkas, suponuoja išvadą, kad duomenys gali būti teikiami draudimo bendrovėms, nes tai yra reikalinga draudimo kainos bei
draudimo sutarčių sudarymo tikslais. Manė, jog Inspekcijos pozicija, kad pareiškėjas pažeidžia Duomenų teikimo sutarties 3.3.4 punktą bei neturėdamas teisėto pagrindo teikia
294

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

gautus duomenis draudimo bendrovėms, nepagrįsta. Įvertinant pareiškėjo veiklos pobūdį,
t. y. draudimo tarpininko veiklą, Duomenų teikimo sutartyje nurodytą duomenų gavimo
bei tvarkymo tikslą, akivaizdu, kad draudimo bendrovės negali būti laikomos trečiaisiais
asmenimis, kuriems negali būti atskleisti bei teikiami duomenų subjektų iš VĮ „Regitra“
gauti duomenys, nes be draudimo bendrovių dalyvavimo negali būti pasiektas Duomenų
teikimo sutartyje nurodytas duomenų gavimo tikslas, t. y. transporto priemonių draudimas tarpininkaujant pareiškėjui.
Dėl antrojo nurodymo (Nurodymo rezoliucinės dalies 2 p.) pareiškėjas paaiškino,
kad šiuo nurodymu Inspekcija pareiškėjui nurodė atsisakyti automobilio valstybinio registracijos numerio, kaip vienintelio identifikatoriaus, naudojamo prisijungimui Svetainėje,
ir nustatyti tokį identifikavimą, kuris nesudarytų sąlygų gauti asmens duomenų tokios
teisės neturintiems asmenims, leidžiantį vienareikšmiškai identifikuoti duomenis pateikiantį asmenį. Inspekcija teigė, kad pareiškėjas savo siūlomai paslaugai teikti kaip pradinį
ir vienintelį identifikatorių naudoja automobilio valstybinį numerį, kuris yra plačiai naudojamas ir lengvai prieinamas asmens duomuo, todėl sudaromos sąlygos teikiama paslauga pasinaudoti ne tik automobilio valdytojui, bet ir bet kuriam kitam asmeniui, žinančiam
automobilio valstybinį numerį.
Pareiškėjo teigimu, tokia Inspekcijos pozicija yra nepagrįsta, nes prisijungimui
Svetainėje nėra reikalingas joks identifikatorius, o pradiniame Svetainės lange, lankytojui
patvirtinus, kad jis susipažino su Naudojimosi tinklalapiu taisyklėmis bei įvedus transporto priemonės valstybinį registracijos numerį, yra pateikiama geriausia draudimo paslaugos kaina, šią kainą siūlančios draudimo bendrovės pavadinimas, automobilio modelis bei
pagaminimo metai, tačiau lankytojui nepateikiamas nei automobilio savininkas, nei kiti
duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti asmenį, kuriam priklauso transporto
priemonė. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau
– ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalį asmens
duomenys apibrėžiami kaip bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų
subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi
fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Tokie Svetainėje pateikiami duomenys, kaip transporto priemonės draudimo kaina,
draudimo bendrovės pavadinimas, transporto priemonės modelis bei pagaminimo metai
nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti duomenų subjekto tapatybės, todėl
šie duomenys nelaikytini asmens duomenimis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo prasme. Todėl pareiškėjas savo Svetainėje pateikdamas šiuos duomenis nepažeidžia
jokių asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Be to,
pati Inspekcija pripažįsta, kad transporto priemonės valstybinis registracijos numeris yra
plačiai naudojamas ir lengvai prieinamas duomuo, kuris negali būti laikomas asmens duomeniu Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo prasme. Transporto priemonės markė yra taip pat viešai prieinama informacija (t. y. šią informaciją gali gauti bet kuris asmuo,
gatvėse bei keliuose pamatęs transporto priemonę), o pagal šios informacijos pagrindu
gaunamą draudimo paslaugos kainą bei papildomai gaunamą informaciją apie transporto
priemonės pagaminimo metus asmens identifikuoti neįmanoma. Tam, kad Svetainės lankytojas galėtų pasinaudoti pareiškėjo teikiamomis paslaugomis, t. y. sudaryti transporto
priemonės draudimo sutartį, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris nėra
pakankamas identifikatorius, nes lankytojas turi įvesti jo asmenį identifikuojantį duomenį
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– automobilio savininko asmens kodą. Tik įvedus šį identifikatorių ir įsitikinus Svetainės
lankytojo tapatybe yra inicijuojamas draudimo sutarties sudarymo procesas bei pradedami tvarkyti draudimo sutarčiai sudaryti reikalingi lankytojo asmens duomenys.
Dėl trečiojo nurodymo (Nurodymo rezoliucinės dalies 3 p.) pareiškėjas paaiškino,
kad šiuo nurodymu Inspekcija įpareigoja pareiškėją atsisakyti perteklinių asmens duomenų tvarkymo automobilio draudimo kainos apskaičiavimo tikslu. Kaip teigė Inspekcija,
pareiškėjas, kaip pradinį VĮ „Regitra“ pateiktinos užklausos identifikatorių naudodamas
transporto priemonės valstybinį numerį, automatiniu būdu iš VĮ „Regitra“ gauna papildomus duomenis, įvardintus pareiškėjo su VĮ „Regitra“ 2010 m. gruodžio 27 d. sudarytos
Duomenų teikimo sutarties Nr. (I.6)-2-592 (toliau – ir Duomenų teikimo sutartis) Priedo
Nr. 14 punkte. Inspekcija darė išvadą, kad pareiškėjas iš VĮ „Regitra“ gaudamas duomenis,
kurie transporto priemonės draudimo kainos apskaičiavimui neturi įtakos, pavyzdžiui,
transporto priemonės registracijos numerį, transporto priemonės registracijos dokumento spausdinimo datą ir kt., tvarko perteklinius asmens duomenis, taip pažeidžiant Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktą.
Tačiau, pareiškėjo teigimu, Inspekcija klaidingai laiko Duomenų teikimo sutarties
Priedo Nr. 14 punkte išvardintus duomenis asmens duomenimis. Pažymėjo, kad, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateiktu asmens
duomenų sąvokos apibrėžimu, tokie duomenys, kaip transporto priemonės registracijos
dokumento numeris, transporto priemonės registracijos dokumento spausdinimo data,
transporto priemonės identifikavimo duomenys ir kiti su transporto priemonės techninėmis specifikacijomis bei jos registravimu susiję duomenys, išvardinti Duomenų teikimo sutarties Priedo Nr. 14 punkte, yra duomenys, kurie nei kartu, nei atskirai, nei jokiu
kitu būdu nesuteikia galimybės identifikuoti duomenų subjektą ir kitokiu būdu nustatyti
jo tapatybę. Todėl jie nelaikytini asmens duomenimis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo prasme. Be to, Inspekcija duomenų valdytojo registravimo metu nereikalavo
pateikti išsamaus tvarkomų duomenų sąrašo, suteikė pareiškėjui teisę tvarkyti ir kitus su
transporto priemone susijusius duomenis, todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas tvarko perteklinius asmens duomenis.
Teigė, jog visi iš VĮ „Regitra“ pagal sudarytą Duomenų teikimo sutartį gaunami duomenys yra reikalingi ir būtini galimybei sudaryti draudimo sutartį konkrečios transporto
priemonės draudimo kainai apskaičiuoti pagal draudimo įmonių taikomą draudimo kainos skaičiavimo metodologiją, taip pat draudimo sutarčiai sudaryti. Tam, kad nustatyti, ar
draudimo sutartis konkrečios transporto priemonės atžvilgiu gali būti sudaryta, taip pat
draudimo kainos apskaičiavimui, draudikai naudoja iš esmės visus VĮ „Regitra“ įregistruotus ir su transporto priemone susijusius duomenis, todėl šių duomenų pateikimo draudikai reikalauja iš pareiškėjo, kaip draudimo tarpininkavimo veikla užsiimančio subjekto.
Dauguma iš VĮ „Regitra“ gaunamų duomenų yra transporto priemonės identifikavimo
duomenys ir tik nedidelė jų dalis yra asmenį identifikuojantys duomenys. Kadangi visi,
net ir iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi, duomenys, išvardinti Duomenų teikimo sutarties
Priedo Nr. 14 punkte, yra naudojami teisėtu tikslu, Inspekcijos pozicija, kad pareiškėjas
tvarko perteklinius asmens duomenis yra nepagrįsta.
Dėl ketvirto nurodymo (Nurodymo rezoliucinės dalies 4 p.) pareiškėjas pažymėjo,
kad Inspekcija reikalauja užtikrinti, kad prieš tvarkant asmens duomenis Svetainėje būtų
gaunamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus atitinkantis duomenų subjekto sutikimas, papildant Naudojimosi tinklapiu taisykles ir nustatant baigtinį
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tvarkomų asmens duomenų sąrašą, konkrečiai įvardinant duomenų gavėjus. Inspekcija
teigė, kad pareiškėjas, Naudojimosi tinklalapiu taisyklėse neapibrėždamas gaunamų ir teikiamų asmens duomenų baigtinio sąrašo bei gavėjų sąrašo ir Svetainėje nesudarydamas
galimybės duomenų subjektui žinomai ir konkrečiai pareikšti sutikimą, pažeidžia Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 24 straipsnio 1, 2 dalių
nuostatas.
Tačiau pareiškėjas manė, jog Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nenustato reikalavimo bei neįpareigoja duomenų valdytoją nustatyti baigtinį tvarkomų asmens
duomenų sąrašą ar/ir nurodyti konkrečius duomenų gavėjus. Todėl duomenų gavėjai gali
būti apibrėžti kaip tam tikros subjektų grupės (pavyzdžiui, bankai, draudimo įmonės), būtent tokį Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo traktavimą patvirtina Inspekcijos
praktika registruojant pareiškėją ir kitus duomenų valdytojus Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Pareiškėjas nelaikė teisėtu Inspekcijos reikalavimą nustatyti baigtinį
tvarkomų asmens duomenų sąrašą, t. y. baigtinį gaunamų ir perduodamų asmens duomenų sąrašą. Pažymėjo, jog pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio
1 dalies 3 punktą duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui informaciją,
kokius savo asmens duomenis subjektas privalo pateikti, o pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 3 punktą suteikti informaciją apie tai, kokie
duomenų subjekto asmens duomenys renkami ar ketinama rinkti. Tačiau Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas neįpareigoja duomenų valdytoją nurodyti baigtinį sąrašą
duomenų, kuriuos duomenų subjektas privalo pateikti, ar kurie bus renkami ar ketinami
rinkti iš trečiųjų asmenų bei kurie bus perduodami tretiesiems asmenims. Inspekcija, įregistruodama pareiškėją duomenų valdytoju, nereikalavo nurodyti baigtinį tvarkomų su
transporto priemone susijusių duomenų sąrašą. Didžioji dalis iš VĮ „Regitra“ gaunamų
duomenų yra su transporto priemonės registravimu ir jos techninėmis charakteristikomis
susiję duomenys, kurie nėra laikytini asmens duomenimis, nes iš jų negalima nustatyti
duomenų subjekto tapatybės.
Pabrėžė, jog Inspekcija netinkamai traktuoja Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo nuostatas dėl duomenų subjekto sutikimo. Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 2 straipsnio 11 punktas sutikimą apibrėžia kaip savanorišką duomenų subjekto
valios pareiškimą tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Naudojimosi tinklalapiu taisyklėse, su kuriomis Svetainės lankytojas turi susipažinti bei patvirtinti savo susipažinimą, yra nurodyta, kokiu tikslu bus tvarkomi jo duomenys, nurodyti duomenys, kuriuos turi pateikti Svetainės lankytojas (4.4 p.), nurodyti subjektai, iš kurių bus gaunami ir
kuriems bus perduodami lankytojo ir jam priklausančios transporto priemonės duomenys
(4.6 ir 4.7 p.). Tokiu būdu lankytojas turi visą būtiną ir Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatyme nurodytą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą tam, kad išreikštų savo
sutikimą arba nesutikimą. Nurodė, jog duomenų subjektas, įregistruodamas transporto
priemonę VĮ „Regitra“, kartu duoda sutikimą dėl jo asmens ir jam priklausančios transporto priemonės duomenų tvarkymo, įskaitant ir teikimą kitiems duomenų gavėjams.
Atitinkamai VĮ „Regitra“, veikdama pagal gautą duomenų subjekto sutikimą bei jos veiklą
reglamentuojančius teisės aktus, teisėtai teikia šiuos duomenis pagal jos sudarytas sutartis,
įskaitant Duomenų teikimo sutartį.
Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo skundą
(I t., b. l. 75–79) prašė skundą atmesti.
Atsakovas paaiškino, jog pareiškėjas pažeidžia Duomenų teikimo sutarties 3.3.4
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punktą bei neturėdamas teisėto pagrindo teikia gautus duomenis draudimo bendrovėms. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (toliau – ir Registrų įstatymas)
16 straipsnio 4 dalis nurodo, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę registro duomenis,
gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti
gaunant duomenis. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo
sutarčių, pasirašytų su registro tvarkymo įstaiga, nustatyta tvarka ir registro nuostatų nustatyta tvarka. Duomenų teikimo sutarties 2.3 punkte nustatyta, kad teikėjas teikia gavėjui duomenų subjekto duomenis, o gavėjas įsipareigoja naudoti gautus duomenų subjekto
duomenis, siekiant nustatyti, ar duomenų subjektas valdo transporto priemones, atliekant
kelių transporto priemonių draudimo paslaugas. Gavėjas garantuoja, kad duomenis jis
renka teisėtam interesui, o renkant duomenis apie duomenų subjektą, kuris yra fizinis asmuo, esant fizinio asmens sutikimui rinkti tokius duomenis. Be to, pareiškėjas garantuoja,
kad duomenų subjektas yra davęs sutikimą arba yra informuotas apie tokį jo duomenų
gavimą bei jo teisę nesutikti su gautų duomenų tvarkymu. Pažymėjo, jog asmens duomenų
tvarkymą reglamentuoja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kurio 2 straipsnio
13 dalis apibrėžia, kad trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų
valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis. Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis nurodo, kad duomenų tvarkytojas – juridinis ar
fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgalioti
tvarkyti asmens duomenis. Draudimo bendrovės nepatenka į Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies numatytas išimtis, t. y. draudimo bendrovės nėra
VĮ „Regitra“ teikiamų duomenų valdytojos, nes teikiamų duomenų valdytoja yra Vidaus
reikalų ministerija (atstovaujama duomenų tvarkytojo VĮ „Regitra“). Duomenų valdytoju yra pareiškėjas, todėl laikytina, kad draudimo bendrovės yra trečiaisiais asmenimis
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies prasme.
Atsakovas nurodė, jog Duomenų teikimo sutarties 2.5 punkte VĮ „Regitra“ pareiškėjui yra nurodžiusi, kad gali teikti gautus kelių transporto priemonių techninius duomenis
tik UAB „Plius“, o 3.3.4 punktu pareiškėjas įsipareigoja neatskleisti, neskelbti, nesuteikti
galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir ši sutartis nenustato kitaip. Nurodė, jog pareiškėjas pažeisdamas sutarties sąlygas gautus iš VĮ „Regitra“ duomenų subjektų asmens duomenis (transporto priemonės valdytojo vardą, pavardę, asmens
kodą, registracijos adresą, atspausdintą išduotame dokumente, transporto priemonės
registravimo operacijoms taikomus apribojimus, transporto priemonės valstybinį numerį, identifikavimo numerį (VIN), registracijos dokumento numerį (pateikus užklausoje),
spausdinimo datą, transporto priemonės markę (gamintoją) ir modelį (komercinį pavadinimą), paskutinės vykdytos registracijos operacijos datą ir laiką, transporto priemonės
registracijos statusą (būseną), galią, šalies kodą, gamybos metus, pirmos registracijos datą,
pirmos registracijos Lietuvos Respublikoje datą, transporto priemonės kategoriją ir klasę, kėbulo tipą, specializacijos kodą, sėdimų vietų skaičių, stovimų vietų skaičių, leistiną
maksimalų svorį, nuosavą svorį, puspriekabei leistino maksimalaus svorio ir puspriekabės vilkiko balniniam sujungimui tenkančio visiškai pakrautos puspriekabės svorio dalies
sumą, variklio darbinį turį, galią transporto priemonės valdytojo rolę (savininkas/naudotojas)) teikia AAS „Gjen&idige Baltic“ Lietuvos filialui, UADB „Industrijos garantas“ (nuo
2011 m. balandžio 1 d. Bendrovė su draudiku nebendradarbiauja), „If P&C Insurance AS“
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filialui, UADB „Seesam Lietuva“ (toliau – ir Trys draudimo bendrovės). Duomenų teikimo
sutartyje nenumatyta, kad asmens duomenis galima teikti Trims draudimo bendrovėms,
todėl toks asmens duomenų tvarkymas prieštarauja Registrų įstatymo 16 straipsnio 4 daliai ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui. Tam,
kad svetainės lankytojas galėtų pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris nėra pakankamas identifikatorius, nes plačiai naudojamas ir lengvai prieinamas.
Pažymėjo, jog panaudojus netinkamą identifikatorių – valstybinį transporto priemonės registravimo numerį – be paties duomenų subjekto žinios ir jo sutikimojo asmens
duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir kt., gauti iš VĮ „Regitra“, yra automatiškai
perduodami Trims draudimo bendrovėms. Nors pareiškėjas nepripažįsta, kad automobilio valstybinis numeris, modelis, draudimo kaina, pagaminimo metai ir kt., yra asmens
duomenys, tačiau 2010 m. spalio 1 d. raštu „Prašymas dėl asmens duomenų tvarkymo“ jis
kreipėsi į Inspekciją, prašydamas papildyti Asmens duomenų valdytojų valstybės registro duomenis, papildant tvarkomų asmens duomenų sąrašą: „automobilio tipas, markė,
modelis, valstybinis numeris, identifikacinis kodas, registracijos liudijimo numeris, pagaminimo metai, krovinio tipas, saugos priemonės“. Nurodė, jog Inspekcija informaciją
apie transporto priemonę laiko asmens duomenimis, nes pagal valstybinį transporto priemonės registracijos numerį transporto priemonę galima susieti su automobilio savininku, o pagal transporto priemonės modelį ir gamybos metus galima padaryti išvadą apie
ekonominę, socialinę duomenų subjekto padėtį. Be to, Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnis
Duomenų apsaugos darbo grupė (nepriklausomas Europos patariamasis organas duomenų apsaugos ir slaptumo klausimais) yra parengusi dokumentą „Nuomonė Nr. 4/2007 dėl
asmens duomenų sąvokos“, kuriame konstatuojama, kad kai kuriais atvejais iš duomenų
gaunama informacija pirmiausia yra susijusi su objektais, o ne su asmenimis. Tokie objektai paprastai kam nors priklauso, jiems asmenys gali daryti tam tikrą poveikį arba jie gali
daryti tam tikrą poveikį asmenims, taip pat objektai gali būti fizine ar geografine prasme
artimi asmenims arba kitiems objektams. Tokiais atvejais galima laikyti, kad informacija
su tais asmenimis arba objektais susijusi netiesiogiai. Pabrėžė, jog pareiškėjas sudaro sąlygas be duomenų subjekto sutikimo vykdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, t. y., be
duomenų subjekto sutikimo ir žinios, panaudojus netinkamą identifikatorių teikti/gauti iš
VĮ „Regitra“ pirmiau minėtus asmens duomenis, juos perduoti Trims draudimo bendrovėms, o taip pat asmens duomenis padaryti viešai prieinamus.
Pažymėjo, jog Inspekcija patikslino Asmens duomenų valdytojų valstybės registro informaciją apie pareiškėjo numatomus tvarkyti papildomus asmens duomenis bei šaltinius,
nes pareiškėjas 2010 m. spalio 1 d. rašte „Prašymas dėl asmens duomenų tvarkymo“ to prašė. Iš nurodyto rašto matyti, kad pareiškėjas suprato Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 3 straipsnio nuostatas, jog asmens duomenys bus tvarkomi tik tokios apimties,
kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti siekiant konkretaus tikslo, tačiau praktikoje to
nepaisė, todėl Inspekcija nurodė atsisakyti perteklinių asmens duomenų tvarkymo.
Pabrėžė, jog Inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 „Dėl
bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms
patvirtinimo“ patvirtinti Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms duomenų
saugumo priemonėms (toliau – ir Bendrieji reikalavimai) numato, jog turi būti duomenų valdytojo patvirtintos rašytinės formos dokumentas, taisyklės, duomenų valdytojo ir
duomenų tvarkytojo sudaryta sutartis (9.1 p.). Pagal Bendrųjų reikalavimų 9.1.5 punktą
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turi būti nurodytas baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu, o 9.1.9 punktą – asmens duomenų gavėjai ir asmens duomenų
teikimo tvarka. Atsakovas rėmėsi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1, 2 dalimis ir nurodė, jog pareiškėjas duomenų subjekto asmens duomenis rinko iš
VĮ „Regitra“ ir teikė Trims draudimo bendrovėms, todėl privalo duomenų subjektui suteikti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje 3 punkte nurodytą informaciją, t. y. iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjekto asmens duomenys renkami
ar ketinami rinkti, kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys.
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 11 dalis nustato, kad sutikimas
yra savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam
žinomu tikslu. Duomenų subjekto sutikimas turi būti konkretus. Tai reiškia, kad valios
pareiškimas turi būti susijęs su tam tikra konkrečia asmens duomenų tvarkymo operacija,
o ne duodamas bendras sutikimas tvarkyti asmens duomenis. Tačiau šiuo atveju duomenų subjektui nėra suteikiama išsami informacija, t. y. iš kokių šaltinių ir kokie duomenų
subjekto asmens duomenys renkami ar ketinami rinkti, kam ir kokiais tikslais teikiami
duomenų subjekto asmens duomenys, todėl duomenų subjektas, nežinodamas minėtų
aplinkybių, negali įvertinti asmens duomenų tvarkymo veiksmų bei duoti konkretaus sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis. Atsižvelgdamas į tai, kad Bendrovė, prieš pradėdama
tvarkyti automobilio valdytojo asmens duomenis automobilio draudimo kainos apskaičiavimo tikslu, neinformuoja duomenų subjekto, kokie konkrečiai jo asmens duomenys bus
gaunami iš VĮ „Regitra“ ir kokioms konkrečiai draudimo bendrovėms bei kokie jo asmens
duomenys bus teikiami, atsakovas sprendė, kad tokiu būdu gautas sutikimas negali būti
laikomas žinomai duotu ir konkrečiu sutikimu. Bendrovė interneto svetainėje nesudarydama galimybės duomenų subjektui žinomai ir konkrečiai pareikšti sutikimą pažeidžia
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 20 d. sprendimu (II t., b. l.
74–85) pareiškėjo EDRAUDA, UADBB skundą atmetė.
Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje vertino Nurodymo teisėtumą
ir pagrįstumą. Teismas dėl Nurodymo 1 punkto, kuriuo pareiškėjui nurodoma asmens
duomenis, gautus iš VĮ „Regitra“, tvarkyti asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nurodė, jog pagal Registrų įstatymo 16 straipsnio 4 dalį fiziniai
ir juridiniai asmenys, gavę registro duomenis, gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokia
apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti gaunant duomenis. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkymo
įstaiga, nustatyta tvarka ir registro nuostatų nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus registro duomenis apie save. Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad trečiasis asmuo
– juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų
tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
2 punkte nustatyta, kad duomenų valdytojas privalo užtikrinti, jog asmens duomenys būtų
tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Duomenų teikimo sutarties 2.4 punkte nurodoma,
kad duomenų gavėjas garantuoja, jog iš duomenų teikėjo gauti duomenys bus naudojami
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atliekant transporto priemonių draudimo ar kitais sutartyje nustatytais ir teisėtais tikslais,
o 2.5 punkte nustatyta, jog gavėjas iš teikėjo gautus kelių transporto priemonių techninius
duomenis gali teikti UAB „Plius“. Duomenų teikimo sutarties 3.3.4 punkte nustatyta, kad
duomenų gavėjas įsipareigoja neatskleisti, neskelbti, nesuteikti galimybės tretiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos
įstatymai, kiti teisės aktai ir ši sutartis nenustato kitaip. Įvertinęs nurodytas nuostatas,
pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėjas iš VĮ „Regitra“ (duomenų teikėjas)
gaunamus duomenis gali naudoti tik Duomenų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis,
t. y. teikti gautus duomenis tik UAB „Plius“.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog byloje nėra ginčo dėl Inspekcijos atlikto tyrimo metu nustatytų aplinkybių, kad pareiškėjas iš VĮ „Regitra“ gaunamus duomenis teikė
tretiesiems asmenims (draudimo bendrovėms) – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialui,
UADB „Industrijos garantas“ (nuo 2011 m. balandžio 1 d. pareiškėjas su šiuo draudiku
nebendradarbiauja),„If P&C Insurance ASM“ filialui, UADB „Seesam Lietuva“. Todėl teismas sprendė, jog tokiais veiksmais buvo pažeidžiamos Duomenų teikimo sutarties 2.4, 2.5
punktų, Registrų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies ir Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos, todėl Nurodymo 1 punktu pareiškėjui
pagrįstai nurodyta iš VĮ „Regitra“ gautus duomenis tvarkyti asmens duomenų teikimo
sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
Pirmosios instancijos teismas dėl Nutarimo 2 punkto, kuriuo nurodoma pareiškėjui
atsisakyti automobilio valstybinio registracijos numerio, kaip vienintelio identifikatoriaus,
naudojimo prisijungimui interneto svetainėje www.edrauda.lt ir nustatyti tokį identifikavimą, kuris nesudarytų sąlygų gauti asmens duomenų tokios teisės neturintiems asmenims bei leidžiantį vienareikšmiai identifikuoti duomenis pateikiantį asmenį, nustatytų
įpareigojimų, pažymėjo, jog Duomenų teikimo sutarties 1 priedo 4 punkte numatyta, kad
pareiškėjas turi galimybę VĮ „Regitra“ pateikti užklausą ne tik pagal automobilio valstybinį
numerį, tačiau ir pagal kelių transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), registracijos dokumento numerį ar valdytojo kodą. Atlikto patikrinimo metu Inspekcija nustatė,
kad Bendrovė internetinėje svetainėje siūlomai paslaugai teikti kaip pradinį ir vienintelį
identifikatorių naudoja automobilio valstybinį numerį, kuris yra plačiai naudojamas ir lengvai prieinamas asmens duomuo. Remdamasis tuo, teismas sprendė, jog Bendrovė sudaro
sąlygas jos teikiama paslauga pasinaudoti ne tik automobilio valdytojui, bet ir bet kuriam
kitam asmeniui, kuriam yra žinomas automobilio valstybinis numeris. Todėl atsakovas,
neįsitikinęs, ar paslauga norintis pasinaudoti asmuo yra automobilio, kurio draudimo kainą norima sužinoti valdytojas, sudaro sąlygas be duomenų subjekto sutikimo vykdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Taigi naudojant valstybinį automobilio numerį kaip
vienintelį transporto priemonės identifikatorių gali būti pažeidžiamos Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, nes prieš pateikiant
kitus automobilio duomenis (markę, pagaminimo metus, draudimo kainą) nėra galimybės
įsitikinti, ar duomenys yra teikiami duomenų subjektui, duomenų subjekto sutikimas dėl
duomenų teikimo nėra gaunamas. Todėl teismas sprendė, jog Nurodymo 2 punkte nustatytas įpareigojimas yra pagrįstas ir teisėtas.
Teismas dėl Nurodymo 3 punkto, kuriuo pareiškėjui nurodoma atsisakyti perteklinių
asmens duomenų tvarkymo automobilio draudimo kainos apskaičiavimo tikslu, remdamasis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 4 dalimi,
3 ir 5 straipsnių nuostatomis, nurodė, jog asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant
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iš anksto apibrėžtam ir teisėtam tikslui, tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir tik tokios apimties,
kurios reikia šiam tikslui pasiekti, esant bent vienam iš Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatytam teisėto tvarkymo kriterijui. Teismas vertino, jog
Bendrovė iš VĮ „Regitra (duomenų teikėjas) gaunamus duomenis gali naudoti tik Duomenų
teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis. Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais,
pažymėjo, jog pareiškėjas pripažįsta, kad jo 2010 m. spalio 1 d. prašyme nurodyti duomenys yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su duomenų subjektu. Be to, pareiškėjas nei skunde
teismui, nei teisminio nagrinėjimo metu nepaneigė skundžiamame Inspekcijos Nurodyme
nustatytų aplinkybių, kad dalis jo tvarkomų duomenų (pavyzdžiui, transporto priemonės registracijos dokumento numeris, šio dokumento spausdinimo data ir kt.) neturi įtakos automobilio draudimo kainos apskaičiavimui. Remdamasis tuo, teismas sprendė, jog Nurodymo
3 punktu formuluojamas įpareigojimas yra pagrįstas ir teisėtas.
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl Nurodymo 4 punktu nustatytų įpareigojimų – užtikrinti, kad prieš tvarkant asmens duomenis interneto svetainėje www.edrauda.lt būtų gaunamasAsmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus atitinkantis
duomenų subjekto sutikimas, papildant Naudojimosi tinklapiu taisykles, nustatant baigtinį tvarkomų asmens duomenų sąrašą ir konkrečiai įvardinant duomenų gavėjus – teisėtumo, rėmėsi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2
straipsnio 12 punktu, 24 straipsnio 1, 2 dalimis, 30 straipsnio 1 dalimi, Bendrųjų reikalavimų 9.1, 9.1.5 punktais. Teismas nurodė, jog Naudojimosi tinklapiu taisyklių 4.6 punkte
nustatyta, kad tam tikri vartotojo asmens duomenys, reikalingi tinkamam Svetainėje nurodytų brokerio paslaugų suteikimui – duomenys apie transporto priemonę (valstybinis
numeris, tipas, markė, modelis, pagaminimo metai ir kt.), transporto priemonės valdytojo
asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas) bus gaunami iš VĮ „Regitra“. Naudojimosi tinklapiu taisyklių 4.7. punkte nurodoma, kad tam tikri asmens duomenys – duomenys apie
transporto priemonę (valstybinis numeris, tipas, markė, modelis, pagaminimo metai ir
kt.), transporto priemonės valdytojo asmens kodas, siekiant tinkamai suteikti Svetainėje
nurodytas brokerio paslaugas, bus teikiami Svetainėje nurodytoms draudimo įmonėms.
Šiuo atveju apie draudimo bendroves, kurioms duomenys buvo teikti, duomenų subjektas
buvo informuojamas tik apskaičiavus draudimo kainą. Teismas pažymėjo, jog byloje iš
esmės nėra ginčo dėl aplinkybių, kad Naudojimosi tinklapiu taisyklėse nebuvo nurodomas
kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu gaunamų ir teikiamų asmens duomenų bei
šių duomenų gavėjų baigtinis sąrašas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė,
jog interneto svetainės lankytojams (duomenų subjektams) nebuvo teikiama informacija
apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie jų duomenys bus renkami ir ketinami rinkti, kokioms
konkrečiai draudimo bendrovėms, kokiais tikslais ir kokie duomenys bus teikiami. Taigi
Bendrovė prieš atlikdama užklausas dėl subjekto duomenų bei šių duomenų perdavimo
tretiesiems asmenims, prašydavo duomenų subjektų išreikšti sutikimą tvarkyti jų asmens
duomenis, kurie nebūdavo tiksliai įvardijami, nenurodomi konkretūs subjektai, kuriems
šie duomenys bus teikiami. Minėti pažeidimai taisytini keičiant Naudojimosi tinklapiu
taisykles, t. y. interneto svetainės lankytojams aiškiai ir konkrečiai įvardijant dėl kokių jų
duomenų tvarkymo ir kokioms draudimo bendrovėms šių duomenų perdavimo yra prašoma išreikšti sutikimą. Teismas vertino, jog tokiais pareiškėjo veiksmais pažeidžiamos
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos, todėl Nurodymo 4 punktu pareiškėjui pagrįstai nurodoma iš VĮ „Regitra“ gautus duomenis
tvarkyti asmens duomenų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
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Įvertinęs bylos medžiagą, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog Inspekcija
Nurodyme faktines aplinkybes vertino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės
aktų nuostatas aiškino tinkamai, formuluojami nurodymai yra pagrįsti pagal Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalį, todėl
naikinti skundžiamą Nurodymą nėra pagrindo.
III.
Pareiškėjas EDRAUDA, UADBB apeliaciniu skundu (II t., b. l. 88–94) prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2011 m. liepos 20 d. nurodymą Nr. 2R-2337(2.14) „Dėl asmens duomenų tvarkymo“.
Apeliaciniame skunde dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 1 punkte nustatyto įpareigojimo nurodoma, kad Duomenų teikimo sutartyje eksplicitiškai nėra išvardintos draudimo bendrovės, kurioms pareiškėjas teikia iš VĮ „Regitra“ gautus asmens duomenis, ir
tai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas asmens duomenis teikė ne Duomenų
teikimo sutarties pagrindu, pažeisdamas Duomenų teikimo sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Pabrėžia, jog pareiškėjas yra nepriklausomas draudimo tarpininkas, turintis licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai vykdyti. Remiasi Lietuvos Respublikos draudimo
įstatymo (toliau – ir Draudimo įstatymas) 2 straipsnio 24 punktu, 147 straipsnio 4 dalimi
ir nurodo, jog pareiškėjas pats nedraudžia ir negali drausti savo klientų, o tarpininkauja
sudarant transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis tarp draudėjų ir draudimo įmonių. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas yra draudimo
tarpininkas ir pats sutarčių tarp draudėjo ir draudimo įmonės nesudaro, tačiau turi pareigą suteikti draudėjui jį dominančią informaciją apie draudimo sutarties sąlygas, vartotojui besikreipiant į pareiškėją, pareiškėjui siekiant vykdyti savo tiesioginę veiklą yra būtina
pateikti ir gauti tam tikrą informaciją iš draudimo bendrovių, nes tik draudimo bendrovė
nustato ir pateikia esminį draudimo sutarties elementą – siūlomą draudimo kainą, kuri
priklauso nuo draudėjo valdomos transporto priemonės. Duomenų teikimo sutartyje aiškiai nurodoma, kad gauti duomenys bus naudojami kelių transporto priemonių draudimo
(sutarčių sudarymo) tikslais (2.4 p.). Todėl sisteminė Duomenų teikimo sutarties nuostatų analizė suponuoja, kad draudimo įmonių dalyvavimas joms teikiant iš VĮ „Regitra“
gautus duomenis yra neatsiejama Duomenų teikimo sutarties vykdymo dalis, nes be tokio draudimo įmonių dalyvavimo būtų paneigtas Duomenų teikimo sutarties sudarymo
tikslas, o jos vykdymas (duomenų gavimas iš VĮ „Regitra“, neperduodant jų draudimo
įmonėms) prarastų prasmę. Todėl, atsižvelgdamas į tai, kad duomenų teikimas draudimo
įmonėms yra neatsiejamas nuo Duomenų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo, mano,
kad toks duomenų teikimas patenka į Registrų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies taikymo sritį. Pažymi, kad Duomenų teikimo sutarties 2.5 punkte duomenų teikimo sąlygos subjektui
UAB „Plius“ buvo apibrėžtos papildomai atsižvelgiant į tai, kad UAB „Plius“ nėra draudimo įmonė, todėl duomenų teikimas šiam subjektui nėra neatsiejamai susijęs su Duomenų
teikimo sutarties vykdymo esme, skirtingai negu draudimo įmonių atveju.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatyto įpareigojimo pareiškėjas pabrėžia, kad teismas lakoniškai konstatavo, kad automobilio valstybinis numeris yra asmens
duomuo, nepateikdamas visiškai jokių tokią savo poziciją pagrindžiančių argumentų.
Pareiškėjo nuomone, teismas netinkamai aiškina sąvoką „asmens duomuo“ ir netinkamai
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šią sąvoką taikė šioje byloje, neįvertino byloje esančių įrodymų dėl pareiškėjo Svetainės
veikimo, duomenų gavimo. Nurodo, jog Svetainėje lankytojui nepateikiamas nei automobilio savininkas, nei kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti asmenį, kuriam priklauso transporto priemonė. Pats transporto priemonės valstybinis registracijos
numeris, nei tokie Svetainėje pateikiami duomenys, kaip transporto priemonės draudimo
kaina, draudimo bendrovės pavadinimas, transporto priemonės modelis bei pagaminimo
metai nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti duomenų subjekto tapatybės, todėl šie duomenys nelaikytini asmens duomenimis.
Pažymi, kad transporto priemonės modelis yra viešai prieinama informacija. Šia poziciją patvirtina ir VĮ „Regitra“ teikiamos elektroninės informacijos apie transporto priemonę
paslaugos. VĮ „Regitra“ šių duomenų nelaiko asmens duomenimis ir teikia juos viešai ir visiems prieinamu būdu. Nurodo, jog tam, kad Svetainės lankytojas galėtų pasinaudoti pareiškėjo teikiamomis paslaugomis, t. y. sudaryti transporto priemonės draudimo sutartį, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris nėra pakankamas identifikatorius, t. y.
lankytojas turi įvesti jo asmenį identifikuojantį duomenį – automobilio savininko asmens
kodą. Tik įvedus šį identifikatorių ir įsitikinus Svetainės lankytojo tapatybe yra inicijuojamas
draudimo sutarties sudarymo procesas bei pradedami tvarkyti draudimo sutarčiai sudaryti reikalingi lankytojo asmens duomenys. Automobilio valdytojo asmens kodas, įvedamas
svetainės lankytojui siekiant užsakyti pareiškėjo teikiamas paslaugas bei inicijuoti draudimo
sutarties sudarymo procesą, yra tas identifikatorius, kuris leidžia pasinaudoti pareiškėjo teikiamomis paslaugomis bei užtikrina teisėtą asmens duomenų tvarkymą.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 3 punkte nustatyto įpareigojimo pareiškėjas paaiškina, jog teismas Duomenų teikimo sutarties Priedo Nr. 1 4 punkte išvardintus tam
tikrus duomenis klaidingai laiko asmens duomenimis. Remiasi Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateiktu asmens duomenų sąvokos apibrėžimu ir
nurodo, jog tokie duomenys, kaip transporto priemonės registracijos dokumento numeris,
transporto priemonės registracijos dokumento spausdinimo data, transporto priemonės
identifikavimo duomenys ir kiti su transporto priemonės techninėmis specifikacijomis
bei jos registravimu susiję duomenys, išvardinti Duomenų teikimo sutarties Priedo Nr. 1
4 punkte, yra su transporto priemonės ir jos identifikavimu susiję duomenys, kurie nei
kartu, nei atskirai, nei jokiu kitu būdu nesuteikia galimybės identifikuoti duomenų subjekto ar kitokiu būdu nustatyti jo tapatybės, todėl jie nelaikytini asmens duomenimis
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo prasme. Net ir tuo atveju, jei tokie duomenys
būtų pripažįstami asmens duomenimis, pabrėžia, kad visi iš VĮ „Regitra“ pagal sudarytą
Duomenų teikimo sutartį gaunami duomenys yra reikalingi ir būtini galimybei sudaryti
draudimo sutartį dėl konkrečios transporto priemonės nustatyti, draudimo kainai apskaičiuoti pagal draudimo įmonių taikomą draudimo kainos skaičiavimo metodologiją, taip
pat draudimo sutarčiai sudaryti.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 4 punkte nustatyto įpareigojimo pareiškėjas nurodo, jog Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nenustato reikalavimo bei neįpareigoja duomenų valdytojo nustatyti baigtinio tvarkomų asmens duomenų sąrašo ar/ir
nurodyti konkrečių duomenų gavėjų, t. y. nagrinėjamu atveju nurodyti konkrečias draudimo bendroves. Todėl, pareiškėjo nuomone, duomenų gavėjai gali būti apibrėžti kaip
tam tikros subjektų grupės (pavyzdžiui, bankai, draudimo įmonės). Mano, jog teismo ir
Inspekcijos reikalavimas nurodyti konkrečias draudimo bendrovės yra perteklinis, neatitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir prieštarauja Inspekcijos
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praktikai. Pažymi, jog Inspekcija, įregistruodama pareiškėją duomenų valdytoju, nereikalavo iš pareiškėjo nurodyti baigtinio tvarkomų su transporto priemone susijusių duomenų
sąrašo, be to, didžioji dalis VĮ „Regitra“ gaunamų duomenų yra su transporto priemonės
registravimu ir jos techninėmis charakteristikomis susiję duomenys, kurie nėra laikytini
asmens duomenimis, nes iš jų negalima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
Pabrėžia, jog Naudojimosi tinklalapiu taisyklėse, su kuriomis Svetainės lankytojas
turi susipažinti bei patvirtinti savo susipažinimą prieš pasinaudojant Svetainėje teikiamomis paslaugomis, yra nurodyta, kokiu tikslu bus tvarkomi Svetainės lankytojo duomenys
(4.2 ir 4.8 p.), yra nurodyti duomenys, kuriuos turi pateikti Svetainės lankytojas (4.4 p.),
taip pat yra nurodyti subjektai, iš kurių bus gaunami ir kuriems bus perduodami lankytojo
ir jam priklausančios transporto priemonės duomenys (4.6 ir 4.7 p.). Tokiu būdu lankytojas turi visą būtiną ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą tam, kad išreikštų savo sutikimą arba nesutikimą.
Patvirtindamas savo susipažinimą su Naudojimosi tinklalapiu taisyklėmis, lankytojas savanoriškai išreiškia savo valią bei sutikimą, kad Naudojimosi tinklalapiu taisyklėse nurodyti jo asmens duomenis bus tvarkomi šiose taisyklėse nurodytu tikslu. Lankytojas, kuris
nesutinka su jo duomenų tvarkymu, negali pasinaudoti Svetainėje teikiamomis paslaugomis, nes, nepatvirtinus susipažinimo su Naudojimosi tinklalapiu taisyklėmis, tokiu būdu
lankytojas išreiškia savo valią – nesutikimą. Pažymi, jog duomenų subjektas įregistruodamas transporto priemonę VĮ „Regitra“ kartu duoda sutikimą dėl jo asmens ir jam priklausančios transporto priemonės duomenų tvarkymo, įskaitant ir teikimą kitiems duomenų
gavėjams. Atitinkamai VĮ „Regitra“, veikdama pagal gautą duomenų subjekto sutikimą bei
jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teisėtai teikia šiuos duomenis pagal jos sudarytas sutartis, įskaitant Duomenų teikimo sutartį.
Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 113–119) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas remiasi atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodomais argumentais. Atsakovas dėl Inspekcijos Nurodymo rezoliucinės dalies 1 punkte
nustatyto įpareigojimo nurodo, jog draudimo bendrovės nepatenka į Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje numatytas išimtis, t. y. draudimo bendrovės nagrinėjamu atveju nėra VĮ „Regitra“ teikiamų duomenų valdytojos, nes teikiamų
duomenų valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija (atstovaujama duomenų tvarkytojo VĮ
„Regitra“) bei duomenų valdytoju yra pareiškėjas, todėl laikytina, kad draudimo bendrovės yra trečiaisiais asmenimis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio
13 dalies prasme. Pažymi, jog Duomenų teikimo sutarties 2.5 punkte VĮ „Regitra“ pareiškėjui yra aiškiai nurodžiusi, kad gali teikti gautus kelių transporto priemonių techninius
duomenis tik UAB „Plius“, o 3.3.4 punktu pareiškėjas įsipareigoja neatskleisti, neskelbti,
nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir ši sutartis nenustato kitaip. Atkreipia dėmesį, jog nei įstatymai, nei kiti teisės aktai nenumato draudimo
bendrovėms ar draudimo tarpininkams pareigos rinkti ir toliau tvarkyti asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, o numanoma draudimo
tarpininko veiklos specifikacija nesudaro teisinio pagrindo duomenų perteikimui tretiesiems asmenims. Vadovaujantis Registrų įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, bet koks gautų
asmens duomenų perteikimas turėjo būti apibrėžtas duomenų teikimo sutartyje. Pažymi,
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jog Inspekcija neginčija pareiškėjo teisės verstis draudimo tarpininko veikla, tačiau pats
pareiškėjas, žinodamas savo veiklos specifiką, turėjo ją įvertinti sudarydamas sutartį su VĮ
„Regitra“ ir sutartyje numatyti galimybę gautus duomenis pateikti bendrovėms.
Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad pareiškėjo
naudodamas automobilio valstybinis numeris kaip vienintelis identifikatorius prisijungimui interneto svetainėje www.eldrausa.lt sudaro sąlygas jo teikiama paslauga pasinaudoti
ne tik automobilio valdytojui, bet ir bet kuriam kitam asmeniui, kuriam yra žinomas automobilio valstybinis numeris, neįsitikinęs, ar paslauga norintis pasinaudoti asmuo yra automobilio, kurio draudimo kainą norima sužinoti, valdytojas, sudaro sąlygas be duomenų
subjekto sutikimo vykdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pažymi, kad panaudojus
netinkamą identifikatorių – valstybinį transporto priemonės registravimo numerį – be
paties duomenų subjekto žinios ir jo sutikimo jo asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, automobilio markė, pagaminimo metai, variklio nr. ir kt.
gauti iš VĮ „Regitra“ yra automatiškai perduodami Trims draudimo bendrovėms. Pabrėžia,
jog Inspekcija dėl VĮ „Regitra“ teikiamos elektroninės paslaugos neatliko patikrinimo,
todėl negali vertinti tokios paslaugos teikimo teisėtumo, be to, tai nesusiję su ginčijamo
Inspekcijos Nurodymo teisėtumu.
Inspekcija dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 3 punkte nustatyto įpareigojimo pažymi,
kad pareiškėjas nei skunde teismui, nei teisminio nagrinėjimo metu nepaneigė skundžiamame Inspekcijos Nurodyme nustatytų aplinkybių, kad dalis jo tvarkomų duomenų (pavyzdžiui, transporto priemonės registracijos dokumento numeris, šio dokumento spausdinimo data ir kt.) neturi įtakos automobilio draudimo kainos apskaičiavimui. Pareiškėjas
apeliaciniame skunde nepateikė kainos apskaičiavimo metodikos, nepagrindė Inspekcijos
įvardintų perteklinių asmens duomenų elementų įtakos kainai, nepateikė jokių kitų įrodymų, kad Nurodyme nurodyti pertekliniai duomenys yra reikalingi automobilio draudimo
kainos apskaičiavimo tikslu.
Atsakovas pabrėžia, jog asmens duomenų valdytojų registravimą ir duomenų saugumo organizacines ir technines priemones reglamentuoja skirtingi teisės aktai:Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 (toliau – ir Asmens duomenų valdytojų valstybės
registro nuostatai), Bendrieji reikalavimai. Pažymi, kad transporto priemonių registravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286
(toliau – ir Kelių transporto priemonių registro nuostatai), kuriuose nenumatyta, kad duomenų subjektas, įregistruodamas transporto priemonę VĮ „Regitra“, kartu duotų sutikimą
dėl jo asmens duomenų teikimo duomenų gavėjams, atvirkščiai šių nuostatų 59 punkte
nustatyta, kad registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje ginčas kyla dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2011 m. liepos 20 d.
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nurodymo Nr. 2R-2337(2.14) „Dėl asmens duomenų tvarkymo“, kuriuo pareiškėjui buvo
nustatyti tam tikri įpareigojimai, teisėtumo ir pagrįstumo.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Nurodymas yra teisėtas ir pagrįstas,
todėl pareiškėjo skundą atmetė.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde atskirai pateikia argumentus dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 1 – 4 punktuose įtvirtintų įpareigojimų, todėl teisėjų kolegija dėl jų pasisako
atskirai. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad iš esmės nekyla ginčo dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, todėl teisėjų kolegija dėl jų atskirai nepasisako.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 1 punkto
Nurodymo rezoliucinės dalies 1 punkte pareiškėjas įpareigotas asmens duomenis,
gautus iš VĮ „Regitra“, tvarkyti asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis
ir tvarka.
Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, jog įvertinus byloje taikytiną teisinį reguliavimą, pareiškėjas iš VĮ „Regitra“ gaunamus duomenis gali tvarkyti tik
Duomenų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis, o joje nenumatyta, kad pareiškėjas
minėtus duomenis galėtų teikti ne UAB „Plius“. Kadangi pareiškėja iš VĮ „Regitra“ gautus duomenis teikė AAS „Gjinsidige Baltic“ Lietuvos filialui, UADB „Industrijos garantas“,
„If P&C Insurance ASM“ filialui bei UADB „Seesam Lietuva“, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo
16 straipsnio 4 dalį, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
2 punktą ir Duomenų teikimo sutarties 2.4 ir 2.5 punktus.
Bendrovė apeliaciniame skunde nurodo, kad, atsižvelgiant į jos vykdomos veiklos
pobūdį (t. y. į tai, kad ji yra nepriklausomas draudimo tarpininkas), ji turi pareigą draudėjams pateikti juos dominančią informaciją, duomenų pateikimas draudimo įmonėms
yra neatsiejamas nuo pareiškėjo vykdomos veiklos. Pareiškėjo teigimu, Duomenų teikimo
sutarties 2.4 punktas traktuotinas kaip tinkamas pagrindas teikti duomenis pirmiau nurodytoms draudimo bendrovėms.
Teisėjų kolegija su tokiu apelianto vertinimu nesutinka.
Šiuo aspektu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė,
jog Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (bylai aktuali
2001 m. gegužės 28 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad duomenų
valdytojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir
teisėtai, o Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (bylai aktuali 2009 m. lapkričio 12 d. redakcija) 16 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys,
gavę registro duomenis, gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu,
kokie buvo nurodyti gaunant duomenis. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima
tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkymo įstaiga, nustatyta tvarka
ir registro nuostatų nustatyta tvarka. Pastaroji nuostata expressis verbis numato, kad tretiesiems asmenims duomenis teikti galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su
registro tvarkymo įstaiga, nustatyta tvarka. Įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad
trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų
tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis. Byloje nėra ginčo, kad pirmiau minėtoms draudimo
bendrovėms pareiškėjas teikė asmens duomenis, taip pat nėra ginčo dėl to, kad šios bendrovės nepatenka į Įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodytų išimčių ratą, taigi Įstatymo
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požiūriu jos laikytinos trečiaisiais asmenimis.
Duomenų teikimo sutarties 2.3 punkte nurodyta, jog teikėjas teikia gavėjui duomenų
subjekto duomenis, o gavėjas įsipareigoja naudoti gautus duomenų subjekto siekiant nustatyti, ar duomenų subjektas valdo transporto priemones,atliekant kelių transporto priemonių
draudimo paslaugas. Gavėjas, pateikdamas užklausimą teikėjui, garantuoja, kad duomenis
jis renka teisėtam interesui, o renkant duomenis apie duomenų subjektą, kuris yra fizinis
asmuo, esant fizinio asmens sutikimui rinkti tokius duomenis. Gavėjas garantuoja, kad duomenų subjektas (fizinis asmuo) yra davęs sutikimą arba yra informuotas apie tokį jo duomenų gavimą bei jo teisę nesutikti su gautų duomenų tvarkymu. Sutarties 2.4 punkte numatyta,
kad duomenų gavėjas garantuoja, jog iš duomenų teikėjo gauti duomenys bus naudojami
atliekant transporto priemonių draudimo ar kitais sutartyje nustatytais ir teisėtais tikslais,
2.5 punkte nustatyta, jog gavėjas iš teikėjo gautus kelių transporto priemonių techninius
duomenis gali teikti UAB „Plius“, o 3.3.4 punkte nurodyta, kad duomenų gavėjas įsipareigoja
neatskleisti, neskelbti nesuteikti galimybės tretiems asmenims bet kokia forma susipažinti su
gaunamais duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir ši sutartis
nenustato kitaip (I t., b. l. 17–18).
Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas Duomenų teikimo sutarties nuostatas, pažymi, kad
jos 3.3.4 punkte yra tiesiogiai įtvirtintas draudimas neteikti gaunamų duomenų tretiesiems
asmenims, šio draudimo išimtis numatyta Duomenų teikimo sutarties 2.5 punkte. Nors pareiškėjas teisę teikti duomenis byloje minimoms draudimo bendrovėms kildina iš Duomenų
teikimo sutarties 2.4 punkto, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje Sutarties nuostatoje įtvirtintas tik duomenų tvarkymo tikslas, bet ne subjektų, kuriems pareiškėjas turi teisę teikti iš
VĮ „Regitra“ gautus duomenis, ratas. Taigi Sutarties 2.4 punktas negali būti traktuojamas
kaip leidžiantis teikti iš VĮ „Regitra“ gautus duomenis bet kuriems tretiesiems asmenims,
veikiantiems draudimo paslaugų srityje. Be to, nors pareiškėjas nurodo, kad pareiga draudėjams teikti gaunamus duomenis kyla iš jo, kaip draudimo tarpininko, veiklos prigimties,
pažymėtina, kad teisės aktai jokių išimčių būtent šiame ūkinės veiklos sektoriuje nenumato.
Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus darytina išvada, jog atsakovas
Nurodyme pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas iš VĮ „Regitra“ gautus duomenis AAS
„Gjinsidige Baltic“ Lietuvos filialui, UADB „Industrijos garantas“, „If P&C Insurance
ASM“ filialui bei UADB „Seesam Lietuva“ teikė tam nesant teisinio pagrindo ir pagrįstai
įpareigojo pareiškėją asmens duomenis tvarkyti Duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Atitinkamai ši pareiškėjo apeliacinio skundo dalis atmetama kaip
nepagrįsta.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 2 punkto
Nurodymo rezoliucinės dalies 2 punkte pareiškėjas įpareigotas atsisakyti automobilio
valstybinio registracijos numerio, kaip vienintelio identifikatoriaus, naudojimo prisijungimui interneto svetainėje www.eldrauda.lt ir nustatyti tokį identifikavimą, kuris nesudarytų sąlygų gauti asmens duomenų tokios teisės neturintiems asmenims ir leidžiantį
vienareikšmiai identifikuoti duomenis pateikiantį asmenį.
Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto
nuostatas, sprendime nurodė, kad naudojant valstybinį automobilio numerį kaip vienintelį
transporto priemonės identifikatorių, gali būti pažeidžiamos minėtos Įstatymo nuostatos,
nes prieš pateikiant kitus automobilio duomenis nėra galimybės įsitikinti, ar duomenys
yra teikiami duomenų subjektui, duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų teikimo nėra
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gaunamas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Bendrovė sudaro sąlygas jos teikiama paslauga pasinaudoti ne tik automobilio valdytojui, bet ir bet kuriam kitam asmeniui, kuriam yra žinomas valstybinis automobilio numeris, todėl pareiškėjas, neįsitikinęs,
jog paslauga norintis pasinaudoti asmuo yra automobilio, kurio draudimo kainą norima
sužinoti, savininkas, sudaro sąlygas be duomenų subjekto sutikimo vykdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjas paslaugų teikimui ir
prisijungimui, t. y. galimos automobilio draudimo sumos apskaičiavimui, interneto svetainėje
www.eldrauda.lt bylai reikšmingu laikotarpiu naudojo vien automobilio registracijos numerį.
Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad asmens duomenys gali būti
tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog automobilio valstybinis numeris yra asmens duomuo, taip pat teigia, kad įvedus automobilio valstybinį numerį interneto tinklapyje pateikiama informacija
(automobilio modelis, automobilio pagaminimo metai, geriausią draudimo paslaugos kainą siūlančios draudimo bendrovės pavadinimas) taip pat nėra asmens duomenys Įstatymo
2 straipsnio 1 dalies prasme, nes pagal minėtus duomenis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai
negalima identifikuoti asmens, kuriam priklauso transporto priemonė.
Vertindama Nurodymo rezoliucinės dalies 2 punkto teisėtumą teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas neginčija atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės,
jog panaudojus plačiai naudojamą ir lengvai prieinamą identifikatorių – automobilio valstybinį numerį, atitinkamoms draudimo bendrovėms yra automatiškai pateikiami įvairūs asmens duomenys (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir pan.). Taigi tuo
atveju, jei minėtą identifikatorių įveda asmuo, kuris nėra atitinkamos transporto priemonės
savininkas, draudimo bendrovėms yra perduodami asmens duomenys be paties duomenų
subjekto valios ir sutikimo. Todėl šiuo atveju apskritai nėra teisiškai reikšminga, ar automobilio valstybinis numeris, taip pat interneto tinklapyje pateikiama informacija (automobilio
modelis, automobilio pagaminimo metai, geriausią draudimo paslaugos kainą siūlančios
draudimo bendrovės pavadinimas) yra asmens duomenys Įstatymo prasme. Atitinkamai
darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Nurodymo rezoliucinės dalies 2 punktas yra teisėtas ir pagrįstas.
Kiek tai susiję su automobilio valstybinio numerio, kaip identifikatoriaus, naudojimu
pažymėtina, kad pareiškėjas nesudarė prielaidų gauti šiuos duomenis savo svetainėje, taigi,
vien tai, kad asmuo, panaudojęs lengvai prieinamą identifikatorių - automobilio valstybinį
numerį, jį gali panaudoti, savaime netraktuotina kaip Įstatymo pažeidimas. Kita vertus,
kaip minėta, panaudojus šį identifikatorių, interneto tinklapyje pateikiami duomenys (automobilio modelis, automobilio pagaminimo metai, geriausią draudimo paslaugos kainą
siūlančios draudimo bendrovės pavadinimas), kuriuos gali matyti automobilio valstybinį
numerį įvedęs asmuo.
Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateiktas asmens duomenų apibrėžimas: asmens
duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant
tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Iš esmės
analogiškas asmens duomenų apibrėžimas yra įtvirtintas ir 1995 m. spalio 24 d. Europos
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saugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2 straipsnio a
dalyje, kur numatyta, kad asmens duomenys reiškia bet kurią informaciją, susijusią su
asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta; asmuo,
kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra tas asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač pasinaudojus nurodytu asmens identifikavimo kodu arba vienu ar
keliais to asmens fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais. Kadangi Įstatymo nuostatomis, be kita ko, siekiama įgyvendinti
Direktyvą 95/46/EB (žr. Įstatymo priedą), Įstatymo turinys turi būti aiškinamas atsižvelgiant į Direktyvos 95/46/EB turinį ir jos aiškinimo praktiką. Šios Direktyvos 29 straipsnio
pagrindu įsteigtos 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2007 m. birželio 20 d.
Nuomonėje 4/2007 dėl asmens duomenų sąvokos nurodyta, kad Direktyvoje įtvirtintas
asmens duomenų apibrėžimas rodo Europos teisės aktų leidėjo ketinimą taikyti plačią asmens duomenų sąvoką, taip pat nurodyta, kad ši sąvoka turi būti aiškinama atsižvelgiant į
Direktyvos tikslą – saugoti fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų privatumo teisę tvarkant asmens duomenis. Minėtoje nuomonėje taip pat nurodyta, kad kai
kuriais atvejais iš duomenų gaunama informacija pirmiausiai yra susijusi su objektais, o
ne su asmenimis. Tie objektai paprastai kam nors priklauso, jiems asmenys gali daryti tam
tikrą poveikį arba jie gali daryti tam tikrą poveikį asmenims, taip pat objektai gali būti fizine ar geografine prasme artimi asmenims arba kitiems objektams. Tokiais atvejais galima
laikyti, kad informacija su tais asmenimis arba objektais susijusi netiesiogiai.
Teisėjų kolegija pažymi, kad, įvertinus Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, aptariami duomenys (automobilio valstybinis numeris, automobilio modelis, automobilio pagaminimo metai) laikytini asmens duomenimis, nes netiesiogiai gali būti siejami su konkrečiu asmeniu
– atitinkamo automobilio savininku. Todėl darytina išvada, kad šiuo aspektu atsakovo argumentai dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 2 punkte esančio įpareigojimo taip pat pagrįsti.
Dėl pirmiau nurodytų motyvų ši pareiškėjo apeliacinio skundo dalis atmetama kaip
nepagrįsta.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 3 punkto
Nurodymo rezoliucinės dalies 3 punkte pareiškėjas įpareigotas atsisakyti perteklinių
asmens duomenų tvarkymo automobilio draudimo kainos apskaičiavimo tikslu.
Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad pagal Įstatymo 3 straipsnio
4 dalį duomenų valdytojas privalo užtikrinti, jog asmens duomenys būtų tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, tuo tarpu pareiškėjas nepaneigė Nurodyme
nustatytų aplinkybių, kad dalis pareiškėjo tvarkomų duomenų (pvz., transporto priemonės registracijos dokumento numeris, šio dokumento spausdinimo data) neturi įtakos automobilio draudimo kainos apskaičiavimui.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad Duomenų teikimo sutarties Priedo
Nr. 1 4 punkte išvardinti duomenys nėra asmens duomenys, taip pat teigia, kad šie duomenys yra būtini paslaugos teikimui, todėl negali būti laikomi pertekliniais.
Kiek tai susiję su vertinimu, ar aptariami duomenys laikytini asmens duomenimis,
teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip minėta, Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateiktas asmens
duomenų apibrėžimas aiškintinas plačiai, o duomenys, susiję su konkrečiu objektu, kuris
priklauso konkrečiam asmeniu, laikytini asmens duomenimis, nes jie netiesiogiai susiję
su tuo asmeniu. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad aptariami duomenys identifikuoja konkretų automobilį, taigi, jie laikytini duomenimis, kurie netiesiogiai susiję su
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transporto priemonės valdytoju. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai aptariamus
duomenis traktavo kaip asmens duomenis.
Kiek tai susiję su argumentu, kad aptariami duomenys nėra pertekliniai, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Įstatymo 3 straipsnio 4 dalį būtent pareiškėjui tenka pareiga užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau
tvarkyti. Atitinkamai, ginčo atveju įrodinėjimo našta, kad konkretūs asmens duomenys
yra būtini paslaugai teikti, tenka taip pat pareiškėjui. Nors pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad šie duomenys yra reikalingi ir būtini galimybei sudaryto draudimo sutartį
nustatyti, draudimo kainai apskaičiuoti ir sutarčiai sudaryti, jis nepaaiškino, kodėl ir kaip
aptariami duomenys yra būtini jo nurodytiems tikslams pasiekti, nepateikė savo teiginius
pagrindžiančių įrodymų. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ši Nurodymo dalis yra teisėta.
Dėl Nurodymo rezoliucinės dalies 4 punkto
Nurodymo rezoliucinės dalies 4 punkte pareiškėjas įpareigotas užtikrinti, kad prieš
tvarkant asmens duomenis interneto svetainėje www.eldrauda.lt būtų gaunamas Įstatymo
reikalavimus atitinkantis duomenų subjekto sutikimas, papildant Naudojimosi tinklapiu
taisykles, nustatant baigtinį tvarkomų asmens duomenų sąrašą ir konkrečiai įvardijant
duomenų gavėjus.
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje taikytiną teisinį reguliavimą, šiuo aspektu nurodė, kad Naudojimosi tinklapiu taisyklėse nebuvo nurodomas kiekvienu asmens
duomenų tvarkymo tikslu gaunamų ir teikiamų asmens duomenų bei šių duomenų gavėjų
baigtinis sąrašas, o tai prieštarauja byloje taikytinam teisiniam reguliavimui.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisinį reguliavimą, kuris, pareiškėjo teigimu, neįtvirtina pareigos nustatyti
baigtinį tvarkomų asmens duomenų sąrašą ir konkrečiai įvardinti duomenų gavėjus.
Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad nėra ginčo dėl to, jog Naudojimosi tinklapiu
taisyklėse (I t., b. l. 38–41), konkrečiai, 4.6 ir 4.7 punktai, nenustato baigtinio duomenų,
kuriuos pareiškėjas gauna iš VĮ „Regitra“ ir kuriuos jis teikia draudimo bendrovėms, sąrašo, juose taip pat nenurodyti konkretūs asmens duomenų gavėjai.
Kaip minėta, Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš asmens duomenų
teisėto tvarkymo pagrindų yra nurodytas atvejis, kuomet duomenų subjektas duoda sutikimą. Įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiama sutikimo sąvoka: savanoriškas duomenų
subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas
tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar
kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.
Įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,
taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį
saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir turi būti išdėstytos rašytinės formos dokumente (duomenų valdytojo patvirtintose
asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sudarytoje sutartyje ir pan.). Įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi Inspekcijai pavesta nustatyti bendruosius reikalavimus organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms.
Inspekcijos direktorius, įgyvendindamas Įstatymo 30 straipsnio 2 dalį, 2008 m. lap311
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kričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 patvirtino Bendruosius reikalavimus organizacinėms ir
techninėms duomenų saugumo priemonėms (toliau – ir Reikalavimai).
Reikalavimų 1 punkte nurodyta, kad jie nustato bendruosius reikalavimus organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, kurias privalo įgyvendinti duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo. Reikalavimų 9.1 punkte nustatyta, kad siekiant užtikrinti pirmąjį tvarkomų
duomenų saugumo lygį, be kitų taikytinų organizacinių ir techninių duomenų saugumo
priemonių, turi būti patvirtintas (-i) rašytinės formos dokumentas (-ai) (duomenų valdytojo patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, duomenų valdytojo ir duomenų
tvarkytojo sudaryta sutartis ir pan.). Reikalavimų 9.1.5 punkte nustatyta, jog turi būti nurodomas baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu, o 9.1.9 punkte, kad privalo būti nurodyti asmens duomenų gavėjai ir asmens
duomenų teikimo tvarka.
Taip pat pažymėtina, kad Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui, kurio asmens duomenis renka tiesiogiai iš jo,
šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi): 1) apie
savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją
vietą (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) ar rekvizitus ir buveinę
(jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo); 2) kokiais tikslais ketinami
tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys; 3) kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis
duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie
duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti
neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių. Tuo
tarpu Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad duomenų valdytojas, kuris asmens
duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą
pradėdamas tvarkyti asmens duomenis arba, jei ketina duomenis teikti tretiesiems asmenims, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai
duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia
tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
Teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi pirmiau nurodytas nuostatas, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teisinis reglamentavimas įtvirtina reikalavimus, jog
asmens duomenų valdytojas privalo asmens duomenų subjektui nurodyti baigtinį tvarkomų asmens duomenų sąrašą, taip pat nurodyti konkrečius duomenų gavėjus, kuriems
gali būti perduoti asmens duomenys. Šiuo aspektu sutiktina su atsakovo argumentais, jog
asmens duomenų subjektui nesuteikus tokio pobūdžio informacijos, jis neturėtų praktinių
galimybių įvertinti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų bei duoti konkretaus sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo. Priešingas Įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 24 straipsnio 2 dalies ir Reikalavimų nuostatų aiškinimas iš esmės
reikštų, kad nebus pasiektas teisiniu reguliavimu siekiamas tikslas - ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis (Įstatymo 1 str. 1 d.), nes
abstraktus asmens sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis, nesuvokiant, kokios apimties
duomenys bus tvarkomi, taip pat nežinant, kokiems tretiesiems asmenims jie gali būti perduoti, praktiškai neturi prasmės.
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Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nors pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo,
jog aptariamu atveju Įstatymas nenustato Nurodymo rezoliucinės dalies 4 punkte atsakovo įtvirtintų įpareigojimų, o vertinant Reikalavimų nuostatas prioritetas teiktinas Įstatymo
nuostatoms, toks argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Kaip minėta, Reikalavimų 9.1.5
ir 9.1.9 punktai tiesiogiai įtvirtina reikalavimus nurodyti baigtinį tvarkomų asmens duomenų sąrašą kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu, taip pat nurodyti asmens duomenų gavėjus, Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kokiu metu ši informacija turi
būti pateikta. Pareiškėjas nepateikė argumentų, leidžiančių abejoti Reikalavimų atitiktimi
aukštesnės galios teisės aktams, todėl toks argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas
pagrįstai konstatavo, jog Nurodymo rezoliucinės dalies 4 punktas yra teisėtas ir pagrįstas.
Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl jį naikinti pagrindo nėra. Todėl pareiškėjo 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 EDRAUDA, UADBB apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.8. Bylos dėl žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų
2.8.1. Dėl atsakomybės subjekto pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą nustatymo
Dėl įrodinėjimo, kad buvo gautas sutikimas skleisti privataus pobūdžio informaciją,
naštos
Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, žurnalistas – tai fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui
ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys
(Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 87 d.). Juridinis asmuo, neatitinkantis žurnalisto apibrėžimo, negali atsakyti už žurnalistams taikomų reikalavimų nesilaikymą, kadangi
atsakomybę nustatančios normos negali būti aiškinamos plečiamai – jose įtvirtinti reikalavimai taikytini tik įstatyme tiesiogiai numatytiems subjektams.
Pareiga įrodyti, kad buvo gautas asmens sutikimas skleisti apie jį privataus pobūdžio informaciją, tenka asmenims, kurie tokią informaciją rengia ar platina (Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 1 ir 2 d.), t. y. asmuo, apie kurį buvo paskleista tokia informacija, neturi
įrodyti, jog tokio sutikimo nėra davęs.
Administracinė byla Nr. A502-1700/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01646-2011-4
Procesinio sprendimo kategorija 36

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. rugsėjo 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešėjas),
Irmanto Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Žygimantui Pacevičiui,
atsakovo atstovei Ramintai Šulskutei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „TELE-3“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „TELE-3“ skundą atsakovui Žurnalistų etikos
inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. P. ir P. P.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „TELE-3“ (toliau – ir UAB „TELE-3“, pareiškėjas) skundu (b. l. 1–8) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas
panaikinti atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir atsakovas) 2011 m. birželio 30 d. sprendimą „Dėl televizijos laidos „Prieš srovę“ anonsuose (TV3, 2011-03-11–
2011-03-13) paskelbtos informacijos“ Nr. SPR-63 (toliau – ir Sprendimas).
Nurodė, kad atsakovas Sprendimu įspėjo UAB „TELE-3“ dėl Lietuvos Respublikos
visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir VIĮ) 3 straipsnio 2 ir 3 dalių, 14 straipsnio, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto, 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto
pažeidimo. Pareiškėjo nuomone, laidos anonse pateikiama informacija savo turiniu nežemina V. P. garbės ir orumo, taip pat nėra pagrindo daryti išvadą, kad anonse pateikiama
informacija V. P. priskiriama nusikalstama veika ar kitoks amoralus poelgis. Nurodė, jog
laidos anonse nebuvo nurodytas V. P. vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atvaizdas (veidas
buvo užmaskuotas), taigi pareiškėjas dėjo pastangas, kad jokia informacija, apibūdinanti
V. P., nebūtų paskleista. Ta aplinkybė, jog pats V. P. nurodo, kad jį atpažino kiti asmenys,
nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Pareiškėjo nuomone, atskleidžiant duomenis apie V. P. tėvus bei teigiant, kad kartu atskleidžiami duomenys ir apie V. P., akivaizdžiai pažeidžiamas
balansas tarp asmens garbės ir orumo apsaugos principo ir saviraiškos laisvės. Pareiškėjas
nesutiko su Sprendimo teiginiu, jog anonso siužete naudojamas informacijos pateikimo
būdas visuomenei paskelbia vienareikšmišką žinią, kad V. P. dėl lentos užpuolė tėvą, kuris
po kurio laiko mirė, tokiu būdu paskelbiant tikrovės neatitinkančią informaciją ir V. P.
nepagrįstai priskiriant nusikalstamos veikos ir moralės normų pažeidimą bei negarbingą
poelgį, kas sudarė V. P. garbės ir orumo pažeminimą. Pareiškėjo nuomone, nagrinėjant
laidos anonso informacijos pateikimo būdą lingvistiniu požiūriu, akivaizdu, kad nė vienu
žodžiu nebuvo susieti du faktai, kad tarp tėvo ir sūnaus kilo konfliktas ir kad tėvas mirė.
Pažymėjo, jog anonse vartojamas žodis „nesulaukė“ reiškia savaiminę tėvo mirtį, nepriklausančią nuo tėvo ir sūnaus konflikto. Nurodė, kad gavus V. P. reikalavimą ir atsakovo rekomendacijas, laida, kurioje būtų buvusi išsamiai papasakota visa istorija, parodyta
nebuvo, bet tai nereiškia, jog būtina vertinti vien tik laidos anonso teiginius, neatsižvelgiant į anonso paskirtį. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad anonsas savo esme yra trumpas
(konkrečiu atveju – 30 sekundžių trukmės) pranešimas apie būsimą laidą, kuriame negali būti ilgų, sudėtingų, preciziškai tikslių sakinių su paaiškinimais, kadangi tokiu atveju
anonsas prarastų savo prasmę ir neatliktų savo funkcijos – nepritrauktų žiūrovų dėmesio.
Pareiškėjas nurodė, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) yra išaiškinęs,
kad teisė skleisti informaciją visuomenės informavimo srityje apima ir teisę vartoti tam
tikras lingvistines bei literatūrines išraiškos priemones, kuriomis pateikiama informacija paryškinama, abstrahuojama ar koncentruotai reziumuojama, jeigu šios lingvistinės ir
literatūrinės priemonės nereiškia teisės skleisti informaciją ribų peržengimo. Pažymėjo,
kad iš žiniasklaidos negalima reikalauti absoliutaus tikslumo, o tik galima reikalauti elgtis sąžiningai. Pareiškėjo nuomone, atsakovas nepagrįstai konstatavo, kad teiginys „Dėl
lentos kilęs kruvinas tėvo ir sūnaus kivirčas“ neatitinka tikrovės. Nurodė, jog atsakovas
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Sprendime remiasi 2008 m. spalio 17 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu byloje Nr. PK-198-776/2008, tačiau laidos anonse kalbama apie kitą 2008 m. gruodžio 18 d.
V. P. ir jo tėvo konfliktą, kurio priežastis yra lentos, kurias sūnus, prieštaraudamas tėvo
valiai, pritvirtino daržinėje. Be to, pažymėjo, kad konflikto priežasties apibūdinimas „dėl
lentos“ yra literatūrinės išraiškos priemonė, kuria paryškinama, jog tėvo ir sūnaus konfliktas kilo dėl priežasties, dėl kurios paprastai neturėtų kilti nesutarimų tarp artimiausių
šeimos narių. Pareiškėjo nuomone, žiūrovai visiškai suvokia, kad šeimos kivirčas kilo dėl
rimtesnių priežasčių, o lenta yra tik metafora, apibūdinanti konflikto pobūdį. Atkreipė
dėmesį, jog anonsu siekiama sudominti žiūrovus ir tokiu būdu paskatinti žiūrėti anonsuojamą laidą, todėl yra naudojamos papildomos meninės išraiškos priemonės, hiperbolizuojama. Neteisinga viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo reikalauti, kad jo anonse
pateikiama informacija būtų preciziškai tiksli, nes tai pažeistų pareiškėjo saviraiškos laisvę
bei prieštarautų EŽTT jurisprudencijai. Teigė, kad laidos anonse naudojama informacija
buvo skleidžiama su visų subjektų, su kuriais susijęs siužetas, sutikimu, todėl nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeista bent vieno iš šių asmenų teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Pažymėjo, kad 2009 m. pats V. P. atsiuntė laidos kūrėjai siužetą, kuris buvo naudojamas
laidos anonse, tokiu būdu sutikdamas ir norėdamas, kad jo asmeninio archyvo medžiaga
būtų skleidžiama viešai. Pareiškėjo nuomone, V. P. sutikimas nebuvo sąlyginis ar kitaip
apribotas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad V. P. atsiuntė ir aibę kitų asmeninių privatų gyvenimą fiksuojančių įrašų, sutikdamas ir net siekdamas, kad jie būtų paviešinti. Pareiškėjo
nuomone, V. P. pats siekė paviešinti įvairius privataus gyvenimo įvykius, tokiu būdu nubrėždamas siauresnes savo privataus gyvenimo apsaugos ribas. Pažymėjo, kad laidoje būtų
buvęs parodytas ir naujas garso įrašas, kuriame matyti, kad V. P. iki šiol noriai bendrauja
su žiniasklaida, pasakodamas savo privataus gyvenimo faktus, ir kad jo pozicija privataus
gyvenimo ribų klausimu nepasikeitė. Nurodė, jog V. P. atšaukė savo duotą sutikimą skleisti
informaciją tik laidos anonso skleidimo metu. Pareiškėjas pažymėjo, kad įgyvendino V. P.
norą ir nuo 2011 m. kovo 14 d. nebeskleidė aptariamo anonso, o 2011 m. kovo 15 d. laidoje
„Prieš srovę“ neparodė siužeto apie V. P. bei jo šeimą. Taip pat nurodė, jog V. P. motina B.
P. davė sutikimą skleisti informaciją apie jos privatų gyvenimą. Tokį sutikimą davė ir šiuo
metu velionis V. P. tėvas J. P., kuris iki mirties skambino laidos rengėjai A. K. ir kvietė ją
atvykti parengti siužeto apie šeimos narių konfliktą tęsinio. Pareiškėjo įsitikinimu, V. P.
neturi teisės ginti savo velionio tėvo interesų ginant asmens garbę ir orumą bei teisę į privatų gyvenimą. Pažymėjo, jog reikėtų atkreipti dėmesį į mirusio asmens interesus ginančio
asmens suinteresuotumą bei ryšį su velioniu, buvusį iki mirties. Pareiškėjo nuomone, V. P.
interesas kreipiantis į atsakovą neva dėl savo mirusio tėvo teisių ir interesų gynybos, tikėtina, priešingas mirusio tėvo turėtam interesui.
Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius atsiliepimu į skundą (b. l. 30–38) prašė
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog paskleista informacija nėra apie V. P. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2004 yra akcentavęs, kad jei publikacijoje tiesiogiai nėra paminėtas asmuo, apie kurį žinios paskleistos, tai šis faktas turi būti pakankamai patvirtintas
netiesioginiais duomenimis, kuriais gali būti straipsnio ar kitos publikacijos faktai, iš kurių
visumos daroma išvada, apie kokius asmenis yra paskleistos žinios. Kai paskelbtose žiniose tiesiogiai nėra paminėtas asmuo, apie kurį žinios skelbiamos, tai jis nustatomas pagal
įrodymų visumą, kurie patvirtintų konkretų asmenį pakankamai apibūdinančius kriteri316
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jus. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1998 m. gegužės 15 d. Senato nutarimo Nr. 1
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7, 71 straipsnių ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas“ 9 punkte išaiškinta, kad faktui, jog informacija yra paskelbta apie
konkretų asmenį, nustatyti pakanka, kad pagal nurodytus požymius aplinkiniai atpažintų
asmenį, apie kurį yra paskleistos žinios. Atsakovas pažymėjo, kad nors laidos anonsuose
nebuvo nurodytas V. P. vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, neparodytas jo
veidas, tačiau buvo parodytas jo atvaizdas, suteikiantis informacijos apie jo išorės fiziologinius požymius, girdimas jo balsas, rodomi tėvų ir jam priklausančios privačios teritorijos atvaizdai, paskelbta informacija apie giminystės ryšius, įvykusį konfliktą ir jo aplinkybes bei tėvo mirtį. Tokių duomenų visuma suteikia informacijos apie V. P. ir jo tėvų išvaizdą,
gyvenamąją vietą ir tam tikras privataus gyvenimo aplinkybes, todėl neabejotinai sudaro
galimybę V. P. atpažinti bent jau jį pažįstantiems ar žinantiems asmenims. Pareiškėjo veiksmai tik apsunkino V. P. identifikavimą, bet nepanaikino jo atpažinimo galimybės.Atsakovas
pažymėjo, kad vertinant galimą asmens garbės ir orumo pažeminimą ypatingą svarbą turi
paskelbtų žinių neatitikimo tikrovei fakto ir žinių žeminančio pobūdžio nustatymas.
Atsižvelgiant į 2008 m. spalio 17 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. PK-198-776/2008 konstatuotas aplinkybes, nustatyta, kad V. P. ir jo tėvo
konfliktas įvyko ne dėl lentos, bet dėl kitų priežasčių. Atsakovo nuomone, anonsų pabaigoje paskelbtas epizodas apie V. P. ir jo tėvo nepasidalijimą lentomis ir pareiškėjo pateiktas
2008 m. gruodžio 18 d. V. P. padarytas vaizdo įrašas niekaip nesusiję su anonsų pradžioje
parodytu konfliktu, kadangi minėti įvykiai vyko skirtingu laiku: V. P. ir jo tėvo konfliktas,
dėl kurio buvo priimtas minėtas nuosprendis, įvyko 2008 m. gegužės 26 d., o anonsų pabaigoje parodytas ginčas vyko 2008 m. gruodžio 18 d. Anonsų pradžioje paskelbtas teiginys „Dėl lentos kilęs kruvinas tėvo ir sūnaus konfliktas“ negali būti susietas su anonsų
pabaigoje parodytu epizodu apie V. P. ir jo tėvo nepasidalijimą lentomis, kadangi minėtas
teiginys buvo iliustruotas kito konflikto aplinkybių vaizdais. Be to, konflikto apibūdinimui
pavartotas epitetas „kruvinas“ apėmė būtent pirmojo konflikto pasekmes, bet ne antrąjį
ginčą. Atsakovas darė išvadą, kad pareiškėjas, paskelbęs du netinkamai sumontuotus vaizdo įrašus apie skirtingas situacijas, nepagrįstai ir nesąžiningai suklaidino žiūrovus.
Pažymėjo, jog svarbu atsižvelgti ne tik į minėto teiginio turinį, bet ir į jo paskelbimo būdą
bei aplinkybes ir visą anonsų kontekstą. Konkrečiu atveju visų anonsų eiga, juose paskelbta vaizdinė ir tekstinė informacija, kuomet buvo parodytas tėvą besivejantis ir puolantis
V. P., vienas po kito paskelbti teiginiai „Dėl lentos kilęs kruvinas tėvo ir sūnaus konfliktas“,
„Tėvas nesulaukė taikos – jau mirė“, tuo pačiu metu rodant mirusio tėvo antkapį ir besimeldžiančią motiną, neabejotinai visuomenei suponuoja išvadą, kad V. P. dėl lentos užpuolė savo tėvą, kuris po kurio laiko mirė. Atsakovas pažymėjo, kad tokiai išvadai padaryti
pakanka vaizdinės ir tekstinės informacijos visumos ir visiškai netikslinga ginčo teiginį
nagrinėti lingvistiniu požiūriu, kadangi paprastai vaizdinė informacija turi daug didesnę
įtaigą ir poveikį visuomenei. Atsakovo nuomone, nustatęs tokį žinios turinį ir vadovaudamasis 2008 m. spalio 17 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendyje užfiksuotomis
konflikto aplinkybėmis, jis Sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo panaudotu informacijos pateikimo būdu buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri V. P.
nepagrįstai priskyrė nusikalstamą veiką, moralės normų pažeidimą bei negarbingą poelgį.
Dėl šios priežasties pareiškėjas pažemino V. P. garbę ir orumą ir pažeidė VIĮ 3 straipsnio 3
dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą.
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Atsakovo nuomone, minėtų nuostatų pažeidimų konstatavimui reikšmės neturi ir negali
turėti tai, kad ginčo informacija buvo paskelbta anonsuose. Akcentavo, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai VIĮ numatytų viešai skelbiamos informacijos reikalavimų
privalo laikytis nepriklausomai nuo skelbiamos informacijos žanro ar jos pateikimo būdo.
Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad V. P. neturėjo teisės ginti savo tėvo
J. P. teisės į privataus gyvenimo apsaugą. Nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.23 straipsnio 1 dalį ir minėto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo
24 punktą ieškinį dėl mirusio asmens garbės gynimo gali pareikšti suinteresuoti asmenys,
kai asmens garbę žeminančios ir tikrovės neatitinkančios žinios buvo paskelbtos po asmens mirties arba esant jam gyvam, jei dėl objektyvių priežasčių asmuo negalėjo apginti
pažeistos teisės. Pažymėjo, kad pareiškėjas neteisingai sutapatina J. P. prašymą parodyti
laidos tęsinį apie jo šeimą su jo sutikimu skelbti privačią informaciją. Kadangi žurnalistams atvykus susitikti su J. P. paaiškėjo, kad jis jau miręs, darytina išvada, kad pareiškėjas,
skelbdamas anonsus, neturėjo J. P. sutikimo skelbti privačios informacijos apie jį, nes neturėjo realios galimybės išklausyti jo pozicijos šiuo klausimu. Be to, J. P. pozicija dėl privačios informacijos skelbimo per tam tikrą laikotarpį galėjo būti pasikeitusi, todėl V. P. teisę
ginti savo tėvo teisę į privataus gyvenimo apsaugą įgijo pagrįstai. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad vertinant galimą teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimą, ypač svarbu
nustatyti, ar privati informacija buvo paskelbta esant asmens sutikimui. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2003 yra pažymėjęs, kad asmens sutikimas gali būti dviejų rūšių: kvalifikuotas, išimtinis, t. y. asmuo gali duoti sutikimą panaudoti jo atvaizdą tik konkrečiam atvejui arba nustatyti tam tikras jo atvaizdo panaudojimo sąlygas, arba nekvalifikuotas, neišimtinis, kai sutikimą duodantis asmuo nenurodo
tikslo, kuriam jo atvaizdas gali būti panaudotas ir nenustato jo atvaizdo panaudojimo sąlygų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje (pvz., civilinėse bylose Nr. 3K-3294/2003, 3K-3-1000/2003, 3K-3-113/2007 ir kt.) taip pat yra akcentavęs, kad asmens sutikimas fotografuotis ex officio nereiškia sutikimo davimo fotografui tokias nuotraukas (ar
konkrečią nuotrauką) atgaminti, parduoti, demonstruoti ar spausdinti. Atsakovas pažymėjo, kad išnagrinėjus V. P. skundą buvo nustatyta, jog V. P. 2008 m. gegužės 26 d. konflikto ir 2008 m. gruodžio 18 d. ginčo vaizdo įrašus pateikė televizijos laidai „Srovės“ (LNK,
2009 m. vasario 24 d.) ir su minėtos televizijos laidos rengėjais susitarė, kad pateikti vaizdo
įrašai viešai bus paskelbti vieną kartą ir vėliau bus sunaikinti. V. P. sutikimas viešai skelbti
jam priklausančius vaizdo įrašus buvo duotas visai kitam viešosios informacijos rengėjui
ir skleidėjui, t. y. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, bet ne pareiškėjui, teisę kurį
laiką disponuoti vaizdo įrašais įgijo uždaroji akcinė bendrovė „Laisvas ir nepriklausomas
kanalas“, bet ne pareiškėjas. V. P. duotas sutikimas buvo kvalifikuotas, nustatant, jog informacija bus paskelbta vieną kartą, ir susitariant dėl tolesnių disponavimo informacija sąlygų. Be to, nuo V. P. duoto sutikimo LNK televizijos laidai „Srovės“ praėjo daugiau nei dveji
metai ir neabejotina, kad per šį laikotarpį galėjo pasikeisti V. P. pozicija dėl sutikimo viešai
skelbti jo vaizdo įrašus, todėl pareiškėjas privalėjo gauti V. P. sutikimą. Akcentavo, kad P. P.
pareiškėjui duotas sutikimas viešai skelbti informaciją apie jos privatų gyvenimą neapima
V. P. sutikimo, kadangi visuomet turi būti sudaryta galimybė kiekvienam asmeniui, apie
kurį skelbiama informacija, išreikšti savo valią dėl sutikimo ar nesutikimo skelbti šią informaciją. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad V. P. garbę ir orumą žeminantys bei teisę į privataus gyvenimo apsaugą pažeidžiantys anonsai buvo pradėti skelbti 2011 m. kovo 11 d., o
V. P. valia dėl tokios informacijos skelbimo neteisėtumo buvo aiškiai išreikšta
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2011 m. kovo 12 d. įvykusiame pokalbyje telefonu su A. K., tačiau pareiškėjas anonsus
nustojo skelbti, tik gavęs Žurnalistų etikos inspektoriaus 2011 m. kovo 14 d. raštą Nr. S-219.
Atsakovas pažymėjo, kad V. P. nėra viešasis asmuo, todėl jo teisės į privataus gyvenimo
apsaugą ribos yra tokios pačios kaip ir kitų asmenų. Aplinkybės, jog V. P. anksčiau savo
iniciatyva viešino tam tikrus privataus gyvenimo faktus ir iki šiol neva noriai bendrauja su
žiniasklaida, neturi jokios reikšmės V. P. teisės į privatų gyvenimą apsaugai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo P. P. atsiliepimu į skundą (b. l. 64) nurodė, kad palaiko
UAB „TELE-3“ poziciją. Jos nuomone, J. P. nebūtų norėjęs, kad V. P. atstovautų jį teisme
prieš pareiškėją, kadangi pats norėjo papasakoti apie sūnaus blogus darbus per televiziją. P.
P. teigė, jog nei jos, nei jos vyro J. P. garbė laidos anonsuose pažeisti nebuvo, nes anonsuose
pasakyta tiesa apie sūnaus elgesį su tėvais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepimu į skundą (b. l. 69–74) prašė skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad LNK televizijos laidos „Srovės“ kūrėjai A. K. davė sutikimą rodyti tik
konkrečią vaizdo medžiagą, o visą kitą vaizdo medžiagą, esančią diske, uždraudė net žiūrėti bei nurodė visą vaizdo medžiagą iš jo asmeninio archyvo po laidos „Srovės“ parodymo
per LNK televiziją 2009 m. vasario 24 d. sunaikinti. Todėl UAB „TELE-3“ po dvejų metų
neteisėtai panaudojo tą patį LNK televizijoje rodytą vaizdo įrašą. Pažymėjo, kad paskambinęs A. K. dar kartą uždraudė skleisti bet kokią informaciją apie jo privatų gyvenimą.
Taip pat nurodė, jog anonsuose parodyti vaizdo įrašai komentuojami pateikiant pareiškėjo
interpretaciją, kuri neatitinka tikrovės, ir tokiu būdu buvo pažeminta jo garbė ir orumas.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimu (b. l.
106–115) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą
Teismas nustatė, kad TV3 televizijos laidos „Prieš srovę“ anonsuose 2011 m. kovo 11–
13 d. paskelbta informacija apie V. P. ir jo tėvų konfliktą: „Dėl lentos kilęs kruvinas tėvo
ir sūnaus kivirčas“, „Tėvas nesulaukė taikos – jau mirė. Aukštus mokslus baigęs sūnus ir
dar gyva jo mama“. 2011 m. kovo 12 d. ryte V. P. kreipėsi į laidos „Prieš srovę“ kūrėją A.
K., nurodydamas nebeskleisti informacijos apie jo privatų gyvenimą. 2011 m. kovo 14 d.
Žurnalistų etikos inspektorius gavo V. P. ir jo sutuoktinės E. P. skundą dėl laidos „Prieš
srovę“ anonso. Skunde buvo prašoma uždrausti TV3 televizijai rodyti šiuos anonsus ir
pačią laidą, jei joje bus pateikiama bet kokia informacija apie jų šeimos privatų gyvenimą.
2011 m. kovo 14 d. Žurnalistų etikos inspektorius rekomendavo UAB „TELE-3“ įvertinti
laidoje „Prieš srovę“ ketinamą skleisti informaciją (taip pat ir laidos anonsuose skleidžiamą) bei imtis priemonių, kad informuojant visuomenę nebūtų pažeista teisė į V. P. šeimos
privatų gyvenimą ir jo slaptumą, taip pat VIĮ reikalavimai, numatantys šios asmens teisės
apsaugą. V. P. 2011 m. kovo 31 d. skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas ištirti, ar TV3
televizija, laidos „Prieš srovę“ anonsuose 2011 m. kovo 11–13 d. be sutikimo skelbdama
informaciją apie jo privatų gyvenimą, nepažeidė VIĮ 14 straipsnio 2 dalies. Žurnalistų etikos inspektorius, išnagrinėjęs V. P. skundą, priėmė skundžiamą Sprendimą.
Teismas vertino, kad visuomenės informavimo priemonėje TV3 buvo paskelbta žinia, todėl pastarajai yra taikytinas tiesos kriterijus, taip pat nustatytina, ar pastaroji yra
žeminanti bei paskleista apie pareiškėją. Vertindamas TV3 televizijos laidos „Prieš srovę“
anonsuose 2011 m. kovo 11–13 d. paskelbtą informaciją, teismas pažymėjo, kad nepaisant
319

I. Administracinių teismų praktika

to, jog anonsuose nebuvo nurodytas V. P. vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas,
neparodytas jo veidas, tačiau buvo parodytas jo atvaizdas, suteikiantis informacijos apie jo
išorės fiziologinius požymius, girdimas jo balsas, rodomi tėvų ir jam priklausančios privačios teritorijos atvaizdai, paskelbta informacija apie giminystės ryšius, įvykusį konfliktą ir
jo aplinkybes bei tėvo mirtį. Tokių duomenų visuma sudaro galimybę atpažinti V. P. bent
jau jį pažįstantiems ar žinantiems asmenims, todėl tokių duomenų visuma yra pakankama
ir leidžia atpažinti V. P. kitiems asmenims. Tokią išvadą teismas taip pat darė, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7, 71 straipsnių ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje nagrinėjant garbės ir orumo gynimo
civilines bylas“ 9 punktu, kuriame nurodyta, kad faktui, jog žinios buvo paskleistos apie
konkretų asmenį, nustatyti pakanka, kad pagal nurodytus požymius aplinkiniai atpažintų
asmenį, apie kurį paskleistos žinios; kai žinios yra paskleistos apie kelis asmenis, susijusius
pagal darbą, profesiją, pomėgius ir pan., konkrečiai nenurodant asmenų pavardžių, ir nustatoma, kad konkretus asmuo priklauso šiai grupei, laikytina, jog žinios yra paskleistos ir
apie tą asmenį. Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-747/2001
bei 2002 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2002. Teismas kritiškai
vertino pareiškėjo argumentus, kad anonsuose paskelbta informacija nepažemino V. P.
garbės ir orumo. Rėmėsi Šiaulių rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d. nuosprendžiu ir pabrėžė, kad konflikto priežastis buvo kita nei nurodyta anonse „Dėl lentos kilęs
kruvinas tėvo ir sūnaus konfliktas“, o lenta tebuvo priemonė, kuria V. P. tėvas kėsinosi į E.
P. ir jos laikomą vaizdo kamerą. Be to, pažymėjo, kad byloje nustatyta, jog V. P. ir jo tėvo
konfliktas, dėl kurio buvo priimtas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 18 d.
nuosprendis, ir anonsuose parodytas ginčas vyko skirtingu laiku. Darė išvadą, kad pareiškėjas paskelbė žinias apie pareiškėją ir jo artimuosius, pastarąsias iliustruodamas nieko bendro su jomis neturinčia vaizdo medžiaga, tokiu būdu paskelbdamas informaciją,
neatitinkančią tikrovės. Pažymėjo, kad vertinant anonso turinį, svarbu atsižvelgti ne tik į
minėto teiginio turinį, bet ir į jo paskelbimo būdą ir aplinkybes bei visą anonsų kontekstą.
Teismo nuomone, konkrečiu atveju visų anonsų eiga, juose paskelbta vaizdinė ir tekstinė
informacija, kai buvo parodytas tėvą besivejantis ir puolantis V. P., vienas po kito paskelbti
teiginiai „Dėl lentos kilęs kruvinas tėvo ir sūnaus konfliktas“,„Tėvas nesulaukė taikos – jau
mirė“, tuo pačiu metu rodant mirusio tėvo antkapį ir besimeldžiančią motiną, neabejotinai
visuomenei suponuoja išvadą, kad V. P. dėl lentos užpuolė savo tėvą, kuris po kurio laiko
mirė. Teismas nurodė, kad tokiai išvadai padaryti pakanka vaizdinės ir tekstinės informacijos visumos ir visiškai netikslinga ginčo teiginį nagrinėti lingvistiniu požiūriu, kadangi
paprastai vaizdinė informacija turi daug didesnę įtaigą ir poveikį visuomenei. Tokiu informacijos pateikimo būdu, teismo nuomone, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri V. P. nepagrįstai priskyrė nusikalstamą veiką, moralės normų pažeidimą bei
negarbingą poelgį.
Pažymėjo, kad byloje nustatyta, jog V. P. sutikimas viešai skelbti jam priklausančius vaizdo įrašus buvo duotas visai kitam viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui,
t. y. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, taip pat buvo susitarta, kad informacija
bus paskelbta vieną kartą 2008 m., po to iš karto bus sunaikinta. Taip pat nustatyta, kad
2011 m. kovo 12 d. ryte V. P. kreipėsi į laidos „Prieš srovę“ kūrėją A. K., nurodydamas
nebeskleisti informacijos apie jo privatų gyvenimą. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas,
320

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

neturėdamas V. P. sutikimo, neteisėtai disponuodamas V. P. vaizdo įrašais, negavęs jo sutikimo anonsuose skelbti šių įrašų ir juos skelbdamas praėjus daugiau nei dvejiems metams po televizijos laidoje „Srovės“ (LNK, 2009 m. vasario 24 d.) paskelbtos informacijos,
elgėsi nesąžiningai ir pažeidė V. P. teisę į privataus gyvenimo apsaugą. Teismo vertinimu,
pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad V. P. neturėjo teisės ginti savo tėvo J. P. teisės į privataus
gyvenimo apsaugą. Rėmėsi Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 dalimi ir anksčiau minėto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo 24 punktu bei pažymėjo, jog ieškinį
dėl mirusio asmens garbės gynimo gali pareikšti suinteresuoti asmenys, kai asmens garbę
žeminančios ir tikrovės neatitinkančios žinios buvo paskelbtos po asmens mirties arba
esant jam gyvam, jei dėl objektyvių priežasčių asmuo negalėjo apginti pažeistos teisės.
Darė išvadą, kad pareiškėjas, skelbdamas anonsus, neturėjo J. P. sutikimo skelbti privačios
informacijos apie jį, nes neturėjo realios galimybės išklausyti jo pozicijos šiuo klausimu,
be to J. P. pozicija dėl privačios informacijos skelbimo per tam tikrą laikotarpį galėjo būti
pasikeitusi, todėl V. P. teisę ginti savo tėvo teisę į privataus gyvenimo apsaugą įgijo pagrįstai. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, konstatavo, jog Žurnalistų etikos
inspektoriaus Sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, o pareiškėjo reikalavimą jį panaikinti
atmetė kaip nepagrįstą.
III.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b. l. 122–131), kuriuo prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą, tenkinant jo skundą. Apeliaciniame skunde nurodo tokius pagrindinius
argumentus:
15. Teigia, jog pareiškėjas, laidos anonsuose skleisdamas informaciją, veikė ne kaip
viešosios informacijos rengėjas, o kaip viešosios informacijos skleidėjas, todėl nepažeidė
VIĮ 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 14 straipsnyje, 19 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 8 dalies 1
punkte, 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytų įpareigojimų, taikomų viešosios informacijos rengėjui. Pabrėžia, jog VIĮ 2 straipsnio 75 ir 76 dalyse numatytos dvi skirtingos viešosios informacijos rengėjo ir viešosios informacijos skleidėjo sąvokos. Ši aplinkybė rodo, kad
įstatymų leidėjas siekė atriboti šiuos du subjektus, skirtingai sureglamentuodamas jų teisinį
statusą, teises ir pareigas bei atsakomybę už VIĮ konkrečiam subjektų ratui numatytų pareigų
nevykdymą. Tai, ar pareiškėjas yra ir informacijos rengėjas, ar tik skleidėjas, yra fakto klausimas, todėl tai vertintina pagal faktines aplinkybes. Žurnalistų etikos inspektorius, atlikdamas
tyrimą, neanalizavo pareiškėjo statuso, todėl laikytina, kad jis neatliko išsamaus tyrimo.
16. Pabrėžia, jog 2011 m. sausio 3 d. Autorinės televizijos laidos sukūrimo sutarties
Nr. 1697 (toliau – ir Sutartis) nuostatos atspindi faktą, jog pareiškėjo darbuotojai laidų
(įskaitant ir anonsus) rengimo procese nedalyvauja, laidos yra ir buvo rengiamos G. K., o
parengus pateikiamos skleisti pareiškėjui. Teigia, kad pareiškėjas nagrinėjamos bylos atveju turi būti traktuojamas tik kaip viešosios informacijos skleidėjas, o ne jos rengėjas.
17. Pažymi, jog yra akivaizdu, kad VIĮ nuostatos, dėl kurių pažeidimo pareiškėjui
atsakovas skyrė sankciją – įspėjimą, nenumato įpareigojimo viešosios informacijos skleidėjui. Priešingai, minėtose nuostatose kalbama apie informacijos rengimo, skelbimo, platinimo apribojimus viešosios informacijos rengėjui bei žurnalistams. Taip pat atkreipia
dėmesį, kad neturi galimybių kontroliuoti konkrečios laidos ir jos anonsų turinio – tai
viešosios informacijos rengėjo pareiga.
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18. Pažymi, kad nors teismas laikė nustatyta, jog V. P. 2011 m. kovo 12 d. skambino
žurnalistei A. K., tačiau iš pokalbio įrašo nesimato, kada buvo skambinta, todėl šis teiginys
neparemtas jokiais byloje esančiais įrodymais. Pabrėžia, kad A. K. yra ne jo darbuotoja, o
nepriklausoma žurnalistė, todėl jos informavimas ne tik nereiškia pareiškėjo informavimo, bet ir rodo faktą, kad pareiškėjas 2011 m. kovo 12 d. nebuvo informuotas apie galimą
jo teisių pažeidimą. Nurodo, jog sužinojęs apie V. P. nesutikimą iš A. K., nedelsiant ėmėsi
veiksmų nutraukti galimą teisių pažeidimą.
19. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai, kurių pagrindu
daroma išvada, jog laidos anonsuose skleista informacija neatitinka tikrovės, yra nepagrįsti. Visų pirma, neegzistuoja pareigos skleidžiamą informaciją iliustruoti būtent informaciją atitinkančia vaizdo medžiaga. Atkreipia dėmesį, jog šiuo konkrečiu atveju laidos anonse
pateikta vaizdinė medžiaga buvo labai artima paskleistai žiniai, t. y. realiai įvykęs tėvo ir
sūnaus konfliktas, susijęs su lentomis, iliustruotas vaizdine medžiaga, kurioje nufilmuotas
kitas tų pačių asmenų konfliktas. Antra, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šioje
byloje remiasi Šiaulių rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, kadangi laidos anonse kalbama ne apie šiame nuosprendyje minimą V. P.
ir J. P. konfliktą, o apie kitą konfliktą, kilusį jau po nuosprendžio priėmimo 2008 m. gruodžio 18 d. Pažymi, jog iš vaizdo įrašo, pateikto skundo priede Nr. 4., kurio pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai neištyrė, akivaizdžiai matyti, kad tarp tėvo ir sūnaus kilo
dar vienas konfliktas, kurio priežastis taip pat buvo lentos. Trečia, pareiškėjo nuomone,
teismas nepagrįstai netyrė laidos anonsų teiginių lingvistiniu požiūriu – žodine informacija V. P. veiksmai niekaip nebuvo susieti su tėvo mirtimi, juo labiau nebuvo pasakyta,
kad V. P. veiksmai sąlygojo tėvo mirtį. Ketvirta, skundžiamame sprendime teismas tiksliai
nenurodo, kokia nusikalstama veika laidos anonse buvo priskirta V. P. Penkta, vertinant
paskleistą informaciją, būtina atsižvelgti ir į tai, kad ji skleista anonse, todėl savaime negali
būti visiškai tiksli ir išsami.
20. Teigia, kad aplinkybė, kiek kompaktinių diskų buvo siunčiama A. K., turi bylai esminės reikšmės, kadangi iš jos galima spręsti, ar V. P. sutikimas skleisti jo pateiktą
privačią informaciją buvo kvalifikuotas, ar ne. Pareiškėjo nuomone, V. P. A. K. konkliudentiniais veiksmais (persiunčiant 5 kompaktinius diskus) duotas sutikimas buvo nekvalifikuotas, t. y. neapribotas terminu bei konkrečia laida „Srovės“. Daro išvadą, kad V. P.
pateikė filmuotą medžiagą A. K., tokiu būdu sutikdamas ir norėdamas, kad jo asmeninio
archyvo medžiaga būtų skleidžiama viešai. V. P. veiksmus, filmuotą medžiagą persiunčiant
publicistinės laidos žurnalistei, suprasti kitaip nei sutikimą skleisti šią informaciją viešai,
praktiškai neįmanoma. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai, neišsamiai
ištyrė byloje esančius įrodymus ir todėl padarė klaidingą bylos baigčiai esminę išvadą – esą
V. P. pareiškimas buvo kvalifikuotas.
21. Teigia, kad yra visiškai nesuprantamas V. P. noras dėl kelių neutralių laidos anonso teiginių kaltinti viešosios informacijos skleidėją kišimusi į jo privatų gyvenimą, nors V.
P. pats prieš kiek laiko atskleidė ir leido viešinti daug daugiau ir daug intymesnių savo gyvenimo faktų. Pagal VIĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą V. P. turėjo teisę neleisti skelbti savo
parengtos informacijos, taip pat atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą, tačiau jis tai padarė
tik laidos anonso skleidimo metu. Jo noras buvo įgyvendintas ir nuo 2011 m. kovo 14 d.
aptariamas laidos anonsas nebeskleistas, o 2011 m. kovo 15 d. laidoje „Prieš srovę“ siužetas
apie V. P. ir jo šeimą neparodytas.
22. Pažymi, jog V. P. motina P. P. davė pareiškėjui sutikimą skleisti informaciją apie jos
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privatų gyvenimą. Tokį sutikimą davė ir velionis V. P. tėvas, kuris iki mirties skambino A.
K. ir kvietė ją atvykti parengti siužeto apie šeimos narių konfliktą tęsinio. Daro išvadą, kad
laidos rengėjai turėjo J. P. sutikimą skleisti laidos anonse paskleistą informaciją.
23. Atkreipia dėmesį į tai, kad, priešingai nei skundžiamame sprendime nurodo
pirmosios instancijos teismas, V. P. neturi teisės ginti savo velionio tėvo interesų ginant
asmens garbę ir orumą bei teisę į privatų gyvenimą. Taisyklė, kad mirusio asmens teisę
į privataus gyvenimo apsaugą turi teisę ginti jo vaikai, netaikytina formaliai. Visų pirma,
reikėtų atkreipti dėmesį į mirusio asmens interesus ginančio asmens suinteresuotumą bei
ryšį su velioniu, buvusį iki mirties. Šiuo konkrečiu atveju yra akivaizdu, kad V. P. ir jo tėvo
santykiai nebuvo geri ir tuo remiantis galima daryti išvadą, kad V. P. neturi teisės ginti
savo velionio tėvo teisių ir interesų. Be to, atsakovas, spręsdamas, kad laidos anonsu buvo
pažeista ir J. P. teisė į privatų gyvenimą, peržengė V. P. skundo ribas, kadangi V. P. savo
atsiliepime paneigė faktą, jog jis kreipėsi į atsakovą dėl savo mirusio tėvo teisių gynybos.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 146–153) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tokius pagrindinius argumentus:
24. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui nenurodė argumento, jog jis, skelbdamas televizijos laidos „Prieš srovę“ anonsus, veikė kaip
viešosios informacijos skleidėjas, bet ne viešosios informacijos rengėjas, kaip Sprendimo
neteisėtumo pagrindo. Šis argumentas nebuvo pateiktas ir bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu. Teigia, kad pareiškėjas savo apeliacinį skundą grindžia tomis aplinkybėmis,
kurios, jam žinant, nebuvo nagrinėtos Vilniaus apygardos administraciniame teisme, jos
nėra aptartos ir neturėjo būti aptartos teismo sprendime, todėl jos negali būti pagrindu
ginčijant teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.
25. Remiasi VIĮ 51 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 76 dalimi ir teigia, jog viešosios
informacijos skleidėjas atsakingas ne tik už informacijos techninę informacijos sklaidą, bet
ir už informacijos, skleidžiamos per visuomenės informavimo priemonę, turinį, todėl atsakomybė už informacijos teisėtumą turėtų būti suprantama kaip atsakomybė už informacijos
atitikimą įstatyme nustatytiems reikalavimams. Esant tokiai įstatymo nuostatai nėra reikšminga, kas ir kaip rengė informaciją, svarbus šios informacijos turinio teisėtumas. Kadangi
VIĮ 10 straipsnis draudžia bet kokius veiksmus, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki jos paskelbimo, todėl sprendimo
(kontrolės) teisė dėl informacijos skleidimo priklauso tik viešosios informacijos skleidėjui.
26. Akcentuoja, kad kiekvienu atveju viešosios informacijos skleidėjas, prieš viešai
skelbdamas informaciją, turi įsitikinti, ar informacija buvo surinkta nepažeidžiant teisės
aktų reikalavimų, ir tik teisėtai surinktos informacijos pateikimas garantuoja teisėtą jos
paskelbimą. Tai reiškia, kad viešosios informacijos skleidėjas, skelbdamas viešosios informacijos rengėjo surinktą informaciją, garantuoja, jog ji buvo surinkta naudojant teisėtas
priemones ir metodus, todėl tam tikra prasme iš viešosios informacijos rengėjo perima
atsakomybę dėl informacijos rinkimo teisėtumo ir šiuo pagrindu viešosios informacijos
skleidėjui gali būti taikoma atsakomybė dėl VIĮ 14 straipsnio, 19 straipsnio 2 dalies, 22
straipsnio 8 dalies 1 punkto, 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimo.
27. Pažymi, kad konkrečiu atveju tik nuo pareiškėjo, o ne nuo kitų asmenų (G. ir
A. K.) veiksmų priklausė, kokia informacija apie V. P. ir kokiu būdu bus paskleista viešai.
Akivaizdu, kad pagal atliktas funkcijas, paskelbiant televizijos laidos „Prieš srovę“ anonsus, pareiškėjas neabejotinai taip pat yra ir šios informacijos rengėjas. Atkreipia dėmesį
į tai, kad aplinkybę, jog pareiškėjas dalyvavo minėtų anonsų rengime ir yra vienas iš jos
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rengėjų, patvirtina Sutarties 1.1, 2.1, 2.2, 3.7 nuostatos.
28. Teigia, kad viešosios informacijos skleidėjo atsakomybės už paskleistos informacijos teisėtumą negali panaikinti tai, jog televizijos laidų anonsus, kuriuose paskleista
ginčo informacija, rengė žurnalistai, kurie nėra pareiškėjo darbuotojai. Remiasi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A261 -1293/2009. Nurodo, kad pareiškėjas, būdamas viešosios informacijos skleidėju ir TV3 televizijos programos transliuotoju, savo veikloje naudodamasis trečiųjų asmenų
(žurnalistų, korespondentų) paslaugomis, kurie veikia ne savo asmeniniais interesais, o jo
naudai, jam perduoda sukurtų kūrinių autorių turtines teises, negali nusišalinti nuo šių
asmenų darbo rezultatų kontrolės. Kadangi pareiškėjas neturėjo pareigos skleisti G. K. ir jo
kūrybinės grupės parengtos informacijos, nusprendęs tai padaryti prisiėmė visišką atsakomybę už paskleistos informacijos teisėtumą, kuri apėmė ir pareigą atsakyti už pažeidimus,
jei tokie nustatyti renkant (rengiant) paskleistą informaciją. Pareiškėjo sutartiniai teisiniai
santykiai su kitais asmenimis neatleidžia jo nuo atsakomybės už paskleistą informaciją ir
jos teisėtumą. Daro išvadą, kad pareiškėjas veikė tiek kaip viešosios informacijos rengėjas,
tiek kaip viešosios informacijos skleidėjas.
29. Akcentuoja, kad teismo sprendime aptartai konkrečiai žiniai apie V. P. veiksmus ir
jų pasekmes paskelbti pareiškėjas naudojo ne tik tam tikros žodinės informacijos pateikimą,
bet ir atitinkamai ją iliustruojančią vaizdinę informaciją. Tiek žodinės, tiek vaizdinės informacijos visuma visuomenei perdavė konkrečią žinią apie V. P. ir tokios žinios paskelbimu nebuvo siekiama ar palikta galimybė visuomenei savarankiškai įvertinti, kitokia seka sudėlioti
anonsuose paskelbtus faktus ir padaryti kitokias išvadas apie ginčo situaciją. Konkrečiu atveju
anonsuose paskelbtos vaizdinės informacijos įtaiga ir poveikis buvo sustiprinti paskelbus teiginius „Dėl lentos kilęs kruvinas tėvo ir sūnaus konfliktas“,„Tėvas nesulaukė taikos – jau mirė“
ir tokiu būdu visuomenei pateikiant žinią, jog V. P. ir jo tėvo konfliktas, kurio metu neva V. P.
dėl lentos užpuolė tėvą ir naudojo fizinę jėgą jo atžvilgiu, galėjo būti susijęs su tėvo mirtimi.
Atsakovo nuomone, akivaizdu, kad, panaudojus minėtas vaizdines priemones ir paskelbus tokio pobūdžio informaciją, visuomenei buvo aiškiai nurodyta, kad konflikto kaltininkas yra V.
P., o nukentėjusysis yra jo tėvas. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo panaudotu informacijos pateikimo būdu buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri V. P. nepagrįstai priskyrė nusikalstamą veiką, moralės normų pažeidimą bei negarbingą poelgį. Teismas taip
pat tinkamai nustatė, kad anonsuose buvo paskelbti du pagal savo turinį skirtingi epizodai, t. y.
2008 m. gegužės 26 d. įvykęs V. P. ir jo tėvo konfliktas bei 2008 m. gruodžio 18 d. įvykęs V. P. ir
jo tėvo ginčas. Pabrėžia, jog yra akivaizdu, kad pareiškėjo anonsuose paskelbta žinia, jog V. P. ir
jo tėvo konfliktas, kai neva V. P. dėl lentos užpuolė tėvą ir naudojo fizinę jėgą jo atžvilgiu, galėjo
būti susijęs su tėvo mirtimi, neatitinka tikrovės.
30. Akcentuoja, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai VIĮ numatytų viešai skelbiamos informacijos reikalavimų privalo laikytis nepriklausomai nuo skelbiamos
informacijos žanro ar jos pateikimo būdo. Konkrečiu atveju informacijos paskelbimas
anonse prilygsta informacijos paskelbimui bet kuriuo kitu būdu ar forma, todėl televizijos
anonse informacija turi būti skelbiama nepažeidžiant nustatytų teisės aktų reikalavimų.
Šiuo požiūriu pareiškėjo argumentai apie anonso paskirties svarbą, meninės raiškos priemonių naudojimą ir galimus informacijos netikslumus yra nepagrįsti, kadangi pareiškėjas,
paskelbęs net ir trumpos trukmės vaizdo kūrinį, privalėjo užtikrinti, jog jame skelbiama
informacija atitiktų tikrovę ir nežemintų kitų asmenų garbės ir orumo.
31. Pažymi, jog pareiškėjo paskelbtuose anonsuose buvo parodyti tie patys siužetai,
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kurie buvo paskelbti televizijos laidoje „Srovės“ (LNK, 2009 m. vasario 24 d.) ir jos anonsuose, tačiau šiuo atveju nei pareiškėjas, nei A. K. ar kuris kitas su pareiškėju sutartiniais teisiniais santykiais susijęs asmuo nesikreipė į V. P., norėdamas sužinoti jo nuomonę dėl anksčiau
paskelbtos ir neteisėtai A. K. saugomos privataus pobūdžio informacijos skelbimo, ir negavo
jo sutikimo skelbti ginčo objektu esančią informaciją pareiškėjo valdomoje visuomenės informavimo priemonėje. Daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai apie tai, kad V. P. sutikimas
skelbti privačią informaciją nebuvo kvalifikuotas, yra visiškai nepagrįsti. Taip pat pažymi,
kad V. P. ir jo žmonos A. K. siųstų kompaktinių diskų skaičius neturi reikšmės nagrinėjamai
bylai, kadangi šiuo atveju yra aišku, kad sutikimą skelbti privataus pobūdžio informaciją turėjo tik uždaroji akcinė bendrovė „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, bet ne pareiškėjas, be
to, svarbus yra tas faktas, jog pareiškėjas net apskritai nebandė tokio sutikimo gauti.
32. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (pvz., civilinėse bylose Nr. 3K-3-294/2003, Nr. 3K-3-1000/2003, Nr. 3K-3-113/2007 ir kt.) ir pažymi, jog viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas, ketindamas viešai skelbti privataus pobūdžio
informaciją apie asmenį, visuomet privalo gauti to asmens sutikimą tokią informaciją paskelbti viešai. Akcentuoja, kad P. P. ir neva J. P., kuris buvo miręs prieš anonsų skelbimą,
pareiškėjui duotas sutikimas viešai skelbti informaciją apie jų privatų gyvenimą neapima
V. P. sutikimo, kadangi visuomet turi būti sudaryta galimybė kiekvienam asmeniui, apie
kurį skelbiama informacija, išreikšti savo valią dėl sutikimo ar nesutikimo skelbti šią informaciją. Aplinkybės, jog V. P. anksčiau savo iniciatyva viešino tam tikrus privataus gyvenimo faktus ir iki šiol neva noriai bendrauja su žiniasklaida, neturi jokios reikšmės V. P.
teisės į privatų gyvenimą apsaugai. Atsižvelgdamas į aplinkybę, jog žurnalistams atvykus
susitikti su J. P. paaiškėjo, kad jis jau miręs, atsakovas daro išvadą, jog pareiškėjas, skelbdamas anonsus, neturėjo J. P. sutikimo skelbti privačios informacijos apie jį, kadangi neturėjo
realios galimybės išklausyti jo pozicijos šiuo klausimu. Be to, J. P. pozicija dėl privačios
informacijos skelbimo per tam tikrą laikotarpį galėjo būti pasikeitusi, todėl V. P. teisę ginti
savo tėvo teisę į privataus gyvenimo apsaugą įgijo pagrįstai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 144) nesutinka su skundu, teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas,
o skundas nepagrįstas ir atmestinas.
Pažymi, jog pareiškėjas nepagrįstai tvirtina, kad 2011 m. kovo 14 d., sužinojęs apie
V. P. nesutikimą iš A. K., nedelsdamas nutraukė laidos anonsą. Teigia, kad jis ne tik paskambino A. K. 2011 m. kovo 12 d. telefonu ir pareikalavo tuoj pat nutraukti laidos „Prieš
srovę“ anonsą, bet ir išsiuntė 2 elektroninius laiškus pareiškėjui 2011 m. kovo 13 d. 17.41
val. bei 2011 m. kovo 14 d. 10.18 val. Pabrėžia, jog anonsas buvo vis tiek transliuojamas
iki 2011 m. kovo 14 d. 14.00 val. Taip pat nurodo, kad pareiškėjas tvirtina, jog iš pokalbio
įrašo nesimato, kad V. P. skambino A. K. 2011 m. kovo 12 d., tačiau tai yra netiesa, kadangi
vaizdo įraše aiškiai matosi data mobiliojo telefono ekrane.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Ginčas byloje yra kilęs dėl 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. SPR-63 „Dėl televizi325
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jos laidos „Prieš srovę“ anonsuose (TV3, 2011-03-11–2011-03-13) paskelbtos informacijos“,
kuriuo pareiškėjas buvo įspėtas dėl VIĮ 3 straipsnio 2 ir 3 dalių, 14 straipsnio, 19 straipsnio 2
dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto, 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimo.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, jog laidos „Prieš srovę“ anonsuose skleisdamas informaciją, veikė ne kaip viešosios informacijos rengėjas, bet kaip viešosios informacijos skleidėjas, todėl nepažeidė VIĮ 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 14 straipsnyje, 19 straipsnio
2 dalyje, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkte, 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytų įpareigojimų, kadangi, jo nuomone, šie įpareigojimai taikomi tik viešosios informacijos rengėjui.
Pažymėtina, jog atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad argumentai dėl
pareiškėjo priskyrimo viešosios informacijos skleidėjui ir (ar) rengėjui buvo pateikti tik
apeliaciniam teismui, o skunde pirmosios instancijos teismui šis klausimas apskritai nekeltas. Atsakovo nuomone, pareiškėjas grindžia savo apeliacinį skundą aplinkybėmis, kurios jam žinant nebuvo nagrinėtos Vilniaus apygardos administraciniame teisme, jos nėra
aptartos ir neturėjo būti aptartos šio teismo sprendime, todėl jos negali būti pagrindu ginčijant teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, vien to, kad aptartas klausimas iškeltas tik apeliaciniame skunde, nepakanka, jog šis
klausimas būtų neanalizuojamas apeliacinės instancijos teisme. Tai, ar sankcija pritaikyta
tinkamam atsakomybės subjektui, turėtų būti nustatyta teismo ex officio, nepriklausomai
nuo to, ar bylos šalys tokį klausimą kelia, ar ne. Nors išplėstinė teisėjų kolegija sutinka,
kad ši aplinkybė turėjo būti įvertinta pirmosios instancijos teisme, tačiau atsižvelgiant į
proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus, manytina, kad nėra objektyvių procesinių kliūčių paminėtą klausimą išspręsti apeliacinės instancijos teisme ir nustatyti, ar
skundžiamu sprendimu sankcija pritaikyta tinkamam atsakomybės subjektui Visuomenės
informavimo įstatymo prasme.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, siekiant įvertinti, ar skundžiamu Sprendimu
pareiškėjas pagrįstai įspėtas už VIĮ reikalavimų pažeidimus, visų pirma, būtina nustatyti,
ar pareiškėjas, atsižvelgiant į bylos kontekstą, laikytinas tik viešosios informacijos skleidėju, ar taip pat – ir rengėju. VIĮ 2 straipsnio 75 punktas numato, jog viešosios informacijos rengėjas – tai visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos
teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo
priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar
pateikiantys skleisti viešąją informaciją. To paties straipsnio 76 punktas įtvirtina, jog viešosios informacijos skleidėjas – tai visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas, radijo programų transliuotojas, informacinės
visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantys viešąją informaciją visuomenei ir atsakantys už tos informacijos teisėtumą.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju vertinant pareiškėjo statusą – ar jis
laikytinas tik viešosios informacijos skleidėju, ar taip pat ir viešosios informacijos rengėju –
itin svarbu atsižvelgti į byloje pateiktą Sutartį tarp pareiškėjo ir G. K., kuria G. K. įsipareigojo
sukurti netiesioginio eterio televizijos laidą„Prieš srovę“ ir perduoti pareiškėjui Sutartyje nurodytas autorių teises į ją. Pagal Sutarties 2.1 punkto (i) papunktį visi kūrybiniai sprendimai,
susiję su laidos „Prieš srovę“ kūrimu, transliacija, reklamavimu ir anonsavimu, turi būti priimti tik iš anksto suderinus su užsakovu, t. y. UAB „TELE-3“. Sutartyje taip pat numatyta, kad
UAB „TELE-3“ įsipareigoja transliuoti tinkamai ir laiku pateiktus laidos anonsus (Sutarties
5.11 p.), t. y. UAB „TELE-3“ turi teisę atsisakyti transliuoti netinkamus anonsus. Be to, nors
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ginčas byloje kyla ne dėl pačios laidos, o jos anonso transliavimo, atkreiptinas dėmesys, jog
UAB„TELE-3“ yra įpareigota transliuoti tik tinkamai ir laiku pateiktą,kokybišką,atitinkančią
visus Sutartyje numatytus reikalavimus laidą (Sutarties 5.10 p.) bei turi teisę atsisakyti transliuoti laidą ir nemokėti nustatyto autorinio atlyginimo, jei laida sukurta nesilaikant Sutartyje
numatytų reikalavimų (Sutarties 5.14 p.).Sistemiškai vertinant nurodytas Sutarties nuostatas,
darytina išvada, jog pareiškėjas turi visišką veiksmų laisvę, priimdamas sprendimą, ar transliuoti G. K. sukurtą produktą tais atvejais, kai jis neatitinka Sutarties reikalavimų, tarp kurių,
be kita ko, yra įtrauktas ir įstatymuose nustatytų reikalavimų laikymasis. Išplėstinės teisėjų
kolegijos nuomone, tai, kad visi su laidos kūrimu, transliacija, reklamavimu ir anonsavimu
susiję sprendimai priimami tik iš anksto suderinus su pareiškėju, vienareikšmiškai vertintina
kaip pareiškėjo ir G. K. bendradarbiavimas rengiant laidą ir jos anonsus. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju UAB „TELE-3“ laikytina ne tik viešosios
informacijos skleidėju, tačiau taip pat ir viešosios informacijos rengėju.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog toks Sutarties nuostatų vertinimas atitinka ir suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Pagal faktines
aplinkybes panašioje administracinėje byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1357/2012) UAB „TELE-3“
buvo laikyta viešosios informacijos rengėju, atsižvelgus į tai, kokias funkcijas ji atliko paskelbiant televizijos laidą. Tai, kad sutartyje su laidą kūrusia bendrove šiai bendrovei buvo numatyta pareiga laidą kurti kartu su UAB „TELE-3“, kartu su ja bendru sutarimu priimti visus
kūrybinius sprendimus, susijusius su laidos gamyba, geranoriškai bendradarbiauti kuriant,
transliuojant ir reklamuojant laidą, taip pat įtvirtinta UAB „TELE-3“ teisė atsisakyti transliuoti laidą ir nemokėti atlygio, jei laida bus sukurta nesilaikant sutartyje numatytų reikalavimų, įvertinta kaip aplinkybės, leidžiančios UAB „TELE-3“ laikyti ir viešosios informacijos
rengėju Visuomenės informavimo įstatymo prasme.
Pažymėtina, jog byloje ginčo dėl to, kad viešosios informacijos rengėjas atsako už
VIĮ 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 14 straipsnyje, 19 straipsnio 2 dalyje bei 22 straipsnio 8 dalies
1 punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą, nekyla. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, iš šių įstatymo nuostatų formuluočių akivaizdu, kad UAB „TELE-3“, kaip viešosios
informacijos ir rengėjui, ir skleidėjui, gali būti taikoma atsakomybė už jų pažeidimus. VIĮ
3 straipsnio 2 dalyje eksplicitiškai įtvirtinta, kad joje numatytų reikalavimų turi laikytis ir
viešosios informacijos rengėjai, ir viešosios informacijos skleidėjai. Šio straipsnio 3 dalis,
tiesiogiai nenumatanti subjektų, turinčių laikytis joje nurodytų reikalavimų, manytina, turėtų būti aiškinama sistemiškai su paminėta bendrus pagrindinius visuomenės informavimo principus įtvirtinančia straipsnio 2 dalimi, pripažįstant, kad už jos pažeidimus analogiškai atsako tiek viešosios informacijos rengėjai, tiek viešosios informacijos skleidėjai.
VIĮ 22 straipsnio 8 dalis taip pat eksplicitiškai įtvirtina, jog viešosios informacijos rengėjai
atsako už joje įtvirtintų reikalavimų laikymąsi. UAB „TELE-3“, esanti tiek viešosios informacijos skleidėjas, tiek jos rengėjas, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, yra tinkamas atsakomybės subjektas ir už VIĮ 14 straipsnio bei 19 straipsnio 2 dalies pažeidimus, nors šios
įstatymo nuostatos tiesiogiai ir nenumato, kas privalo laikytis jose įtvirtintų reikalavimų.
Atsižvelgiant į minėtų nuostatų lingvistinę formuluotę, t. y. į žodžius „rengiant ir platinant
viešąją informaciją <...>“ (VIĮ 14 str. 1 d.), „draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją <...>“ (VIĮ 19 str. 2 d.), bei jau minėtus viešosios informacijos rengėjo ir viešosios
informacijos skleidėjo sąvokų apibrėžimus, darytina išvada, jog UAB „TELE-3“, nagrinėjamu atveju pripažinta viešosios informacijos rengėju ir skleidėju, laikytina tinkamu atsako327
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mybės už VIĮ 14 straipsnio bei 19 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimus subjektu.
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog už VIĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto,
kuriame atitinkami reikalavimai expressis verbis numatyti tik žurnalistams, pažeidimus
atsakomybė pareiškėjui negali būti taikoma. Pagal VIĮ žurnalistas – tai fizinis asmuo, kuris
profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys (VIĮ 2 str.
87 d.). Taigi pareiškėjas UAB „TELE-3“, neatitinkantis žurnalisto apibrėžimo, negali atsakyti už žurnalistams taikomų reikalavimų nesilaikymą, kadangi atsakomybę nustatančios
normos negali būti aiškinamos plečiamai – jose įtvirtinti reikalavimai taikytini tik įstatyme tiesiogiai numatytiems subjektams. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog ši nutartis
vertintina kaip aiškios krypties dėl VIĮ 41 straipsnio 2 dalies nuostatų aiškinimo ir taikymo suteikimas. Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, yra
konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina, siekiant užtikrinti asmenų apsaugą nuo
patraukimo atsakomybėn nesant tam aiškaus įstatyminio pagrindo. Taigi konstatuotina,
jog skundžiamu Žurnalistų etikos inspektoriaus Sprendimu pareiškėjas buvo nepagrįstai
įspėtas už VIĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą, kadangi jis apskritai nėra tinkamas atsakomybės už šios nuostatos laikymąsi subjektas.
Ginčijamame Sprendime Žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, jog pareiškėjas,
minėtuose anonsuose paskelbęs neteisingą V. P. ir jo tėvo konflikto priežastį bei nepagrįstai V. P. priskyręs nusikalstamos veikos atlikimą, pažeidė VIĮ 3 straipsnio 3 dalį, 19
straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 8 dalies 1 punktą, 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Kaip
jau minėta, pareiškėjas nelaikytinas tinkamu atsakomybės subjektu už VIĮ 41 straipsnio 2
dalies 1 punkte numatytų reikalavimų laikymąsi, todėl dėl jų pažeidimo konstatavimo teisėtumo išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys. VIĮ 3 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog viešoji
informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai
ir nešališkai. Šio įstatymo 19 straipsnio 2 dalis numato, kad draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą,
o 22 straipsnio 8 dalies 1 punktas nustato, jog viešosios informacijos rengėjai, skleisdami
informaciją visuomenei, neturi iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių
ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams.
Išplėstinė teisėjų kolegija, visų pirma, pažymi, kad UAB „TELE-3“ byloje kelia klausimą, ar ginčo anonsuose paskleistos žinios yra apie V. P. Nepaisant to, jog nagrinėjamu
atveju anonsuose nebuvo paskelbti V. P. vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas,
neparodytas jo veidas, tačiau manytina, kad paskelbtų duomenų visuma (atvaizdas, suteikiantis informacijos apie išorės fiziologinius požymius, girdimas balsas, rodomi tėvų
ir jam priklausančios privačios teritorijos atvaizdai, paskelbta informacija apie giminystės ryšius, įvykusį konfliktą bei jo aplinkybes, tėvo mirtį) leidžia atpažinti V. P. tapatybę.
Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo
šiuo aspektu išdėstytiems argumentams ir jų nekartoja.
Pareiškėjas UAB „TELE-3“ apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo
išvadą, kad laidos anonsuose paskleista informacija neatitinka tikrovės. Žurnalistų etikos
inspektorius kaip tikrovės neatitinkančią informaciją įvertino laidos anonse pateiktą vaizdo
medžiagą bei jos komentarus. Pažymėtina, jog anonse buvo parodyti epizodai iš dviejų tarp
tėvo ir sūnaus kilusių konfliktų, tačiau vienas po kito paskelbti teiginiai „Dėl lentos kilęs kruvinas tėvo ir sūnaus konfliktas“ bei „Tėvas nesulaukė taikos – jau mirė“ buvo iliustruoti ne to
konflikto, kuris kilo būtent dėl lentų, vaizdais, bet kito konflikto filmuota vaizdo medžiaga.
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Remiantis byloje pateiktu Šiaulių rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d. nuosprendžiu, konfliktas, kurį rodant buvo pasakyti minėti teiginiai, iš tiesų kilo ne dėl lentos, o dėl
kitų priežasčių. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, sprendžia,
kad visuma (vaizdinės ir garsinės – teiginių pavidalu) ginčo informacijos, kuri buvo skleidžiama ginčo anonsu, faktiškai pateikė žinią, jog būtent pareiškėjas dėl lentos užpuolė savo
tėvą, kuris po kurio laiko mirė. Tačiau Šiaulių rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d.
nuosprendyje konstatuota, kad kruvinas V. P. ir jo tėvo konfliktas, kuris buvo rodomas pirmajame anonso epizode, kilo ne dėl lentos, jį inicijavo V. P. tėvas, V. P. buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, o jo tėvas dėl šių veiksmų atlikimo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas anonsuose paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją ir V. P. nepagrįstai priskyrė nusikalstamos veiklos ir moralės normų pažeidimą bei negarbingą poelgį (tėvo užpuolimą dėl
lentos). Išplėstinė teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus,
jog pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių konkrečių veiksmų, iš kurių būtų galima
spręsti, kad V. P. buvo priskirta nusikalstama veika ar kitoks negarbingas poelgis. Priešingai,
iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų akivaizdu, jog teismas nustatė, kad informacijos pateikimo būdas šiuo konkrečiu atveju leidžia manyti, kad V. P. dėl lentos užpuolė
savo tėvą.
Nurodytos neteisingos informacijos paskelbimas,remiantis teismų praktika (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1039/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2001), neabejotinai žemina V. P. garbę ir orumą, kadangi tokia
informacija, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, teisės, moralės bei kitų visuomenėje
pripažintų normų ir priimtinų elgesio taisyklių požiūriu akivaizdžiai rodo esant nepriimtiną, netoleruotiną asmens elgesį, vaizduoja asmenį neigiamu aspektu. Išplėstinės teisėjų
kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ir atsakovas taip pat teisingai vertino,
kad šiuo konkrečiu atveju parinktas informacijos pateikimo būdas, be kita ko, pažeidė pagarbos žmogui principą, kuriuo savo veikloje turi vadovautis viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai (VIĮ 3 str. 2 d.). Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų
kolegija konstatuoja, jog atsakovas pareiškėją teisėtai ir pagrįstai įspėjo už VIĮ 3 straipsnio
2 ir 3 dalių, 19 straipsnio 2 dalies bei 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto pažeidimą. Išplėstinė
teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad paminėtų nuostatų reikalavimai taikytini nepriklausomai nuo skelbiamos informacijos žanro ar jos pateikimo būdo, t. y. pareiškėjas, paskelbęs
net ir trumpos trukmės vaizdo kūrinį – anonsą, privalėjo užtikrinti, kad jame skelbiama
informaciją atitiktų įstatymų reikalavimus.
Byloje taip pat kyla ginčas dėl to, ar apie V. P. privatų gyvenimą paskleista informacija buvo paskelbta su V. P. sutikimu. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje neginčijama,
kad nagrinėjamu atveju apie pareiškėją buvo paskelbta tam tikra informacija, kuri pagal
Visuomenės informavimo įstatymą laikytina privačia (VIĮ 2 str. 44 p.). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad jokių neginčijamų įrodymų, vienareikšmiškai patvirtinančių arba
paneigiančių, jog šio asmens sutikimas paviešinti minėtą informaciją buvo gautas, byloje
nėra pateikta. Svarstant įrodinėjimo naštos paskirstymo klausimą, pažymėtina, jog pareiga
įrodyti, kad buvo gautas asmens sutikimas skleisti apie jį privataus pobūdžio informaciją,
tenka asmenims, kurie tokią informaciją rengia ar platina (VIĮ 14 str. 1 ir 2 d.), t. y. V. P.
neturi įrodyti, jog tokio sutikimo nėra davęs.
UAB „TELE-3“ savo poziciją, jog buvo gautas V. P. sutikimas paviešinti anonsuose
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skleistą privataus pobūdžio informaciją, grindžia iš esmės vien tuo, kad pareiškėjas pats
siuntė filmuotą vaizdo medžiagą, kuri buvo panaudota kuriant laidą bei anonsus, dėl kurių
transliavimo kilo ginčas. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, vien tai dar savaime neįrodo, jog buvo gautas V. P. sutikimas paviešinti minėtą medžiagą, tuo labiau, kad ši buvo
pateikta ne ginčo laidos, bet ankstesnės, 2009 m. vasario 24 d. transliuotos laidos „Srovės“
rengimui. Be to, V. P. teigia, jog jis buvo davęs sutikimą ankstesnėje laidoje panaudoti ne
visą kompaktiniuose diskuose pateiktą medžiagą, o tik jos dalį. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad UAB „TELE-3“ nepateikė įrodymų, kurie pakankamai įtikinamai patvirtintų,
jog V. P. sutiko, kad ginčo informacija apie jo privatų gyvenimą būtų skelbiama. Todėl
pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad aptartų anonsų transliavimu buvo
pažeista V. P. teisė į privataus gyvenimo apsaugą, ir konstatuotina, jog pareiškėjas skundžiamu Žurnalistų etikos inspektoriaus Sprendimu pagrįstai įspėtas už VIĮ 14 straipsnio
pažeidimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal Sutartį laidos kūrėjas įsipareigoja pateikti įstatymų reikalavimus atitinkančią laidą, įskaitant ir tai, kad laida turi
atitikti Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus, taip pat nepažeisti asmens garbės ir orumo, privataus gyvenimo ir jo slaptumo, teisės į atvaizdą, turi būti laiku gauti
visi Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyti leidimai, licencijos, sutikimai ir
(ar) kiti dokumentai, kurie būtini tam, kad laida būtų teisėtai ir nepažeidžiant asmens,
valstybės ir visuomenės teisių bei teisėtų interesų kuriama, transliuojama, anonsuojama
ir reklamuojama, o kilus ginčui laidos kūrėjas privalo nedelsiant pateikti UAB „TELE-3“
tokius leidimus, licencijas, sutikimus ir (ar) kitus būtinus dokumentus, patvirtinančius
atitinkamus faktinius duomenis (Sutarties 2.1 punkto (v), (vii), (viii) papunkčiai). Visgi,
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nepaisant nurodytų laidos kūrėjo įsipareigojimų,
tai nepašalina UAB „TELE-3“ pareigos laikytis pirmiau paminėtų įstatymų reikalavimų,
atsakomybė už kurių nesilaikymą aptariamu atveju gali pasireikšti ir neatsargumu, kai
imamasi nepakankamų priemonių, kad būtų užtikrintas įstatymų reikalavimų laikymąsis tam tikru individualiu atveju. Aptartos Sutarties nuostatos vertintinos tik kaip bendro
pobūdžio priemonė siekiant informacijos atitikimo teisės aktų reikalavimams užtikrinimo. Tačiau UAB „TELE-3“ nagrinėjamu atveju galėjo ir turėjo labiau rūpintis bei domėtis
skleidžiamos informacijos atitiktimi įstatymų reikalavimams, o tokios pareigos neatlikimas vertintinas kaip neatsargumas, nulėmęs anksčiau aptartus Visuomenės informavimo
įstatymo pažeidimus.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliaciniame skunde taip pat keliamas klausimas, jog sūnus V. P. neturi teisės ginti savo velionio tėvo interesų ginant asmens
garbę ir orumą bei teisę į privatų gyvenimą. Pažymėtina, jog skundžiamame Žurnalistų
etikos inspektoriaus Sprendime yra tik nurodyta, kad V. P. turi teisę skųstis dėl jo tėvo teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo, tačiau jame nebuvo konstatuota, jog tėvo teisės yra pažeistos. Priešingai, Žurnalistų etikos inspektorius nusprendė, kad UAB „TELE-3“
anonsuose paskelbė tikrovės neatitinkančią, būtent V. P. garbę ir orumą žeminančią ir jo
teisę į privataus gyvenimo apsaugą pažeidžiančią informaciją.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjas pateikė prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas),
kurį motyvuoja tuo, jog, jo nuomone, Visuomenės informavimo įstatymas, įskaitant jo
50 straipsnio 18 dalį, ta apimtimi, pagal kurią Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai
skundžiami administraciniam teismui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos
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30 straipsniui (teisė į teisingą teismą) bei 111 straipsniui (teismų sistema Lietuvos
Respublikoje). Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau
– ir ABTĮ) 4 straipsnio 2 dalį, jeigu yra pagrindas manyti, jog įstatymas ar kitas teisės aktas,
kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo
bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį
su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Išplėstinės
teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas pateiktame prašyme dėl kreipimosi į Konstitucinį
Teismą nepagrindė, kad administraciniai teismai negali užtikrinti teisės į teisingą teismą.
Pažymėtina, kad jie yra įsteigti vadovaujantis Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalimi, todėl
yra sudėtinė teismų sistemos dalis, ir nagrinėjamos bylos kategorijos priskyrimas jiems,
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, Konstitucijos 111 straipsnio nepažeidžia. Išplėstinė
teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog pagal VIĮ 49 straipsnio 1 dalį Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos Visuomenės
informavimo įstatymo nuostatos. Atsižvelgiant į tai, manytina, jog nėra pagrindo abejoti,
kad nagrinėjamos bylos, kaip administracinės bylos, priskyrimas administracinių teismų
kompetencijai atitinka pareiškėjo nurodytas Konstitucijos nuostatas. Remdamasi tuo, kas
išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog jai abejonių kad administraciniai teismai nagrinėjamu atveju gali užtikrinti tinkamą pareiškėjo ar kitų asmenų teisių gynybą,
nekyla, ir todėl pareiškėjo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą atmestinas.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjo
apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo
pareiškėjo skundas dėl Sprendimo atmestas, keistinas, pareiškėjo skundą tenkinant iš dalies ir panaikinant Sprendimą toje dalyje, kuria pareiškėjas įspėtas už VIĮ 41 straipsnio 2
dalies 1 punkto pažeidimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „TELE-3“ apeliacinį skundą patenkinti iš
dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą pakeisti. Pareiškėjo uždarosios akcinės „TELE-3“ skundą patenkinti iš dalies. Žurnalistų etikos inspektoriaus 2011 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. SPR-63 toje dalyje, kuria viešosios
informacijos rengėjas ir skleidėjas uždaroji akcinė bendrovė „TELE-3“ įspėta dėl Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimo,
panaikinti.
Nutartis neskundžiama.
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2.9. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
2.9.1. Dėl informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios
viešosios informacijos kategorijai
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad neigiamą poveikį nepilnamečių
psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančia laikoma viešoji
informacija, kai rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti.
Iš minėtos nuostatos matyti, jog informacija, kai rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai
nepriskirtina tik tais atvejais, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti, o
kitais atvejais viešoji informacija, kai rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto
žmogaus kūnas, priskirtina prie neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos. Aptariamoje normoje yra kalbama apie visą informaciją, susijusią su mirusio žmogaus
kūno rodymu, nepriklausomai nuo to, ar tokios informacijos turinys yra realus, ar suvaidintas, nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio programoje tokia informacija yra skleidžiama,
todėl nėra pagrindo pritarti argumentams, jog pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
3 punktą neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskirtina tik tikrovę
atitinkanti informacija, o ne fiktyvi ar išgalvota.
Administracinė byla Nr. A662-3132/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01064-2012-9
Procesinio sprendimo kategorija 38

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. lapkričio 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),
rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Tele-3“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės
bendrovės „Tele-3“ skundą atsakovui Lietuvos radijo ir televizijos komisijai dėl sprendimo
panaikinimo.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tele-3“ (toliau – ir UAB „Tele-3“, pareiškėjas)
kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – ir Komisija, atsakovas) 2012 m. kovo 14 d. sprendimo Nr. KS-39 (toliau
– ir Sprendimas) dalį, kuria pareiškėjui skirtas įspėjimas už tai, kad televizijos programoje „TV6“ 2012 m. sausio 18, 20 dienomis, 12 val. 15 min. transliuojant indeksu „N-7“
pažymėtą serialą „Kaulai“, kuris pagal savo turinį (rodomas sukeliančias baimę ar siaubą
scenas) ir jo poveikį nepilnamečiams turėjo būti indeksuotas indeksu „N-14“ ir galėjo būti
transliuojamas nuo 21 iki 6 val., padaryti Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 7 straipsnio
2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų pažeidimai (b. l. 1–5).
Pareiškėjas nurodė, kad Komisija 2012 m. kovo 14 d. priėmė Sprendimą, kuriuo už
televizijos programoje „TV6“ 2012 m. sausio 18, 20 dienomis, 12 val. 15 min. transliuojant indeksu „N-7“ pažymėtą serialą „Kaulai“, kuris pagal savo turinį (rodomas sukeliančias baimę ar siaubą scenas) ir jo poveikį nepilnamečiams turėjo būti indeksuotas indeksu
„N-14“ ir galėjo būti transliuojamas nuo 21 iki 6 val., ir už televizijos programoje „TV6“
2012 m. sausio 23 d., 21 val. 30 min. transliuojant indeksu „N-14“ pažymėtą vaidybinį filmą „Pjūklas IV“, kuris pagal savo turinį (rodomas erotinio ir smurtinio pobūdžio scenas)
ir jo poveikį nepilnamečiams turėjo būti indeksuotas indeksu „S“ ir galėjo būti transliuojamas nuo 23 iki 6 val., padarytus Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punkto reikalavimų
pažeidimus skyrė UAB „Tele-3“ įspėjimą. Pareiškėjas nesutiko su minėtu Sprendimu ir
jame paskirtu įspėjimu. Manė, kad Komisija Sprendime nurodydama, jog seriale „Kaulai“
(„TV6“, 2012 m. sausio 18 d., 2012 m. sausio 20 d., 12.15 val.) rodytos scenos, sukeliančios baimę ar siaubą, ir stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto
žmogaus kūnas (scena, kurioje tyrėjai apžiūrinėja žmogaus skeletą, sudegusią odą; scena
su dviem merginomis ir kaukole; scena su kraujuotais žmogaus kaulais) yra priskirtinos
neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai – atitinka
Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte (kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio
arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas) ir 5 punkte (sukelianti baimę ar siaubą) numatytus
kriterijus, netinkamai aiškino nurodytas Įstatymo nuostatas. Teigė, kad Įstatymo nuostata
„neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama ši viešoji informacija (...), kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus
kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti“ gali būti
taikoma tik tais atvejais, kai rodomas tikrai (pvz., informacinio ar dokumentinio pobūdžio programose) mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, o ne tariamai (pvz., vaidybinio pobūdžio programose) mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto
žmogaus kūnas. Minėta norma taip aiškintina atsižvelgiant į po žodžio „kūnas“ įstatymo
tekste išdėstyto teksto prasmę. Išimtis „išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti“ reiškia, kad mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus
kūno rodymas leidžiamas asmens tapatybei nustatyti, t. y. tikrovę atitinkančiai informacijai patvirtinti. Kitaip tariant, minėta norma aiškintina, jeigu mirusio, mirštančio arba
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žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, rodomas stambiu planu, yra tikrovę atitinkanti informacija, tokia informacija yra neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, nebent
tokios tikrovę atitinkančios informacijos rodymo tikslas – asmens tapatybės nustatymas.
Komisijos nagrinėtose serialo „Kaulai“ serijose rodyta informacija apie tai, kad žmogus
miręs (sudegęs), yra informacija, kurios turinį sudaro ne tikrovę atitinkančios, o fiktyvios
(serialo kūrėjų išgalvotos) aplinkybės, Komisijos išvada, kad serialo serijų scenos atitinka
Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatą, yra nepagrįsta.
Komisija Sprendime išvadą, kad serialas „Kaulai“ transliavimo metu buvo pažymėtas
indeksu „N-7“, tačiau vertinant serialo turinį, jo pobūdį ir tai, kad jame yra rodomi nužudytų žmonių kūnai ar kūno dalys, serialo dialogų turinį, vaizdavimo detalumą ir įtaigumą,
seriale esanti informacija daro neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų ir todėl šis serialas
yra žymėtinas indeksu „N-14“, padarė išsamiai neatskleisdama minėtų kriterijų reikšmės
bei nepateikdama argumentų dėl šių kriterijų ir būtinybės keisti programos indeksą ryšio.
Teigė, jog serialo „Kaulai“ paskirtis yra ne tik pramoginė, bet ir edukacinė – supažindinti
serialo žiūrovus su moksliniais ir teisiniais pavojingiausių nusikaltimų tyrimo aspektais.
Svarstant vaizdavimo detalumą ir įtaigumą, būtina atsižvelgti ne tik į nurodytą serialo paskirtį, bet ir pripažinti, kad nėra pagrindo šį serialą vertinti kaip priemonę, pasitelkus pramoginį ir edukacinį serialo kontekstą, pasinaudoti galimybe vaizdžiai, detaliai ir įtaigiai
rodyti nužudytų žmonių kūnus ar kūno dalis, juo labiau, kad seriale rodomi nužudytų
žmonių kūnai ar kūno dalys yra akivaizdi fikcija, o ne sunkiai nuo fikcijos atskiriama tikrovę atitinkanti informacija. Taip pat būtina atsižvelgti į kiekvienos serialo „Kaulai“ serijos (įskaitant nagrinėtas Komisijos) trukmę (neįskaičiuojant reklamos laiko), kuri yra 44
minutės. Komisijos analizuotose serijose išskirtų penkių siužetų trukmė yra atitinkamai
23 s, 3 s (vienoje serijoje) ir 48 s, 40 s, 47 s (kitoje serijoje). Atsižvelgiant į tai, manė, kad
nurodyta siužetų trukmė, palyginus su vienos serijos trukme, negali būti laikoma pakankama sukelti / įteigti baimę ar siaubą, kaip konstatavo Komisija, nurodydama, kad seriale
pateikta informacija atitinka Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytą informacijos kriterijų – sukelianti baimę ar siaubą. Svarstant serialo dialogų turinį, dialogai apie
kaulus yra ironiški, siejami su legendomis ir gandais, taip siekiant sustiprinti įspūdį, kad
nei vaizdinė, nei garsinė seriale pateikiama informacija negali būti vertinama tikroviškai ir rimtai. Teigė, jog Komisijos analizuotų serialo serijų indekso „N-7“ nepagrįstumas
Komisijos išvadoje nėra pakankamai argumentuotas, o serialo žymėjimas indeksu „N-14“
iš esmės negali būti laikomas būtina priemone sumažinti šio serialo žiūrovų struktūros
dalį ar proporcinga priemone padidinti žiūrovų dalies, kurią sudaro žiūrovai nuo 7 iki 14
metų, apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, todėl abejojo, ar programų
indeksavimo pakeitimas šiuo atveju laikytinas pagrįstu ir būtinu. Taip pat nurodė, kad
Komisija, svarstydama nuobaudos taikymą ir balsuodama už įspėjimo pareiškėjui skyrimą
už televizijos programoje ,,TV6“ 2012 m. sausio 18, 20 dienomis, 12 val. 15 min. transliuojant indeksu „N-7“ pažymėtą serialą „Kaulai“ padarytus Įstatymo pažeidimus ne kaip
už atskirą klausimą, o kartu su televizijos programoje „TV6“ 2012 m. sausio 23 d. 21 val.
30 min. transliuojant indeksu „N-14“ pažymėtą vaidybinį filmą „Pjūklas IV“ padarytais
Įstatymo pažeidimais, pažeidė ne tik atsakomybės už veiką individualizavimo principą, bet
ir rungimosi principą. Komisijos 2012 m. kovo 20 d. posėdžio protokole Nr. PP-10 (2 darbotvarkės klausimas) nurodyta, kad nuobaudų taikymas už serialo „Kaulai“ rodymo metu
padarytus Įstatymo pažeidimus ir už filmo „Pjūklas IV“ rodymo metu padarytus Įstatymo
pažeidimus buvo svarstomas kartu. Komisija, priimdama Sprendimą, neatsižvelgė į pareiš334
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kėjos atstovo šiame Komisijos posėdyje S. B. skirtingo pobūdžio paaiškinimus dėl abiejų
programų ir nepateikė argumentų, kodėl pareiškėjos atstovo pozicija dėl serialo „Kaulai“
indekso „N-7“ yra nepagrįsta. Komisija taip pat neargumentavo, kodėl nebuvo atsižvelgta į
pareiškėjo atstovo nuomonę balsuoti dėl dviejų įspėjimų taikymo (už kiekvieną programą
atskirai), o ne dėl vieno įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad dėl filmo „Pjūklas IV“ indekso
ekspertinio vertinimo pareiškėjo atstovas prieštaravimų nepateikė, o dėl serialo „Kaulai“
pareiškė prieštaravimą, turėjo būti rengiami du atskiri Komisijos balsavimai. Komisija,
išnagrinėjusi dviejų serialo „Kaulai“ serijų metu parodytą informaciją ir padariusi išvadą,
kad visas serialas yra žymėtinas „N-14“, priėmė Sprendimą, pažeidžiantį nekaltumo prezumpcijos principą ir galintį ateityje pažeisti ir vartotojų interesus, ir pareiškėjo ūkinės
veiklos laisvę.
Atsakovas Lietuvos radijo ir televizijos komisija atsiliepime (b. l. 61–64) su pareiškėjo
UAB „Tele-3“ skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė, kad Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo (toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas) 48 straipsnio 1 dalies 12 punkte
numatytą funkciją ir tirdama Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012 m. sausio 11 d. rašte
Nr. SK-5/S nurodytas aplinkybes, atliko televizijos programos „TV6“ stebėseną. Tyrimo
metu užfiksuota, kad pareiškėjas televizijos programoje „TV6“ 2012 m. sausio 18, 20 dieną, 12 val. 15 min. transliavo serialą „Kaulai“, pažymėtą indeksu „N-7“. Seriale „Kaulai“,
transliuotame 2012 m. sausio 18 d. 12.15 val., buvo rodoma scena, kurioje kriminalistai po
avarijos metro stotyje bei laboratorijoje apžiūrinėja sudegusį žmogaus kūną.Aiškiai matosi
žmogaus skeleto forma, sudegusi oda. 2012 m. sausio 20 d. transliuotame seriale „Kaulai“
buvo rodoma scena apie dvi merginas, kurios pasitiesusios ant šieno paklodę ketino pasibučiuoti, bet išgirdusios įtartiną garsą atsigręžė ir pamatė link jų atskriejančią žmogaus
kaukolę, aplipusią baltais kirminais. Kaukolė atsitrenkė į vienos merginos veidą ir nukrito
ant paklodės. Merginos veidas aplimpa kirminais. Kitoje šio serialo scenoje rodoma, kaip
nusikaltimo tyrėjai randa žmogaus stuburą, nulaužytais šonkauliais, su mėsos likučiais.
Radinį tyrėja paima į rankas ir jis rodomas stambiu planu. Taip pat buvo rodoma, kaip nusikaltimo tyrėjai laboratorijoje apžiūrinėja ir kilnoja kraujuotus aukos kaulus ir šią sceną
lydi toks dialogas: „ant aukos ketvirto ir penkto šonkaulio kraujavimo dėmės. Du šonkauliai nenupjauti. Regis, nulaužti. Tavo vidurinė gerai pagarsėjusi. Pirmą kartą Bardonsvilio
skerdikas paminėtas 1956 m. Jaunimas buvo perspėtas niekur nevaikščioti vėlai vakarais,
po miestelį šlaistėsi žudikas smulkinantis aukas ir ryjantis jų šonkaulius.“ Šios faktinės
aplinkybės yra užfiksuotos Komisijos 2012 m. vasario 6 d. Televizijos programos patikrinimo akte Nr. ST-12. Komisija, įvertinusi seriale „Kaulai“, transliuotame televizijos programoje „TV6“, 2012 m. sausio 18, 20 dienomis, 12.15 val., skelbiamos informacijos turinį,
rodytas scenas, tikslą, kontekstą, seriale skelbtą informaciją priskyrė neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai – atitinka Įstatymo 4 straipsnio
2 dalies 3 punkte (kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto
žmogaus kūnas) numatytą kriterijų ir atsižvelgdama į tokio turinio informacijos poveikį
(reiškinių vaizdavimo detalumą, scenų trukmę, dažnumą, informacijos įtaigumą), padarė
išvadą, kad ši informacija turėtų būti žymima indeksu „N-14“. Pažymėjo, kad nesutinka su
pareiškėjo pateiktu Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto numatyto kriterijaus aiškinimu.
Pažymėjo, kad ši nuostata kalba apie visą informaciją, susijusią su mirusio žmogaus kūno
rodymu, nepriklausomai nuo to, kur (pvz., žiniose, filme, laidoje ir pan.) ta informacija
yra skleidžiama. Pagal šią nuostatą visais atvejais informacija, kai stambiu planu rodomas
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mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, bus laikoma darančia neigiamą
poveikį nepilnamečiams, išskyrus atvejį, kai žmogaus kūnas rodomas siekiant nustatyti jo
tapatybę. Tik šiuo konkrečiu įstatyme numatytu atveju informacija nebus priskiriama informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, kategorijai. Pareiškėjo argumentas, kad serialo serijų scenos atitinka Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatą, yra
nepagrįstas, prieštarauja nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Šiuo argumentu pareiškėjas
bando neigti tą aplinkybę, kad jis pats seriale „Kaulai“ skleidžiamą informaciją priskyrė neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai. Pažymėjo, kad
pareiškėjas, transliuodamas serialą „Kaulai“, jį pažymėjo indeksu „N-7“, tai reiškia, kad
pareiškėjas pats vertino serialo „Kaulai“ turinį ir nustatė, kad ketinama skleisti informacija
priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos
kategorijai ir šias serialo „Kaulai“ serijas atitinkamai indeksavo. Tačiau pareiškėjas nepakankamai atsižvelgė į ketinamos skleisti informacijos turinį bei jo poveikį nepilnamečiams
ir todėl netinkamai ją klasifikavo ir pažymėjo indeksu „N-7“, nors pagal Neigiamą poveikį
nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu
Nr. 1121 (toliau – ir Aprašas), 6 punktą, nustatant, ar ketinama skleisti viešoji informacija
priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos
kategorijai, rekomenduojama atsižvelgti į jos turinį, tikslą, kontekstą ir poveikį (skleidžiamos informacijos poveikis priklauso nuo reiškinių vaizdavimo detalumo, scenų trukmės,
dažnumo, informacijos įtaigumo) ir žurnalistų etikos inspektoriaus parengtas Įstatymo
4 ir 6 straipsniuose pateiktų kriterijų ir Įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gaires, serialo „Kaulai“ serijos, transliuotos 2012 m. sausio 18, 20 dienomis, 12.15 val. televizijos programoje „TV6“, turėjo būti pažymėtos indeksu
„N-14“ ir galėjo būti transliuojamos nuo 21 iki 6 val.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu (b. l. 100–
108) nusprendė pareiškėjo UAB „Tele-3“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Teismas nurodė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi
darančią viešąją informaciją, 1 dalį, pagal kurią neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių
psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.
Nurodė Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, kokia viešoji informacija priskiriama neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai. Pažymėjo, kad Įstatymo 4
straipsnio 3 dalis numato, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos
skleidimas draudžiamas arba ribojamas šio įstatymo nustatyta tvarka. Atkreipė dėmesį į
Įstatymo 7 straipsnio, reglamentuojančio ribojimą skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją, nuostatas. Nurodė Neigiamą poveikį nepilnamečių
vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, 5, 6 ir 7
punktus. Pažymėjo, kad Aprašo 6 punkte minimos žurnalistų etikos inspektoriaus turinčios būti parengtos Įstatymo 4 ir 6 straipsniuose pateiktų kriterijų ir Įstatymo 7 straipsnyje
nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gairės nėra parengtos.
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Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas nustatė, kad
skundas yra nepagrįstas: pareiškėjo aiškinimas, kad Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte
numatyta informacija – kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas – neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama
tik tuo atveju, kai ji atitinka tikrovę ir jos rodymas nėra reikalingas asmens tapatybei nustatyti, nėra pagrįstas. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A248-92/2008, kurioje nurodyta, kad
aiškinant teisės normas preziumuojama, kad įstatymų leidėjas laikosi teisės kalbos ekonomijos principo ir nevartoja nereikalingų posakių ir žodžių, todėl įstatymo teksto negalima aiškinti taip, tarsi tam tikra dalis teksto neegzistuotų ar prarastų prasmę. Pažymėjo, kad Įstatymo
4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nėra nurodyta, kad tokio pobūdžio informacija neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama tik tuo atveju, kai ji atitinka tikrovę,
nors tai, esant tokiai įstatymų leidėjo valiai, būtų padaryta. Kita vertus, akivaizdu, kad netgi
tikrovės neatitinkanti tokio pobūdžio informacija, priklausomai nuo jos pateikimo konteksto, vaizdavimo detalumo ir įtaigumo, gali daryti neigiamą poveikį ne tik nepilnamečiams, o
pastariesiems – juo labiau, pareiškėjas, kaip pažymėjo Komisija, pats ją taip (žymėjo indeksu
„N-7“) įvertino; nors teisės aktuose kriterijai, pagal kuriuos būtų atribojama, kuri informacija pripažįstama darančia neigiamą poveikį jaunesniems negu 7, o kuri – ir jaunesniems negu
14 metų nepilnamečiams, nėra pateikiami, teismas šiuo atveju neturi pagrindo nesutikti tiek
su Komisijos, tiek su ekspertų grupės prie Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012 m. birželio 4 d. išvadomis Nr. V5-63 ir V5-65, kad Komisijos tirtose serialo „Kaulai“ serijose („TV6“,
2012 m. sausio 18 d., 2012 m. sausio 20 d. 12.15 val.) rodytos scenos, sukeliančios baimę, ir
stambiu planu rodomas žiauriai sužaloto žmogaus kūnas (scena, kurioje tyrėjai apžiūrinėja
žmogaus skeletą su sudegusia oda; scena su dviem merginomis ir kaukole; scena su kraujuotais žmogaus kaulais ir kt.) yra priskirtinos neigiamą poveikį iki 14 m. amžiaus nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai. Pareiškėjo pastebėjimai, kokiu laiku
skirtingų amžiaus grupių žiūrovai žiūri televizijos programas ir laidas ir su tuo susiję samprotavimai dėl jų (laidų) žymėjimo atitinkamais indeksais pagrįstumo, nėra reikšmingi, kadangi
Įstatymas aiškiai numato, kokiu indeksu programos ir laidos, priklausomai nuo jų turinio,
yra žymimos ir kokiu laiku gali būti transliuojamos. Pažymėjo, kad nei Visuomenės informavimo įstatymas, nei kiti teisės aktai iš esmės nereglamentuoja, ar Komisija turi nagrinėti ir
priimti sprendimus dėl kiekvieno Įstatymo pažeidimo atskirai, ar, esant padarytiems keliems
pažeidimams, gali juos nagrinėti vienu metu ir priimti vieną Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnyje numatytą sprendimą. Ginčijamo sprendimo atveju, teismo vertinimu,
tai neturi jokios reikšmės: Komisijos skirta poveikio priemonė – įspėjimas – yra švelniausia
iš Visuomenės informavimo įstatymo numatytų poveikio priemonių už tokius pažeidimus,
todėl akivaizdu, kad jokių poveikio priemonės individualizavimo problemų šiuo atveju nėra.
Kaip matyti iš ginčijamo Sprendimo turinio ir atsakovo atsiliepimo, Komisija nagrinėjo ir
ginčijamu Sprendimu pasisakė tik dėl dviejose serialo „Kaulai“ serijose paskleistos informacijos žymėjimo indeksu „N-14“, todėl pareiškėjo teiginiai, kad Komisija pasisakė, kad visas
serialas yra žymėtinas indeksu „N-14“, yra nepagrįsti.
III.
Pareiškėjas UAB „Tele-3“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (b. l. 111–115)
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. spren337
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dimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
2012 m. kovo 14 d. sprendimo KS-39 dalį, kuria pareiškėjui skirtas įspėjimas.
Dėl Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto aiškinimo nurodo, jog informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai tik tuo atveju, kai rodomas tikrovėje mirusio, mirštančio ar žiauriai sužaloto žmogaus kūnas (informacinio
ar dokumentinio pobūdžio laidose), o ne tariamai mirusio, mirštančio ar sužaloto žmogaus kūnas (kaip rodoma vaidybinio pobūdžio filmuose). Apelianto nuomone, minėtoje
teisės normoje vartojami žodžiai žmogaus kūnui apibūdinti, t. y. „mirusio“, „mirštančio“,
„žiauriai sužaloto“, tiek gramatine reikšme, tiek semantine prasme sietini tik su tikrovėje
vykusiais ar vykstančiais procesais bei skirti tikrovę atitinkančiai informacijai perteikti.
Dabartinės Lietuvių kalbos žodyne žodžio „mirti“ reikšmė pateikta, kaip: 1) nustoti gyventi; 2) būti prie mirties, merdėti; 4) nustoti buvus, pranykti. Analogiškai, ginčo teisės
normoje vartojami žodžiai „mirusio“, „mirštančio“ pateikia jau nesančio gyvųjų tarpe ar
esančio prie mirties asmens kūno apibūdinimą, t. y. tikrovėje egzistuojančią informaciją.
Šią išvadą patvirtina ir ginčo teisės normoje įstatymų leidėjo nurodyta išimtis, jog minėtos
informacijos rodymas stambiu planu nelaikomas neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija, „kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti“, t. y. tikrovę
atitinkančiai informacijai patvirtinti. Aiškinant minėtą normą turi būti atsižvelgiama ir į
teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Apelianto nuomone, teismo nurodytos bylos (Nr. A248-92/2008) ir šios bylos aplinkybės yra skirtingos, todėl nurodyta teismo
praktika šioje byloje netaikytina. Be to, net jeigu būtų taikoma teismo nurodyta prezumpcija, ji nepaneigia apelianto pateikto aiškinimo. Pirmosios instancijos teismas netinkamai
aiškino ir taikė materialinės teisės normą (Įstatymo 4 str. 2 d. 3 p.), dėl ko galėjo būti neteisingai išspęsta byla.
Dėl informacijos žymėjimo indeksu „N-7” nurodo, jog pirmosios instancijos teismas
visapusiškai ir objektyviai neišnagrinėjo visų aplinkybių, susijusių su Komisijos tirtų serialo „Kaulai“ serijų („TV6“, 2012 m. sausio 18 d., 2012 m. sausio 20 d. 12.15 val.) priskyrimu
neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi turinčios informacijos kategorijai ir žymėjimu indeksu „N-7“, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, jog minėtos serialo serijos turėjo būti
priskirtos indeksui „N-14“. Teigia, jog, visų pirma, pagal Aprašą, viešosios informacijos
rengėjai, skleidėjai privalo patys nustatyti, ar ketinama skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai ir nustatę, kad informacija atitinka bent vieną iš Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose
išvardintų kriterijų, prieš ją skleisdami, privalo tokią informaciją klasifikuoti ir atitinkamai žymėti (Aprašo 5 p.). Nustatant, ar ketinama skleisti viešoji informacija priskirtina
neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai,
rekomenduojama atsižvelgti į: (1) jos turinį; (2) tikslą; (3) kontekstą; (4) poveikį (reiškinių
vaizdavimo detalumas, scenų trukmė, dažnumas, informacijos įtaigumas) (Aprašo 6 p.).
Nors teismas laikė, kad pats pareiškėjas priskyrė rodytą serialą neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos kategorijai, tačiau nesiaiškino pagal kurį (-iuos)
kriterijų (-us) apeliantas tai padarė. Pažymi, jog apeliantas laikė, kad Komisijos tirtose serialo „Kaulai“ serijose skleidžiama informacija gali atitikti Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5
punkte nurodytą kriterijų (informacija, sukelianti baimę ar siaubą), todėl klasifikuodamas
minėtą informaciją, atsižvelgė į Apraše nurodytus kitus kriterijus (turinį, tikslą, kontekstą, poveikį), dėl ko priskyrė skleidžiamą informaciją indeksui „N-7“. Pareiškėjas nelaikė,
kad skleidžiama informacija atitinka Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto kriterijų (kai
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stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas), nes,
jo nuomone, šis kriterijus taikytinas tik tikrovei atitinkančiai informacijai, o ne fiktyviai
ar išgalvotai informacijai. Pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl
pareiškėjo argumentų, susijusių su konkrečių informacijos ženklinimui svarbių kriterijų
(informacijos turinio, pateikimo tikslo, konteksto ir poveikio) vertinimu, nenurodė, kodėl
atmetė šiuos pareiškėjo argumentus. Svarbu atsižvelgti į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad pasitelkus serialo temą, pramoginį-edukacinį kontekstą
buvo naudojamasi galimybe detaliai, įtaigiai rodyti baimę ar siaubą sukeliančius vaizdus
ar mirusių žmonių kūno dalis, siekiant sukelti baimės ar siaubo jausmą. Atvirkščiai, seriale
rodomos scenos yra akivaizdi fikcija, lengvai atskiriama nuo tikrovės. Komisijos tirtose
serialo „Kaulai” serijose nėra rodomos detalios nusikaltimų vykdymo ar žmonių kūnų
žalojimo scenos; rodomas tik jų pasekmių tyrimo procesas, pareigūnų ir ekspertų darbas
tiriant bylas. Būtina atsižvelgti į tai, kad baimę ar siaubą galintys kelti siužetai vienos serialo serijos trukmės (44 minučių) kontekste buvo trumpi ir nedažni: 2012 m. sausio 18 d.
transliuotame seriale „Kaulai“ truko 23 s. ir 3 s.; 2012 m. sausio 20 d. transliuotame seriale „Kaulai“ – atitinkamai 48 s., 40 s. ir 47 s., todėl negalėjo sukelti nepilnamečiams net
vidutiniškai stipraus neigiamo poveikio. Įvardintuose siužetuose naudojami dialogai nėra
grubūs ar bauginantys, atvirkščiai, yra ironiški, siejami su gandais, legendomis, kas tik dar
kartą įrodo, jog nei vaizdinė, nei garsinė serialo informacija žiūrovo negali būti priimama
už tikrovę bei negali kelti stiprių neigiamų emocijų. Apelianto nuomone, šios aplinkybės
teismo nebuvo visapusiškai ir išsamiai įvertintos, dėl ko buvo prieita prie neteisingų išvadų
(ABTĮ 57 str., 81 str.).
Antra, pirmosios instancijos teismas aiškiai pripažino, kad kriterijai, pagal kuriuos
būtų atribojama, kuri informacija pripažįstama darančia neigiamą poveikį jaunesniems
nei 7 metų nepilnamečiams, o kuri – jaunesniems nei 14 metų nepilnamečiams, teisės aktuose nėra pateikti (nėra parengtos Aprašo 6 punkte minimos žurnalistų etikos inspektoriaus Įstatymo 4 ir 6 str. pateiktų kriterijų ir 7 str. nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gairės). Nesant aiškių atribojimo kriterijų, informacijos vertinimas tampa
daugiau ar mažiau subjektyvus. Apelianto nuomone, subjektyviai ši informacija buvo įvertinta ir atsakovo, kai nesant aiškių atribojimo kriterijų, buvo pasirinkta sunkesnė veikos
kvalifikacija. Komisija savo sprendime nurodė, kad apeliantas „nepakankamai atsižvelgė“
į ketinamos skleisti informacijos turinį bei poveikį nepilnamečiams, todėl netinkamai pažymėjo informaciją indeksu „N-7“. Tačiau jokių konkrečių motyvų tokiai išvadai Komisija
savo sprendime nepateikė, kas tik patvirtina argumentą, jog vertinimas buvo subjektyvus.
Esant tokioms aplinkybėms, teismas turėjo išsamiai išnagrinėti visas minėtos informacijos
priskyrimo indeksams „N-7“ ar „N-14“ aplinkybes, išanalizuoti konkrečius kriterijus ir tik
tuomet vertinti, ar atsakovo Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, ar ne, o ne besąlygiškai
vadovautis atsakovo pozicija.
Pažymi, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos puslapyje yra skelbiama
2004 m. birželio 15 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus rekomendacija transliuotojams dėl
viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti, kategorijai (toliau – ir Rekomendacija). Rekomendacija parengta vadovaujantis Įstatymu bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 681 (šis nutarimas vėliau buvo pakeistas Aprašu). Mano, kad nesant patvirtintų naujų gairių, gali būti vadovaujamasi minėta
Rekomendacija, juolab kad ji yra oficialiai skelbiama Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos internetiniame tinklapyje. Rekomendacijos 11.1 punkte nurodoma, kad informaciją
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pažymint indeksu „N-7” siekiama apsaugoti jaunesnius kaip 7 metų vaikus nuo smurtinio
turinio, baimę keliančios informacijos, kuriai vyresni vaikai yra mažiau jautrūs. Amžiaus
cenzo pagrindimas: tyrimais nustatyta, kad vaikai iki 7 metų dar adekvačiai neskiria tikrovės ir išmonės (11.2 p.). Atitinkamai, vaikai virš 7 metų jau gali skirti tikrovę nuo meninės
išmonės ar žiniasklaidos realybės, nebepriima pastarųjų už gryną tiesą, tampa atsparesni
smurtinei, baimę keliančiai informacijai, mažiau jautrūs, kritiškesni; labiau sugeba neutralizuoti neigiamus informacijos efektus (Rekomendacijos 11.2 p.). Vertinant informaciją ir atitinkamai ją pažymint indeksu „N-7“ klasifikuojamų elementų neturi būti daug,
jų poveikis nestiprus (Rekomendacijos 11.4 p.). Remiasi kitais Rekomendacijos punktais
(11.5.3, 11.5.4, 11.5.7 p.). Šiuo atveju, Komisijos tirtose serialo „Kaulai“ serijose klasifikuojamų elementų pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį buvo tik vienas (informacija, galinti kelti baimę ar siaubą), o jo poveikis (pagal trukmę, dažnumą, įtaigumą, kontekstą)
nebuvo stiprus, nekėlė stiprios baimės ar nesaugumo jausmo, dialogai buvo pateisinami
kontekstu, nestipraus poveikio, pati nusikalstama veika išvis nebuvo vaizduojama, buvo
rodomi tik pareigūnų atliekami nusikaltimų pasekmių tyrimo veiksmai, todėl apeliantas
pagrįstai klasifikavo minėtą informaciją indeksu „N-7“ pagal Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies
3 punktą. Teismas į šias aplinkybes visiškai nesigilino, sprendime nemotyvuotai palaikė
atsakovo poziciją dėl Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimo, dėl ko galėjo būti
priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas.
Atsakovas Lietuvos radijo ir televizijos komisija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.
122–124) su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo
sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime dėl Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto aiškinimo nurodo, jog nesutinka su apelianto pateiktu aiškinimu. Pažymi, kad minėta Įstatymo nuostata nedaro jokių
išimčių dėl skelbiamos informacijos turinio ir ji kalba apie visą informaciją, susijusią su
mirusio žmogaus kūno rodymu, nepriklausomai nuo to, ar tos informacijos turinys realus
ar suvaidintas, sumodeliuotas ar pan., taip pat nepriklausomai ir nuo to, kokio pobūdžio
programoje (pvz., žiniose, filme, laidoje ir pan.) ta informacija yra skleidžiama. Pagal šią
nuostatą visais atvejais informacija, kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba
žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, bus laikoma darančia neigiamą poveikį nepilnamečiams,
išskyrus atvejį, kai žmogaus kūnas rodomas tikslu nustatyti jo tapatybę. Pažymi, kad apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia vienas kitam iš esmės prieštaraujančiais argumentais ir skirtingai aiškindamas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
įstatymo analogiškas nuostatas, kas rodo apelianto argumentų nenuoseklumą.Vienu atveju jis teigia, kad Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktas taikytinas tik tikrovei atitinkančiai
informacijai ir kad šis kriterijus jokiu būdu negali būti taikomas tais atvejais, kai skleidžiama fiktyvi ar išgalvota informacija, kas, pasak apelianto, buvo skleidžiama seriale „Kaulai“.
Tačiau kitu atveju, argumentuodamas, kodėl seriale„Kaulai“ skelbtą informaciją apeliantas
vis dėlto priskyrė neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai ir
pažymėjo ją indeksu „N-7“, jau teigia, kad jis laikė, jog skleidžiama informacija gali atitikti
Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų (informacija, sukelianti baimę
ar siaubą) ir dėl to pažymėjo serialą „Kaulai“ indeksu „N-7“, bet savo taip akcentuojamo
informacijos tikrumo ar fiktyvumo aspekto (Įstatymo 4 str. 2 d. 3 p.) kriterijaus, numatyto
Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punkte, aiškinimui jau netaiko. Dėl argumentų, susijusių
su informacijos žymėjimo indeksu „N-7”, nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos
teismo padarytomis išvadomis.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.
Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas siekia panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. kovo 14 d. sprendimo Nr. KS-39 dalį, kuria pareiškėjui skirtas įspėjimas
už tai, kad televizijos programoje „TV6“ 2012 m. sausio 18, 20 dienomis, 12 val. 15 min.
transliuojant indeksu „N-7“ pažymėtą serialą „Kaulai“, kuris pagal savo turinį ir jo poveikį
nepilnamečiams turėjo būti indeksuotas indeksu „N-14“ ir galėjo būti transliuojamas nuo
21 iki 6 val., padarytas Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimo pažeidimas.
Pirmosios instancijos teismas paliko galioti Sprendimą, atmesdamas pareiškėjo skundą.
Pareiškėjas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka. Taigi nagrinėjamos bylos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo pareiškėjo skundas
dėl Sprendimo dalies atmestas, teisėtumas ir pagrįstumas.
Informacijos laisvė nėra absoliuti ar viską apimanti, nes naudojantis ja susiduriama su tokiais reikalavimais, kurie demokratinėje visuomenėje yra būtini, kad apsaugotų
konstitucinę santvarką, žmogaus laisves ir teises. Todėl įstatymais gali būti nustatomi informacijos laisvės apribojimai, reglamentuojama masinės informacijos priemonių veikla.
Radijui ir televizijai dėl jų ypač didelio poveikio plačiai auditorijai, taip pat dėl to, kad
radijo ir televizijos programų transliavimo techninės galimybės nėra neribotos, keliami
didesni reikalavimai nei kitoms masinės informacijos priemonėms. Informacijos laisvę
būtina derinti su tam tikrų techninių reikalavimų, keliamų audiovizualinės masinės informacijos priemonėms, vykdymu. Įstatymais gali būti reglamentuojama informacijos
priemonių naudojimo tvarka, nes, pvz., nustatant radijo ir televizijos programų transliavimo įrenginių naudojimo sąlygas atsižvelgiama į jų technines charakteristikas. Svarbu,
kad dėl informacijos laisvės apribojimų, masinės informacijos priemonių reglamentavimo nebūtų pažeistas demokratinės valstybės principas – pliuralizmas. Tai garantuojama
masinės informacijos priemonių monopolizavimo ir informacijos cenzūros uždraudimu,
kitomis teisinėmis priemonėmis (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d. nutarimas).
Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta, jog
viena iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos funkcijų – kontroliuojant, kaip laikomasi įstatymų, Komisijos sprendimų, reglamentuojančių radijo ir (ar) televizijos programų
transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą, ir licencijų sąlygų, vykdyti elektroninių ryšių tinklais
transliuojamų ar retransliuojamų audiovizualinių kūrinių, radijo ir (ar) televizijos programų stebėseną. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo stebėseną atsakovas atliko Žurnalistų etikos
inspektoriaus 2012 m. sausio 11 d. rašto Nr. SK-5/S (b. l. 52) pagrindu.
Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją draudžiama tiesiogiai skleisti nepilnamečiams – jiems siūlyti, perleisti ar
kitaip leisti asmeniškai ja naudotis. Tokia viešoji informacija gali būti skelbiama tik vietose,
į kurias nepilnamečiai negali patekti, ir (arba) tokiu laiku, kuriuo nepilnamečiai negalėtų
341

I. Administracinių teismų praktika

ja naudotis, arba kai naudojant technines priemones yra sudaromos sąlygos atsakingiems
už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokios viešosios informacijos pasiūlą nepilnamečiams. Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad programos
ir laidos, kuriose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, gali
būti transliuojamos nenaudojant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių priemonių,
jeigu jos pažymėtos indeksais ir transliuojamos atitinkamu laiku. Tokios programos ir laidos turi būti pažymėtos indeksu „N-14“ ir transliuojamos nuo 21 iki 6 valandos, kai jose
skleidžiama informacija daro neigiamą poveikį jaunesniems negu 14 metų nepilnamečiams (2 p.).
Komisijos vertinimu, seriale „Kaulai“ („TV6“, 2012 m. sausio 18 d., 2012 m. sausio 20 d., 12.15 val.) rodytos scenos, sukeliančios baimę ar siaubą, ir stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas (scena, kurioje tyrėjai
apžiūrinėja žmogaus skeletą, sudegusią odą; scena su dviem merginomis ir kaukole; scena
su kraujuotais žmogaus kaulais) yra priskirtinos neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai – atitinka Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte
(kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas) ir
5 punkte (sukelianti baimę ar siaubą) numatytus kriterijus.
Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančia laikoma
viešoji informacija, kai rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti. Pareiškėjas
nesutinka su Komisijos išvada, kad serialo serijų scenos atitinka Įstatymo 4 straipsnio 2
dalies 3 punkto nuostatą. Anot pareiškėjo, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino šią teisės normą, kadangi informacija neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai
informacijai priskirtina tik tais atvejais, kai rodomas tikrovėje mirusio, mirštančio arba
žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, o ne tariamai mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto
žmogaus kūnas. Tačiau teisėjų kolegija nepritaria pateiktam pareiškėjo aiškinimui bei šiuo
aspektu palaiko pirmosios instancijos teismo išvadas.
Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog aiškinant teisės normas preziumuojama,
kad įstatymų leidėjas laikosi teisės kalbos ekonomijos principo ir nevartoja nereikalingų
posakių ir žodžių, todėl įstatymo teksto negalima aiškinti taip, tarsi tam tikra dalis teksto
neegzistuotų ar prarastų prasmę (2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-560/2009, 2008 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-92/2008).
Iš Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos matyti, jog informacija, kai rodomas
mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai nepriskirtina tik tais atvejais, kai toks rodymas reikalingas
asmens tapatybei nustatyti, o kitais atvejais viešoji informacija, kai rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, priskirtina prie neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pastarojoje normoje yra kalbama apie visą informaciją, susijusią su mirusio žmogaus kūno rodymu, nepriklausomai nuo
to, ar tokios informacijos turinys yra realus, ar suvaidintas, nepriklausomai nuo to, kokio
pobūdžio programoje tokia informacija yra skleidžiama, todėl nėra pagrindo pritarti pareiškėjo argumentams, jog pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktą neigiamą poveikį
nepilnamečiams darančiai informacijai priskirtina tik tikrovei atitinkanti informacija, o
ne fiktyvi ar išgalvota.
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Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančia laikoma
viešoji informacija, sukelianti baimę ar siaubą. Pareiškėjo teigimu, penkių siužetų trukmė,
palyginus su vienos serijos trukme, negali būti laikoma pakankama sukelti ar įteigti baimę
ar siaubą. Tačiau šie pareiškėjo teiginiai vertintini kaip prieštaringi, kadangi pareiškėjas
visgi pažymėjo serialą „Kaulai“ indeksu „N-7“, nustatęs, kad seriale rodoma informacija
gali atitikti Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytą kriterijų (informacija, sukelianti baimę ar siaubą). Taigi iš vienos pusės pareiškėjas pripažįsta, kad seriale „Kaulai“
transliuoti siužetai galėjo sukelti baimę ar siaubą, tačiau iš kitos pusės, jo manymu, serialas
negalėjo nepilnamečiams sukelti net vidutiniškai stipraus neigiamo poveikio, jog turėtų
būti žymimas indeksu „N-14“.
Pagal Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, 6 punktą, nustatant, ar ketinama skleisti viešoji
informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, rekomenduojama atsižvelgti į jos turinį, tikslą, kontekstą ir poveikį
(skleidžiamos informacijos poveikis priklauso nuo reiškinių vaizdavimo detalumo, scenų
trukmės, dažnumo, informacijos įtaigumo) ir žurnalistų etikos inspektoriaus parengtas
Įstatymo 4 ir 6 straipsniuose pateiktų kriterijų ir Įstatymo 7 straipsnyje nustatytų ribojimų taikymo rekomendacinio pobūdžio gaires. Pirmosios instancijos teismas teisingai
nustatė, kad tokio pobūdžio rekomendacinės gairės nėra parengtos. Pareiškėjo nurodoma
Žurnalistų etikos inspektoriaus 2004 m. birželio 15 d. rekomendacija transliuotojams dėl
viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti, kategorijai yra negaliojanti, todėl nagrinėjamoje byloje ji netaikytina. Tačiau tai nesudaro pagrindo
daryti išvados, jog nesant Žurnalistų etikos inspektoriaus patvirtintų rekomendacinio pobūdžio gairių, nėra kriterijų, kuriais remiantis ir kuriuos vertinant būtų atribojama informacija, daranti neigiamą poveikį jaunesniems nei 7 metų nepilnamečiams ir jaunesniems
nei 14 metų nepilnamečiams, ir atitinkamai žymėtina „N-7“ ar „N-14“ indeksu.
Pagal Aprašo 5 punktą, viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys privalo
patys nustatyti, ar ketinama skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, vadovaudamiesi Įstatymo 4
straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose išvardytais kriterijais. Nustatę, kad informacija atitinka
bent vieną iš Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–21 punktuose išvardytų kriterijų, prieš ją
viešai skelbdami ar kitaip skleisdami, jie privalo tokią informaciją klasifikuoti ir atitinkamai žymėti, laikydamiesi Apraše ir kituose jame nurodytuose teisės aktuose nustatytų
reikalavimų. Aprašo 7 punkte yra numatyta, jog jei viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys negali savarankiškai nustatyti, ar ketinama rengti ir (ar) skleisti informacija
priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos
kategorijai, jie gali kreiptis į inspektorių ir prašyti, kad jis pateiktų savo rekomendacijas dėl
konkrečios jų ketinamos rengti ir (ar) skleisti viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai, jos žymėjimo ir taikytinų
skleidimo apribojimų. Taigi nustatant, kaip turėtų būti žymima atitinkama viešoji informacija, turi būti sistemiškai vertinamos tiek Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1-21 punktų,
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tiek Aprašo 6 punkto nuostatos. Jeigu Aprašo 5 punkte numatyti subjektai (viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo
priemonių turinį atsakingi asmenys) visgi negali patys nustatyti, ar ketinama rengti ir (ar)
skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, jie, vadovaudamiesi Aprašo 5 punktu, turi teisę kreiptis į
Žurnalistų etikos inspektorių, kad jis pateiktų savo rekomendacijas dėl tokios informacijos
žymėjimo.
Kaip matyti iš skundžiamo Sprendimo (b. l. 7–9), Komisija, atsižvelgdama į turinio
informacijos poveikį (reiškinių vaizdavimo detalumą, scenų trukmę, dažnumą, informacijos įtaigumą), padarė išvadą, kad ši informacija turėtų būti žymima indeksu „N-14“. Teisėjų
kolegija, patikrinusi bylą, sutinka su Komisijos ir pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad serialo „Kaulai“ serijos, transliuotos 2012 m. sausio 18, 20 dienomis,
12.15 val. televizijos programoje „TV6“, turėjo būti pažymėtos indeksu „N-14“ ir galėjo
būti transliuojamos nuo 21 iki 6 val. Nors teisės aktuose aiškūs kriterijai, pagal kuriuos būtų
atribojama, kuri informacija pripažįstama darančia neigiamą poveikį jaunesniems negu 7,
o kuri – ir jaunesniems negu 14 metų nepilnamečiams, nėra pateikiami, sistemiškai įvertinus Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1-21 punktų ir Aprašo 6 punkto nuostatas, teismas šiuo
atveju neturi pagrindo nesutikti tiek su Komisijos, tiek su ekspertų grupės prie Žurnalistų
etikos inspektoriaus 2012 m. birželio 4 d. išvadomis Nr. V5-63 ir V5-65, kad Komisijos tirtose serialo „Kaulai“ serijose („TV6“, 2012 m. sausio 18 d., 2012 m. sausio 20 d. 12.15 val.)
rodytos scenos, sukeliančios baimę, ir stambiu planu rodomas žiauriai sužaloto žmogaus
kūnas (scena, kurioje tyrėjai apžiūrinėja žmogaus skeletą su sudegusia oda; scena su dviem
merginomis ir kaukole; scena su kraujuotais žmogaus kaulais ir kt.) yra priskirtinos neigiamą poveikį iki 14 amžiaus nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai.
Nagrinėjamu atveju seriale „Kaulai“ rodytos scenos net pagal du kriterijus yra priskirtinos
prie viešosios informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, – pagal Įstatymo
4 straipsnio 2 dalies 3 punktą (kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas) ir 5 punktą (sukelianti baimę ar siaubą), todėl pareiškėjo
argumentai, jog Komisija subjektyviai įvertino pareiškėjo transliuotą viešąją informaciją,
atmestini kaip nepagrįsti. Ta aplinkybė, jog rodytų siužetų trukmė vienos serialo „Kaulai“
serijos kontekste nėra ilgi, atsižvelgus į siužetuose transliuojamą viešąją informaciją, nesudaro pagrindo vertinti siužetų kaip nereikšmingų ir pagal jų turinį bei poveikį nesukeliančių baimės ar siaubo. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Komisijos 2012 m. vasario 6 d.
televizijos programos patikrinimo akte Nr. ST-12 (b. l. 12–13) yra užfiksuota, kad, interneto svetainės www.imdb.com duomenimis, serialo „Kaulai“ indeksai Europos šalyse yra:
Vengrijoje – „16“, Nyderlanduose – 12, Italijoje – VM14.
Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnyje yra nustatyta Lietuvos radijo
ir televizijos komisijos kompetencija. Minėto įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 11 punkte
įtvirtinta viena iš Komisijos funkcijų – transliuotojams ir retransliuotojams, taip pat kitiems asmenims, transliuojantiems, retransliuojantiems ar kitais būdais platinantiems programas ar jų dalis elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra programų
transliavimas ir (ar) retransliavimas, taip pat duomenų perdavimo tinklais viešai platinamų programų rengėjams ir (ar) skleidėjams, pažeidusiems Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, šio įstatymo reikalavimus ar licencijų
sąlygas, nevykdantiems Komisijos priimtų sprendimų ar įpareigojimų, įstatymų nustatyta
tvarka taikyti šias nuobaudas: įspėjimus, Administracinių teisės pažeidimų kodekse nu344
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matytas pinigines baudas, ne ilgiau kaip trims mėnesiams sustabdyti licencijos galiojimą,
panaikinti licencijos galiojimą, kreiptis į teismą dėl informacinės visuomenės informavimo priemonių veiklos sustabdymo ar nutraukimo šio įstatymo nustatyta tvarka. Komisija,
vykdydama jai teisės aktais nustatytas funkcijas, turi teisę, be kita ko, gauti iš transliuotojų,
retransliuotojų, informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojų, valstybės ir
savivaldybių institucijų, taip pat iš įstaigų, kitų asmenų dokumentus ir kitą informaciją,
reikalingą Komisijos kompetencijai priskirtų atitinkamų įstatymų pažeidimų tyrimams
atlikti; sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktams rengti ar kitiems Komisijos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų (suderinus su jų vadovais) specialistus (Visuomenės informavimo įstatymo 48 str. 3 d. 2 ir 4 p.).
Dėl Komisijos atliktos procedūros, kuomet vienu metu balsuojant už televizijos programoje „TV6“ rodytus serialą „Kaulai“ ir vaidybinį filmą „Pjūklas“ pareiškėjui buvo paskirtas įspėjimas, teisėjų kolegija pažymi, kad detaliai Komisijos veikla, priimant sprendimus dėl Įstatymo pažeidimo, Visuomenės informavimo įstatyme ar kitame teisės akte
nėra aptarta. Argumentų, jog Komisija, esant keliems padarytiems pažeidimams juos
nagrinėdama vienu metu ir priimdama vieną sprendimą, pažeidė atitinkamų teisės aktų
nuostatas, pareiškėjas taip pat nepateikė. Teisėjų kolegija, įvertinusi Komisijos atliktą procedūrą, nenustatė, jog pareiškėjo teisės buvo ribojamos ar kitokiu būdu pažeidžiamos: iš
Komisijos 2012 m. kovo 20 d. posėdžio protokolo Nr. PP-10 (b. l. 35–38) matyti, kad pareiškėjo atstovui buvo suteikta teisė pasisakyti tiek dėl vaidybinio filmo „Pjūklas“, tiek dėl
serialo „Kaulai“, Komisija 2012 m. kovo 14 d. sprendime Nr. KS-39 (b. l. 7–9) taip pat
atskirai išdėstė motyvus tiek dėl vaidybinio filmo „Pjūklas“, tiek dėl serialo „Kaulai“. Taigi
šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvados, jog esant keliems padarytiems pažeidimams juos
nagrinėdama vienu metu ir priimdama vieną sprendimą Komisija ribojo pareiškėjo teises ar pažeidė atsakomybės už veiklą individualizavimo principą bei rungimosi principą.
Laikytina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šį klausimą.
Peržiūrėjusi bylą ir pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, teisėjų kolegija
vertina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialines
bei procesines teisės normas, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal ABTĮ 57 straipsnyje nustatytas taisykles, todėl priėmė
pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą, remiantis jame išdėstytais argumentais, nėra faktinio ir teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas,
o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimas paliekamas
nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tele-3“ apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
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2.10. Administracinių bylų teisena
2.10.1. Dėl Vyriausybės atstovo teisės kreiptis į teismą, prašant ištirti savivaldybės
norminio administracinio akto teisėtumą
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnis numato
Vyriausybės atstovo įgaliojimus, o šio įstatymo 5 straipsnis numato suteiktų įgaliojimų įgyvendinimo tvarką. Sistemiškai įvertinus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio ir 5 straipsnio nuostatas negalima daryti išvados, jog Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnyje yra numatyta visų Vyriausybės atstovui suteiktų įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Šiuo atveju Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
5 straipsnyje nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra įtvirtinta Savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodyto Vyriausybės atstovo įgaliojimo įgyvendinimo tvarka. Priešingai, ši teisės norma nukreipia į Administracinių bylų teisenos įstatymo
110 straipsnį, numatantį savivaldybių veiklos priežiūrą vykdančio Vyriausybės atstovo teisę kreiptis su pareiškimu į administracinį teismą, kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar
Vyriausybės norminį aktą.
Todėl Vyriausybės atstovui, įgyvendinančiam Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje numatytus įgaliojimus ir besikreipiančiam į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą,
netaikytina Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatyta jo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, t. y. jis neprivalo kreiptis su motyvuotu teikimu siūlant
atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą (Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 1 d.).
Administracinė byla Nr. AS858-722/2012
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02759-2011-0
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.3

NUTARTIS
2012 m. spalio 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos
pirmininkė), Arūno Sutkevičiaus, Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atskirąjį skundą
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo
ištyrimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas,
Vyriausybės atstovas) pateikė teismui pareiškimą (b. l. 1–5), prašydamas:
1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovas)
2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-333 bei juo patvirtintas Asmenų gyvenamosios
vietos deklaravimo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino pr. 24-40, Vilnius, tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarkos
aprašas) atitinka teisėtumo, įstatymo viršenybės principus, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, Tvarkos aprašo
4 ir 5 punktai, ar atitinka Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo
(toliau – ir Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas) 3 straipsnio 1, 2, 4, 8 dalių, 4
straipsnio 7 dalies, 7 straipsnio 1 ir 5 dalių, 11 straipsnio 3 dalies, 15 straipsnio nuostatas,
ir laikyti juos panaikintais;
2) pripažinus ginčijamą Tarybos sprendimą neteisėtu, nustatyti, kad Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-333 negali būti taikomas
nuo jo priėmimo dienos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 30 d. nutartimi (b. l. 58–62)
pareiškėjo Vyriausybės atstovo pareiškimą atsakovui dėl norminio administracinio akto
teisėtumo ištyrimo paliko nenagrinėtą. Pasiūlė pareiškėjui pasinaudoti išankstine bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka – prieš kreipiantis į teismą, kreiptis į Tarybą su motyvuotu
teikimu svarstyti teisės akto (ar atitinkamų jo punktų) pakeitimo ar panaikinimo klausimą.
Teismas, spręsdamas ginčą, nustatė, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi su abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Pabrėžė, jog dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas, o Vyriausybės
atstovas Vilniaus apskrityje, todėl norminio administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nėra susijęs su individualių asmenų teisių gynimu. Taip pat teismas nustatė,
kad Taryba 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-333 patvirtino Asmenų gyvenamosios
vietos deklaravimo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino pr. 24-40, Vilnius, tvarkos aprašą. Teismas pažymėjo, kad
pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110
straipsnio 2 dalį pareiškėjas yra subjektas, turintis teisę kreiptis į administracinį teismą su
abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams. Pagal ABTĮ 2 straipsnio
13 dalies nuostatas norminis administracinis aktas yra vienas iš norminių teisės aktų rūšių
(greta įstatymų ir kitų teisės aktų). Norminis teisės aktas yra teisės aktas, nustatantis elgesio
taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Teismas nustatė,
jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-333 „Dėl
asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino pr. 24-40, Vilnius, tvarkos aprašo
tvirtinimo“ patvirtintas Tvarkos aprašas atitinka norminio administracinio akto požymius:
tai daugkartinio taikymo aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais
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neapibūdintų subjektų grupei. Teismo vertinimu, pagal jį priėmusį subjektą, akto pobūdį bei
reglamentuojamus santykius šis aktas pripažintinas norminiu teisės aktu ABTĮ prasme, nes
nustato asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo tvarką (Tvarkos aprašo 1 p.).
Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – ir SAPĮ) 5 straipsnyje yra įtvirtinta Vyriausybės
atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, kurios 1 dalies 1–2 punktuose nustatyta išankstinė bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka, kai Vyriausybės atstovas nustato, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės
sprendimų, t. y. Vyriausybės atstovas iš pradžių motyvuotu teikimu pasiūlo atitinkamam
savivaldybės administravimo subjektui svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo
klausimą. Vyriausybės atstovo teikimą kolegialus savivaldybės administravimo subjektas
turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai – per savaitę nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą
sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
dienos. Tik tada, kai savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo reikalavimą, atsisako jį vykdyti, per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti
reikalavimą gavimo dienos Vyriausybės atstovas ABTĮ nustatyta tvarka kreipiasi į teismą.
Įvertinęs teisinį reglamentavimą, teismas darė išvadą, kad Vyriausybės atstovas prieš
kreipdamasis į teismą iš pradžių turėjo kreiptis į atsakovą su motyvuotu teikimu svarstyti
teisės akto (ar jo atitinkamų punktų) pakeitimo ar panaikinimo klausimą, tačiau tokios bylos
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos nesilaikė ir dar galima ja pasinaudoti. Teismas pažymėjo,
kad nesilaikius neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos teisme pareiškėjo pareiškimas neturėjo būti priimtas nagrinėti ir jį turėjo būti atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3
punkto pagrindu. Pabrėžė, jog to nepadarius skundo priėmimo stadijoje ir šias aplinkybes
nustačius teisminio nagrinėjimo metu, procesas negali būti tęsiamas ir pareiškėjo skundas
turi būti paliktas nenagrinėtu ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.
Pareiškėjas atskiruoju skundu (b. l. 65–67) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
II.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi (b. l.
77–83) pareiškėjo Vyriausybės atstovo atskirąjį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį paliko nepakeistą.
Teismas nustatė, kad įgyvendindamas konstitucinę pareigą įstatymų leidėjas
Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų įgyvendinimo tvarką įtvirtino SAPĮ, kurio 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai nustato, kad prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos
ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės atstovas neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus siūlo panaikinti arba pakeisti, o kai savivaldybės
administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako
įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą. Teismas vertino, jog pastarųjų įgaliojimų įgyvendinimo tvarka nustatyta SAPĮ 5 straipsnio 1 dalyje, pagal kurio 1 punktą, nustatęs nurodytas aplinkybes, Vyriausybės atstovas motyvuotu teikimu pirmiausia pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti teisės
akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Jei savivaldybės administravimo subjektas, ap348
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svarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti,
pastarasis per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos
šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui (SAPĮ 5 str. 1 d. 2 p.). Nurodė, jog
Vyriausybės atstovo teisė kreiptis į teismą dėl savivaldybės administravimo subjektų veiklos tiesiogiai kyla iš SAPĮ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, 2010 m. gruodžio 6 d. administracinėje byloje Nr. A662-1429/2010). Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vyriausybės atstovas prieš kreipdamasis į teismą iš pradžių turėjo kreiptis į
Tarybą su motyvuotu teikimu svarstyti teisės akto (ar jo atitinkamų punktų) pakeitimo ar
panaikinimo klausimą, tačiau tokios bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos nesilaikė ir
dar galima ja pasinaudoti. Vertino, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo
skundą paliko nenagrinėtu ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčijamo akto – Tvarkos aprašo – pobūdžio nustatymas šioje proceso stadijoje neturi reikšmės, kadangi ta pati akto ginčijimo tvarka taikytina
tiek norminiams, tiek individualiems savivaldybės priimtiems aktams.
III.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012 m. birželio 28 d. pateikė prašymą (b. l. 87–92) atnaujinti procesą
administracinėje byloje ir perduoti bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
nagrinėti iš naujo.
Pareiškėjas prašyme nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas 2012 m. gegužės
18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS444-338/2012 nepasisakė dėl Vyriausybės atstovo atskirajame skunde nurodytų argumentų, susijusių su Vyriausybės atstovo įgaliojimų, įtvirtintų SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje, įgyvendinimu. Manė, jog toks bylos išsprendimas,
kai teismas argumentuotai nevertina pareiškėjo atskirajame skunde pateiktų argumentų,
nėra teisingumo vykdymas ir gali būti prilyginamas atvejui, kai teismo sprendimas yra be
motyvų. Pabrėžė, jog šių motyvų nebuvimas turėjo lemiamą įtaką vertinant Vyriausybės
atstovo įgaliojimų tvarką bei priimant teismo nutartį, o tai sudaro savarankišką pagrindą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 8 p.) proceso atnaujinimui.
Manė, jog teismas, aiškindamas SAPĮ nuostatas, reglamentuojančias Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarką, nesivadovavo sisteminiu teisės normų aiškinimo metodu, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą, dėl kurio buvo priimta neteisėta
nutartis. Pažymėjo, jog teismas, aiškindamas Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo
tvarką, analizavo tik SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 bei 4 punktų ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Akcentavo, jog Vyriausybės atstovas į teismą kreipėsi vadovaudamasis SAPĮ 4 straipsnio
5 dalimi. Teigė, jog Vyriausybės atstovo įgaliojimai nustatyti SAPĮ 4 straipsnyje, kurio 1 dalyje yra nustatyta bendra Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka (lex generalis).
SAPĮ 4 straipsnio 3–7 dalys (lex specialis) nustato išimtis iš to paties straipsnio 1 dalyje bei 5
straipsnio 1 ir 2 dalyse (lex generalis) nustatytos Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarkos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-186/2011). Nurodė, jog tais atvejais, kai konkuruoja bendrosios ir
specialiosios teisės normos, taikomas principas lex specialis derogat lex generali (specialusis
įstatymas pakeičia bendrąjį). Pastebėjo, kad SAPĮ 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog manydamas, kad savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai ar veiksmai (neveiki349
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mas) pažeidžia viešąjį interesą,Vyriausybės atstovas, nepasinaudojęs ar negalėjęs pasinaudoti teisės akto sustabdymo teise, tokius teisės aktus ar veiksmus (neveikimą) skundžia teismui
ABTĮ nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo viešojo intereso pažeidimo paaiškėjimo dienos.
Nurodė, jog abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaujamasis ABTĮ 110 straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą (SAPĮ 4 str. 5
d.).Jeigu Laikinojo tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatytais atvejais
į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis, Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad
savivaldybės administravimo subjektų priimti teisės aktai neatitinka Konstitucijos, įstatymų
ar Vyriausybės sprendimų, kreipiasi į teismą dėl šių teisės aktų panaikinimo (SAPĮ 4 str. 6
d.). Nurodė, kad jeigu savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kuriais
remiantis gali būti sudaromi neteisėti ir viešąjį interesą pažeidžiantys sandoriai, arba jeigu
savivaldybės administravimo subjektai priėmė teisės aktus, kurie gali pažeisti viešąjį interesą,
Vyriausybės atstovas šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka gali savo potvarkiu
sustabdyti tokių savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir sandorių pasirašymą (SAPĮ 4 str. 7 d.). Teigė, jog minėtose normose išskirti specifiniai Vyriausybės atstovo
įgaliojimų įgyvendinimo atvejai ir expressis verbis nustatyta įgaliojimų įgyvendinimo tvarka
(ABTĮ 110 str.).
Pažymėjo, kad SAPĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, jog savivaldybės administravimo subjektui, atsisakius ginčijamą teisės aktą panaikinti arba pakeisti,Vyriausybės
atstovas šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui. Teismų kompetencija ir ginčų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta atitinkamų teismų veiklą reglamentuojančiuose teisės
aktuose, todėl įvertinus tai, kad teisės aktų normos formuojamos vadovaujantis teisės kalbos ekonomiškumo principu bei aiškinant minėto įstatymo normas sisteminiu bei teleologiniu teisės aiškinimo būdais, galima daryti išvadą, kad įstatymų leidėjo tikslas – minėto
įstatymo 4 straipsnio 3–7 dalyse ne išvardinti, kokie teismai, kokias bylas, kokia tvarka
nagrinėja, o sąmoningai, įvertinus siekiamo apsaugoti, apginti intereso svarbą ir specifiką,
SAPĮ 4 straipsnio 3–7 dalyse nustatyti kitokią, nei įtvirtinta įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje
bei 5 straipsnio 1 bei 2 dalyse, Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarką, suteikiant Vyriausybės atstovui teisę tiesiogiai kreiptis į teismą minėtose dalyse nurodytais
atvejais. Teigė, jog nagrinėjamoje byloje aktuali SAPĮ 4 straipsnio 5 dalis. Nurodė, jog pagal savo prasmę žodžiai „abejoti“ bei „nustatyti“ turi skirtingas reikšmes, todėl tai dar kartą patvirtina, kad SAPĮ 4 straipsnio 5 dalis bei 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 5 straipsnio
1 dalis reglamentuoja skirtingas įgaliojimų įgyvendinimo tvarkas.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo
Vyriausybės atstovo prašymą (b. l. 102–105) prašė prašymo atnaujinti procesą netenkinti.
Atsakovas pažymėjo, jog negalima teigti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartis yra be motyvų, ar neaišku, kuo remdamasis teismas
padarė išvadas.
Atsakovas dėl ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyto pagrindo nebuvimo rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. P602-118/2012. Pažymėjo, kad SAPĮ 4 straipsnyje yra numatyti
Vyriausybės atstovo įgaliojimai, o 5 straipsnyje yra konkretizuota Vyriausybės įgaliojimų
įgyvendinimo tvarka, t. y. juose yra reglamentuojami skirtingi dalykai – 4 straipsnyje yra
išvardintos Vyriausybės atstovo teisės, o 5 straipsnyje 4 straipsnyje numatytų teisių įgyven350
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dinimo procesinė tvarka, todėl negali būti laikomas pagrįstu Vyriausybės atstovo teiginys,
kad SAPĮ 4 straipsnio 5 dalis yra lex specialis 5 straipsnio 1 ir 2 daliai. Norma gali būti
pripažįstama lex specialis tik tuo atveju, kai ji numato išimtį iš bendrosios normos, iš lex
generalis. Teisės normos, reglamentuojančios skirtingus dalykus, nėra lex specialis ir lex
generalis viena kitos atžvilgiu. Teigė, jog SAPĮ 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti Vyriausybės
atstovo įgaliojimai apima visų administracinių teisės aktų teisėtumo tyrimą – tiek norminių, tiek individualių teisės aktų. SAPĮ 4 straipsnio 5 dalis, kuri numato, kad abejodamas,
ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo
dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis ABTĮ 110 straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą, negali būti aiškinama atsietai
nuo SAPĮ 5 straipsnio 1 dalies, kurioje numatyta konkreti procedūra, kaip Vyriausybės
atstovas turi elgtis, nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų. Teigė, jog SAPĮ 5 straipsnis nenumato,
kad abstrakčiam pareiškimui ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą
būtų taikoma kitokia procedūra, nei numatyta 5 straipsnio 1 dalyje, taigi nėra pagrindo
sutikti su Vyriausybės atstovo pozicija, kad SAPĮ įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta išimtis iš bendrosios taisyklės. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-l300/2010.
IV.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi (b. l.
108–115) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkino ir atnaujino
procesą administracinėje byloje Nr. AS444-338/2012, bylą perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Teismas, įvertinęs pareiškėjo prašymą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką,nesutiko su pareiškėjo nuomone,jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. gegužės 18 d. nutartis yra be motyvų, kadangi pastarasis procesinis sprendimas
turi motyvuojamąją dalį, taip pat iš procesinio dokumento turinio aišku, kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo nutarties rezoliucinėje dalyje. Nurodė,
jog pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu nėra.
Pabrėžė, jog Vyriausybės atstovo teigimu, teismas, neanalizuodamas ir netaikydamas
SAPĮ 4 straipsnio 5 dalies, o Vyriausybės atstovo teisę kreiptis į teismą aiškindamas tik vadovaudamasis SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies bei 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, padarė esminį
materialinės teisės normų pažeidimą ir nepagrįstai konstatavo, jog, vadovaujantis SAPĮ 5
straipsnio 1 dalimi, ta pati akto ginčijimo tvarka taikytina tiek norminiams, tiek individualiems savivaldybės priimtiems aktams. Vyriausybės atstovo pareiškimas patvirtina, jog pareiškėjas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą,be kita ko,vadovaudamasis SAPĮ 4 straipsnio
5 dalimi ir ABTĮ 110 straipsnio 2 dalimi. SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo
dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis
ABTĮ 110 straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti
norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą. Pagal ABTĮ 110 straipsnio 2 dalį,
kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis
aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, su pareiškimu į administra351
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cinį teismą turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai. Pabrėžė, jog teismas, spręsdamas pareiškėjo pareiškimo priėmimo klausimo teisėtumą ir
pagrįstumą, vadovavosi SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais ir 5 straipsnio 1 dalimi, ir
konstatavo, jog tiek norminiams, tiek individualiems savivaldybės priimtiems aktams taikytina ta pati akto ginčijimo tvarka (numatyta SAPĮ 5 straipsnio 1 dalyje) ir pritarė pirmosios
instancijos teismo padarytai išvadai, jog Vyriausybės atstovas prieš kreipdamasis į teismą iš
pradžių turėjo kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą su motyvuotu teikimu svarstyti
teisės akto (ar jo atitinkamų punktų) pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Tačiau teismas
dėl SAPĮ 4 straipsnio 5 dalies taikymo nepasisakė. SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų nuostatos atitinkamai nustato, jog prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir
įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės atstovas neteisėtus savivaldybės
administravimo subjektų teisės aktus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siūlo
panaikinti arba pakeisti (3 p.); kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės
sprendimą, kreipiasi į teismą (4 p.).
SAPĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog nustatęs, kad savivaldybės administravimo
subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės
atstovas motyvuotu teikimu pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui
svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą.Vyriausybės atstovo teikimą kolegialus savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet
ne vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai – per savaitę
nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (1 p.); per 10 dienų nuo pranešimo
apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar
panaikinti) šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui (2 p.). Lietuvos vyriausiasis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog ABTĮ 110 straipsnio 2 dalyje yra numatyta
Vyriausybės atstovo teisė kreiptis su pareiškimu į administracinį teismą dėl savivaldybės
administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikimo
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Tokie pareiškimai pagal ABTĮ 18 straipsnio
2 dalies 4 punktą nagrinėtini apygardos administraciniame teisme (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS46921/2007).
Pabrėžė, jog teismas, nustatydamas, jog ta pati akto ginčijimo tvarka taikytina tiek
norminiams, tiek individualiems savivaldybės priimtiems aktams (SAPĮ 5 str. 1 d.), nesivadovavo ir ginčo santykiams netaikė SAPĮ 4 straipsnio 5 dalies, kuri įtvirtina, jog abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas
(ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis ABTĮ 110 straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą.
Įvertinęs bylos aplinkybes, teismas sprendė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjamoje byloje padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą jas
taikant, dėl kurio galimai buvo priimtas neteisėtas sprendimas, todėl tenkino pareiškėjo
prašymą dėl proceso administracinėje byloje Nr. AS444-338/2012 atnaujinimo ABTĮ 153
straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

Prašymas tenkintinas.
Ginčas administracinėje byloje kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. kovo 30 d. nutarties, kuria teismas pareiškėjo Vyriausybės atstovo pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo
ištyrimo paliko nenagrinėtą, teisėtumo ir pagrįstumo. Pastebėtina, jog teismas nurodyta
nutartimi pasiūlė pareiškėjui pasinaudoti išankstine bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka – prieš kreipiantis į teismą, kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą su motyvuotu
teikimu svarstyti teisės akto (ar atitinkamų jo punktų) pakeitimo ar panaikinimo klausimą.
Šiuo aspektu pareiškėjas ir ginčijo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m.gegužės 18 d.nutartimi Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį paliko nepakeistą.
Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 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 (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1-495/2005, 2006 m. liepos 21 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A6-1144/2006, išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5-1198/2006, Administracinių teismų praktiką Nr. 10, p. 330–340,
išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556393/2011).Vadovaudamasi nurodyta taisykle, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria buvo atnaujintas procesas
šioje administracinėje byloje, turinį bei nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą (b. l. 108–
115), išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog šioje byloje spręstina, ar nagrinėjamu atveju
buvo tinkamai aiškintos ir taikytos teisės normos, reglamentuojančios Vyriausybės atstovo
teisę kreiptis į teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.
Pirmiausiai teisėjų kolegija nurodo, jog Vyriausybės atstovo instituto paskirtį konstituciškai įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 123 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad tai, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo
Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai. Konstitucijos 123 straipsnio 3 dalis nustato, jog Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra
pažymėjęs, kad nurodytose nuostatose yra užfiksuota savivaldybių veiklos administracinės priežiūros instituto esmė: 1) priežiūros objektai – savivaldybės; 2) priežiūros dalykai
– ar laikomasi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdomi Vyriausybės sprendimai; 3) priežiūros
subjektai – Vyriausybės skiriami atstovai, veikiantys Vyriausybės vardu ir jai pavaldūs (žr.
Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimą). Be to, Konstitucinis Teismas yra
nurodęs, kad nustatyti Vyriausybės atstovo įgaliojimus paliekama įstatymų leidėjui (be
abejo, paisant Konstitucijos, inter alia Vyriausybės atstovų konstitucinio instituto paskir353
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ties, Konstitucijoje įtvirtintų Vyriausybės atstovų funkcijų); šioje srityje įstatymų leidėjas
turi plačią diskreciją, jis gali nustatyti labai įvairius Vyriausybės atstovo įgaliojimus (žr.
Konstitucinio Teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutarimą). Šiuo atveju įgyvendinamas konstitucinę pareigą, įstatymų leidėjas Vyriausybės atstovo įgaliojimus, įgyvendinimo tvarką,
teises įtvirtina ir apibrėžia Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatyme (2010 m. balandžio 10 d. redakcija) (toliau – ir SAPĮ), kurio 1 straipsnis įtvirtina
šio įstatymo paskirtį – suteikti Vyriausybei teisę per savo skiriamus atstovus prižiūrėti
savivaldybių veiklą, nustatyti savivaldybių administracinės priežiūros sritį, šią priežiūrą
atliekančių pareigūnų įgaliojimus ir jų įgyvendinimo tvarką.
Pabrėžtina, jog teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų
taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių
aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto teisėtumo patikros tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. (ABTĮ 18 str. 2 d. 3 p., 110 str.–117 str., žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A5-63/2003). Taigi ne bet kuris suinteresuotas asmuo (ABTĮ 5 str. 1 d.), o tik ABTĮ
110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai gali inicijuoti norminio administracinio akto
teisėtumo patikrą administraciniame teisme. Be to, tiriant norminio administracinio akto
teisėtumą nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo klausimas, o tik siekiama
išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Bylų dėl norminių administracinių aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne
pažeistų subjektinių teisių apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant norminius administracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl šios priežasties administracinių teismų kompetencija, nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo,
yra aiškiai apibrėžta įstatyme ir plečiamai neaiškintina (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008,
Administracinė jurisprudencija, 2008, Nr. 15).
ABTĮ 110 straipsnis numato inter alia savivaldybių veiklos priežiūrą vykdančio
Vyriausybės atstovo teisę kreiptis su pareiškimu į administracinį teismą, kad būtų ištirta,
ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo
dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, kuria jis turi naudotis laikydamasis
pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą padavimui nustatytų taisyklių
ir pareiškimą suformuluoti taip, kad jį būtų galima išnagrinėti ABTĮ 110–117 straipsniuose numatyta specialia tvarka.
Teisėjų kolegija pažymi, kad Vyriausybės atstovas, kreipdamasis į administracinį
teismą su pareiškimu ištirti savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumą ir argumentuodamas savo nuomonę dėl atitinkamo norminio administracinio akto prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, negali apsiriboti vien bendro pobūdžio
teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas, jo manymu,
prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie
ginčijamo administracinio akto punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar
Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais.
Vyriausybės atstovas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių normi354
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nio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek atitinkamo savivaldybės norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar
Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo konkrečią nuomonę dėl prieštaravimų
tarp šių aktų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-2427/2011).
Pabrėžtina, jog iš esmės analogiškos nuostatos toms, kurias įtvirtina ABTĮ 110 straipsnio 2 dalis, yra numatytos ir SAPĮ, reglamentuojančio Vyriausybės atstovo įgaliojimus, jų
įgyvendinimo tvarką. SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka
įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis ABTĮ 110
straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio
savivaldybės administracinio akto teisėtumą.
Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju ginčas administracinėje byloje kyla dėl to, ar Vyriausybės atstovui abejojant, ar savivaldybės administravimo subjekto
priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą ir vadovaujantis ABTĮ 110 straipsniu kreipiantis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą, yra privalomai
taikytina SAPĮ 5 straipsnio 1 dalis, t. y. ar Vyriausybės atstovas, prieš kreipdamasis į teismas,
motyvuotu teikimu privalo pasiūlyti atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui
svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą.
Pasisakydama šiuo aspektu teisėjų kolegija nurodo, jog aiškinant teisės aktus ir jų
nuostatas gali būti taikomi įvairūs teisės aiškinimo metodai: sisteminis, bendrųjų teisės
principų, loginis, teleologinis, įstatymų leidėjo ketinimų, precedentų, istorinis, lyginamasis ir kt. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog konstitucinis teisinės valstybės principas
suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: inter alia
teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų; diferencijuotas
teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas tik atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų padėties objektyviais skirtumais; įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas,
teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas
ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių
tuos pačius visuomeninius santykius (žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarimą). Teisėjų kolegijos vertinimu, pasisakant byloje nagrinėjamu klausimu turi būti
atsižvelgiama į nurodytą Konstitucinio Teismo formuojamą doktriną ir teisės normos turi
būti aiškinamos pasitelkiant įvarius teisės aiškinimo metodus.
Teisėjų kolegija nurodo, jog SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatyta, kad prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus,
Vyriausybės atstovas tikrina,ar savivaldybės kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų
teisės aktai neprieštarauja įstatymams,Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams.
Pagal to paties straipsnio 1 dalies 2 punktą,kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko
Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės atstovas šio įstatymo
5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai
būtų įgyvendinti, o Vyriausybės sprendimai įvykdyti. SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato,jogVyriausybės atstovas neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus šio
įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti; kai savivaldybės
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administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, Vyriausybės atstovas kreipiasi į teismą.
SAPĮ 4 straipsnio 5 dalis numato, jog abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar
Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis ABTĮ 110 straipsniu,
gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės
administracinio akto teisėtumą.
SAPĮ 5 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės
atstovas motyvuotu teikimu pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui
svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Vyriausybės atstovo teikimą kolegialus savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje
(bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai – per savaitę nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti
pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per 10 dienų nuo pranešimo apie
atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas,
apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti) Vyriausybės atstovas šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į SAPĮ įstatymo paskirtį ir tikslą (SAPĮ 1 str.), sistemiškai
vertindama nurodytas teisės normas, pabrėžia, jog SAPĮ 4 straipsnis numato Vyriausybės atstovo įgaliojimus, SAPĮ 5 straipsnyje yra įtvirtinta Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Įvertinus SAPĮ 4 straipsnio 1 dalį negalima teigti, kad ši norma apima ir nurodo
visus Vyriausybės atstovui suteiktus įgaliojimus.Atsižvelgus į SAPĮ 4 straipsnio konstrukciją,
remiantis teisės normų sisteminiu, loginiu aiškinimu, darytina išvada, kad SAPĮ 4 straipsnio
2–7 dalys įvardija ir kitus Vyriausybės atstovui suteiktus įgaliojimus. Šiuo atveju net ir aiškinat SAPĮ 4 straipsnį lingvistiškai, pažymėtina, jog SAPĮ 4 straipsnio 2 dalis numato, jog be
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų Vyriausybės atstovas atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą. Tai suponuoja, kad SAPĮ 4 straipsnio 1 dalyje nėra nurodyti bendrai visi Vyriausybės atstovui suteikti
įgaliojimai. Be to, teisėjų kolegija nurodo, jog teisės normos negali būti aiškinamos taip, kad
SAPĮ 4 straipsnio 1 dalis yra bendroji norma, numatanti Vyriausybės atstovo įgaliojimus,
kuri inter alia apima ir SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje nurodytą Vyriausybės atstovo įgaliojimą.
Toks šios normos papildomas pakartojimas būtų neprasmingas, jei atsakovo teigimu, tokius
Vyriausybės atstovo įgaliojimus apima SAPĮ 4 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktai.
Kaip minėta, SAPĮ 4 straipsnis numato Vyriausybės atstovo įgaliojimus, o SAPĮ 5
straipsnis numato suteiktų įgaliojimų įgyvendinimo tvarką. Šiuo atveju 5 straipsnio 1 dalies normos negalima aiškinti, kaip numatančios išankstinę bylos nagrinėjimo ne per teismą
tvarką, kadangi šioje normoje yra įtvirtinta būtent Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Sistemiškai įvertinus SAPĮ 4 straipsnio ir 5 straipsnio nuostatas negalima daryti
išvados, jog SAPĮ 5 straipsnyje yra numatyta visų Vyriausybės atstovui suteiktų įgaliojimų
įgyvendinimo tvarka. Šiuo atveju SAPĮ 5 straipsnyje nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra
įtvirtinta SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje nurodyto Vyriausybės atstovo įgaliojimo įgyvendinimo
tvarka. Priešingai, ši teisės norma nukreipia į ABTĮ 110 straipsnį, numatantį savivaldybių
veiklos priežiūrą vykdančio Vyriausybės atstovo teisę kreiptis su pareiškimu į administracinį
teismą, kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą.
356

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

Pastebėtina, jog Vyriausybės atstovui taikant SAPĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytą įpareigojimą jis turėtų kreiptis į teismą dėl norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo per 10 dienų nuo
pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisakytų ginčijamą teisės aktą pakeisti
ar panaikinti). Tuo tarpu ABTĮ 18 straipsnis, numatantis apygardos administracinių teismų
kompetenciją, inter alia numato, kad šiems teismams priskiriama nagrinėti bylas dėl norminių
administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai,
teisėtumo ir ABTĮ 33 straipsnio 3 expressis verbis įtvirtina, jog terminai pareiškimams, kuriuose
prašoma ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą, administraciniam teismui paduoti nenustatomi. Šiuo atveju aiškinant SAPĮ nuostatas atsakovo siūlomu būdu Vyriausybės
atstovas būtų varžomas gana trumpų procesinių terminų kreiptis į teismą (SAPĮ 5 str. 1 d.).
Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju negalima teigti, kad Vyriausybės atstovui, įgyvendinančiam SAPĮ 4 straipsnio 5 dalyje numatytus įgaliojimus ir besikreipiančiam į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti
norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą, taikytina SAPĮ 5 straipsnio 1 dalyje
numatyta jo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, t. y. jis turi pareigą kreiptis su motyvuotu teikimu siūlant atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą (SAPĮ 5 str. 1 d.). Šiuo atveju teismas nepagrįstai nurodė,
jog Vyriausybės atstovui vykdant jam suteiktus įgaliojimus ta pati įgaliojimų įgyvendinimo
tvarka yra taikytina tiek norminiams, tiek individualiems savivaldybės priimtiems aktams.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju netinkamai buvo aiškintos teisės normos ir nepagrįstai pareiškėjo Vyriausybės atstovo pareiškimas
atsakovui dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo buvo paliktas nenagrinėtas (ABTĮ 103 str. 1 p.), pasiūlant pareiškėjui prieš kreipiantis į teismą, kreiptis į Vilniaus
miesto savivaldybės tarybą su motyvuotu teikimu svarstyti teisės akto (ar atitinkamų jo
punktų) pakeitimo ar panaikinimo klausimą.
Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi (b. l. 77–83) nepagrįstai Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį paliko nepakeistą. Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartis naikinama ir priimama nauja
nutartis – pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atskirasis skundas tenkinamas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartis naikinama
ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 150
straipsnio 3 dalimi, 162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-338/2012 panaikinti ir priimti naują nutartį – pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atskirąjį skundą tenkinti. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti
pirmosios instancijos teismui.
Nutartis neskundžiama.
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2.10.2. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos teisės kreiptis į
administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas tiesiogiai
įtvirtina, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos taryba)
nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka
šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo
administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba
turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui; o remiantis šio
straipsnio 6 punktu, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginti šio įstatymo saugomi viešieji interesai. Taigi ši teisės norma expressis verbis neišskiria vien individualių administracinių aktų ir leidžia Konkurencijos tarybai administraciniams teismams apskųsti ir norminius teisės aktus, išskyrus norminius teisės aktus, priimtus Vyriausybės. Ši išimtis pagrįsta
ne teisės aktų pobūdžiu, o tuo, kad Vyriausybės norminių aktų teisėtumą tiria tik Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra laikytinas specialiuoju įstatymu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110
straipsnio atžvilgiu, todėl bendrosios ir specialiosios normų konkurencija spręstina specialiojo įstatymo naudai. Konkurencijos tarybos teisė teikti prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą tiesiogiai išplaukia iš Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
18 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų nuostatų.
Administracinė byla Nr. AS552‑625/2012
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00316-2012-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 7.1; 7.5.3.1; 63.1

NUTARTIS
2012 m. spalio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir
Skirgailės Žalimienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos prašymą atsakovui Neringos savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo.
358

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

Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir pareiškėjas) pateikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui prašymą, kuriame prašė pripažinti
Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226 patvirtintų
Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą
teritoriją lengvatų 1.2 ir 1.8 punktus neteisėtais ir juos panaikinti ta apimtimi, kuria jie
taikomi keleivių vežimo į Kuršių neriją specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais (tiek vietiniais (priemiestiniais), tiek tolimojo susisiekimo maršrutais) paslaugas teikiantiems ūkio
subjektams.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 25 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atsakovui Neringos savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo atsisakė priimti, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37
straipsnio 2 dalies 1 punktu.
Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktiką, nustatė, kad ginčijamas Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T1-226 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis
transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos
savivaldybės administruojamą teritoriją“ atitinka ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus
norminio teisės akto požymius, todėl laikytinas norminiu administraciniu aktu. Kartu,
įvertinęs ABTĮ 110 straipsnio nuostatas, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nėra tarp
subjektų, kuriems suteikta teisė kreiptis abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 110 str. 1 ir 2 d.).
Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad kreipėsi į teismą
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu,
tačiau minėtoje teisės normoje numatyta galimybė Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybai apskųsti apygardos administraciniam teismui savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų individualius sprendimus, bet nesuteikta
teisė kreiptis į teismą dėl norminių administracinių aktų ištyrimo. Pažymėjo, kad šioje
byloje ginčijamas norminis administracinis aktas, kurio teisėtumas gali būti tiriamas tik
pagal ABTĮ XVI skirsnio nuostatas. Tačiau nežiūrint to, pareiškėjas reikalavimą reiškia
ginčydamas norminį aktą pagal individualiam administraciniam aktui numatytas ginčo
nagrinėjimo procedūras. Konstatavo, kad įstatymo leidėjas nėra numatęs išimčių, kad pareiškėjas galėtų inicijuoti procesą dėl norminio administracinio akto ar jo dalies panaikinimo, nesilaikydamas ABTĮ XVI skirsnyje numatytų nuostatų.
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III.
Atskiruoju skundu pareiškėjas Konkurencijos taryba prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Pareiškėjas nurodo, kad remiantis Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3
punktu, Konkurencijos taryba turi teisę kreiptis į teismą, nustačiusi, jog viešojo administravimo subjektai nevykdo Konkurencijos tarybos nutarimu nustatytų įpareigojimų.
Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu 2011 m. liepos 25 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011, dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo nustatyti atitinkami įpareigojimai, nevykdymo arba netinkamo vykdymo
iš esmės atliekama tokia pati procedūra kaip ir tais atvejais, kai tiriami ir nagrinėjami
kiti Lietuvos Respublikos konkurencijos Įstatymo pažeidimai. Įgyvendinant šią procedūrą (atliekant tyrimo veiksmus bei nagrinėjant bylas), turi būti laikomasi visų Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo
reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų tyrimo tvarkos, bylos nagrinėjimo proceso
reikalavimų. Tiek tyrimas, tiek bylos nagrinėjimas turi būti užbaigtas priimant konkretų
Konkurencijos tarybos sprendimą (nutarimą).
Pažymi, kad nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba, turėdama pagrindo įtarti, kad
Neringos savivaldybė galimai neįvykdė Konkurencijos tarybos 2007 m.nutarimu nustatytų
įpareigojimų, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1S-175 pradėjo tyrimą, kurį užbaigė, priimdama 2012m. gegužės 22 d. nutarimą. Šiuo nutarimu Konkurencijos taryba pripažino,
jog Neringos savivaldybė neįvykdė 2007 m. Nutarimu nustatytų Konkurencijos tarybos
įpareigojimų. Todėl Konkurencijos tarybai kilo iš Konkurencijos įstatymo numatyta teisė kreiptis į apygardos administracinį teismą, šiuo konkrečiu atveju Klaipėdos apygardos
administracinį teismą, su prašymu užtikrinti Konkurencijos tarybos 2007 m. Nutarimo
įvykdymą, priimant atitinkamą sprendimą.
Konkurencijos tarybos nuomone, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas
šiuo atveju efektyviausiai būtų pašalintas ir Konkurencijos tarybos 2007 m. Nutarimo
įvykdymas užtikrintas, jeigu teismas priimtų sprendimą panaikinti 2008 m. lapkričio 5 d.
Neringos savivaldybės sprendimu Nr.T1-226 patvirtintų vietinės rinkliavos lengvatų nuostatų 1.2 ir 1.8 punktus ta apimtimi, kuria jos taikomos keleivių vežimo į Kuršių neriją specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais (tiek vietiniais (priemiestiniais), tiek tolimojo susisiekimo
maršrutais) paslaugas teikiantiems ūkio subjektams. Tuo tarpu, kaip Konkurencijos taryba
paaiškino prašyme,jeigu teismas,patenkinęs prašymą nustatytų įpareigojimus Savivaldybei
atlikti atitinkamus veiksmus ar priimti sprendimus keičiant 2008 m. Savivaldybės sprendimu, patvirtintas Vietinės rinkliavos lengvatų nuostatas, ateityje gali kilti papildomi ginčai
dėl tinkamo Konkurencijos tarybos įpareigojimų įvykdymo.
Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą kreipėsi ne vadovaudamasi ABTĮ 110 straipsniu, prašydama ištirti, ar norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, tačiau
vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo jai suteikta diskrecija. Mano, kad Konkurencijos
tarybos prašymas, pateiktas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, atitiko jam
keliamus reikalavimus, todėl teismas visiškai nepagrįstai atsisakė priimti Konkurencijos
tarybos prašymą.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Atskirasis skundas tenkintinas.
Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas
atsisakė priimti pareiškėjo prašymą nustatęs, kad Konkurencijos taryba kreipėsi dėl norminio administracinio akto panaikinimo, tačiau ji nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnyje apibrėžtą subjektų, turinčių teisę paduoti abstraktų prašymą
dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo, ratą, o Konkurencijos įstatymas leidžia apskųsti teismui tik individualius teisės aktus.
Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada
nesutinka.
Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas tiesiogiai įtvirtina, kad
Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar
kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti
teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas,
Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų
sprendimus – apygardos administraciniam teismui; o remiantis šio straipsnio 6 punktu,
turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginti šio įstatymo saugomi viešieji interesai. Taigi
ši teisės norma expressis verbis neišskiria vien individualių administracinių aktų ir leidžia
Konkurencijos tarybai administraciniams teismams apskųsti ir norminius teisės aktus, išskyrus norminius teisės aktus, priimtus Vyriausybės. Ši išimtis pagrįsta ne teisės aktų pobūdžiu, o tuo, kad Vyriausybės norminių aktų teisėtumą tiria tik Konstitucinis Teismas.
Be to, kaip 2011 m. liepos 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011
pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, akivaizdu, kad jei įsiteisėjęs
Konkurencijos tarybos nutarimas yra nevykdomas, yra pažeidžiami inter alia valstybės
interesai, jog tokie valdžios institucijos sprendimai būtų vykdomi. Įvertinus minėtas
Konkurencijos įstatymo nuostatas šiuo aspektu ir jas sugretinus su ABTĮ 5 straipsnio 2
dalies 3 punktu, taip pat darytina išvada, jog šiose teisės normose įtvirtinta Konkurencijos
tarybos teisė kreiptis į administracinį teismą, kai yra neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas šios institucijos priimtas nutarimas, neatsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio teisės akte
buvo nustatytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas.
Atsižvelgiant į numatytą teisinį reguliavimą laikytina, kad šiuo atveju Konkurencijos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra laikytinas specialiuoju įstatymu ABTĮ 110
straipsnio atžvilgiu, todėl bendrosios ir specialiosios normų konkurencija spręstina specialiojo įstatymo naudai. Konkurencijos tarybos teisė teikti abstraktų prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą tiesiogiai išplaukia iš Konkurencijos įstatymo
18 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų nuostatų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad dėl
Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo nustatyti atitinkami įpareigojimai, nevykdymo
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arba netinkamo vykdymo iš esmės atliekama tokia pati procedūra, kaip ir tais atvejais, kai
tiriami ir nagrinėjami kiti Konkurencijos įstatymo pažeidimai. Įgyvendinant šią procedūrą
(atliekant tyrimo veiksmus bei nagrinėjant bylas), turi būti laikomasi visų Konkurencijos
įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento ir kituose teisės aktuose nustatytų tyrimo tvarkos, bylos nagrinėjimo proceso reikalavimų. Tiek tyrimas, tiek
bylos nagrinėjimas turi būti užbaigtas priimant konkretų Konkurencijos tarybos sprendimą
(pvz., nutarimą, kuriuo konstatuojama, kad Konkurencijos tarybos nutarimas buvo neįvykdytas, bei nusprendžiama dėl šios priežasties imtis atitinkamų priemonių (kreiptis į administracinį teismą ar kt.). Taigi aptartu būdu nustatytas juridinis faktas, kad Konkurencijos
tarybos nutarimas nėra įvykdytas (priimtas konkretus Konkurencijos tarybos sprendimas
dėl įpareigojimų neįvykdymo), sudaro pagrindą Konkurencijos tarybai imtis konkrečių teisinių priemonių, t. y. pasinaudoti Konkurencijos įstatyme ar kituose įstatymuose numatytais
įgalinimais, kurių realizavimas užtikrintų Konkurencijos įstatymo pažeidimo, neigiamų pasekmių pašalinimą, ankstesnės padėties atstatymą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. liepos 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011).
Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, taip pat vadovaudamasi įtvirtintu teisiniu reguliavimu bei nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teisėjų kolegija
daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba, atlikusi pakartotinį tyrimą dėl
netinkamo Neringos savivaldybės tarybos Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 13 d.
nutarimo Nr. 2S-27 įpareigojimų nevykdymo ir dėl to 2012 m. gegužės 22 d. priėmusi
nutarimą Nr. 2S-8, tinkamai įgyvendino procedūrinius reikalavimus ir įvykdė būtiną kreipimosi į teismą sąlygą. Todėl pirmosios instancijos teismas, išsamiai neišanalizavęs visų
bylai reikšmingų aplinkybių ir neteisingai taikydamas materialinės teisės normas, priimti
pareiškėjo prašymą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu atsisakė nepagrįstai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama Klaipėdos apygardos administracinio
teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartis naikintina, o pareiškėjo Konkurencijos tarybos prašymo priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Atskirai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pabrėžė, jog norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo procesas turi būti vykdomas ABTĮ XVI
skirsnyje nustatyta tvarka, nepaisant to, koks subjektas kreipėsi į teismą. Tačiau tai, kad
pareiškėjas mano, jog gali naudotis kitokia teisena ir jo reikalavimas neatitinka ABTĮ 110
ir 115 straipsnių, negali būti pagrindu atsisakyti priimti prašymą. Jei įvertinęs reikalavimo
turinį pirmosios instancijos teismas mano, kad pareiškėjo reikalavimas yra netinkamai
suformuluotas ar nepakankamai tikslus, jis turi panaudoti skundo trūkumų šalinimo institutą ir pasiūlyti pareiškėjui patikslinti reikalavimą, vadovaujantis ABTĮ 10 straipsniu (žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-392/2010).
Iš naujo spręsdamas prašymo priėmimo klausimą, pirmosios instancijos teismas
privalo įvertinti, ar šiuo atveju pareiškėjo pateiktas reikalavimas (t. y. pripažinti Vietinės
rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu
Nr. T1-226, 1.2 ir 1.8 punktus neteisėtais ir juos panaikinti) atitinka ABTĮ XVI skirsnio
nuostatas, ar šį reikalavimą patenkinus, konkurencijos pažeidimas būtų efektyviai ir veiksmingai pašalintas, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi
dėl Konkurencijos tarybos nutarimo neįvykdymo.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą patenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti
ir perduoti pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
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2.10.3. Dėl skųstino individualaus administracinio akto, kai nustatomas Savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo neteisėtumas
Atsižvelgiant į Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4
straipsnio 4 dalį ir Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintas
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijas, administracinę procedūrą dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
programos (toliau – ir SAARP) lėšų panaudojimo tinkamumo užbaigiančiu administraciniu
aktu laikytinas ne Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti atitinkamas sumas
ne ginčo tvarka, bet Aplinkos ministerijos, įvertinusios regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir RAAD) pateiktą patikrinimo aktą, teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriuo ji prašė išieškoti atitinkamos savivaldybės netinkamai panaudotas SAARP lėšas ne
ginčo tvarka. Minėtas Aplinkos ministerijos teikimas pagal savo turinį, pobūdį ir sukeliamas
teisines pasekmes iš esmės buvo individualus administracinis aktas, kuriuo (visiškai ar iš dalies) buvo patvirtinti RAAD nustatyti teisės aktų pažeidimai ir nustatyta konkreti savivaldybės
grąžintina SAARP lėšų suma, t. y. apibrėžta viešosios piniginės prievolės apimtis ir ją vykdyti
turintis subjektas. Vadinasi, Aplinkos ministerijos teikimas turėjo būti pripažintas administraciniams teismams skųstinu individualiu administraciniu aktu. Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi šį teikimą, turėjo įgaliojimus tik užtikrinti minėto sprendimo vykdymą
(jei reikia – ir priverstine tvarka). Todėl Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai ir veiksmai galėjo būti kvestionuojami tik tiek, kiek Valstybinė mokesčių inspekcija galbūt nesilaikė
teisės aktais nustatytų aptariamo administracinio akto vykdymo taisyklių.
Administracinė byla Nr. A662-2003/2012
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00318-2011-2
Procesinio sprendimo kategorija 2.2; 2.7; 55.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. rugsėjo 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui Michailui Norbutui,
trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Redai
Skirkevičiūtei,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos prašymą atsakovui Telšių
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apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai Mažeikių rajono savivaldybės taryba ir Mažeikių rajono savivaldybės
administracija prašymu (b. l. 2–7, 39–44) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį
teismą, prašydami panaikinti Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau
– ir Inspekcija) 2011 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 4 „Išieškoti iš turto“ (toliau – ir
Sprendimas).
Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Departamentas, Šiaulių RAAD) 2010 m. lapkričio 25 d. atliko 2009 m. specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimą ir
2010 m. lapkričio 25 d. surašė Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – ir Specialioji programa, SAARP) lėšų panaudojimo patikrinimo aktą
Nr. 165, kuriame konstatavo, kad 38 822,00 Lt panaudoti ne pagal tikslinę paskirtį. Nurodė,
kad Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (toliau – ir
Įstatymas) 4 straipsnio 4 dalies redakcija, kuri galiojo iki 2010 m. gruodžio 31 d., nenumatė konkretaus termino, per kurį Inspekcija Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu
privalėjo išieškoti į Valstybės iždo sąskaitą, todėl, pareiškėjų nuomone, Inspekcija turėjo
vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatomis. Teigė, kad šiuo atveju administracinės procedūros pabaigą reikštų Inspekcijos priimtas sprendimas (administracinis teisinis aktas) dėl lėšų išieškojimo. Tokio pobūdžio
sprendimą Inspekcija priėmė 2011 m. gegužės 31 d., pareiškėjo nuomone, praleidusi administracinės procedūros sprendimo priėmimo terminą. Darė išvadą, kad dėl šios priežasties
skundžiamas sprendimas turi būti naikinamas. Tvirtino, kad Departamento išvada, jog 38
822,00 Lt buvo panaudoti ne pagal tikslinę paskirtį, nėra pagrįsta. Atkreipė dėmesį, kad
Departamento Mažeikių rajono agentūros patikrinimo akte yra konstatuota, jog SAARP
lėšos – 38 822,00 Lt, buvo panaudotos ne pagal paskirtį, nes pagal Įstatymo 4 straipsnio
1 dalies 3 punktą piniginės lėšos gali būti naudojamos finansiškai remti tik miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus. Patikrinimo
akte yra nurodoma, kad medžiotojų būreliai nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ir
naudotojai. Pareiškėjai nesutiko, kad piniginės lėšos buvo skirtos netinkamiems subjektams. Pažymėjo, kad Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių
komisijos posėdyje, kuriame buvo nuspręsta savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas siūlyti skirti medžiotojų būreliams, dalyvavo ir Departamento
Mažeikių rajono agentūros vyriausiasis specialistas Alfredas Nicius, kuris nepareiškė
prieštaravimų dėl lėšų skyrimo medžiotojų būreliams kaip netinkamam lėšų gavimo subjektui. Pabrėžė, kad Įstatyme nėra pateikta jokių jame vartojamų sąvokų apibrėžimų, todėl skiriant pinigines lėšas medžiotojų būreliams buvo vadovautasi Medžioklės įstatymo
nuostatomis. Nurodė Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir darė išvadą,
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kad medžiotojų būreliams skirtos lėšos atitiko Įstatymo nustatytus tikslus, t. y. buvo skirtos
už įstatyme numatytų prevencinių priemonių įgyvendinimą. Paaiškino, kad medžiotojų
būreliams savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos buvo
skirtos vadovaujantis Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 11, 12 ir 13 dalyse pateiktomis medžioklės plotų, medžioklės plotų naudojimo ir medžioklės plotų naudotojo sąvokomis.
Pareiškėjų nuomone, medžiotojų būreliai pagal Medžioklės įstatymo nuostatas yra laikomi
medžioklės plotų naudotojais. Medžioklės plotų naudojimas Medžioklės įstatyme apibrėžiamas kaip medžiojimas ir su juo susijusi veikla medžioklės plotuose taikant biotechnines
priemones, statant ir eksploatuojant medžioklės įrenginius, įgyvendinant medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, saugant medžiojamuosius gyvūnus nuo
neteisėto naudojimo. Kadangi medžiotojų būreliai medžioklės plotuose vykdo medžioklę,
taip pat su ja susijusią veiklą, įskaitant ir prevencinių priemonių įgyvendinimą, už ką medžiotojų būreliams ir buvo skirtos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšos, pareiškėjų manymu, medžiotojų būreliai yra medžioklės plotų, o tuo pačiu ir į medžioklės plotus patenkančių miško sklypų naudotojai, kuriems pagal Įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 3 punktą gali būti skiriamos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšos. Tvirtino, kad SAARP 38 822,00 Lt suma, skirta medžiotojų
būreliams per Mažeikių medžiotojų ir žvejų draugiją bei Viekšnių medžiotojų būreliui,
buvo panaudota pagal paskirtį, skirta nepažeidžiant Įstatymo nuostatų.
Atsakovas Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į pareiškėjų prašymą (b. l. 122–123) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad atsakovas, gavęs
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos persiųstą Aplinkos ministerijos
2010 m. spalio 21 d. prašymą Nr. (9-2)-D8-9882, vadovavosi aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijų (toliau – ir Rekomendacijos)
8 punktu, Įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi ir 2011 m. vasario 24 d. raštu pasiūlė pareiškėjams
per 3 mėnesius sumokėti 38 822,00 Lt į Valstybės iždo sąskaitą. Nurodė, kad pareiškėjai lėšų
nepervedė. Kadangi Departamento 2010 m. lapkričio 25 d. Savivaldybių ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktas Nr. 165 buvo galiojantis, neginčijamas, nurodė, kad 2011 m. gegužės 31 d. priėmė sprendimą Nr. 44 išieškoti
iš turto. Pabrėžė, kad atsakovas vykdo išieškojimo funkciją, kadangi Departamento aktas
Nr. 165 nepanaikintas. Atsakovo manymu, suma išieškoma teisėtai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į prašymą (b. l. 102–104) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškino, kad 2010 m. lapkričio 25 d. Departamento pareigūnai, dalyvaujant
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos Asmens ir visuomenės
sveikatos skyriaus vedėjui Zigmantui Kristučiui, atliko patikrinimą dėl aplinkos apsaugos
specialiosios programos lėšų panaudojimo ir nustatė, kad 38 822 Lt panaudoti ne pagal
paskirtį, o medžioklės būreliams remti. Nurodė Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
Atkreipė dėmesį, kad ginčas kilo dėl sąvokų, kas yra medžioklės plotų naudotojas ir savininkas. Nurodė Miškų įstatymo 2 straipsnio 10, 12 punktus, pažymėjo, kad medžioklės
ploto naudotojas yra fizinis ar juridinis asmuo, galintis būti laukinės gyvūnijos išteklių
naudotojas pagal Laukinės gyvūnijos įstatymą, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Darė išvadą, kad šiuo atveju tai bus medžiotojų būrelis. Teigė, kad medžioklės plotų valdytojai
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ir naudotojai nėra tapačios sąvokos. Pažymėjo, kad, atsižvelgiant į Įstatymo 4 straipsnio 1
dalies 3 punktą, medžioklės plotų naudotojas negali būti remiamas iš SAARP lėšų. Nurodė
Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pabrėžė, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą parama gali būti suteikta griežtai tik saugomų rūšių laukinių ir medžiojamų gyvūnų plotuose, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ištisus metus, padarytai
žalai kompensuoti. Atkreipė dėmesį, kad turi būti medžioklės ploto savininkai, o ne (kaip
šiuo atveju) medžioklės ploto naudotojai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu
į prašymą (b. l. 107–111) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodė Įstatymo 4 straipsnį, šio straipsnio 1 dalies 3 punktą, 4 dalį, pažymėjo, kad
Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Įstatymu ir atsižvelgdama į Rekomendacijų nuostatas, gavusi Departamento 2010 m. lapkričio 25 d. patikrinimo aktą, įvertino nustatytus
pažeidimus ir 2010 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (9-2)-D8-11181 kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama ne ginčo tvarka išieškoti į Valstybės iždo sąskaitą Mažeikių
rajono savivaldybės netinkamai (ne pagal Įstatyme įtvirtintas nuostatas) panaudotas
Specialiosios programos lėšas. Pažymėjo, kad pagrindinis ginčas šioje byloje yra, ar medžioklės plotų naudotojai yra konkretaus miško sklypo naudotojai ir ar šiuo pagrindu jie
gali gauti paramą, numatytą Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Nurodė Medžioklės
įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, pažymėjo, kad šioje nuostatoje taip pat įtvirtinta, jog prevencijos priemonėms, kuriomis miško savininkai, valdytojai ir naudotojai siekia išvengti
medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), finansuoti turi būti skiriama ne mažiau
kaip 70 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.
Atkreipė dėmesį, jog Specialiosios programos lėšos skiriamos būtent sklypų savininkams,
valdytojams ir naudotojams, kurie, siekdami išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, ėmėsi prevencinių priemonių apsaugoti savo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teise
turimą sklypą ir jos, ne mažiau 70 procentų, turi būti padengiamos būtent iš lėšų, surinktų
už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Darė išvadą, jog akivaizdu, kad įstatymų
leidėjas iš Specialiosios programos lėšų skiriamą finansinę paramą sieja būtent su konkretaus sklypo (t. y. teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota
Nekilnojamojo turto registre) savininko, valdytojo ar naudotojo tame sklype taikomomis
prevencinėmis priemonėmis. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į Miškų
įstatymo 2 straipsnio 10–12 dalių nuostatas, kuriose pateiktos miško savininko, valdytojo
ir naudotojo sąvokos. Pabrėžė, kad medžioklės plotų naudotojo ir miško sklypo savininko,
valdytojo ar naudotojo sąvokos nėra tapačios, todėl medžioklės plotų naudotojai negali būti finansiškai remiami Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Teigė, kad
medžiotojų būreliai neturi jokio teisinio pagrindo jiems nuosavybės ar kita teise nevaldomame sklype taikyti minėtas Įstatyme nurodytas žalos prevencijos priemones. Teigė, kad
Aplinkos ministerija pagrįstai atsižvelgė į Departamento aktu nustatytus faktus ir pateiktas
išvadas bei pagrįstai kreipėsi į Inspekciją dėl lėšų išieškojimo, kuri pagrįstai priėmė šioje
byloje ginčijamą Sprendimą.
II.
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kėjų prašymą atmetė kaip nepagrįstą.
Nurodė Įstatymo 2 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 3 straipsnio 3 dalį,
Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 11–14 dalis, Miškų įstatymo 2 straipsnio 7, 10–12 dalis
ir darė išvadą, kad sąvoka „miško naudotojai“, minima Įstatyme, nėra tapati „medžioklės
plotų naudotojo“ sąvokai. Pabrėžė, kad medžioklės plotų naudotojai turi teisę medžioklės
plotuose naudotis laukinės gyvūnijos ištekliais, t. y. medžiojamųjų gyvūnų ištekliais, o ne
miško ištekliais kaip miško savininkai, valdytojai ar naudotojai. Nurodė Medžioklės įstatymo
6 straipsnio 3 dalį, kuri, teismo nuomone, patvirtina išimtinai miško savininkų, valdytojų
ar naudotojų teisę gauti paramą prevencijos priemonėms, o tokia parama sudaroma iš lėšų,
gautų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kuriuos moka visi fiziniai
ir juridiniai asmenys, įgiję teisę naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų
vienetuose, taip pat ir medžiotojų būreliai. Pažymėjo, kad Medžioklės įstatymo 12 straipsnio
1 dalies 4 punkto ir Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos vienodai reglamentuoja galimybę gauti specialiąją paramą, susijusią su medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencija, tačiau Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato skirtingą paramos gavimo pagrindą – medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimą ir
kt. Teismo nuomone, medžiotojų būreliai, kaip medžioklės plotų naudotojai, paramą galėtų
gauti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus tas nuostatas, kuriose pabrėžiama tik miško savininkų, valdytojų ar naudotojų
teisė į paramą. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai SAARP lėšas galėjo suteikti
tik tiems subjektams, kurie tiesiogiai įtvirtinti Specialiosios programos lėšų naudojimą reglamentuojančiame teisės akte – Įstatyme. Darė išvadą, jog Departamento Mažeikių rajono
agentūros 2010 m. lapkričio 25 d. patikrinimo akte Nr. 165 teisėtai ir pagrįstai konstatuota,
jog pareiškėjai netinkamai panaudojo savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, skiriant jas medžiotojų būreliams, kadangi jie negali būti savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudotojai.
Pažymėjo, kad Mažeikių rajono savivaldybės taryba ir Mažeikių rajono savivaldybės
administracija, kaip viešojo administravimo subjektai, turi laikytis viešosios teisės principo, kad viešojo administravimo subjektas turi teisę veikti tik tiek, kiek tai leidžia teisės
aktai, todėl neturi diskrecijos teisės aktą (teisės normą) taikyti, nesilaikydami iš minėto
viešosios teisės principo kylančių reikalavimų. Pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai paramos lėšas galėjo suteikti tik tiems subjektams, kurie tiesiogiai įtvirtinti SAARP lėšų
naudojimą reglamentuojančiame Įstatyme.
Konstatavo, kad Inspekcija Sprendimą priėmė vadovaudamasi Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2010 m. lapkričio 30 d.
prašymą (teikimą) Nr. (9-2)-D8-11181 išieškoti iš Mažeikių rajono savivaldybės ne pagal
paskirtį panaudotą Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 38
822,0 Lt sumą bei tai, kad per Inspekcijos 2011 m. vasario 24 d. rašte Nr. (6.1)-R16-1323
pasiūlytą 3 mėnesių terminą Mažeikių rajono savivaldybė išieškotinos sumos 38 822,0 Lt
į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą nesumokėjo. Darė išvadą, kad atsakovas laikėsi
teisės aktų nustatytos tvarkos ir sprendimą išieškoti iš turto priėmė pagrįstai, todėl teisinio
pagrindo naikinti ginčijamą Sprendimą nėra.
III.
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dybės taryba apeliaciniu skundu (b. l. 146–148) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų prašymą tenkinti.
Atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte buvo įtvirtinta, jog
Specialiosios programos lėšos gali būti naudojamos kitoms aplinkos apsaugos priemonėms. Pažymi, kad Medžioklės įstatymas tiesiogiai nurodo medžiotojų būrelių teisę gauti
finansinę pagalbą iš savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, o
Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas leidžia panaudoti savivaldybių aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšas kitoms aplinkos apsaugos priemonėms. Atkreipia
dėmesį į Aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnyje pateiktus aplinkos ir aplinkos apsaugos sąvokų apibrėžimus ir daro išvadą, kad aplinkos apsaugą galima laikyti kaip aplinkos
saugojimą nuo neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių naudojant gamtos išteklius.
Nurodo, kad byloje nėra ginčo, jog Specialiosios programos lėšos buvo panaudotos aplinkos apsaugos priemonėms ir šios išlaidos yra pagrįstos finansiniais ir kitais dokumentais.
Kadangi priemonės, kurioms Mažeikių rajono savivaldybė skyrė lėšas, yra aplinkos apsaugos priemonės, darė išvadą, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija pagrįstai,
veikdama tik tiek, kiek leidžia teisės aktai, skyrė Specialiosios programos lėšas medžiotojų
būreliams 2009 metais. Pabrėžia, kad lėšos buvo skirtos kitoms, Įstatymo 4 straipsnio 1
dalies 3 punkte nenurodytoms, aplinkos apsaugos priemonėms. Pažymi, kad Medžioklės
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte tiesiogiai nurodyta, jog medžiotojų būreliai gali
būti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudotojai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu
į apeliacinį skundą (b. l. 153–156) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atkreipia dėmesį, kad apeliaciniame skunde nurodomi nauji argumentai, kadangi
pareiškėjai prašyme pirmosios instancijos teismui įrodinėjo, jog medžiotojų būreliai yra
miško ar sklypo naudotojai, o apeliaciniame skunde keičia poziciją ir tvirtina, kad lėšas atitinkamiems medžiotojų būreliams skyrė ne žalos prevencijos priemonėms, o kitoms aplinkos apsaugos priemonėms. Pažymi, kad tokie argumentai neatitinka byloje esančių įrodymų. Nurodo Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 4 straipsnio 4 dalį, Rekomendacijų
8 punktą ir paaiškina, kad Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis,
atsižvelgdama į Rekomendacijas, gavusi Departamento 2010 m. lapkričio 25 d. patikrinimo aktą, įvertino nustatytus pažeidimus ir kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją,
prašydama ne ginčo tvarka išieškoti į Valstybės iždo sąskaitą Mažeikių rajono savivaldybės
netinkamai (ne pagal Įstatyme įtvirtintas nuostatas) panaudotas Specialiosios programos
lėšas. Pažymi, kad byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, jog konkretus medžiotojų būrelis, kuriam buvo skirta parama iš Specialiosios programos lėšų, būtų konkretaus sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas. Pabrėžia, kad Medžioklės įstatymo 6 straipsnio 3 dalis
nurodo, jog Specialiosios programos lėšos skiriamos būtent sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams. Nurodo, jog nagrinėjamu atveju susiklosto situacija, kai medžiotojų
būrelio sumokėti mokesčiai, kurių 70 procentų sudaro Specialiosios programos lėšos, buvo
iš esmės grąžinti medžiotojų būreliams, kai jiems buvo skirta finansinė parama būtent iš
Specialiosios programos lėšų. Mano, kad įstatymų leidėjas iš Specialiosios programos lėšų
skiriamą finansinę paramą sieja būtent su konkretaus sklypo savininko, valdytojo ar naudotojo tame sklype taikomomis prevencinėmis priemonėmis, todėl svarbu ne tik kokiam
tikslui buvo panaudotos programos lėšos, bet ir kokiems subjektams buvo skirta parama.
Sutinka su teismo konstatavimu, kad medžiotojų būrelis nepatenka nei į vieną Miškų įsta369
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tymo 2 straipsnio 10–12 dalyse įtvirtintą sąvoką. Pažymi, kad medžiotojų būrelis atitinka
Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintą medžioklės plotų naudotojo sąvoką.
Teigia, kad medžioklės plotų naudotojo ir miško sklypo savininko, valdytojo ar naudotojo
sąvokos nėra tapačios, todėl medžioklės plotų naudotojai negali būti finansiškai remiami
Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Paaiškina, kad būti medžiojamųjų išteklių naudotoju nereiškia būti miško sklypo naudotoju. Mano, kad medžiotojų būreliai
neturi jokio teisinio pagrindo jiems nuosavybės ar kita teise nevaldomame sklype taikyti
Įstatyme nurodytas žalos prevencijos priemones.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 159–161)
prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurodo Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą,Medžioklės įstatymo 6 straipsnio 3 dalį,
2 straipsnio 13 dalį, Miškų įstatymo 2 straipsnio 7, 10-12 dalis ir daro išvadą, kad medžioklės plotų naudotojas (medžiotojų būrelis) nėra tas pats, kas miško savininkas, valdytojas
ar naudotojas, todėl, atsižvelgiant į Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, negali būti
finansiškai remiamas iš specialiosios programos lėšų. Pažymi, kad Medžioklės įstatymo 6
straipsnio 3 dalies ir Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos vienodai reglamentuoja galimybę gauti specialiąją paramą, susijusią su medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencija, o Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato skirtingą paramos gavimo pagrindą. Daro išvadą, kad šiuo atveju pareiškėjai specialiosios programos
lėšas galėjo suteikti tik tiems subjektams, kurie tiesiogiai įtvirtinti Specialiosios programos
lėšų naudojimą reglamentuojančiame Įstatyme.
Atsakovas Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į apeliacinį
skundą (b. l. 162) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 11 d. priėmė nutartį dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 15 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-599-289/2011, kurios dalį – atsisakyti priimti pareiškėjų skundą dėl Departamento 2010 m. lapkričio 25 d.
patikrinimo akto Nr. 165 panaikinimo – paliko nepakeistą. Nurodo Rekomendacijų 8
punktą, Įstatymo 4 straipsnio 4 dalį ir paaiškina, kad Inspekcija, gavusi iš Valstybinės mokesčių inspekcijos persiųstą Aplinkos ministerijos prašymą, priėmė Sprendimą ir pakartotinai pasiūlė pareiškėjams per 3 mėnesius sumokėti 38 822,00 Lt į Valstybės iždo sąskaitą,
kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi (b. l.
174–180) nutarė atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir kreiptis į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo pirmininką su prašymu sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją šios bylos nagrinėjimui, o bylos nagrinėjimą atidėti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Nagrinėjamoje byloje yra keliamas klausimas dėl viešojo administravimo subjektų
aktų,kuriais Mažeikių rajono savivaldybė pripažinta netinkamai panaudojusia Savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas ir nuspręsta šias lėšas išieškoti
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ne ginčo tvarka. Dėl trijų teisėjų kolegijai, nagrinėjusiai šią bylą, kilusių abejonių, ar dėl
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo teisėtumo turėtų būti sprendžiama ginčijant teritorinio mokesčių administratoriaus sprendimą išieškoti lėšas ne ginčo tvarka, o ne lėšų netinkamą panaudojimą nustačiusių subjektų
aktus, byloje buvo sudaryta išplėstinė teisėjų kolegija, teismui siekiant suformuoti vienodą
praktiką atitinkamoje srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
13 straipsnio 1 dalis). Todėl šioje byloje pirmiausia būtina įvertinti, kokie su šia byla susiję
aktai ir kokiais aspektais gali būti ginčijami administraciniuose teismuose, vėliau yra analizuojamas ir individualių teisės aktų teisėtumo klausimas.
V.
Vadovaujantis bylai aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,
administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką
asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas
ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių
sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net
ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo
saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1238/2011). Pažymėtina, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas
viešojo administravimo institucijos dokumentas. Minėti dokumentai paprastai atlieka tik
pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais
dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų
(pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra.
Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens
teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties
šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių
materialinių teisinių pasekmių nesukelia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011).
Byloje nagrinėjamų teisinių santykių specifika yra ta, kad sprendimas dėl lėšų ne
teismo tvarka išieškojimo ir konstatavimas, jog savivaldybė netinkamai panaudojo savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, yra skirtingų viešojo
administravimo subjektų kompetencijoje. Pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 3 dalį savivaldybėms yra nustatyta pareiga
teikti informaciją apie Specialiosios programos priemonių vykdymą Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka. Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintose Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo
patikrinimo rekomendacijose (toliau – ir Rekomendacijos; teisės aktas, galiojęs bylai aktualių viešojo administravimo subjektų aktų priėmimo metu) buvo nustatyta tvarka, pagal
kurią Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas vykdė pagrindinius
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolės veiksmus. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių RAAD 2010 m. lapkričio 25 d. Patikrinimo
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aktu Nr. 165 (b. l. 8–9) konstatavo, kad Mažeikių rajono savivaldybės SAARP lėšos buvo
panaudotos netinkamai. Po šio akto priėmimo Aplinkos ministerija 2010 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (9-2)-D8-11181 (b. l. 10) (toliau – ir Aplinkos ministerijos raštas) kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI), prašydama išieškoti Mažeikių rajono savivaldybės netinkamai panaudotas SAARP lėšas ne ginčo
tvarka. Nurodytas Aplinkos ministerijos 2010 m. lapkričio 30 d. raštas yra vertintinas kaip
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 4
dalyje numatytas Aplinkos ministerijos teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Finansų ministerijos dėl SAARP lėšų išieškojimo. Telšių apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija 2010 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. (6.1)-R16-10247 (b. l. 11) nurodė Mažeikių rajono savivaldybei sumokėti netinkamai panaudotas lėšas į Valstybės iždo sąskaitą. Mažeikių
rajono savivaldybei to nepadarius, Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2011 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 4 (b. l. 46) nusprendė išieškoti į biudžetą
Mažeikių rajono savivaldybės netinkamai panaudotas SAARP lėšas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad
Aplinkos ministerijos raštas, kuriuo ministerija kreipiasi į VMI, prašydama išieškoti savivaldybės netinkamai panaudotas SAARP lėšas ne ginčo tvarka, neturi įtakos pareiškėjų
teisinei padėčiai ir nepatenka į skųstino individualaus teisės akto sąvoką ABTĮ prasme
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartį
Nr. AS143-324/2011). Be to, pagal iki šiol egzistavusią Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktiką, kuri buvo pritaikyta ir nagrinėjamoje byloje, sprendžiant skundo priimtinumo klausimą, pasekmių nesukelia ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento patikrinimo aktas, kuriuo konstatuojamas netinkamas SAARP lėšų panaudojimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį
Nr. AS63-628/2011). Įvertinus šią praktiką, galima daryti išvadą, kad vieninteliu skundžiamu individualiu teisės aktu ABTĮ prasme nagrinėjamoje situacijoje iki šiol buvo pripažįstamas VMI (ar VMI teritorinio padalinio) sprendimas išieškoti į biudžetą savivaldybės
netinkamai panaudotas SAARP lėšas, o atitinkami RAAD ir Aplinkos ministerijos aktai
buvo traktuojami kaip nesukeliantys teisinių padarinių ir todėl jie nebuvo vertinami kaip
individualūs teisės aktai, kurie gali būti skundžiami administraciniams teismams ABTĮ
nustatyta tvarka.
Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama, ar nėra pagrindo išplėtoti pirmiau paminėtą teismų praktiką, atkreipia dėmesį, kad pagal Rekomendacijas, patikrinimą dėl SAARP
lėšų panaudojimo buvo įgalioti atlikti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentai. Patikrinimo rezultatai turėjo būti įforminami aktu pagal Rekomendacijų
1 priede pateiktą patikrinimo akto formą. Patikrinimo akto lentelė buvo užpildoma taip: 3
skilties 1 eilutėje išvardinamos priemonės, kurioms lėšos buvo panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, 2 eilutėje išvardinamos sąmatoje nenumatytos priemonės; 4 skilties 1 ir 2
eilutėse nurodomos išvardintoms priemonėms panaudotos lėšos, 5 skiltyje ties kiekviena
eilute aprašoma nustatytų pažeidimų esmė; lentelės pabaigoje nurodoma RAAD siūloma
išieškoti lėšų suma (Rekomendacijų 7.4 p.). Patikrinimo akto kopija ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo akto pasirašymo buvo pateikiama savivaldybei ir Aplinkos ministerijai
(Rekomendacijų 7.7 p.). Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą,
turėjo įvertinti nustatytus pažeidimus, prireikus paprašyti savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo kreiptis į Valstybinę mokesčių
inspekciją dėl SAARP lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARP įstatymo ir kitų teisės aktų, re372
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glamentuojančių SAARP lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo (Rekomendacijų 8 p.).
Iš to, kas paminėta pirmiau, matyti, kad atlikęs SAARP lėšų panaudojimo patikrinimą, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, nustatęs tam tikrus pažeidimus, patikrinimo akte turėdavo nurodyti RAAD siūlomą išieškoti netinkamai
panaudotų lėšų sumą. Tačiau administracinė procedūra dėl SAARP lėšų panaudojimo
tinkamumo tuo nepasibaigdavo. Aplinkos ministerija turėjo įvertinti nustatytus pažeidimus, prireikus paprašyti papildomos informacijos ir, pažeidimams pasitvirtinus, kreiptis į
Valstybinę mokesčių inspekciją dėl SAARP lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARP įstatymo
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARP lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo.
Pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4
straipsnio 4 dalį (Lietuvos Respublikos 2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104 redakcija, įsigaliojusi nuo 2011 m. sausio 1 d.), specialiosios programos lėšas, panaudotas
nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos
teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti
į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos.
Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda
lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Ankstesnėje minėtos normos redakcijoje buvo įtvirtintas panašus teisinis reguliavimas: „Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams,
Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija
ne ginčo tvarka išieško į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšos. Išieškotos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams“ (Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (2003 m. birželio 10 d.
Nr. įstatymo Nr. IX-1607 redakcija).
Vadovaujantis minėtomis teisės normomis, darytina išvada, kad Valstybinė mokesčių inspekcija neturėjo ir neturi įgaliojimų vertinti, ar pagrįstai buvo panaudotos SAARP
lėšos, kokia yra konkreti išieškotinų (kaip pažeidžiant teisės aktus panaudotų) lėšų suma.
Gavusi Aplinkos ministerijos teikimą, Valstybinė mokesčių inspekcija galėjo (ir gali) tik
pasiūlyti sumokėti jau pirmiau ir kitų institucijų (ne VMI) nustatytą lėšų sumą, o jei savivaldybė to nepadaro – imtis priverstinių išieškojimo priemonių. Vadinasi, Valstybinei
mokesčių inspekcijai nebuvo ir nėra pavesta nustatyti lėšų panaudojimo netinkamumą ir
nustatyti (apibrėžti) grąžintiną (kaip pažeidžiant teisės aktus panaudotą) lėšų sumą. Jos
funkcija nagrinėjamos procedūros požiūriu apsiribojo (apsiriboja) jau nustatytų sumų išieškojimu, t. y. pirmiau priimtų administracinių aktų vykdymu (įvykdymo užtikrinimu, jei
reikia – ir priverstine tvarka).
Visa, kas paminėta anksčiau, reiškia, kad atsižvelgiant į teisinį reguliavimą (Įstatymą
ir Rekomendacijas), Aplinkos ministerijos teikimu yra konstatuojama, kad atitinkama savivaldybė netinkamai panaudojo SAARP lėšas. Tokio pažeidimo konstatavimas savo pobūdžiu yra Aplinkos ministerijos ir RAAD vykdomos administracinės procedūros, kurios
metu tikrinama, ar savivaldybė tinkamai panaudojo SAARP lėšas, baigiamasis (galutinis)
sprendimas tuo klausimu. Teikimu Aplinkos ministerija apibrėžia atitinkamai savivaldybei
kylančią atsakomybę. Pagal esamą teisinį reguliavimą, vėlesni (po Aplinkos ministerijos
teikimo) VMI veiksmai objektyviai negali pakeisti Aplinkos ministerijos teikime konstatuojamų teiginių, nes pagal Įstatymo 4 straipsnio 4 dalį VMI nėra nustatyta teisė vertinti
pateikto Aplinkos ministerijos teikimo pagrįstumą. Priešingai, VMI yra nustatyti konkre373
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tūs netinkamai panaudotų SAARP lėšų išieškojimo veiksmai: pirmiausiai, siūlant savivaldybei sumokėti lėšas, vėliau, priimant sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka, jei
savivaldybė geruoju nevykdo pirminio VMI pasiūlymo. Pabrėžtina, kad teisės aktai (pirmiausiai, Įstatymas ir Rekomendacijos) aiškiai apibrėžia institucijų kompetenciją, nustatant ir išieškant netinkamai panaudotas SAARP lėšas. Dėl nurodytų teisinio reguliavimo
aspektų Aplinkos ministerijos teikimas procedūroje,kurios metu savivaldybė pripažįstama
netinkamai panaudojusia SAARP lėšas, yra baigiamasis (galutinis) kompetentingo asmens
sprendimas tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Šis baigiamasis sprendimas sukelia padarinius, nes būtent iš jo savivaldybei paaiškėja jai atsirandančių
teisių ir kylančių pareigų turinys. Tačiau taip pat pažymėtina, kad RAAD Patikrinimo aktas, kuriuo RAAD konstatuoja savivaldybės netinkamo SAARP lėšų panaudojimo faktą,
yra dokumentas, atliekantis tarpinį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje, nes juo
sudaromas pagrindas Aplinkos ministerijai galutinai įvertinti, ar buvo pažeistas Įstatymas,
ir priimti galutinį sprendimą, įforminamą teikimu VMI.
Pabrėžtina, kad VMI veiksmai, kuriais VMI, vadovaudamasi Įstatymo 4 straipsnio 4
dalimi, pasiūlo savivaldybei sumokėti lėšas, o vėliau išieško jas ne ginčo tvarka, yra viešojo
administravimo subjekto veiksmai, kuriais viešojo administravimo subjektas atlieka vykdymo veiksmus. Vykdymo veiksmai, atliekami VMI Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, turi būti atskiriami nuo SAARP lėšų netinkamo panaudojimo konstatavimo
procedūros dėl teisės aktais numatyto skirtingo šių dviejų procedūrų pobūdžio ir tarpusavio ryšio: netinkamo lėšų panaudojimo nustatymo procedūra priklauso nuo RAAD ir
Aplinkos ministerijos atliekamų vertinimo veiksmų ir yra baigiama Aplinkos ministerijos,
kaip atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens, teikimu, o VMI veiksmai priklauso išimtinai
nuo Aplinkos ministerijos teikimo buvimo ir jais nėra kvestionuojamas teikimo turinys.
Dėl to minėtuose teisės aktuose nustatyta tvarka leidžia įžvelgti panašumus tarp Aplinkos
ministerijos rašto ir Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtinto sprendimo dėl patikrinimo akto patvirtinimo bei VMI veiksmų Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintų mokesčių administratoriaus raginimo
įvykdyti mokestinę prievolę ir mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo institutų.
Šiuo aspektu pastebėtina, kad suinteresuotas asmuo, visų pirma, turi skųsti sprendimą dėl
patikrinimo akto, nors tai neapriboja asmens teisės kvestionuoti ir vykdymo veiksmų tiek,
kiek jie atliekami pažeidžiant teisės aktuose nustatytas vykdymo proceso taisykles.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant nustatyti, ar atitinkamas aktas gali būti
pripažįstamas individualiu teisės aktu ABTĮ prasme, būtina įvertinti, ar atitinkamas aktas turi visus individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus. Šiuo aspektu analizuojant
Aplinkos ministerijos raštą, pabrėžtina, kad jis yra neginčijamai vienkartis teisės taikymo
aktas, adresuotas konkrečiam subjektui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, tačiau neabejotinai susijęs su Šiaulių RAAD bei Mažeikių rajono savivaldybės teisėmis ir interesais. Tačiau aplinkybė, kad šis aktas yra konkrečiai ir pirmiausia adresuotas ne
pareiškėjams, nėra pagrindas daryti išvadą, kad šis aktas niekaip nepaveikia ar nenustato jų
teisių ar interesų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vien to, kad
administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal pareiškėjo
prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog juo negali būti sukuriama specifinių
ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-548/2010).
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Apibendrindama tai,kas paminėta pirmiau,išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,kad
administracinę procedūrą dėl SAARP lėšų panaudojimo tinkamumo užbaigiančiu administraciniu aktu nagrinėjamu atveju laikytinas ne VMI sprendimas išieškoti atitinkamas
sumas ne ginčo tvarka, bet Aplinkos ministerijos, įvertinusios RAAD pateiktą patikrinimo
aktą, teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriuo ji prašė išieškoti Mažeikių rajono
savivaldybės netinkamai panaudotas SAARP lėšas ne ginčo tvarka. Minėtas Aplinkos ministerijos teikimas pagal savo turinį, pobūdį ir sukeliamas teisines pasekmes iš esmės buvo
individualus administracinis aktas, kuriuo (visiškai ar iš dalies) buvo patvirtinti RAAD
nustatyti teisės aktų pažeidimai ir nustatyta konkreti savivaldybės grąžintina SAARP lėšų
suma, t. y. apibrėžta viešosios piniginės prievolės apimtis ir ją vykdyti turintis subjektas.
Vadinasi, Aplinkos ministerijos teikimas (Aplinkos ministerijos 2010 m. lapkričio 30 d.
raštas Nr. (9-2)-D8-11181) nagrinėjamu atveju turėjo būti pripažintas administraciniams
teismams skųstinu individualiu administraciniu aktu. Savo ruožtu Valstybinė mokesčių
inspekcija, gavusi šį teikimą, kaip minėta, turėjo įgaliojimus tik užtikrinti minėto sprendimo vykdymą (jei reikia – ir priverstine tvarka). Todėl VMI inspekcijos sprendimai ir
veiksmai nagrinėjamu atveju galėjo būti kvestionuojami tik tiek, kiek VMI galbūt nesilaikė
teisės aktais nustatytų aptariamo administracinio akto vykdymo taisyklių.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad Aplinkos ministerijos raštas, kaip individualus teisės aktas, šiuo atveju turi būti vertinamas kartu su Šiaulių RAAD
2010 m. lapkričio 25 d. Patikrinimo aktu Nr. 165, nes būtent nurodytas Šiaulių RAAD
aktas yra kontrolės dėl SAARP lėšų panaudojimo proceso metu atsiradęs ir faktinę situaciją bei pagrindą Aplinkos ministerijos raštui apibrėžiantis dokumentas. Praktikoje neretai
susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualaus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos teisinių santykių dalyviams
konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkeliami į administracinį aktą, tad priimant
individualų teisės aktą neretai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A756-253/2010). Tai, kad SAARP lėšų panaudojimas yra vertinamas Aplinkos
ministerijos kartu su jai pavaldžia institucija negali per se užkirsti kelio vertinti atitinkamo Aplinkos ministerijos akto kaip individualaus teisės akto, net jei šio akto turinys yra
neatsiejamas nuo pavaldžios institucijos dokumente (nagrinėjamu atveju – Patikrinimo
akte) nustatytų duomenų ir tai yra aiškiai įtvirtinta atitinkamą individualaus teisės akto
priėmimo procesą reguliuojančiuose teisės aktuose. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų patikrinimo aktuose išdėstyti argumentai gali būti laikomi sudėtine Aplinkos ministerijos sprendimo motyvų dalimi, jei pačiame Aplinkos ministerijos
sprendime nėra pateikiami kiti motyvai.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, kitoks nei pirmiau paminėtas teisės normų
aiškinimas neskatintų Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų efektyvumo bei tarnybinės pagalbos principų įgyvendinimo. Tokia išvada daroma, nes viešojo administravimo
subjektų veiklos sąnaudos būtų panaudojamos neefektyviai: pirma, VMI sprendimo ginčijimas, nors nesutinkant dėl Aplinkos ministerijos ir regiono aplinkos apsaugos departamento nustatytų aplinkybių (pažeidimų ir apskaičiuotų sumų), suponuotų VMI įtraukimą
į bylą atsakovu, kai turinio prasme VMI aktas nėra ginčijamas, o VMI pagal savo įstatyme numatytą funkciją atlieka tik pagalbinę (techninę) išieškojimo (sprendimo vykdymo)
funkciją; antra, po Aplinkos ministerijos akto, kuriuo de facto patvirtinamas nustatytas
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netinkamas SAARP lėšų panaudojimas, sprendimas dėl išieškojimo ne ginčo tvarka yra
priimamas VMI teritorinio padalinio per daugiau nei 3 mėnesius, nes VMI teritorinis
padalinys, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, pasiūlo savivaldybei pervesti
netinkamai panaudotas lėšas, todėl visi suinteresuoti subjektai formaliai turi laukti daugiau nei 3 mėnesius, kol VMI teritorinis padalinys priims sprendimą, nors suinteresuotas
subjektas (savivaldybė) iš anksto (ex ante) žino, kad skųs aktą, kuriuo pripažįstamas netinkamas SAARP lėšų panaudojimas, nes su juo nuo pat pradžių nesutiko.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pateiktos teisės aiškinimo taisyklės šioje byloje
skiriasi nuo iki šiol egzistavusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos.
Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį, teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose
turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose
bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.
Nagrinėjamoje byloje yra tiek teisinis, tiek faktinis pagrindas (efektyvumo siekis viešojo
administravimo procedūroje ir ginčuose dėl jų) išplėtoti ir suformuoti vieningą teismų
praktiką šioje srityje.
VI.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje įtvirtinta taisyklė dėl Aplinkos ministerijos rašto pripažinimo individualiu teisės aktu negali užkirsti pareiškėjams galimybių
ginti įstatymo saugomo intereso, nes kitoks aiškinimas suponuotų konstitucinio lygiateisiškumo principo pažeidimą, kai bylos šaliai būtų taikoma taisyklė, kuri neegzistavo jo
kreipimosi į teismą metu. Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą bei teismų instancinė
sistema nulemia tai, jog teisingumas turi būti vykdomas taip, kad visada būtų paliekama
galimybė ištaisyti galimą klaidą ar pakeisti sprendimą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms
(Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 24 d. nutarimas). Todėl išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje vertindama ginčijamo VMI sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, taip pat
pasisako ir dėl Aplinkos ministerijos rašto, t. y. išsprendžia šį ginčą iš esmės. Šiuo teismo
procesiniu sprendimu suformuotos naujos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės yra nukreiptos tik į ateitį, t. y. turi būti taikomos po šios nutarties paskelbimo kilusiems ginčams
(žr., pagal analogiją, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011).
Dėl Aplinkos ministerijos rašto pažymėtina, kad sutiktina su pirmosios instancijos
teismo argumentais. Aplinkos ministerijos rašto pagrindu esančiame Šiaulių RAAD patikrinimo akte nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybė netinkamai panaudojo SAARP
lėšas, nes, skirdama 38 822 litus medžiotojų būreliams, pažeidė Įstatyme nustatytą pareigą
SAARP lėšomis remti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus (Įstatymo 4 str. 1 d. 3 p.). Šiaulių apygardos administracinis teismas
pagrįstai konstatavo, kad miško naudotojų ir medžioklės plotų naudotojų sąvokos nėra
tapačios, todėl Mažeikių rajono savivaldybės veiksmai, pervedant SAARP lėšas medžioklės plotų naudotojams, prieštaravo Įstatymo tikslams ir teisės normoms, o medžiotojų
būreliai negali būti SAARP lėšų gavėjais pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Taip
pat pabrėžtina, kad Aplinkos ministerijos raštas atitinka ir bendruosius individualiam
administraciniam aktui keliamus reikalavimus: Aplinkos ministerijos rašte yra nurodomi
pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai (pateikiama inter alia nuoroda į Šiaulių RAAD
2010 m. lapkričio 25 d. Patikrinimo akte Nr. 165 konstatuotas aplinkybes), pateiktas teisi376
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nis pagrindas (nurodyta Įstatymo 4 str. 4 d.), yra nurodomi motyvai, juos sistemiškai vertinant su Šiaulių RAAD 2010 m. lapkričio 25 d. Patikrinimo akte Nr. 165 nustatytais duomenimis ir teiginiais. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjų argumentai
dėl teisėto SAARP lėšų panaudojimo kitais nei Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto
tikslais nėra reikšmingi. Pirma, šie argumentai nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme. Antra, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 9 d.
įsakymas Nr. A1-1407 „Dėl finansinės paramos teikimo medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos miškui prevencinėms priemonėms įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo, medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo bei komisijos sudarymo“ (b. l. 12–13) ir
juo sudarytos komisijos sprendimas siūlyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
direktoriui skirti lėšas medžiotojų būreliams (b. l. 24–25) patvirtina, jog lėšos medžiotojų būreliams buvo skirtos pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą (b. l. 12), todėl
Aplinkos ministerijos raštas yra laikytinas pagrįstai konstatuojančiu netinkamą SAARP
lėšų panaudojimą savivaldybėje pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
Dėl VMI sprendimo pažymėtina, kad juo VMI iš esmės vykdo pagalbinę (techninę) funkciją – išieško Mažeikių rajono savivaldybės netinkamai panaudotas SAARP lėšas ne ginčo tvarka. Byloje nėra ginčijamas VMI sprendimo turinio ar formos trūkumai.
Apeliaciniame skunde nekeliami klausimai dėl nagrinėjamo administracinio akto vykdymo proceso taisyklių pažeidimo. Vis dėlto pabrėžtina, kad VMI sprendimas atitinka
bendruosius individualiam teisės (administraciniam) aktui keliamus reikalavimus: nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai (nuoroda Sprendime į gautą Aplinkos
ministerijos raštą), pateiktas teisinis pagrindas (Įstatymo 4 str. 4 d.), nurodomi motyvai
(nurodoma, kad Mažeikių rajono savivaldybė nesumokėjo išieškotinos sumos per 3 mėnesių terminą).
Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjų apeliacinis skundas yra atmetamas,
o Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimas paliekamas nepakeistu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos apeliacinį skundą atmesti.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Šioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenio dalyje yra publikuojama
dalis pranešimų, kurie buvo skaityti Europos Sąjungos Aukščiausiųjų administracinių teismų
ir Valstybių tarybų asociacijos seminare „Aukščiausiesiems administraciniams teismams suteiktų teisių veiksmingumo didinimas“, vykusiame Briuselyje 2012 m. kovo 1–2 d.1
Pierre Lefranc
Belgijos Valstybės Tarybos teisėjas

Administracinio sprendimo trūkumų ištaisymas2

I. Belgija
Ultra vires procedūra ir reikalavimas panaikinti administracinį sprendimą
De lege lata
Pagrindinis Belgijos Valstybės Tarybos Teisminių ginčų skyriaus3 uždavinys yra apsaugoti bylos šalis nuo savavališkų administracinių sprendimų. Šiame pranešime nebus
nagrinėjami klausimai, susiję su Valstybės Tarybai, kaip aukščiausiajam administraciniam
teismui, suteiktais įgaliojimais nagrinėti skundus dėl žemesnės instancijos administracinių teismų sprendimų4.
Aptariamu klausimu pagrindinė Valstybės Tarybos užduotis yra sustabdyti administracinių sprendimų (tiek individualių administracinių aktų,tiek norminių administracinių
1

2

3

4
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Pranešimai buvo publikuoti Europos Sąjungos Aukščiausiųjų administracinių teismų ir Valstybių tarybų
asociacijos naujienlaiškyje Nr. 28 (http://www.juradmin.eu/en/newsletter/pdf/Hr_28-En.pdf). Šiuos
straipsnius iš anglų kalbos vertė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėja Audronė
Gedmintaitė.
Iš pranešimo turinio matyti, kad jo dalykas – teismo ir administracinės institucijos teisė ištaisyti
administracinio sprendimo trūkumus. Atsižvelgus į tai, angl. k. terminas „administrative loop“ toliau
tekste bus verčiamas kaip administracinio sprendimo trūkumų ištaisymas, nors tiesioginis šio žodžių
junginio vertimas yra „administracinė kilpa“.
Belgijos Valstybės Taryba (www.conseildetat.be) yra sudaryta iš dviejų skyrių: Teisminių ginčų skyriaus
ir Teisėkūros skyriaus, pastarasis veikia kaip patariamoji institucija įstatymų ir kitų teisės aktų leidybos
srityje. Išsamiau žr.Annemarie Gibthor parengtą pranešimą (http://www.aca-europe.eu/exchanges/2010/
RapportGINTHOR.pdf, prancūzų k.) ir pranešimą, parengtą Alberto Augusto Andrade de Oliveira, kuris
2010 m. spalio–2011 m. rugsėjo mėnesiais stažavosi Valstybės Taryboje (http://www.aca-europe.eu/
exchanges/2011/RapportOliveira.pdf).
Žr. E. Loncke ir G. Pijcke, Cassation administrative, théorie de la cause et moyen nouveau, RCJB 2011,
65–87; P. Lejeune, Les spécificités de la cassation administrative, JT 2010, 185–191; P. Lewalle 2010 m.
pranešimo 4 ir 34 p. (http://www.aca-europe.eu/colloquia/2010/Rapport_d%C3%A9finitif_colloque_
Belgique_FR_7_juin_2010.pdf, prancūzų k.); taip pat žr. 2009 m. Belgijos pranešimo 6 ir 11 p. (http://
www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/belgium/belgium_en.pdf).
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aktų5), kuriais pažeidžiamas nustatytas teisinis reguliavimas, galiojimą ir juos panaikinti.
Valstybės Taryba kompetentinga nagrinėti skundus dėl administracinio akto panaikinimo, tačiau jai nėra suteikta absoliuti jurisdikcija6.
Iš Belgijos pateikto pranešimo matyti, kad Valstybės Taryba, nagrinėdama skundus
dėl administracinio akto panaikinimo, neturi įgaliojimų pakeisti7 šio administracinio akto.
Valstybės Tarybai taip pat nesuteikti įgaliojimai įpareigoti atitinkamas valstybės institucijas atlikti tam tikrus veiksmus8.
Vis dėlto Valstybės Tarybos koordinacinių įstatymų (toliau – ir VTKĮ) 14 straipsnio b dalis įtvirtina, kad Valstybės Taryba, remdamasi bendromis nuostatomis, prireikus,
gali nustatyti, kurie panaikinto administracinio sprendimo padariniai turėtų būti laikomi
galutiniais arba turėtų laikinai, jos nustatytu laikotarpiu, likti galiojančiais. Ši Valstybės
Tarybai suteikta teisė palikti arba pakeisti sprendimo dėl panaikinimo pasekmių galiojimo
laiką nėra taikoma, nagrinėjant skundus dėl individualių administracinių sprendimų9.
Nukrypstant nuo teismo sprendimo dėl panaikinimo atgalinio galiojimo principo, minėtos 14 straipsnio b dalies taikymo pasekmė yra ta, kad Valstybės Tarybai nustačius, jog
panaikinto norminio administracinio akto (jo dalies) padariniai lieka galioti, panaikintas
norminis administracinis aktas nėra pašalinamas iš teisės sistemos ir tokiu būdu lieka teisiniu reguliavimu10.
Valstybės Taryba taip pat turi įgaliojimus valstybės institucijoms, kurios nevykdo
teismo sprendimo dėl panaikinimo, paskirti baudas; šie įgaliojimai apima teisę reikalauti,
kad teismo sprendimo nevykdanti valstybės institucija imtųsi priemonių ištaisyti neteisėtą aktą (VTKĮ 36 str.). Pareiškėjai, kurie kreipiasi į teismą dėl individualaus administracinio sprendimo ar norminio administracinio akto panaikinimo, neturi teisės vienu
metu reikalauti panaikinti administracinį aktą ir paskirti baudą. Šia galimybe pareiškėjai
gali pasinaudoti tik tada, kai valstybės institucija neįvykdo teismo sprendimo panaikinti
administracinį aktą per 3 mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Šiuo klausimu
turi būti paduotas savarankiškas reikalavimas po to, kai valstybės institucija yra oficialiai
5

Taip pat žr. M. Leroy parengtą 1986 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/colloquia/1986/belgium.
pdf, prancūzų k.) ir P. Maroy parengtą 1978 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/colloquia/1978/
belgium.pdf, prancūzų k.).
6 Taip pat žr. P. Tapie parengtą 1976 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/colloquia/1976/belgium.
pdf, prancūzų k.), 2009 m. Belgijos pranešimo 18 p. (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/
belgium/belgium_en.pdf) ir P. Lewalle parengto 2010 m. pranešimo 2 p. (http://www.aca-europe.eu/
colloquia/2010/Rapport_d%C3%A9finitif_colloque_Belgique_FR_7_juin_2010.pdf, prancūzų k.).
7 Taip pat žr. G. Debersaques parengtą 1998 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/colloquia/1998/
belgium_nl.pdf, olandų ir prancūzų k.), P. Lemmens parengtą 2000 m. pranešimą (http://www.acaeurope.eu/colloquia/2000/belgium.pdf) ir Guffens parengto 2006 m. pranešimo 45 ir 67 p. (http://www.
aca-europe.eu/colloquia/2006/Belgium.pdf, prancūzų k.).
8 Taip pat žr. P. Maroy parengtą 1978 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/colloquia/1978/
belgium.pdf, prancūzų k.), G. Debersaques parengtą 1998 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/
colloquia/1998/belgium_nl.pdf, olandų ir prancūzų k.), P. Lemmens parengtą 2000 m. pranešimą (http://
www.aca-europe.eu/colloquia/2000/belgium.pdf) ir S. Guffens parengto 2006 m. pranešimo 29 p. (http://
www.aca-europe.eu/colloquia/2006/Belgium.pdf, prancūzų k.).
9 Taip pat žr. G. Debersaques parengtą 1998 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/colloquia/1998/
belgium_nl.pdf, olandų ir prancūzų k.) ir 2009 m. Belgijos pranešimo 40–41 p.(http://www.aca-europe.
eu/en/eurtour/i/countries/belgium/belgium_en.pdf); R. Andersen, La modulation dans le temps des effets
des arrêts d’annulation du Conseil d’Etat in X., Liège, Strasbourg, Brussels: Parcours des droits de l’homme,
Liber amicorum Michel Melchior, Limal, Anthemis, 2010, 381–395.
10 Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 18/2012 (www.const-court.be).
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įspėjama. Valstybės Tarybos paskirta bauda yra mokama ne pareiškėjo, o valstybės naudai,
t. y. į Baudų administravimo fondą (Fonds de gestion des astreintes).
De lege ferenda
Valstybės Tarybos 2010 m. liepos mėnesį priimtame rašte chefs de corps pateikė prašymą bylas spręsti greitai ir galutinai vieno proceso metu ir kvietė įstatymų leidėją suteikti
Valstybės Tarybai inter alia teisę įpareigoti panaikintą sprendimą priėmusią instituciją
atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo (įpareigojimo
nevykdymas – pagrindas skirti baudą), taip pat tam tikrais atvejais leisti pakeisti sprendimus, siekiant užtikrinti, kad panaikinimo nutartys yra vykdomos visiškai ir veiksmingai.
Būtent šių aplinkybių kontekste Vyriausybė kartu su Valstybės Taryba 2011 m. gruodžio 1 d. susitarime numatė pasiūlymus, skirtus proceso Valstybės Tarybos Administraciniame skyriuje gerinimui tam, kad praktinio pobūdžio problemos, su kuriomis susiduria
bylos šalys ir administracinės institucijos, būtų deramai išspręstos11.
Flandrijos parlamentas ne kartą yra išreiškęs savo norą, kad Valstybės Tarybai būtų
suteiktas administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmas,nurodydamas Nyderlandų administracinius teismus kaip pavyzdį12.
Absoliuti jurisdikcija
Vis dėlto iš Belgijos pranešimo matyti, kad VTKĮ 16 straipsnis tam tikromis išimtinėmis aplinkybėmis įtvirtina absoliučią jurisdikciją ir tais atvejais, kai Valstybės Taryba
įgyvendina šiuos įgaliojimus, ji veikia kaip ginčijamą sprendimą priėmusi institucija. Tokiu būdu ginčijamo sprendimo trūkumai yra išnagrinėjami ir ištaisomi teismo sprendimu.
Šios jurisdikcijos taikymo sritis yra plati. Ji apima provincijos ir vietos savivaldos rinkimus,
socialinę paramą, ginčus tarp naujai įsteigtų savivaldybių dėl išteklių paskirstymo atskirtų
teritorijų gyventojams, „policijos tarybos“ (conseils de police) narių rinkimus, vykdomus
1998 m. gruodžio 7 d. Integruotų dviejų ramsčių policijos pajėgų įstatymo nustatyta tvarka, federalinių rūmų rinkimų išlaidų ribojimo ir kontrolės ginčus bei politinių partijų finansavimo skaidrumo klausimus.
Valstybės taryba
Iš Belgijos pranešimo matyti, kad Užsieniečių ginčų taryba13 yra vienas iš administracinių teismų, kuriems yra suteikti specialūs įgaliojimai. Šios tarybos nutartys gali būti
skundžiamos Valstybės Tarybai. Be to, Užsieniečių ginčų tarybai suteikta absoliuti jurisdikcija sprendimų dėl prieglobsčio suteikimo patikros klausimais14: 1980 m. gruodžio 15
11 www.premier.be.
12 2010 m. kovo 3 d. Flandrijos parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria, be kita ko, rekomendavo, kad
VTKĮ būtų papildytas nuostatomis dėl administracinės klaidos ištaisymo mechanizmo (http://docs.
vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g395-2.pdf, olandų k.). Pasiūlymai pateikti po nuomonių
apsikeitimo Parlamente apsilankius Mastrichto universiteto profesoriui C. W. Backes (http://docs.
vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g55-2.pdf).
13 Interneto prieiga: http://www.rvv-cce.be/. Taip pat žr. 2009 m. Belgijos pranešimo 43–44 p. (http://www.
aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/belgium/belgium_en.pdf).
14 Kalbant apie kitus skundus, Taryba gali panaikinti sprendimus dėl esminių arba privalomų procedūrų
metu padarytų pažeidimų bei valstybės institucijos veikimo ultra vires arba piktnaudžiavimo suteiktais
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d. Įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas suteikia jai įgaliojimus palikti arba pakeisti
ginčijamą Vyriausiosios pabėgėlių ir asmenų be pilietybės komisijos sprendimą. Užsieniečių ginčų taryba panaikina ginčijamą Vyriausiosios pabėgėlių ir asmenų be pilietybės komisijos sprendimą tik tais atvejais, kai minėtas sprendimas priimtas, pažeidus materialines
teisės normas ir šio pažeidimo Taryba ištaisyti negali, arba kai Tarybai trūksta reikšmingų
duomenų ir neišnagrinėjusi papildomų aplinkybių, ji neturi galimybių nuspręsti, ar sprendimą palikti nepakeistą ar jį pakeisti.
Kiti žemesnės instancijos administraciniai teismai yra Flandrijos ginčų dėl teritorijų
planavimo leidimų taryba (Raad voor Vergunningsbetwistingen)15 bei Flandrijos aplinkos
apsaugos įgyvendinimo teismas (MHHC)16. Flandrijos ginčų dėl teritorijų planavimo leidimų taryba turi teisę panaikinti neteisėtą sprendimą ir įpareigoti ginčijamą sprendimą
priėmusią valstybės instituciją priimti naują sprendimą per Tarybos nustatytą laiką. Šiomis
aplinkybėmis Taryba gali i) nurodyti tam tikrus trūkumus arba akivaizdžiai neteisingus
pagrindus, kuriais neturėtų būti remiamasi priimant naują sprendimą, ii) nurodyti teisės
normas arba principus, kuriais privalu remtis rengiant naują sprendimą, ir iii) detalizuoti
procedūrinius žingsnius, kuriuos būtina atlikti prieš priimant naują sprendimą.17 Flandrijos aplinkos apsaugos įgyvendinimo teismas nagrinėja skundus dėl administracinių baudų
skyrimo ir, jei taikoma, neteisėtu būdu įgyto turto konfiskavimo, paskirto kaip bausmės už
nusižengimus aplinkai ar aplinkosaugos taisyklių pažeidimus. Teismui suteikti įgaliojimai
panaikinti ginčijamą sprendimą ar jo dalį, savarankiškai nustatyti bet kokios baudos dydį
ir, kai reikalinga, priimti sprendimą dėl bet kokios naudos grąžinimo bei nuspręsti, kad
teismo sprendimas ginčo klausimu pakeičia panaikinamą sprendimą.
Žalos atlyginimas
Belgijos teisės sistema išsiskiria tuo, kad kai nėra kompetentingo teismo, Valstybės
Taryba, remdamasi teisingumo imperatyvu ir deramai įvertindama visas reikšmingas
aplinkybes dėl viešojo ir privataus intereso, gali spręsti prašymus atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, padarytą valstybės institucijos veiksmais18.
Išvada
Būtų įdomu išanalizuoti Nyderlandų administracinių teismų teises dėl administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo ir / arba šių teismų bendrojo pobūdžio įgaliojimus
ištaisyti (arba įpareigoti ištaisyti) administracinio sprendimo teisėtumo trūkumus bei palyginti šių teismų kompetenciją su kitų Europos valstybių administracinių teismų įgaliojimais.
įgaliojimais (1980 m. gruodžio 15 d. Įstatymo 39 str. 2 d. 2 p.).
15 Interneto prieiga: http://www.raadvoorvergunningsbetwistingen.be.
16 Interneto prieiga: http://www.mhhc.be/fr.
17 Flandrijos ginčų dėl teritorijų planavimo leidimų tarybos įgaliojimų išplėtimas, be kita ko,
administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo atveju yra detalizuojamas dekreto projekte, 2012 m.
vasario 29 d. pateiktame Flandrijos parlamentui (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20112012/g1509-1.pdf, olandų k.).
18 Taip pat žr. 2009 m. Belgijos pranešimo 3 p. (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/belgium/
belgium_en.pdf).
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II. Nyderlandai19
Teismo teisės, kuriomis naudojamasi dažniau20
Pastaraisiais metais iš administracinių teismų (įskaitant Valstybės Tarybą) vis dažniau reikalaujama išspręsti kilusį ginčą galutinai21.
Šis reikalavimas paaiškina, kodėl Nyderlandų Valstybės Taryba šiuo metu vis dažniau
naudojasi įvairiais įgaliojimais, įskaitant:
– Teise panaikinti sprendimą, nustatant, kad tam tikri sprendimo teisiniai padariniai
lieka galiojantys22: tokia situacija galima tik tada, kai teisinė padėtis, kurią sukuria panaikintas sprendimas, yra teisėta ir teisinga; šiais įgaliojimais teismas gali pasinaudoti tiek dėl
norminių administracinių aktų, tiek dėl individualių administracinių sprendimų;
– Teise „teismui pačiam išspręsti ginčą iš esmės“ (substitucija): kai pagal teisinį reguliavimą galimas tik vienas konkretus teismo sprendimas (pvz., kai turi būti atsisakoma
išduoti leidimą), administracinis teismas gali pats priimti sprendimą; tokiais atvejais reikia
visada atsižvelgti į suinteresuotų trečiųjų asmenų interesus (įskaitant tuos asmenis, kurie
nėra sprendžiamos bylos šalys). Administracinis teismas privalo pats priimti sprendimą
netgi ginčuose dėl administracinių baudų;
– Teise „neatsižvelgti“ į sprendimo trūkumus, kai nustatoma, jog buvo pažeisti tik
tam tikri formalumai ir tikėtina, kad šis pažeidimas(-ai) nepakenks suinteresuotiems asmenims23.
Nauja teismo teisė
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Nyderlandų Valstybės Tarybai buvo suteiktas naujas instrumentas, skirtas ginčą išspręsti galutinai – „administracinio sprendimo trūkumų
ištaisymas“24. Pagal šią sistemą Valstybės Tarybai suteikti įgaliojimai įpareigoti administracinę instituciją ištaisyti nustatytus sprendimo trūkumus iki šio sprendimo panaikinimo;
be to, nustatyti, koks sprendimas turėtų būti priimtas, kad jis būtų teisėtas, bei apibrėžti
reikalavimus, kurių būtina laikytis. Kai tai įmanoma, šis tarpinis teismo sprendimas laiko19 Taip pat žr. E. Lancksweerdt parengtą 2010 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/exchanges/2010/
RapportLANCKSWEERDT.pdf, prancūzų k.) ir 2009 m. Nyderlandų pranešimą, publikuotą
Administration Publique 2011, 73–82, (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/netherlands/
netherlands_en.pdf), ir T. G Drupsteen parengtą 2006 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/
colloquia/2006/Netherlands.pdf), M. J. H Blaauw 1998 m. pranešimą (http://www.aca-europe.eu/
colloquia/1988/netherlands.pdf, prancūzų k.) ir P. J. Boukema 1978 m. pranešimą (http://www.acaeurope.eu/colloquia/1978/netherlands.pdf, prancūzų k.).
20 Reikia pažymėti, kad Nyderlanduose iš esmės nėra įtvirtinta jokių bendrųjų nuostatų, susijusių su
skundų dėl norminių administracinių aktų panaikinimo padavimu (žr. P. J. Boukema parengtą 1986 m.
pranešimą: http://www.aca-europe.eu/colloquia/1986/netherlands.pdf, prancūzų k.). Tačiau skundai dėl
teritorijų planavimo dokumentų panaikinimo nagrinėjami Valstybės Taryboje.
21 Ši tendencija susiformavo kaip atsakas į chef de corps prašymą, adresuotą Belgijos Valstybės Tarybai
pirmiau minėtame rašte.
22 1992 m. birželio 4 d. Bendrojo administracinės teisės akto (General Administrative Law Act (Awb) 8:72
straipsnio 3 dalis.
23 AwB 8:72 straipsnio 4 dalis.
24 AwB 6.22 straipsnis.
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mas ginčo išsprendimu, tačiau administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmas neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų.
Ši nauja teisė administraciniams teismams buvo suteikta, siekiant išvengti dar vieno
proceso dėl panaikinimo, kuris būtų inicijuotas dėl tos pačios bylos aplinkybių.
Administraciniai teismai turi teisę priimti tarpinį teismo sprendimą, suteikdami viešojo administravimo institucijai galimybę (apylinkės teismo atveju) arba jai nurodydami
(Valstybės Tarybos Administracinės jurisdikcijos skyriaus ir Centrinio apeliacinio teismo
atveju) ištaisyti ginčijamo sprendimo (jo dalies) trūkumus per nustatytą laiką, išskyrus
tuos atvejus, kai toks klaidų ištaisymas reikštų neteisingą elgesį su suinteresuotais asmenimis, kurie nėra bylos šalis. Tarpinis teismo sprendimas turėtų suteikti kiek įmanoma
detalesnę informaciją, kaip ištaisyti trūkumus. Tokiais atvejais administracinė institucija
nedelsiant turėtų pranešti administraciniam teismui, ar ji ketina pasinaudoti galimybe ištaisyti trūkumus, arba informuoti, kad trūkumus jau yra ištaisiusi. Jeigu institucija ketina
ištaisyti trūkumus, ji privalo raštu nedelsiant pateikti informaciją, kaip bus ištaisyti nurodyti trūkumai. Per nustatytą laiką po išsiųsto rašytinio pranešimo bylos šalys gali užregistruoti savo poziciją dėl trūkumų šalinimo. Tuomet bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl pradinio skundo, kuriuo ginčijamas atitinkamas sprendimas (ir kurio trūkumai
vėliau buvo arba nebuvo ištaisyti).
Kai administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmas nesuveikia (t. y.
administracinė institucija atsisako ištaisyti nustatytą trūkumą), kartu su teise panaikinti
ginčijamą sprendimą Valstybės Taryba gali:
– Įpareigoti instituciją priimti naują sprendimą, atsižvelgiant į teismo sprendimą;
– Nustatyti terminą, per kurį valstybės institucija turi priimti minėtą naują sprendimą25;
– Paskirti administracinei institucijai baudą nurodytos šalies naudai, kai institucija
nevykdo teismo sprendimo.
Išvada
Reikalavimas administraciniams teismams spręsti ginčus galutinai ir per įmanomai
trumpiausią laiką įgyvendintas, viena vertus, įstatymų leidėjui suteikus administraciniams
teismams greta teisės panaikinti sprendimą papildomus įgaliojimus – įskaitant administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmą. Kita vertus, patys administraciniai
teismai suteiktomis teisėmis pradėjo naudotis dažniau ir kūrybiškiau. Ankstesni „pasyvūs“ administraciniai teismai tokiu būdu tampa vis iniciatyvesni, tačiau to pasekmė – didėjantis darbo krūvis.
III. Teisė tik panaikinti ginčijamą administracinį aktą
Kipras
Aukščiausiasis Teismas26, kuriam suteikta išimtinė kompetencija patikrinti administracinių sprendimų teisėtumą, nagrinėja tik skundus dėl administracinio sprendimo
25 AwB 8:51 straipsnis et seq. ir AwB 8:80 straipsnis et seq.
26 Taip pat žr. 2009 m. Kipro pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/cyprus/
cyprus_en.pdf).
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panaikinimo, susijusio su įgaliojimų stoka, pagrindinių procedūrinių reikalavimų pažeidimu, materialinės teisės normų pažeidimu, Konstitucijos pažeidimu ir / arba dikrecijos
ribų peržengimu ar piktnaudžiavimu suteikta diskrecija. Aukščiausiasis Teismas gali tik a)
palikti sprendimą (jo dalį) nepakeistą arba b) pripažinti sprendimą (jo dalį) negaliojančiu
arba pripažinti, kad institucijos neveikimas (tam tikri neatlikti veiksmai) buvo neteisėtas,
ir tai, kas neatlikta, privalo būti įvykdyta.
Turkija
Pagal bendrąją taisyklę visos administracinės bylos, susijusios su viešąja teise, iš esmės
patenka į administracinių teismų (Valstybės Tarybos Teisminių ginčų skyriaus, mokestinių ir
administracinių teismų bei apygardų administracinių teismų) kompetenciją27. Kalbant apie
teisėtumo kontrolę, administraciniai teismai, išnagrinėję skundus, turi teisę panaikinti neteisėtus individualius sprendimus (jų dalį) arba norminius administracinius aktus (jų dalį).Vis
dėlto teismai neturi teisės nei pakeisti ginčijamą sprendimą savo vertinimu, kokie institucijos
veiksmai laikytini tinkamais, nei spręsti dėl administracinio sprendimo pobūdžio ar priimti
tokį sprendimą, kuris suvaržytų administracinių galių įgyvendinimą.
IV. Absoliuti jurisdikcija
Prancūzija
Prancūzijos administracinė teisė įtvirtina, kad administraciniuose teismuose nagrinėjami absoliučios jurisdikcijos skundai ir skundai dėl įgaliojimų viršijimo28.
Skundų dėl įgaliojimų viršijimo išnagrinėjimas gali reikšti, kad vienašališkas administracinis sprendimas turi būti panaikintas.
Iš Prancūzijos pateikto pranešimo matyti, kad Valstybės Taryba 2011 m. gruodžio
23 d. sprendimu apribojo atvejus, kai sprendimas automatiškai naikinamas, remiantis išorinio teisėtumo principu. Šiame sprendime Valstybės Taryba pabrėžė, kad administraciniai sprendimai privalo būti priimami, laikantis įstatyme nustatytos procedūrinės tvarkos,
o administracinės procedūros trūkumas yra pakankamas pagrindas pripažinti sprendimą
neteisėtu tik tada, kai iš bylos duomenų matyti, kad nustatyti trūkumai galėjo turėti įtakos
priimtam sprendimui arba panaikino tam tikras suinteresuotų asmenų turimas garantijas29. Taigi tam tikrais atvejais Valstybės Taryba nustatytų trūkumų nepaiso.
Pranešimas taip pat atskleidžia, kad administraciniai teismai patys dalyvauja neteisėtumo ištaisyme tais atvejais, kai panaikinę sprendimą, imasi keisti panaikinimo teisines
pasekmes. Iki 2004 m. administracinių sprendimų panaikinimas visada turėjo ekstensyvų
poveikį ir neišvengiamai buvo taikomas retrospektyviai. Panaikintas sprendimas buvo pašalinamas ex nunc ir ex tunc. Šiuo metu administracinio sprendimo panaikinimas iš esmės
taip pat reiškia pripažinimą, kad ginčijamas sprendimas niekada nebuvo priimtas. Vis dėlto teisėtumo principo taikymo griežtumas buvo iš dalies sušvelnintas Valstybės Tarybos
27 Taip pat žr. 2009 m. Turkijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/turkey/
turkey_en.pdf).
28 Taip pat žr. 2009 m. Prancūzijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/france/
france_en.pdf).
29 CE, ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033.
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2004 m. gegužės 11 d. sprendimu. Šiame teismo sprendime konstatuota, jog kai yra akivaizdu, kad retrospektyvus sprendimo panaikinimas greičiausiai turės pasekmių, kurios
yra aiškiai pernelyg sunkios, turint omenyje ginčijamu sprendimu jau sukeltus padarinius
ir jo pagrindu susiklosčiusias situacijas bei viešąjį interesą, susijusį su laikinu minėtų pasekmių išlaikymu, administraciniams teismams tenka pareiga atsižvelgti, viena vertus, į retrospektyvaus sprendimo panaikinimo padarinių įtaką reikšmingam visuomenės interesui
ir privatiems interesams, ir, kita vertus, – į neigiamus padarinius, kilsiančius, jeigu sprendimo panaikinimo padariniai bus ribojami laike30. Vertindamas šias aplinkybes, teismas
turi atsižvelgti į teisėtumo ir teisinio tikrumo principus bei pareiškėjų teisę į veiksmingą
teisminę gynybą. Įvertinęs tai, teismas sprendžia, ar šiuo išimtiniu atveju yra tinkama nukrypti nuo sprendimo galiojimo atgal principo imperatyvų. Jeigu teismas nusprendžia, jog
toks nukrypimas įmanomas, jis teismo sprendime gali pažymėti, kad tam tikros neteisėto
sprendimo pasekmės, kilusios iki šio sprendimo panaikinimo, laikomos galutinėmis arba
kad teismo sprendimas panaikinti tam tikrą administracinį aktą neįsigalios iki nurodytos
vėlesnės datos. Kai teismas pasirenka sprendimo panaikinimo pasekmes atidėti, institucijai
suteikiamas terminas, reikalingas neteisėto sprendimo trūkumams ištaisyti. Tokiu būdu
užkertamas kelias teisinio vakuumo atsiradimui.
Absoliučios jurisdikcijos skundai administraciniam teismui paduodami, remiantis
specialiojo teisinio reguliavimo nuostatomis bei teismų praktika (prašymai dėl kvazidelikto, sutarčių, rinkimų, mokestinių klausimų, pensijų, pavojingų statinių, registruotų
aplinkos apsaugos centrų, institucijos paskirtų baudų (išskyrus baudas, paskirtas patiems
valstybės tarnautojams) ir tam tikrų baudžiamųjų proceso klausimų). Šiais atvejais teismas
turi teisę ne tik panaikinti ginčijamą administracinį sprendimą, bet ir gali jį pakeisti. Šiuo
požiūriu teismas veikia kaip valstybės institucija ir priima sprendimą tokiu pačiu būdu,
kaip tai padarytų pati valstybės institucija.
Liuksemburgas
Skundai, teikiami administraciniams teismams, yra skirstomi į dvi kategorijas: įstatymų
nustatyta tvarka paduoti skundai dėl sprendimo panaikinimo ir skundai dėl sprendimo pakeitimo. Sprendimo pakeitimas reikalauja specialaus teisinio reguliavimo, kuris įtvirtina administracinių teismų teisę nagrinėti tokius skundus (pirmosios instancijos administracinis teismas arba aukštesnysis administracinis teismas31). Skundai dėl sprendimo pakeitimo gali būti
paduodami tik individualių administracinių sprendimų atveju; dėl norminių administracinių
aktų teisėtumo gali būti paduodami skundai tik dėl jų panaikinimo. Tokiu būdu administracinis teismas, pasinaudodamas teismams suteikta teise pakeisti sprendimą, veikia vietoj institucijos ir priima savo sprendimą. Administracinio teismo teisė pakeisti sprendimą paprastai yra
neribota ir tokiu būdu tam tikra apimtimi reiškia teisę ištaisyti ginčijamo sprendimo trūkumus,
priimant naują – teisėtą – sprendimą. Taigi administraciniai teismai gali iš esmės patikrinti visą
ginčijamą administracinį sprendimą, kai reikalinga tokį sprendimą pakeisti.
Administraciniai teismai, naudodamiesi teismams suteikta teise pakeisti sprendimą,
taip pat gali nustatyti tik bendruosius principus, o bylą grąžinti kompetentingai viešojo administravimo institucijai, kad ji nustatytų nurodytų principų taikymo, vertinimo ir
30 CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres.
31 Taip pat žr. 2009 m. Liuksemburgo pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/
luxembourg/luxembourg_en.pdf).
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įgyvendinimo konkrečius klausimus. Tai paprastai taikoma techninio pobūdžio ginčuose
arba atvejais, susijusiais su specialiais vykdymo reikalavimais.
Graikija
Administraciniai teismai (pirmosios instancijos administraciniai teismai, apeliacinės
instancijos administraciniai teismai ir Valstybės Taryba)32 nagrinėja dviejų rūšių skundus:
skundus dėl sprendimo panaikinimo (ultra vires skundai) ir absoliučios jurisdikcijos skundus. Skundai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo visada yra skundai dėl jų panaikinimo, o skundai dėl individualių administracinių sprendimų gali būti priskiriami tiek
absoliučios jurisdikcijos, tiek skundų dėl panaikinimo grupei. Vis dėlto skundai dėl individualių administracinių sprendimų yra paprastai skundai dėl jų panaikinimo, išskyrus atvejus, kai teisinis reguliavimas aiškiai nustato, kad tam tikros kategorijos ginčas pripažįstamas
absoliučios jurisdikcijos skundu. Kai administracinis sprendimas yra diskrecinio pobūdžio,
jį panaikinti gali tik administracinis teismas. Ribotos kompetencijos atveju priimtą sprendimą administracinis teismas gali ir pakeisti. Skundų dėl panaikinimo atveju administracinis
teismas, patikrinęs sprendimo teisėtumą, turi teisę jį panaikinti. Absoliučios jurisdikcijos
skundų atveju teismas gali ne tik panaikinti ginčijamą sprendimą, bet ir jį pakeisti. Teismams
nėra suteikta teisė įpareigoti atitinkamą valstybės instituciją atlikti tam tikrus veiksmus.
Kai pareiškėjo prašymas yra atmetamas implicitiškai, administracinis teismas perduoda klausimą kompetentingai institucijai, kad ji priimtų atitinkamą sprendimą. Teismo
sprendimas dėl ginčo esmės bus priimtas tik po to, kai institucija priima eksplicitinį sprendimą. Vis dėlto ši sistema nėra identiška administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo
mechanizmui, nes a) administracinis teismas tuo pačiu metu panaikina neteisėtą implicitinį atsisakymą ir b) priimtas teismo sprendimas yra galutinis, o ne tarpinis. Dar daugiau,
administracinis sprendimas, priimtas siekiant įgyvendinti tokį teismo sprendimą, gali būti
ginčijamas tik iš naujo kreipusis su skundu į administracinį teismą.
Slovakija
Kartu su teismo teise panaikinti sprendimus ir grąžinti klausimą atitinkamai institucijai,
kompetentingas teismas33 absoliučios jurisdikcijos atvejais (ginčuose dėl mokestinio pobūdžio
nuobaudų) taip pat turi teisę veikti kaip administracinė institucija ir priimti naują sprendimą.
Portugalija
Administracinių teismų (administracinio ir mokestinio teismo, apeliacinės instancijos administracinių teismų ir Vyriausiojo administracinio teismo)34 atliekama administracinių sprendimų patikra suintensyvėjo, įvedus veiksmingos teisinės apsaugos principą.
Kartu su ginčijamo akto panaikinimu, minėti teismai turi teisę ištaisyti sprendimų trū32 Taip pat žr. 2009 m. Graikijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/greece/
greece_en.pdf).
33 Taip pat žr. 2009 m. Slovakijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovakia/
slovakia_en.pdf).
34 Taip pat žr. 2009 m. Portugalijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/portugal/
portugal_en.pdf) ir pranešimą, parengtą Fernanda Xavier, kuri 2011 m. spalio mėnesį stažavosi Italijos
Valstybės Taryboje (http://www.aca-europe.eu/exchanges/2011/ReportXavier_EN.pdf).
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kumus, tačiau gali būti taisomi tik tie administraciniai sprendimai, kurie priimti apribotos
kompetencijos (galių) srityje. Neteisėto atsisakymo ar neveikimo atveju administracinis teismas turi teisę atkurti teisėtumą, pakeisdamas atsisakymo sprendimą arba nustatydamas teisinius parametrus, į kuriuos privalu atsižvelgti, ir įpareigodamas instituciją priimti administracinį sprendimą, laikantis teisės. Kai reikalaujamo sprendimo priėmimas patenka į institucijos
diskrecijos sritį, administracinis teismas neturi teisės nurodyti, koks turėtų būti sprendimo
turinys, tačiau paprasčiausiai gali nustatyti ribojimus, kurių privalo laikytis institucija, priimdama sprendimą. Kai nagrinėjamas ginčas yra susijęs su apribotos kompetencijos (galių)
įgyvendinimu ir administracinis teismas neturi pakankamai faktų, kad pats nustatytų priimtino sprendimo turinį, jis pasiūlo institucijai per 20 dienų pateikti motyvuotą pasiūlymą.
Remiantis šiuo pasiūlymu nagrinėjami šalių reikalavimai. Kai priimamas naujas sprendimas
(pakeičiamas visas sprendimas arba jo dalis), skundas iš esmės tampa nereikšmingu. Vis
dėlto pareiškėjas gali prašyti tęsti procesą. Intensyvesnės sprendimų patikros sistema yra šiek
tiek panaši į administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmą.
Italija
Administraciniai teismai (pirmosios instancijos apygardų administraciniai teismai ir
Valstybės Taryba)35 iš esmės turi tik teisę panaikinti administracinį sprendimą. Vis dėlto
tose bylose, kuriose minėti teismai naudojasi absoliučia jurisdikcija, jie gali veikti institucijos vietoje ir arba priimti naują sprendimą, arba pakeisti ginčijamą sprendimą. Ši taisyklė
taikoma bylose dėl rinkimų ir administracinių nuobaudų.
V. Papildoma teismo teisė: įpareigojimas
Ispanija
Bendrosios kompetencijos teismai36 turi teisę panaikinti administracinį sprendimą. Bylose dėl norminių administracinių aktų jie taip pat gali nustatyti, kad konkreti teisinė situacija
egzistuoja ir kad tam, kad padėtis būtų visiškai atkurta, turi būti imtasi tam tikrų priemonių inter alia žalos atlyginimo. Kai paduodamas skundas dėl valstybės institucijos neveikimo, teismas
gali įpareigoti šią instituciją įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti jai tenkančias pareigas.
Austrija
Iš esmės Administracinis teismas37 turi tik teisę panaikinti administracinį sprendimą.
Pagal bendrąją taisyklę, teismas neturi teisės priimti įpareigojimą ar pakeisti sprendimą. Vis
35 Taip pat žr. 2011 m. gruodžio 7 d. pranešimą, parengtą Valérie Michiels, kuri stažavosi Italijos Valstybės
Taryboje (http://www.aca-europe.eu/exchanges/2011/RapportVMichiels.pdf, prancūzų k.), 2009 m.
Italijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/italy/italy_en.pdf) ir pranešimą,
parengtą Fernanda Xavier, kuri 2011 m. spalio mėnesį stažavosi Italijos Valstybės Taryboje (http://www.
aca-europe.eu/exchanges/2011/ReportXavier_EN.pdf).
36 Taip pat žr. 2009 m. Ispanijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/spain/
spain_en.pdf).
37 Taip pat žr. 2009 m. Austrijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/austria/
austria_en.pdf).
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dėlto, kai skundas yra susijęs su administracinės institucijos neveikimu, Administracinis
teismas gali įpareigoti šią instituciją priimti sprendimą per nustatytą terminą, kuris gali būti
atnaujinamas, ir pranešti teismui apie priimtą sprendimą arba apie priežastis, galinčias pagrįsti sprendimo nepriėmimą. Procesas yra užbaigiamas, kai institucija praneša teismui apie
priimtą sprendimą, skirtą teismo sprendimo įvykdymui. Lyginant šią sistemą su administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmu, reikia pažymėti, kad ši sistema yra skirta
įpareigoti instituciją priimti sprendimą, kurį ji privalėjo priimti anksčiau.
Prieglobsčio teismas turi teisę pakeisti sprendimą. Teismas panaikina ginčijamą
sprendimą tik tais atvejais, kai byloje nėra pakankamai duomenų.
Jungtinė Karalystė
Kompetentingas teismas38 turi teisę panaikinti administracinį sprendimą ir, prireikus, įpareigoti atitinkamą instituciją priimti naują sprendimą.
Estija
Kompetentingi teismai (administraciniai teismai, apeliaciniai teismai ir Aukščiausiasis Teismas)39 turi teisę panaikinti neteisėtą administracinį sprendimą arba jo dalį ir priimti įpareigojimą, reikalaujantį, kad sprendimas būtų pakeistas. Kiekvienas įpareigojimas
privalo nustatyti, kaip sprendimas turi būti pakeistas.
Be to, remdamiesi naujausia Aukščiausiojo Teismo praktika, administraciniai teismai
turi teisę neatsižvelgti į sprendimo trūkumus, susijusius su šio sprendimo priėmimo teisiniu pagrindu. Tačiau teismas šią teisę gali įgyvendinti tik nustatęs, kad nurodžius tinkamą
teisinį pagrindą, sprendimas liktų toks pat.
Lenkija
Kartu su teise panaikinti ginčijamą sprendimą, administraciniai teismai (regiono
administraciniai teismai ir Vyriausiasis administracinis teismas)40 gali valstybės institucijai pateikti teisėtumo vertinimą ir saistančias rekomendacijas.
Vokietija
Bendroji administracinė kompetencija yra viena iš trijų Vokietijos viešosios teisės
jurisdikcijų. Ji yra padalinta į tris pakopas (pirmosios instancijos administraciniai teismai,
antrosios instancijos federalinės žemės (Land) aukštesnieji teismai ir Federalinis administracinis teismas – trečioji ir galutinė instancija)41.
38 Taip pat žr. 2009 m. Jungtinės Karalystės pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/
unitedkingdom/unitedkingdom_en.pdf).
39 Taip pat žr. 2009 m. Estijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/estonia/
estonia_en.pdf).
40 Taip pat žr. 2009 m. Lenkijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/poland/
poland_en.pdf) ir pranešimą, parengtą Joanna Hottiaux, kuri 2011 m. birželį stažavosi Vyriausiajame
administraciniameteisme(http://www.aca-europe.eu/exchanges/2011/RapportJHottiaux.pdf,prancūzųk.).
41 Taip pat žr. 2009 m. Vokietijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/germany/
germany_en.pdf).
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Administraciniai teismai turi teisę panaikinti administracinį sprendimą arba jo dalį.
Kartu administraciniai teismai turi įgaliojimus įpareigoti konkrečią instituciją priimti individualų administracinį sprendimą, jeigu ji atsisakė priimti sprendimą arba byloje nustatytas neveikimas, ir priimti privalomo pobūdžio gaires, nustatančias, koks sprendimas turėtų būti priimtas. Tikrindamas teisėtumą, administracinis teismas nenagrinėja ginčijamo
administracinio sprendimo tinkamumo ir nepakeičia institucijos vertinimo savo paties
vertinimu netgi tais atvejais, kai, teismo įsitikinimu, naujas sprendimas būtų pareiškėjui
tinkamesnis ar palankesnis.
Vis dėlto drausminės atsakomybės bylose administracinis teismas turi teisę pasiūlyti
institucijai pakeisti ginčijamą sprendimą inicijuoto teisminio proceso metu, kad šis procesas
pernelyg neužsitęstų. Kai sprendimas yra pakeičiamas, administracinis teismas iš naujo
nagrinėja skundą. Jei sprendimas nepakeičiamas, pareiškėjo skundas tenkinamas.
Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad nesudėtingose bylose42, siekiant sutrumpinti bylinėjimosi trukmę, administraciniai teismai gali pakviesti bylos šalis į neformalų
posėdį, kurio metu teismas paaiškina teisinę situaciją ir pasiūlo arba rekomenduoja peržiūrėti ginčijamą sprendimą. Jeigu sprendimas yra peržiūrimas ir šalys pasiekia susitarimą,
administracinis teismas užbaigia procesą bei priima nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų. Tai
tam tikra prasme gali būti laikoma neformaliu administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmu, nepaisant to, kad teismas laikosi ,,draugiškas-arba-teisminis-ginčoišsprendimas“ pozicijos, nustatytos administracinių teismų procesiniuose įstatymuose.
Lietuva
Administraciniai teismai (apygardų administraciniai teismai ir Vyriausiasis administracinis teismas)43 turi teisę patikrinti administracinių sprendimų teisėtumą, tačiau ne jų
tinkamumą. Teismams suteikta teisė ne tik panaikinti ginčijamą administracinį sprendimą
(jo dalį), bet ir įpareigoti tam tikrą instituciją ištaisyti padarytą pažeidimą arba įgyvendinti
teismo nurodymus, institucijos neveikimo atveju – imtis konkrečių veiksmų, kad institucija priimtų sprendimą arba įgyvendintų teismo nurodymus per nustatytą terminą.
Nepaisant nustatyto teisinio reguliavimo, praktikoje administraciniai teismai gali patys pakeisti administracinį sprendimą, pvz., pakeisti griežtesnę nuobaudą švelnesne.
Rumunija
Kompetentingi teismai (Kasacijos ir Teisingumo Aukščiausiojo teismo administracinis ir mokestinis skyrius, apeliacinių teismų administraciniai ir mokestiniai skyriai bei
pirmosios instancijos teismai)44 turi teisę ne tik panaikinti ginčijamą administracinį sprendimą arba jo dalį, bet ir įpareigoti instituciją priimti sprendimą (pataisyti ginčijamą sprendimą).Valdžių padalijimo principas draudžia administraciniams teismams veikti kaip viešojo administravimo subjektui ir patiems priimti administracinį sprendimą.
42 Pvz., bylose dėl atsisakymo suteikti socialinę paramą, statybos leidimą, ūkinės veiklos leidimą ir t. t.
43 Taip pat žr. 2009 m. Lietuvos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/lithuania/
lithuania_en.pdf).
44 Taip pat žr. 2007 m. Rumunijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/romania/
romania_en.pdf).
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Švedija
Tikrindami teisėtumą, administraciniai teismai (apygardos administraciniai teismai, apeliaciniai administraciniai teismai, Aukščiausiasis administracinis teismas)45 greta
įgaliojimų panaikinti ginčijamą institucijos priimtą sprendimą, taip pat turi teisę pakeisti
sprendimą. Kai institucija yra įpareigojama pakeisti sprendimą, ji privalo ne tik pašalinti
administracinio teismo nustatytą trūkumą, bet ir įvykdyti konkrečių nurodymų visumą
(įpareigojimą).
Administraciniai teismai taip pat gali atidėti teismo sprendimo priėmimą ir grąžinti
klausimą institucijai, kuriai tenka pareiga priimti naują sprendimą. Tokiu atveju gali būti
paduodamas skundas dėl naujojo sprendimo panaikinimo. Šio pobūdžio teismo intervencija tam tikrais aspektais yra panaši į administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmą, nepaisant to, kad teismo priimamas sprendimas yra galutinis, o ne tarpinis.
VI. Dar viena papildoma teismo teisė: pakeitimas
Čekijos Respublika
Kompetentingi teismai (apygardų teismai ir Vyriausiasis administracinis teismas46)
turi teisę panaikinti ginčijamą administracinį sprendimą. Jie taip pat turi teisę sušvelninti
administracinę nuobaudą, jei nėra tikslinga ją panaikinti ir kai jos skyrimas yra akivaizdžiai neproporcingas.
Bulgarija
Administraciniai teismai (pirmosios instancijos administraciniai teismai ir Vyriausiasis administracinis teismas)47 turi teisę panaikinti institucijos sprendimą, o tais atvejais,
kai klausimas yra susijęs su institucijos diskrecinio pobūdžio įgaliojimais, grąžinti klausimą atitinkamai institucijai ir nustatyti jai privalomus nurodymus. Įstatymų nustatytais
atvejais (ekonominių sankcijų, užsieniečių teisinės padėties ir t. t.) administraciniai teismai turi teisę veikti kaip administracinė institucija ir gali pakeisti ginčijamą sprendimą.
Danija
Bendrosios kompetencijos teismams48 suteikti įgaliojimai ne tik panaikinti ginčijamą administracinį sprendimą, bet ir įpareigoti instituciją priimti naują sprendimą. Be to,
teismai gali įpareigoti instituciją pakeisti ginčijamą sprendimą, jei jie yra tokioje pačioje
45 Taip pat žr. 2009 m. Švedijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/sweden/
sweden_en.pdf).
46 Taip pat žr. 2009 m. Čekijos Respublikos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/
czech/czech_en.pdf).
47 Taip pat žr. 2009 m. Bulgarijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/bulgaria/
bulgaria_en.pdf).
48 Taip pat žr. 2009 m. Danijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/denmark/
denmark_en.pdf).
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padėtyje kaip ir pati institucija bei turi visas sąlygas įvertinti reikšmingus bylos aspektus.
Teise pakeisti sprendimą paprastai yra naudojamasi, sprendžiant mokestinius klausimus.
Norvegija
Tais atvejais, kai institucija priima sprendimus naudodamasi jai suteikta diskrecija,
bendrosios kompetencijos teismai turi teisę tik panaikinti ginčijamą sprendimą. Kai institucija priima sprendimą apribotos kompetencijos srityje, teismas neturi teisės veikti vietoj
institucijos ir pats priimti atitinkamą sprendimą.
Šveicarija
Naudodamiesi teise panaikinti neteisėtą administracinį sprendimą, administraciniai
teismai (pirmosios instancijos administraciniai teismai, federaliniai teismai) iš esmės privalo pakeisti neteisėtą sprendimą, t. y. veikti kaip atitinkama valstybės institucija ir priimti
naują sprendimą. Teismai gali nukrypti nuo šios taisyklės ir grąžinti klausimą institucijai,
jei jiems nėra žinomos visos bylos aplinkybės arba jei sprendimo priėmimas priklauso
institucijos diskrecijai, bei tais atvejais, kai, teismo įsitikinimu, procesui įtakos turėjo rimti ir taisytini procedūriniai trūkumai. Ši sistema skiriasi nuo administracinio sprendimo
trūkumų ištaisymo mechanizmo, nes, viena vertus, administracinis teismas perduoda
klausimą institucijai po to, kai ginčijamas sprendimas yra panaikinamas, ir, kita vertus,
teismo sprendimas yra galutinis. Naujas sprendimas, kurį priima institucija, gali būti iš
naujo skundžiamas administraciniams teismams.
Latvija
Administraciniai teismai (apylinkės administraciniai teismai, apygardos administraciniai teismai ir Aukščiausiojo Teismo Senato administracinių reikalų skyrius)49 turi teisę
panaikinti administracinį sprendimą. Įstatymų nustatytais atvejais administraciniai teismai gali pakeisti administracinį sprendimą ir nustatyti jo turinį, kai nustatytas trūkumas
gali būti teismo ištaisytas. Tokiu būdu teismai veikia kaip administracinė institucija. Be to,
administraciniai teismai gali įpareigoti instituciją, prireikus, priimti naują sprendimą. Tokiais atvejais teismai nurodo, kokios nuostatos turi būti įtvirtintos naujajame sprendime.
Vengrija
Kompetentingi teismai (apygardų teismai, Kapitalo Teismas, Apeliacinis Teismas,
Aukščiausiasis Teismas)50 gali panaikinti ginčijamą sprendimą ir, jei reikia, įpareigoti instituciją pradėti naują procedūrą; tokiais atvejais teismas nurodo, kokių privalomų reikalavimų privalu laikytis naujos procedūros metu. Tam tikrose Civilinio proceso kodekso
nustatytose srityse (mokesčių, užsieniečių, nuosavybės ir kt.) teismai turi teisę pakeisti institucijos sprendimą.
49 Taip pat žr. 2009 m. Latvijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/latvia/
latvia_en.pdf).
50 Taip pat žr. 2009 m. Vengrijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/hungary/
hungary_en.pdf).
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Slovėnija
Preliminaraus proceso metu administraciniai teismai51 gali pakviesti instituciją ištaisyti ginčijamo sprendimo trūkumus. Kartu su teise panaikinti sprendimą ir grąžinti klausimą institucijai, administraciniai teismai turi įgaliojimus ištaisyti ginčijamo sprendimo
trūkumus, išskyrus tuos atvejus, kai trūkumai yra absoliutūs (sprendimą priėmė neįgaliota
institucija, esminiai trūkumai ir t. t.). Paprastai administraciniai teismai neturi teisės veikti
kaip administracinė institucija.
Malta
Administraciniai teismai52 turi teisę ne tik panaikinti ginčijamą sprendimą bei nurodyti institucijai priimti naują sprendimą (dėl leidimų, licencijų ir kt. klausimais), bet ir
pakeisti sprendimą (mokesčių, ekonominių sankcijų ir kt. srityse).
VII. Išvada
Belgijoje nėra administracinio sprendimo trūkumų ištaisymo mechanizmo.Kaip matyti iš Belgijos pranešimo, to priežastis – administracinės ir teisminės valdžios atskyrimas.
Vis dėlto pranešime pripažįstama, kad sistema turi savų pranašumų, tačiau atsakymuose
į pateiktą klausimyną jie nėra išdėstomi. Šie (neįvardinti) privalumai gali būti naudingi
tais atvejais, kai administracinė institucija, kurios sprendimas yra ginčijamas Valstybės Taryboje, galiausiai atšaukia savo sprendimą, bylą nagrinėjančiam pranešėjui (auditor) nustačius, kad sprendimas yra neteisėtas. Remiantis administracinių sprendimų atšaukimo
principu, bet kuri institucija, priėmusi neteisėtą sprendimą, kuris yra ginčijamas Valstybės
Taryboje, gali jį atšaukti bet kuriuo metu iki baigiamųjų kalbų53. Auditoriaus tarnybos
(Auditor‘s Office) teisėjo išvada, kad sprendimas yra neteisėtas, tam tikrais atvejais pakankama, kad įtikintų instituciją atšaukti neteisėtą sprendimą.
Administracinės klaidos ištaisymo mechanizmas nėra ir kitiems Europos aukščiausiesiems administraciniams teismams būdingas instrumentas. Akivaizdu, kad keletas (aukščiausiųjų) administracinių teismų Europoje turi didesnes teises arba skirtingus įgaliojimus
nei panaikinimas, tokius kaip taikūs susitarimai, nevertinant sprendimo trūkumų, teisė
veikti kaip administracinė institucija, teisė priimti įpareigojimus, ribotas panaikinimas ir
pan. Šių įgaliojimų pagrindas – siekis išspręsti ginčus galutinai ir kaip įmanoma greičiau
bei išvengti pasikartojančių procedūrų ir procesų. Vis dėlto šios specialiosios teisės paprastai yra suteikiamos teismams, sprendžiantiems bylas dėl konkrečių klausimų.

51 Taip pat žr. 2009 m. Slovėnijos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/
slovenia_en.pdf).
52 Taip pat žr. 2009 m. Maltos pranešimą (http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/malta/
malta_en.pdf).
53 Taip pat žr. S. Guffens parengto 2006 m. pranešimo 45 ir 67 p. (http://www.aca-europe.eu/colloquia/2006/
Belgium.pdf, prancūzų k.) ir 2008 m. pranešimo 26 p. (http://www.aca-europe.eu/colloquia/2008/
Belgique.pdf, prancūzų k.).
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Įžanga
Skundai dėl institucijų įgaliojimų viršijimo ir valstybės atsakomybės yra glaudžiai
susiję. Šiame pranešime nėra nagrinėjami klausimai, susiję su Belgijos konstitucine teise,
kuri paprastai, nors ir sąlyginai ribota apimtimi, draudžia bylų dėl įprastos administracijos
atsakomybės nagrinėjimą priskirti administraciniams teismams54. Šiuo aspektu pranešime
taip pat nėra nagrinėjamos naujosios Vyriausybės priimto susitarimo nuostatos, skirtos
Konstitucijos patikrai. Siekiant stiprinti administracinio teisingumo veiksmingumą, minėtu susitarimu Valstybės Tarybos kompetencijai priskiriamos bylos dėl žalos, padarytos
priėmus neteisėtus sprendimus, atlyginimo55. Pastebėtina, kad Valstybės Taryba taip pat
turi teisę šiuos sprendimus panaikinti. Šie klausimai, žinoma, yra svarbūs, tačiau didžiausias dėmesys yra skiriamas visų pirma kitų valstybių patirčiai.
Kalbant apie žalos atlyginimą, administracinių teismų teisės apžvelgiamos dviejuose
skirtinguose kontekstuose. Pradžioje nagrinėjama šių teismų teisė panaikinti administracinius sprendimus. Pirmiausia apžvelgiama, ar nustatytas teisinis reguliavimas įtvirtina teismo
teisę, nagrinėjant skundą dėl panaikinimo, nuspręsti ne panaikinti neteisėtą sprendimą, o
įpareigoti instituciją atlyginti nukentėjusiam asmeniui neteisėtu sprendimu padarytą žalą.
Kai tokia pasirinkimo galimybė egzistuoja, pranešime bus nagrinėjamas tokio nepanaikinto
ir teisės sistemoje išliekančio sprendimo statusas (I). Toliau bus nagrinėjama sprendimo panaikinimo įtaka: ar į administracinio teismo kompetenciją patenka žalos, padarytos panaikintu sprendimu, atlyginimo klausimai, kai administracinis sprendimas yra panaikinamas,
ir kokios sąlygos nustatytos tokiam nagrinėjimui (II). Galiausiai bus suformuluotos trys baigiamosios nuostatos, kurių pagrindu gali būti teikiamos kitos įžvalgos diskusijai.
I. Žalos atlyginimas ar panaikinimas?
Kalbant apie žalos atlyginimą, pirmiausia reikia išnagrinėti, ar teismui, nustačiusiam
konkrečias priežastis, kodėl ginčijamas sprendimas turėtų likti galiojantis, nors ir yra gautas skundas dėl jo panaikinimo, suteikta teisė verčiau priteisti nukentėjusiam asmeniui
žalos atlyginimą negu panaikinti administracinį sprendimą. Administracinių teismų asociacijos56 narių atsakymus iš esmės galima suskirstyti į tris kategorijas: daugelyje valstybių
tokia galimybė nenustatyta (A); kitose – įtvirtinta ribota galimybė (B); dar kitose valstybėse narėse vyrauja alternatyvus, „pragmatiškas“ požiūris (C).
54 Apibendrinant, Belgijos Valstybės Tarybai yra suteikta kompetencija, remiantis teisingumo principu,
nagrinėti reikalavimus dėl žalos atlyginimo, jei administracinės institucijos padarė didelės žalos.
55 http://premier.fgov.be/fr/accord-de-gouvernement-0 (prancūzų ir olandų k.), p. 40 ir 139.
56 Vertėjos pastaba: Europos Sąjungos Aukščiausiųjų administracinių teismų ir Valstybių Tarybų asociacija
http://www.juradmin.eu/index.php/en/
393

II. Administracinė doktrina

A. Galimybė vietoj sprendimo panaikinimo priteisti žalos atlyginimą nenumatyta
Dauguma valstybių narių nėra priėmusios jokių nuostatų, reguliuojančių pasirinkimo galimybę. Galima apžvelgti keletą tokio reguliavimo priežasčių. Šiuo aspektu Vokietijos pranešėjas nurodė dvi pagrindines priežastis: 1) pareiškėjas pats suformuluoja bylinėjimosi dalyką ir 2) netgi tais atvejais, kai pareiškėjas, nepaisydamas to, kad yra galimybė
panaikinti ginčijamą neteisėta aktą, yra pasirengęs sutikti su žalos atlyginimu, Vokietijos
teisinis reguliavimas ir teisinės valstybės principas draudžia pareiškėjui gauti turtinės naudos iš neteisėtų valstybės institucijų veiksmų, jei yra įmanoma atkurti situaciją, laikantis
įstatymų nustatytos tvarkos. Šiuo aspektu Turkijos pranešime nurodyta, kad pati veiksmingiausia teisminės gynybos priemonė yra neteisėto sprendimo panaikinimas.
B. Ribota galimybė verčiau priteisti žalos atlyginimą negu panaikinti sprendimą
Keturios šalys – Danija, Italija, Norvegija ir Portugalija – nurodo, kad teismai gali
skirtingai spręsti skundus dėl neteisėto sprendimo, bent jau nustačius tam tikras aplinkybes.
Danijoje pagal bendrąją taisyklę neteisėtas sprendimas turi būti panaikinamas. Vis
dėlto tam tikrais atvejais pirmenybė teikiama žalos atlyginimui, o ne panaikinimui. Šiuo
aspektu nurodomi trys pagrindiniai kriterijai (nors, žinoma, nereikalaujama visų jų išpildymo): (1) jeigu sprendimo panaikinimas reikštų didelės vertės praradimą; (2) jeigu
pareiškėjas sąžiningai laikėsi sprendime, pvz., leidime, nurodytų sąlygų; (3) jeigu yra reikšmingų aplinkybių, susijusių su trečiojo suinteresuoto asmens interesais. Pavyzdžiui, vietos
savivaldos institucijai išdavus leidimą pastatyti prekybos centrą, kaimynas ginčija sprendimą išduoti leidimą tik po to, kai statyba jau yra baigta, nurodydamas, kad prekybos
centras yra per arti jo nuosavybės. Vietoj to, kad sprendimas būtų panaikinamas ir centras
nugriautas, teismas priima sprendimą, įpareigojantį vietos savivaldos instituciją, išdavusią
leidimą statyti centrą, atlyginti žalą.
Šiuo aspektu svarbu atsižvelgti į tai, kad nagrinėjamu atveju sprendimo panaikinimas nebūtų naudingas sprendimas, nes galiausiai pastatas, kurio statybai buvo išduotas
leidimas, būtų nugriautas. Neturint statybos leidimo, nugriauti pastatą būtų privaloma,
o būtent tokia situacija susiklostytų, jei sprendimas būtų panaikintas. Teisinės valstybės
principo imperatyvų laikymasis yra ypač svarbi Danijos teisės sistemos dalis. Iš tiesų atrodo, kad tokiomis aplinkybėmis nėra įmanoma gauti leidimą įteisinti statybas, nepaisant to,
kad tokia procedūra dažnai taikoma kitose teisės sistemose, pavyzdžiui, Belgijoje. Belgijoje
šios pozicijos yra laikomasi, kai kyla tam tikri privatinės teisės ginčai, ypač tais atvejais, kai
statybos metu padaryta nereikšmingų pažeidimų. Šiais atvejais laikoma, kad reikalavimas
nugriauti pastatą yra piktnaudžiavimas procesu ir geriau nukentėjusiam asmeniui atlyginti
padarytą žalą.
Kai priimamas sprendimas atlyginti prašomą žalą, laikoma, kad sprendimas atitinka
teisės aktų reikalavimus tiek, kiek jis yra susijęs su ginčo šalimis. Dėl trečiųjų asmenų interesų tokiose bylose nėra sprendžiama. Danijos teisė apskritai nereikalauja, kad sprendimas
būtų priimtas dėl trečiųjų asmenų, kadangi pagal Danijos teisės sistemą teismo nutarčių galiojimo apimtis yra ribota ir ji yra taikoma tik šalims, kurios dalyvavo nagrinėjant ginčą.
Italijoje pagal bendrąją taisyklę panaikinimas ir žalos atlyginimas yra ne alternaty394
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vios, o konkuruojančios teisminės gynybos priemonės, t. y. panaikinęs trūkumų turintį
sprendimą ir nustatęs, kad panaikinimas pažeistų teisių visiškai neatkuria, teismas priima
sprendimą priteisti žalos atlyginimą. Toks sprendimas priimamas, jei byloje yra įrodymų
dėl patirtos žalos dydžio. Bet kuriuo atveju tam tikromis aplinkybėmis Italijoje prioritetas
teikiamas ne sprendimo panaikinimui, o žalos atlyginimui. Galima išskirti keturias tokias situacijas: (1) bylos, kai panaikinimas nebėra galimas arba naudingas, nes tuo metu
sprendimas jau yra įvykdytas ir sukėlęs teisines pasekmes; (2) bylos dėl viešųjų sutarčių,
kai, teismo vertinimu, viešasis interesas nukentėtų, jei sutartis būtų panaikinta57; (3) bylos,
kuriose specialiojo teisinio reguliavimo nuostatos draudžia panaikinti sprendimą ir nustato tik žalos atlyginimą (šiuo metu tokia galimybė nustatyta viešųjų sutarčių dėl strateginės
infrastruktūros srityje) ir galiausiai (4) bylos, kuriose pareiškėjas prašo ne sprendimo panaikinimo, o žalos atlyginimo.
Šiuo aspektu Italijos pozicija aiškiai skiriasi nuo Vokietijos, kur, kaip minėta, teisinės
valstybės pagrindinis imperatyvas akivaizdžiai draudžia tokios galimybės suteikimą pareiškėjams. Kaip nurodyta Italijos pranešime, pareiškėjo teisė prašyti ne tam tikro sprendimo panaikinimo, o žalos atlyginimo, teisės aktuose buvo įtvirtinta 2010 m. Iki tol šis
klausimas buvo labai kontroversiškas. Be to, tokiems atvejams šiuo metu taikomos skirtingos procesinės taisyklės. Įstatymų leidėjas įtvirtino ilgesnius terminus skundui dėl žalos
atlyginimo paduoti nei skundui dėl panaikinimo. Pastebėtina, kad reikalavimas atlyginti
žalą bus atmestas, jeigu teismas nustato, kad pareiškėjas galėjo išvengti patirtos žalos, ypač
jei jis galėjo kreiptis dėl sprendimo panaikinimo per nustatytą terminą. Galiausiai, net jei
Italijos teismas ginčijamo sprendimo nepanaikina, žalos atlyginimas implikuoja, kad šis
sprendimas turi trūkumų.
Žalos atlyginimo klausimas yra nagrinėjamas nenoriai, nes net ir tais atvejais, kai
nėra įmanoma panaikinti sprendimą, šį sprendimą Italijos teismai bet kuriuo atveju pripažįsta neteisėtu ir atsakinga institucija turi teisę jį panaikinti. Šiuo klausimu institucijos
naudojasi diskrecija. Tačiau taip pat yra numatyta galimybė pripažinti asmeninę pareigūno, priėmusio sprendimą, atsakomybę, jeigu jis nesiima veiksmų, kad trūkumų turintis
sprendimas būtų panaikintas.
Norvegijoje žalos atlyginimas ir neteisėti sprendimai taip pat yra glaudžiai susiję. Kai
į teismą kreipiamasi tik su reikalavimu atlyginti žalą (t. y. skundas dėl panaikinimo nėra
57 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyva Nr. 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su
peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo
[2d straipsnis]: „2. Sutarties pripažinimo negaliojančia pasekmes turi būti numatytos nacionalinėje
teisėje. Nacionalinėje teisėje gali būti numatytas visų sutartinių pareigų panaikinimas su galiojimu atgal
arba panaikinimo taikymo sritis gali būti apribota atšaukiant tas pareigas, kurios dar turi būti įvykdytos.
Pastaruoju atveju valstybės narės turi numatyti, kad taikomos kitos sankcijos, kaip tai apibrėžta 2e
straipsnio 2 dalyje. 3. Valstybės narės gali numatyti, kad nuo perkančiosios organizacijos nepriklausoma
peržiūros institucija gali nepripažinti sutarties negaliojančia, net jeigu ji buvo suteikta neteisėtai, remiantis
1 dalyje minėtais pagrindais, jeigu peržiūros institucija, išnagrinėjusi visus atitinkamus aspektus, nustato,
kad dėl svarbių bendro intereso priežasčių reikėtų išsaugoti sutarties pasekmes. Šiuo atveju valstybės
narės turi numatyti tokiu atveju taikomas alternatyvias sankcijas, kaip apibrėžta 2e straipsnio 2 dalyje.
Ekonominiai interesai, sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, gali būti laikomi viršenybę turinčia
priežastimi tik tuo atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis jos negaliojimas turėtų neproporcingų pasekmių.
Tačiau tiesiogiai su sutartimi susiję ekonominiai interesai nelaikomi viršenybę turinčiomis priežastimis,
susijusiomis su bendru interesu. Tiesiogiai su sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia dėl
vėlavimo vykdyti sutartį susidariusias išlaidas, dėl naujos pirkimų procedūros pradėjimo susidariusias
išlaidas, išlaidas, patirtas keičiant sutartį vykdantį ūkio subjektą ir išlaidas, susidariusias dėl negaliojimo
atsiradusių teisinių pareigų.“
395

II. Administracinė doktrina

paduotas), sprendimo teisėtumo patikra yra preliminarus klausimas, kurį reikia išspręsti,
nagrinėjant, ar yra pagrindas tenkinti reikalavimą atlyginti žalą. Paprastai sprendimas dėl
žalos atlyginimo yra priimamas kartu su sprendimu panaikinti neteisėtą sprendimą. Tačiau remiantis Norvegijos teise, žalos atlyginimas gali būti ir sprendimo panaikinti tam
tikrą aktą alternatyva. Iš Norvegijos pranešimo matyti, kad tokia situacija gali susiklostyti
šiais atvejais: (1) kai sprendimas turi įtakos keletui šalių; (2) kai kitos šalies interesai reikšmingai nusveria akto panaikinimą. Atsižvelgus į tai, niekinis sprendimas gali likti nepanaikintas. Vis dėlto nurodyti atvejai yra išimtinio pobūdžio ir, atsižvelgus į valdžių padalijimo
principą, sprendimą palikti niekinį aktą nepanaikintą paprastai priima pati institucija, atnaujinusi procedūras.
Pabaigoje apžvelgiant Portugalijos teisės sistemą, pažymėtina, kad čia skundas dėl
panaikinimo visada yra teikiamas kartu su skundu atlyginti žalą. Tačiau žalos atlyginimas,
kaip savarankiškas reikalavimas, yra galimas, jei teismas pripažįsta, jog nėra įmanoma įpareigoti instituciją priimti materialaus pobūdžio sprendimus ar imtis tam tikrų veiksmų,
t. y. kai teismas nustato teisėtą pagrindą nevykdyti atitinkamo sprendimo. Šiais atvejais
teismas pasiūlo šalims susitarti dėl priteistinos žalos dydžio. Jeigu šalys susitarti nesugeba,
teismas įpareigoja instituciją sumokėti tam tikro dydžio išmoką.
C. Pragmatiškas požiūris
Greta apžvelgtų griežtų nacionalinių pozicijų Vokietijos pranešime nurodyta trečioji
galimybė. Kaip minėta, Vokietijos teisinis reguliavimas iš esmės draudžia žalos atlyginimą
kaip priemonę, pakeičiančią panaikinimą. Vis dėlto Vokietijos pranešime yra nuostatų,
skirtų „pragmatiškam“ požiūriui. Iš pranešimo matyti, kad sudėtingose bylose teismas gali
paskatinti šalis ginčą išspręsti taikiai, kas gali reikšti, jog prioritetas suteikiamas ne sprendimo panaikinimui, kurį neišvengiamai lydi tam tikri sunkumai, o žalos atlyginimui. Šiuo
aspektu kaip pavyzdys nurodomas teisinis reguliavimas, skirtas teritorijų planavimui.
Pragmatiškas požiūris per se yra nurodytas tik Vokietijos pranešime, tačiau galima
svarstyti, ar toks požiūris implicitiškai nėra priimtinas plačiau, kaip, be kita ko, vėliau paminima ir šio pranešimo baigiamosiose nuostatose.
Toliau tekste nagrinėjama antroji – kur kas labiau tradicinė – pozicija dėl žalos atlyginimo, t. y. žalos atlyginimas kartu su sprendimo panaikinimu.
II. Žalos atlyginimas po sprendimo panaikinimo
Žalos dėl neteisėto ir nepagrįsto sprendimo atlyginimas yra koncepcija, kurią pripažįsta visos Europos Administracinių teismų asociacijos valstybės narės. Kompetencija nagrinėti žalos atlyginimo klausimus gali būti suteikiama tiek administraciniams, tiek
bendrosios kompetencijos teismams ir šis savitumas sukuria fundamentalų skirtumą dėl
to, kaip yra traktuojamas santykis tarp sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo. Šioje
dalyje analizuojami trys klausimai: įgaliojimų panaikinti ir atlyginti žalą paskirstymas (A),
atsakomybės pagrindas, t. y. ar atsakomybė yra grindžiama kalte, ar ji tiesiogiai grindžiama neteisėtumo konstatavimu (B) ir padaryto pažeidimo akivaizdumo reikšmė bei žalos
atlyginimo ribos (C). Priežastinis ryšys detaliai analizuojamas nebus.
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A. Įgaliojimų panaikinti sprendimą ir atlyginti žalą paskirstymas
Valstybių teisės sistemos gali būti suskirstytos į tris pagrindines kategorijas: valstybės, kuriose laikomasi teisinio monizmo principo, dualistinės sistemos, kuriose žalos atlyginimas gali būti priteisiamas tik bendrosios kompetencijos teismų, ir valstybės, kuriose
administraciniams teismams suteikiama teisė tiek panaikinti sprendimus, tiek priteisti
žalos atlyginimą.
Teisės sistemose, kuriose laikomasi teisinio monizmo principo, nereikalaujama pirma
kreiptis į teismą su skundu dėl panaikinimo, kad teisme būtų nagrinėjamas reikalavimas
atlyginti žalą; tokia tvarka nustatyta Norvegijoje. Šiais atvejais teismo atliekama ginčijamo
sprendimo teisėtumo patikra – preliminarus klausimas, sprendžiamas siekiant nustatyti,
ar yra pagrindas atlyginti žalą. Vis dėlto dažniausiai reikalavimas atlyginti žalą tenkinamas jau po to, kai sprendimas yra panaikinamas. Rumunijoje skundas, kuriuo ginčijamas
sprendimo teisėtumas, turi būti nagrinėjamas pirmiausia, tačiau abu reikalavimai – reikalavimas panaikinti aktą ir reikalavimas atlyginti žalą – gali būti paduodami vienu metu.
Dualistinėje teisės sistemoje, pagal kurią administraciniai teismai nagrinėja skundus
dėl panaikinimo, o bendrosios kompetencijos teismams suteikti įgaliojimai nagrinėti reikalavimus atlyginti žalą, pavyzdžiui, Belgijoje, Liuksemburge, Čekijos Respublikoje, Austrijoje, Lenkijoje ir Maltoje, skundai dėl panaikinimo ir skundai dėl žalos atlyginimo yra
nagrinėjami atskirai. Bet kuriuo atveju reikia atskirti teisės sistemas, kuriose bendrosios
kompetencijos teismams yra suteikiama teisė išspręsti administracinio sprendimo teisėtumo klausimus, kad būtų išnagrinėtas atsakomybės klausimas (Belgija, Liuksemburgas),
ir teisės sistemas, kuriose reikalaujama, kad bendrosios kompetencijos teismai kreiptųsi į
administracinius teismus, prašydami įvertinti administracinio akto teisėtumą. Tokia tvarka nustatyta Austrijoje, kurioje administraciniai teismai, gavę kreipimąsi, priima sprendimą dėl administracinio akto teisėtumo, tačiau šiuo klausimu teismo sprendimo pobūdis
yra deklaratyvus. Nepaisant to, kad Liuksemburgo teisė suteikia bendrosios kompetencijos teismams, nagrinėjantiems atsakomybės klausimus, įgaliojimus savarankiškai priimti
sprendimą dėl administracinio akto teisėtumo, paprastai pareiškėjai, prieš kreipdamiesi
dėl žalos atlyginimo, paduoda skundą administraciniam teismui dėl akto panaikinimo.
Nemažai valstybių narių, kurių teisės sistema yra dualistinė, suteikia teisę administraciniams teismams spręsti žalos atlyginimo klausimus, nors galimos ir tam tikros išimtys, pvz., Prancūzijos atveju. Procesai dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo gali būti atskiri
ir savarankiški (kaip yra Graikijoje). Italijoje, Turkijoje gali būti paduodami tiek atskiri,
tiek sujungti reikalavimai. Reikia pastebėti, kad žalos atlyginimui nustatomi kur kas ilgesni terminai nei skundams dėl tam tikro sprendimo panaikinimo. Prancūzijoje pareiškėjai
naudojasi plačia teisinių priemonių pasirinkimo laisve, kadangi jie turi teisę tiek paduoti
skundą dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo vienu metu, tiek pirma paduoti skundą dėl
panaikinimo ir tik vėliau proceso dėl sprendimo panaikinimo metu kreiptis į teismą dėl
žalos atlyginimo. Be to, pareiškėjams numatyta galimybė kreiptis tik dėl žalos atlyginimo
ir neginčyti paties administracinio sprendimo. Nepaisant vienos administracinių teismų
sistemos, skundo reikalavimai nebūtinai bus nagrinėjami tame pačiame teisme. Kompetencija spręsti minėtus reikalavimus yra suteikta administraciniam teismui arba Valstybės
Tarybai. Skundai ne visada yra susiję, o jų ryšys gali priklausyti nuo laiko, kada kiekvienas
iš jų yra paduotas. Taigi pareiškėjams suteikta galimybė pasirinkti, kokiu procesu pasinau397
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doti, sukelia tam tikras pasekmes.
Italijoje ir Estijoje skundai dėl sprendimų panaikinimo turi pirmumą ir turi būti paduodami – ir nagrinėjami – prieš reiškiant reikalavimą atlyginti žalą (išskyrus Estiją, kur
skundas dėl panaikinimo neturi reikšmės). Estijoje teismai gali atvirai pareiškėjui patarti
paduoti skundą dėl panaikinimo, kai toks skundas yra pati tinkamiausia teisinės gynybos
priemonė. Neteisėtumo konstatavimas paprastai yra būtinas prieš sprendžiant žalos atlyginimo klausimą; šio požiūrio laikosi Rumunija, Bulgarija, Italija, Nyderlandai ir Latvija.
Ši pozicija artima ir Šveicarijai, kurios teisės sistema nenumato teismo teisės žalos atlyginimo procese „patikrinti“ sprendimo teisėtumą. Europos Sąjungos teisė, reguliuojanti
viešąsias sutartis, nedraudžia tokio pobūdžio proceso ir leidžia valstybėms narėms „nustatyti, kad jei reikalaujama atlyginti nuostolius remiantis tuo, kad sprendimas buvo priimtas
neteisėtai, tai tokį ginčijamą sprendimą pirmiausia turi panaikinti reikiamus įgaliojimus
turinti institucija“58. Tuo metu Graikijoje nėra reikalaujama, kad sprendimo neteisėtumo
klausimas pirma būtų išspręstas, priėmus teismo nutartį dėl panaikinimo. Teismas, nagrinėdamas reikalavimą atlyginti žalą, sprendimo nepanaikina, tačiau atsitiktinai (incidental
consideration) gali konstatuoti, kad šis sprendimas yra neteisėtas.
Kai prieš teikiant reikalavimą atlyginti žalą, pirma reikalaujama paduoti skundą dėl
panaikinimo, pareiškėjai gali palaukti skundo dėl panaikinimo išnagrinėjimo rezultato ir
tik tada pareikšti reikalavimą atlyginti žalą (tokia praktika susiklosčiusi Nyderlanduose,
Portugalijoje). Pastebėtina, kad Lietuvoje nėra numatytos procesinės galimybės visų pirma reikalauti pripažinti, jog pareiškėjui priklauso žalos atlyginimas, ir tik po to pareikšti
reikalavimą, nurodant konkrečią žalos sumą.
Panaikinus sprendimą, reikalavimas atlyginti žalą gali būti sprendžiamas vienu iš
dviejų būdų.
B. Atsakomybės pagrindas sprendimo panaikinimo atveju
Kalbant apie atsakomybės pagrindą, valstybių narių sistemos gali būti suskirstytos į
dvi pagrindines grupes: kalte grindžiama atsakomybė (Belgija, Danija, Prancūzija, Italija
ir Norvegija) ir atsakomybė grindžiama neteisėtų veiksmų nustatymu (Bulgarija, Lietuva
ir Graikija).
Kalte grindžiamos atsakomybės sistemose galioja kaltės prezumpcija.Belgijoje bendrosios kompetencijos teismai pripažįsta kaltės prezumpciją, tačiau šios prezumpcijos taikymo
apimtis lieka prieštaringu klausimu. Diskutuojama, ar ši prezumpcija yra taikoma konkretaus teisinio reguliavimo pažeidimo atveju, ar pažeidus bet kokias teisės nuostatas. Šiuo aspektu kaltės prezumpcija reikalauja, kad būtų pateikti įrodymai, pagrindžiantys sprendimo
neteisėtumą, ir tokiu būdu yra išvengiama pripažinimo, kad tam tikras sprendimą priėmusio
pareigūno elgesys yra neteisėtas. Kai sprendimą panaikina Valstybės Taryba, neteisėtumas
yra nustatytas erga omnes, o kaltė tokiu būdu yra preziumuojama. Bet kuriuo atveju ši prezumpcija gali būti paneigta, pateikus įrodymus apie klaidos neišvengiamumą ar kitas priežastis, į kurias gali būti atsižvelgiama, vertinant kaltę. Taigi ginčytina prezumpcijos prigimtis
reiškia, kad tokia atsakomybė negali būti pripažįstama objektyviąja. Prancūzijoje, Italijoje ir
Danijoje atsakomybė yra grindžiama kalte, kuri yra preziumuojama, jei sprendimas pripa58 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyvos Nr. 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su
peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo
2 straipsnio 6 dalis.
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žįstamas neteisėtu. Iš Danijos pranešimo matyti, kad pastaruoju metu institucijų dovanotinų
klaidų apimtis vis labiau ribojama, siekiant sutvirtinti asmenų pasitikėjimą valstybės institucijų sprendimais. Tuo metu Belgijoje matyti priešinga tendencija59.
Europos Sąjungos teisėje nėra įtvirtinta nuostatų dėl kalte grindžiamos atsakomybės
viešųjų sutarčių srityje. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvos
89/665 nuostatas, pažymėjo, kad ji turi būti aiškinama taip, kad ja „draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo, perkančiajai organizacijai pažeidus viešųjų pirkimų teisę, taikoma kaltės sąlyga“. Pagal Europos Sąjungos teisę,
kalte grindžiama atsakomybė nėra pakankama, net jei kaltė yra preziumuojama60.
Sprendžiant valstybės atsakomybės už Europos Sąjungos teisės pažeidimus klausimus, minėta pozicija plačiai taikoma ne tik viešųjų pirkimų, bet ir kitose srityse61. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neseniai yra pažymėjęs, kad Direktyvos 89/665/EEB 2
straipsnio 1 dalies c punkte „konkretinamas valstybės atsakomybės už privatiems asmenims padarytą žalą pažeidus Sąjungos teisę principas“. Teismas taip pat nurodė, kad „pagal
po Direktyvos 89/665 priėmimo plėtotą, bet jau nusistovėjusią teismo praktiką, šis principas būdingas Sąjungos teisės sistemai. Teismas nusprendė, kad nukentėję privatūs asmenys turi teisę į žalos atlyginimą, jei įvykdytos trys sąlygos: pažeista Sąjungos teisės norma
siekiama suteikti privatiems asmenims teisių, jos pažeidimas yra pakankamai rimtas ir yra
tiesioginis priežastinis ryšys tarp to pažeidimo ir asmenų patirtos žalos.“62
C. Pažeidimo akivaizdumas
Siekiant įvertinti pažeidimo akivaizdumą, nėra reikalaujama nustatyti kaltės sąlygą.
Pažeidimo akivaizdumas yra kriterijus, kuris tampa reikšmingas konstatuojant atsakomybę per se arba nustatant žalos atlyginimą.
Pagal Europos Sąjungos teisę, ne visi pažeidimai sukelia atsakomybę; reikalaujama
tam tikro pažeidimo sunkumo laipsnio.Atsakomybė priklauso nuo to, ar padarytas pakankamai akivaizdus teisės normos pažeidimas. Jeigu nustatytas teisinis reguliavimas suteikia
institucijai diskreciją, lemiamas kriterijus, sprendžiant, ar padarytas pakankamai akivaizdus pažeidimas, yra aiškus ir sunkus atitinkamos institucijos savo diskrecijos ribų peržengimas. Kai institucijai nėra suteikta diskrecija, pažeidimas iš esmės visada bus akivaizdus63.
59 Kasacinio Teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimas, J. T., 2008, p. 569 et seq., D. Renders apžvalga; šiuo
aspektu dėl valstybės institucijų atsakomybės žr. B. Dubuisson ir S. van Drooghenbroeck, Responsabilité
de l’Etat législateur: la dernière pièce du puzzle?, J. T., 2011, p. 801 et seq., sp., Nr. 19.
60 Europos Sąjungos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas, Stadt Graz prieš Strabag AG et al, C-314/09
(„įskaitant atvejį, kai ši nuostata grindžiama šios perkančiosios organizacijos kaltės prezumpcija ir
jos negalėjimu remtis asmeninių sugebėjimų neturėjimu ir atitinkamai asmeninės kaltės dėl tariamo
pažeidimo nebuvimu.“).
61 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas aiškiai konstatavo, kad kaltės sampratos, kuri yra platesnė už
pakankamai akivaizdaus pažeidimo sampratą, taikymas atmestinas (Europos Teisingumo Teismo 1996
m. kovo 5 d. sprendimas Brasserie du Pêcheur ir Factortame III, 79 p.).
62 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimas Combinatie Spijker InfrabouwDe Jonge Konstruktie, Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie BV prieš Provincie Drenthe,
C-568/08, 87 p., kuriame Teismas taip pat remiasi 1991 m. lapkričio 19 d. sprendimu Francovich ir kt.,
C‑6/90 ir C‑9/90, Rink. p. I‑5357 (35 p.); 1996 m. kovo 5 d. sprendimu Brasserie du pêcheur ir Factortame,
C‑46/93 ir C‑48/93, Rink. p. I‑1029 (31 ir 51 p.) bei 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Danske Slagterier,
C‑445/06, Rink. p. I‑2119 (19 ir 20 p.).
63 M. Pâques, De la responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire, in Droit des citoyens et des
associations dans le droit européen de l’environnement, Briuselis, Story-Scientia, 1998, p. 95–142.
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Kalbant apie atsakomybės nustatymo būdą, kai kuriose teisės sistemose skirtingai vertinami apribotos kompetencijos ir diskrecijos įgyvendinimo atvejai. Pavyzdžiui, iš Lietuvos
pranešimo matyti, kad ryšys tarp neteisėtumo sunkumo ir atsakomybės nėra reikšmingas,
išskyrus tuos atvejus, kai atsakomybė yra siejama su valstybės institucijos diskrecija. Šiais
atvejais teismai taiko tuos pačius kriterijus kaip ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
ir siekia nustatyti, ar institucijos pažeidimas yra aiškus bei sunkus atitinkamos institucijos
savo diskrecijos ribų nepaisymas.
Be to, sprendimo neteisėtumo sunkumas gali būti siejamas su atlygintinos žalos sąlyga. Latvijoje konstatavus atitinkamos institucijos atsakomybę, teisingas žalos atlyginimas yra nustatomas, atsižvelgiant į ginčyto sprendimo neteisėtumo sunkumą. Įstatymų
leidėjas taip pat nustato žalos atlyginimo dydžio maksimumą. Tuo metu Prancūzijos teisės
sistemoje įtvirtintos nuostatos, reguliuojančios vienkartinės išmokos klausimus, nors šių
nuostatų taikymas yra labiau išimtis nei taisyklė. Vis dėlto iš naujausios teismų praktikos
matyti, kad vėl taikomos bendrosios teisės nuostatos, reguliuojančios kalte grindžiamos
atsakomybės už padarytą žalą klausimus. Tačiau tam tikrais atvejais taikoma ir vienkartinės išmokos sistema. Tokia padėtis riboja šių nuostatų veiksmingumą.
Bet kuriuo atveju daugumoje teisės sistemų žalos atlyginimas yra priteisiamas, remiantis visišku patirtos žalos atlyginimo principu, t. y. atlyginama tiek faktiškai patirta žala, tiek
negautos pajamos (damnum emergens et lucrum cessans), tačiau pareiga pateikti įrodymus
dėl žalos dydžio tenka pareiškėjui (Belgija, Danija, Prancūzija, Italija ir Lietuva).
Italijos teisės sistemoje atlygintinos žalos dydžio nustatymui įtvirtinta speciali taisyklė: teismai perduoda šį klausimą spręsti atsakingai institucijai. Jeigu šiuo klausimu sutarimo nėra, gali būti pradėtas naujas procesas.
Graikijoje paprastai paskiriama piniginė kompensacija, tačiau gali būti nusprendžiama
žalą atlyginti natūra, nors šis būdas ir nėra reguliuojamas specialiomis teisės normomis.
Trys baigiamosios nuostatos
Gali būti daromos trys baigiamosios nuostatos.
Pirmoji yra susijusi su tikruoju dviejų pagrindinių klausimų atskyrimu: žalos atlyginimas vietoj sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimas kartu su sprendimo panaikinimu.
Daugumoje valstybių narių žalos atlyginimo priteisimas vietoj panaikinimo yra neįprasta priemonė ir šis būdas nėra dažnas bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas panaikinti tam tikrą sprendimą. Vis dėlto teisė kreiptis su skundu dėl žalos atlyginimo nepriklausomai nuo kreipimosi dėl sprendimo panaikinimo yra numatyta tose teisės sistemose,
kuriose kompetencija nagrinėti žalos atlyginimo bylas yra suteikiama ne teismams, kurie
sprendžia skundus dėl panaikinimo, o bendrosios kompetencijos teismams arba kitam
administraciniam teismui. Tokiais atvejais prieš paduodant skundą dėl žalos atlyginimo,
nėra reikalaujama, kad sprendimas būtų pirma panaikintas erga omnes. Teismas, sprendžiantis atsakomybės klausimą, turi tik nustatyti, ar aplinkybė, su kuria siejamas žalos atlyginimas, iš tiesų įvyko, o atsakomybės nustatymas yra grindžiamas kalte arba tiesioginiu
neteisėtų veiksmų nustatymu, priklausomai nuo to, kurios taisyklės yra taikomos. Tokiu
būdu žalos atlyginimas gali būti priteisiamas paties sprendimo ir nepanaikinus. Neatrodo,
kad tokiu atveju kyla grėsmė pažeisti teisinės valstybės principo imperatyvus. Tačiau kai
kuriose teisės sistemose vis dar reikalaujama, kad prieš sprendžiant žalos atlyginimo klau400
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simą, tam tikras sprendimas būtų panaikintas.
Jei į teismą kreipiamasi su skundu dėl žalos atlyginimo ir žalos atlyginimas priteisiamas nepanaikinus atitinkamo sprendimo, res judicata galia dėl atitinkamo sprendimo pripažinimo neteisėtu yra ribota. Neteisėtumo konstatavimas automatiškai trečiųjų asmenų
teisėms ir pareigoms įtakos neturi. Ši nuostata aiškiai nurodyta Prancūzijos pranešime.
Antroji baigiamoji nuostata yra susijusi su teismo teise nustatyti neteisėtų sprendimų padarinių galiojimą. Tam tikrais atvejais teismas, sprendžiantis atitinkamo sprendimo
panaikinimo klausimą, gali nustatyti, kad visos sprendimu sukeltos pasekmės arba tam
tikros šio sprendimo pasekmės lieka galioti. Tokie įgaliojimai gali būti suteikti įstatymu,
kaip yra Belgijoje, arba žvelgiant lanksčiau – kilti iš teismų praktikos, kaip yra Prancūzijoje64. Svarstytina, kokia yra tokių sprendimo pasekmių galiojimo nustatymo reikšmė
žalos, siejamos su šiuo sprendimu, atlyginimo procese. Be to, ne mažiau svarbu atsakyti į
klausimą, ar tais atvejais, kai teismas, nagrinėjantis prašymą atlyginti žalą, privalo konstatuoti sprendimo trūkumus ar neteisėtumą, šių aplinkybių vertinimui turi įtakos teismo,
nagrinėjančio skundą dėl įgaliojimų viršijimo, nutartis, kuria panaikinamas atitinkamas
sprendimas, tačiau paliekamos galioti jo pasekmės65.
Trečioji ir paskutinė nuostata yra suponuota pirmųjų dviejų ir atkartoja klausimus,
paminėtus Prancūzijos pranešime. Paliekant nuošalyje žalos atlyginimo vietoj sprendimo
panaikinimo bei atitinkamų pasekmių ribojimo klausimus, dar svarbiau nagrinėti, kada
sprendimas pripažįstamas neteisėtu. Siekiant išvengti sudėtingo ar sunkumų sukeliančio
sprendimų panaikinimo, ne mažiau svarbu atsakyti, ar neteisėtumo, kuris yra pagrindas
panaikinti atitinkamą aktą, atvejai turėtų būti ribojami. Prancūzijos Valstybės Taryba nurodo, kad sprendimo panaikinimas dėl procedūrinių trūkumų neturėtų būti savaiminis
atsakymas. Kolegos iš Nyderlandų taip pat pareiškė panašią pastabą. Tai ilgalaikio pobūdžio problema: teisminės patikros ribos palaipsniui buvo išplėstos, kad apimtų teisėtumo
patikrą visose srityse. Ši plėtotė ne kartą buvo vertinama kaip teisinės valstybės principo
vystymas. Atsižvelgus į tai, kad šiuo metu teisėtumas tapo ypač sudėtingas klausimas, įsivyrauja tendencija pripažinti, jog tam tikri neteisėtumo atvejai neturi baigtis atitinkamų
sprendimų panaikinimu. Ši problema yra gerai žinoma teismams ir sprendžiama daugybe
skirtingų būdų. Nors tai nėra pagrindinė svarstoma problema, tačiau tokios situacijos sukeliamos pasekmės, tikėtina, galiausiai yra pagrindas atmesti tiek reikalavimą panaikinti
sprendimą, tiek prašymą atlyginti žalą.

64 Prancūzijoje administracinių teismų kompetencija riboti laikinas panaikinimo pasekmes kyla iš
Valstybės Tarybos jurisprudencijos. Be to, Valstybės Taryba yra nustačiusi, kad šiais įgaliojimais teismai
turėtų naudotis tik išimtiniais atvejais. Atrodo, kad tokia situacija galima, kalbant tiek apie norminius
administracinius aktus, tiek individualius administracinius sprendimus. Belgijos įstatymų leidėjas nėra
įtvirtinęs jokių nuostatų, suteikiančių Valstybės Tarybai įgaliojimus nustatyti naikinamų individualių
sprendimų galiojimo pasekmes. Šių skirtingų situacijų konstitucingumas šiuo metu tikrinamas
Konstituciniame Teisme.
65 Pagal Belgijos teisę, Valstybės Taryba, kaip teismas, nagrinėjantis skundus dėl panaikinimo, turi teisę
nustatyti naikinamo norminio administracinio akto ar jo dalies galiojimo pasekmes. Iš Konstitucinio
Teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarimo (18/2012) matyti, kad Belgijos Konstitucija nedraudžia nustatyti,
jog panaikintas aktas, kurio tam tikros pasekmės lieka galioti, yra privalomos teismui, į kurį vėliau
kreipiamasi su skundu, kuriame netiesiogiai kvestionuojamas atitinkamas norminis administracinis
aktas. Teisėtumo aspektu klausimas yra išspręstas, tačiau atsakomybės, susijusios su tokio akto pasekmių
galiojimu, vertinimo reikšmė lieka neišspręsta.
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Poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai nustatymo svarba,
taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius
Įvadas
Viena iš esminių Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo1 (toliau – SESV) 101 ir
102 straipsnių2 taikymo sąlygų yra ūkio subjektų suderinto elgesio (susitarimų, asociacijų sprendimų ar suderintų veiksmų) ir vienašališko elgesio (piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi) galimas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai. Kitaip tariant,
minėtos Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisės normos gali būti taikomos
tik tuomet, jei egzistuoja tam tikras poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai. Poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai koncepcija iš esmės atlieka jurisdikcinę funkciją,
nes ji neapima konkretaus ūkio subjekto elgesio atitikties SESV 101 ar 102 straipsniams
vertinimo – tokia kokybinė analizė turi būti atliekama tik po to, kai nustatoma ES teisės
jurisdikcija.
Po Lietuvos įstojimo į ES administraciniai teismai, spręsdami bylas, kylančias iš
konkurencijos teisinių santykių, taiko ne tik Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą3, bet ir SESV 101 bei 102 straipsnius, taip pat vadovaujasi oficialia ES konkurencijos
teisės aiškinimo ir taikymo praktika. Atsižvelgiant į poveikio valstybių narių tarpusavio
prekybai koncepcijos pamatinę reikšmę ES konkurencijos teisės normų taikymui, jos
prigimties ir atliekamų funkcijų suvokimas yra neišvengiamai svarbus Lietuvos administracinei justicijai.
Nepaisant ES lygmeniu galiojančio konkurencijos teisinių santykių reguliavimo,
valstybėse narėse paprastai taip pat veikia nacionaliniai konkurencijos įstatymai, draudžiantys konkurenciją galinčius riboti ar varžyti ūkio subjektų veiksmus ar elgesį. Vis
dėlto net jei dažnai ir būna panašiai suformuluotos, nacionalinės ir ES konkurencijos
teisės normos turi skirtingą paskirtį – ES teisės normos taikomos SESV kontekste, o
nacionalinės normos yra skirtos tik nacionaliniams tikslams siekti. Nors Konkurencijos
įstatymo 5 ir 7 straipsniai iš esmės atkartoja SESV 101 ir 102 straipsnius (išskyrus reikalavimą, kad būtų poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai), šiuo įstatymu siekiama
1
2

3
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. OL C 83, 2010 m. kovo 30 d., p. 47–199.
Kai kuriuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei ankstesnėje Europos Sąjungos teismų
jurisprudencijoje nurodomi Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ir 82 straipsniai, bet atsižvelgiant
į tai, kad po Lisabonos sutarties jie buvo pernumeruoti į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101
ir 102 straipsnius, straipsnyje vienodumo ir aiškumo tikslais naudojama tik dabartinė numeracija.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856 (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais).
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saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę tik Lietuvoje (1 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina,
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, todėl ES ir valstybių narių
konkurencijos teisės sistemos yra savarankiškos ir, nors tarpusavyje sąveikauja, bet nėra
tapačios4. 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 sritys5.
Šis straipsnis nėra visapusiškas ir išsamus visų su poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai susijusių klausimų tyrimas. Straipsnyje siekiama visų pirma atskleisti esminės SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo sąlygos prigimtį, paskirtį ir atliekamas
funkcijas ES teisėje, pagrindinį dėmesį skiriant ES ir nacionalinės konkurencijos teisės
santykio aspektams ir parodant, kodėl yra svarbu kiekvienu konkrečiu atveju taikant
SESV 101 ar 102 straipsnį nustatyti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame straipsnyje nėra išskiriamas 101 ir 102 straipsnio taikymas6. ES teismų jurisprudencijoje įtvirtinta, kad poveikio valstybių narių tarpusavio
prekybai koncepcija yra bendra SESV 101 ir 102 straipsniams ir aiškintina vieningai šių
teisės normų tikslais7. Nepaisant to, su ūkio subjektų elgesio derinimu ir vienašališkais
ūkio subjektų veiksmais susijusios bylos neabejotinai yra skirtingos. Todėl, kaip parodoma straipsnyje, poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai negali būti nustatomas
mechaniškai, visapusiškai neištyrus kiekvienos konkrečios situacijos ir su ja susijusių
faktinių aplinkybių.
1. Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai
kaip esminė SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo sąlyga
Kaip minėta, ES konkurencijos teisė draudžia ne bet kokius valstybių narių teritorijoje įgyvendinamus ūkio subjektų susitarimus ar atliekamus piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi veiksmus, bet tik tokius, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Taigi ES teisė, prisidėdama prie laisva konkurencija pagrįsto vidaus rinkos
kūrimo ir funkcionavimo, reguliuoja tik tuos santykius, kurie turi tarpvalstybinį elementą, t. y. veikia ne tik atskirų valstybių teritorijose vykstančią prekybą, bet ir tą, kuri
teritoriniu požiūriu susijusi daugiau nei su viena valstybe nare. Būtent analizuojama
4

5

6

7

BUTKEVIČIUS, Lauras. Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimas: Europos Sąjungos
teisė ir jos įtaka Lietuvos administracinei justicijai. In Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė
justicija. Mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Atsak. red.
V. Valančius. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 694.
Žr., pvz.: BARR, Frances, et al. Bellamy & Child: European Community Law of Competition. Eds. P.
Roth, V. Rose. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 9–10; BISHOP, Simon; WALKER, Mike.
The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement. 3rd ed. London: Sweet
& Maxwell, 2010, p. 4–8; WHISH, Richard; BAILEY, David. Competition Law. 7th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2012, p. 23–24, 51.
Doktrinoje poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai kur kas plačiau nagrinėjamas SESV 101
straipsnio kontekste. Plačiau apie poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir SESV 102 straipsnį žr.,
pvz.: O’DONOGHUE, Robert; PADILLA, A Jorge. The Law and Economics of Article 82 EC. Oxford: Hart
Publishing, 2006, p. 659–675.
Žr., pvz.: Teisingumo Teismo 1980 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. 31/80 NV L‘Oréal ir SA
L‘Oréal prieš PVBA De Nieuwe AMCK, pastr. 28.
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koncepcija apibrėžia ES konkurencijos teisės normų taikymo sritį – pažeidimas, turintis
išskirtinai nacionalinį pobūdį, nepatenka į SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo sritį.
Pirmą kartą Teisingumo Teismas pasisakė dėl poveikio valstybių narių tarpusavio
prekybai koncepcijos apimties 1966 m. išnagrinėtoje byloje Société Technique Minière,
kurioje buvo nustatyta: „Tam, kad susitarimas galėtų paveikti valstybių narių tarpusavio
prekybą, turi būti pakankamai tikėtinai įmanoma numatyti, remiantis eile objektyvių
teisės ir faktinių veiksnių, kad konkretus susitarimas gali tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybos struktūrą“8. Šioje byloje
teismas taip pat akcentavo, kad poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai turi būti
aiškinamas atsižvelgiant į SESV 101 ir 102 straipsniuose nurodytą atitinkamų veiksmų
prieštaravimo ES teisei pobūdį ir neigiamus padarinius bendrosios rinkos tikslams9. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad SESV 101 ir 102 straipsniuose nurodoma
ne tai, kad susitarimas ar piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi yra neteisėti, bet
kad tokie veiksmai yra „nesuderinami su vidaus rinka“.
Tais pačiais 1966 m. Teisingumo Teismas byloje Grundig papildė savo išaiškinimą
ir akcentavo bendrą kontekstą, kuriame turi būti vertinamas poveikis valstybių narių
tarpusavio prekybai: „Labai svarbu, ar susitarimas gali sudaryti tiesioginę ar netiesioginę, faktinę ar potencialią grėsmę prekybos tarp valstybių narių laisvei tokiu būdu,
kad būtų padaryta žala vieningos rinkos tarp valstybių narių tikslų pasiekimui“10. Šioje
byloje teismas taip pat nustatė, kad poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai koncepcijos paskirtis yra nustatyti ribas tarp ES ir nacionalinės konkurencijos teisės11. Vėlesnėje, 1979 m. išnagrinėtoje byloje Hugin, teismas papildomai nurodė, kad elgesys, kurio poveikis apsiriboja viena valstybe nare, nepatenka į ES teisės reguliavimo sritį12. Jau
tuometinės Europos Bendrijos kūrimo metu buvo laikomasi pozicijos, kad, atsižvelgiant
į federacinio pobūdžio Bendrijos struktūrą, sprendimai dėl tik lokalų poveikį turinčio
antikonkurencinio elgesio turi būti palikti valstybėms narėms13.
Taigi šis jurisdikcinio pobūdžio kriterijus nustato ES teisės taikymo apimtį ir yra
labai svarbus ne tik kompetencijos įgyvendinant ES konkurencijos teisės normas valstybėse narėse pasidalijimui, bet ir vieningos rinkos ES tikslo įgyvendinimui14. Reikalavimas, kad turi būti poveikis prekybai tarp valstybių narių, interpretuotas ES teismų
atsižvelgiant į poreikį įtvirtinti ir išlaikyti vieningą rinką15. Todėl poveikio valstybių
narių tarpusavio prekybai koncepcija buvo aiškinama ir plėtojama itin plačiai16, ir tai reiš8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Teisingumo Teismo 1966 m. birželio 30 d. sprendimas byloje Nr. 56–65 Société Technique Minière
(L.T.M.) prieš Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), p. 249–205.
Ten pat.
Teisingumo Teismo 1966 m. liepos 13 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 56 ir 58–64 Établissements
Consten S.à.R.L. ir Grundig-Verkaufs-GmbH prieš Europos Komisiją, p. 341–342.
Ten pat.
Teisingumo Teismo 1979 m. gegužės 31 d. sprendimas byloje Nr. 22/78 Hugin Kassaregister AB ir Hugin
Cash Registers Ltd prieš Europos Komisiją, pastr. 17.
RITTER, Lennart; BRAUN, W. David. European Competition Law: A Practitioner’s Guide. 3rd ed. London:
Kluwer Law International, 2004, p. 52.
KERSE, Christopher; KHAN, Nicholas. EC Antitrust Procedure. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2005,
p. 13.
KORAH, Valentine. An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice. 8th ed. Oxford: Hart
Publishing, 2004, p. 59.
BAILEY, David. Appreciable Effect on Trade within the United Kingdom. European Competition Law
Review, 2009, Vol. 30(8), p. 354.
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kia, kad itin daug ūkio subjektų elgesio formų patekdavo į SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo sritį. Doktrinoje yra nuomonių, kad ES teismų jurisprudencija poveikio valstybių
narių prekybai srityje nebuvo neutrali ir daugeliu atvejų siekta tikslingai nustatyti šį poveikį, taip padidinant bylų, kuriose būtų taikomos ES teisės normos, skaičių17. Tačiau reikia
įvertinti tai, kad tuo metu daugelyje valstybių narių nebuvo nacionalinių konkurencijos
teisės normų arba egzistuojantys nacionaliniai režimai nebuvo veiksmingi18. Todėl daugeliu atvejų pasirinkimas būdavo tarp ES konkurencijos teisės normų taikymo arba apskritai
jokių konkurencijos teisės normų netaikymo19. Dabartiniu metu poveikio valstybių narių
tarpusavio prekybai koncepcija yra ypatingai svarbi kompetencijos tarp Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų pasidalijimo kontekste (apie tai
plačiau kitose straipsnio dalyse)20.
Europos Komisija savo gairėse dėl Sutarties [101] ir [102] straipsniuose įtvirtintos
sąvokos „poveikis prekybai“21 (toliau – Gairės dėl poveikio valstybių narių tarpusavio
prekybai) yra susisteminusi ES teismų praktiką ir pateikusi svarbių paaiškinimų, kaip
ji pati aiškina ir taiko šią koncepciją. Nors šiuo straipsniu nesiekiama išanalizuoti visų
nagrinėjamos ES teisės srities aspektų, tačiau tikslinga paminėti keletą Gairėse dėl poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai įtvirtintų išaiškinimų. Tam, kad būtų poveikis prekybai „tarp valstybių narių“, turi būti poveikis prekybai bent tarp dviejų valstybių
narių, bet nereikalaujama, kad toks poveikis apimtų visą vienos valstybės narės teritoriją
ir visą kitos valstybės narės teritoriją (21 punktas). Taip pat turi būti įmanoma numatyti,
su pakankamu tikimybės laipsniu, remiantis objektyviomis teisės aplinkybėmis ar faktais, kad susitarimas ar veiksmai gali daryti tiesioginę ar netiesioginę, faktinę ar galimą
įtaką valstybių narių tarpusavio prekybos struktūrai (23 punktas). Kita vertus, SESV 101
ir 102 straipsnių taikymui nepakanka, kad egzistuotų bet koks poveikis valstybių narių
tarpusavio prekybai. Tam, kad būtų taikomos šios ES teisės normos, poveikis turi būti
reikšmingas, apčiuopiamas (angl. appreciable), o ne hipotetinis (13 punktas)22. Pažymėtina, kad taikymo ypatumai priklauso ir nuo to, ar konkrečiu atveju ūkio subjektas įtariamas SESV 101 ar 102 straipsnio pažeidimu. Taikant 101 straipsnį, susitarimas turi turėti
gebėjimą paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, bet nėra būtina, kad kiekviena
atskira susitarimo dalis, įskaitant bet kokį konkurencijos ribojimą, kuris gali kilti iš tos
sutarties, galėtų paveikti prekybą. Jei visas susitarimas daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, tai visas toks susitarimas patenka į ES teisės taikymo sritį, įskaitant ir
17 Žr.: WESSELING, Rein. The Modernisation of EC Antitrust Law. Oxford: Hart Publishing, 2000, p.
115–158.
18 WHISH, Richard; BAILEY, David. Competition Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p.
145.
19 WIJCKMANS, Frank; TUYTSCHAEVER, Filip. Vertical Agreements in EU Competition Law. 2nd ed.
Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 38.
20 Plačiau apie valstybių narių tarpusavio prekybos koncepcijos raidą ir vidaus rinkos siekio įtaką šios
koncepcijos aiškinimui žr., pvz.: FAULL, Jonathan. Effect on Trade between Member States and
Community: Member State Jurisdiction. Fordham Corporate Law Institute, 1989, p. 485–508; GOYDER,
Dan G. EC Competition Law. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 83–90; BURNLEY, Richard.
Interstate Trade Revisited – The Jurisdictional Criterion for Articles 81 and 82 EC. European Competition
Law Review, 2002, Vol. 23(5), p. 217–226.
21 Europos Komisijos gairės dėl Sutarties [101] ir [102] straipsniuose įtvirtintos sąvokos „poveikis prekybai“
(2004/C 101/07). OL 101, 2004 m. balandžio 27 d., p. 81–96.
22 Taip pat žr.: Teisingumo Teismo 1999 m. sausio 21 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C–215/96 ir
C–216/96, pastr. 34.
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tas susitarimo dalis, kurios atskirai nedaro tokio poveikio. Kai tų pačių šalių sutartiniai
santykiai apima kelias veiklos rūšis, kad jos sudarytų dalį to paties susitarimo, jos turi būti
tiesiogiai susijusios ir sudaryti viso to paties verslo susitarimo neatskiriamą dalį – jei taip
nėra, kiekviena veiklos rūšis sudaro atskirą susitarimą (14 punktas). Be to, nėra svarbu,
ar konkretaus ūkio subjekto dalyvavimas susitarime daro ar nedaro pastebimą poveikį
valstybių narių tarpusavio prekybai – ūkio subjektas negali išvengti ES teisės taikymo vien
tik dėl to, kad jo indėlis į susitarimą, darantį poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai,
yra nereikšmingas (15 punktas). SESV 102 straipsnio taikymui svarbu tai, kad būtent piktnaudžiavimas turi paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Tačiau tai nereiškia, kad
kiekvienas elgsenos elementas turi būti vertinamas atskirai – elgesys, sudarantis dalį visos
strategijos, kurią vykdo dominuojanti įmonė, turi būti vertinamas poveikio visumos požiūriu. Kai dominuojantis ūkio subjektas pasirenka įvairius veiksmus, siekdamas to paties
tikslo, tam, kad būtų taikomas SESV 102 straipsnis visiems veiksmams, sudarantiems dalį
visos strategijos, pakanka, kad nors vienas iš šių veiksmų paveiktų valstybių narių tarpusavio prekybą (17 punktas).
Nors poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai koncepcija yra labai plati, ji
nėra beribė ir neapibrėžta23. Kaip minėta, lokalaus pobūdžio ūkio subjektų veiksmams
ar elgesiui negali būti taikomi SESV 101 ir 102 straipsniai24. Be to, Vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad poveikis prekybai tarp valstybių
narių negali būti vertinamas visiškai atsiribojant nuo pačių veiksmų, kurie tokį poveikį
ir gali sukelti25. Doktrinoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES teismų jurisprudencijos
nuostatų nereikėtų vertinti atsietai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių26. Kitaip
tariant, ES nustatytos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės analizuojamoje srityje nors ir
atrodo gana abstrakčios, bet negali būti taikomos mechaniškai, nenagrinėjant konkrečios situacijos individualiai ir visapusiškai neištyrus visų faktinių aplinkybių. Taikant
SESV 101 ir 102 straipsnius taip pat svarbu įvertinti, kokiame kontekste formavosi ES
teismų jurisprudencija dėl poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai koncepcijos ir
tai, kad ši jurisprudencija buvo suformuota pakankamai seniai. Pavyzdžiui, Teisingumo
Teismas 2007 m. išnagrinėtoje byloje nagrinėdamas poveikį valstybių narių tarpusavio
prekybai vadovavosi locus classicus – 1979 m. byla Hugin27.
2. Subjektai, kuriems suteikti įgaliojimai taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius,
bei ES ir nacionalinės konkurencijos teisės santykis
2004 m. gegužės 1 d. pradėtas tiesiogiai taikyti Tarybos reglamentas dėl SESV 101
23 BAILEY, David. Appreciable Effect on Trade within the United Kingdom. European Competition Law
Review, 2009, Vol. 30(8), p. 354.
24 Žr.: Gairių dėl poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai 91, 96 ir 98 punktai; taip pat generalinio
advokato F.G. Jacobs 2002 m. balandžio 30 d. išvada byloje Nr. C–126/01 Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie prieš GEMO SA, pastr. 145, ir 2002 m. sausio 24 d. išvada bylose Nr. C–113/00 ir
Nr. C–114/00 Ispanijos Karalystė prieš Europos Komisiją, pastr. 25.
25 Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009
UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą.
26 KERSE, Christopher; KHAN, Nicholas. EC Antitrust Procedure. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2005,
p. 14.
27 Žr.: Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 25 d. sprendimas byloje Nr. C–407/04 P Dalmine SpA prieš
Europos Komisiją, pastr. 89.
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ir 102 straipsnių taikymo28 (dar vadinamas Modernizavimo reglamentu, toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) pakeitė anksčiau institucinį centralizavimą grindusį Tarybos reglamentą Nr. 17/62 ir išplėtė valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijų ir nacionalinių teismų įgaliojimus, taikant SESV 101 ir 102 straipsnius. Šis teisės aktas žymi ES
konkurencijos politikos ir konkurencijos teisės normų taikymo decentralizavimą. Remiantis Reglamento Nr. 1/2003 nuostatomis, galima teigti, kad nuo 2004 m. gegužės 1
d. ES konkurencijos teisės normos daugiausiai įgyvendinamos ne Europos Komisijos, o
valstybių narių teismų ir konkurencijos priežiūros institucijų. Vienas iš esminių pokyčių,
kuriuos įtvirtino Reglamentas Nr. 1/2003 – tai, kad buvo pirmą kartą įtvirtinta nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų pareiga taikyti ES teisę, jei nustatoma, kad yra
veikiama valstybių narių tarpusavio prekyba.
Iki Reglamento Nr. 1/2003 priėmimo Teisingumo Teismas buvo nurodęs, kad
SESV 101 ir 102 straipsniai „sukuria tiesiogines teises privačių asmenų atžvilgiu ir šias
teises nacionaliniai teismai privalo ginti“29. Nors ES teisės viršenybės principas taikytinas ir konkurencijos srityje, bet pagal EB konkurencijos ancien r´egime, kuris galiojo
iki Reglamento Nr. 1/2003 taikymo pradžios, viršenybės principas reiškė ne tai, kad
nacionalinės konkurencijos normos negalėjo būti taikomos, kai yra taikomos ES normos, bet kad esant ES ir nacionalinės teisės konfliktui, pirmenybė turi būti teikiama EB
normoms30. Teisingumo Teismas buvo nustatęs, kad „konfliktas tarp [ES] ir nacionalinių taisyklių kartelių teisės srityje turi būti sprendžiamas taikant principą, kad [ES]
teisei turi būti teikiama pirmenybė“31. Tuo tarpu Reglamentas Nr. 1/2003 grindžiamas
lygiagrečios kompetencijos principu, o tai reiškia, kad Europos Komisija ir nacionalinės
konkurencijos priežiūros institucijos bei valstybių narių teismai tapo visiškai įtraukti į
ES konkurencijos teisės įgyvendinimo procesą ir ėmė dalytis lygiagrečia kompetencija
taikant SESV 101 ir 102 straipsnius32.
Europos Komisija yra vykdomosios ES valdžios institucija. Jai tenka svarbus vaidmuo svarbiausiose ES veiklos srityse, bet itin reikšmingą vaidmenį ji vaidina konkurencijos teisės ir politikos srityje. Literatūroje pažymima, kad šią instituciją iš esmės galima
įvardinti kaip „kertinį akmenį“ ES konkurencijos politikos vystyme ir konkurencijos
principų įgyvendinime33. Suteikiant įgaliojimus Europos Komisijai šioje srityje, siekiama užtikrinti, kad SESV įtvirtintos ES konkurencijos teisės normos yra įgyvendinamos
tinkamai. Europos Komisija, siekdama šio tikslo, iš esmės atlieka konkurencijos stebėseną ir prireikus imasi veiksmų užkirsti kelią SESV 101 ir 102 straipsniuose draudžiamam
elgesiui. Pagal SESV 105 straipsnio 1 dalį Europos Komisija privalo užtikrinti, kad būtų
taikomi SESV 101 ir 102 straipsniuose nustatyti principai. Ši institucija valstybės narės
28 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.
29 Teisingumo Teismo 1974 m. sausio 30 d. sprendimas byloje Nr. 127/73 Belgische Radio en Televisie ir
Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs prieš SV SABAM ir NV Fonior, pastr. 16.
30 BUTKEVIČIUS, Lauras. Lietuvos konkurencijos teisės europeizacija: priežastys, raida ir problemos.
Mokslo darbai. Teisė, 2006, 61 t., p. 23.
31 Teisingumo Teismo 1969 m. vasario 13 d. sprendimas byloje Nr. 14/68 Walt Wilhelm ir kiti prieš
Bundeskartellamt, pastr. 6.
32 NASUTAVIČIENĖ, Justina. Lygiagrečioji valstybių narių ir Europos Komisijos kompetencija taikyti ES
konkurencijos teisės nuostatas ne bis in idem principo kontekste. Socialinių mokslų studijos, 2012, 4(1) t.,
p. 288.
33 VAN BAEL & BELLIS. Competition Law of the European Community. 5th ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International, 2010, p. 5.
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prašymu arba savo iniciatyva ir bendradarbiaudama su jai padedančiomis valstybių narių kompetentingomis institucijomis tiria įtariamus pažeidimus, o nustačiusi padarytą
pažeidimą – siūlo atitinkamas priemones jam pašalinti.
Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisijos kompetencijai yra priskirtinas būtent
SESV 101 ir 102 straipsnių taikymas, ji, kaskart konstatuodama konkurencijos teisės
pažeidimą, privalo nustatyti ir esminės šių straipsnių taikymo sąlygos (poveikio tarpusavio prekybai tarp valstybių narių) egzistavimą. Pažymėtina, kad pareiga įrodyti, jog
buvo pažeisti SESV 101 ir 102 straipsniai, tenka būtent šaliai ar institucijai, pareiškusiai,
kad būta tokio pažeidimo (Reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnis). Tas pats pasakytina ir
apie Europos Komisijos sprendimų teisėtumą tikrinančio Teisingumo Teismo veiklą.
Komisijos sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, taikant SESV 101 ir 102 straipsnius
gali būti įvertintas tik nustačius, ar buvo paisyta esminės šių straipsnių taikymo sąlygos
– poveikio prekybai tarp valstybių narių egzistavimo. Akivaizdu, kad paminėtas kriterijus svarbus tiek Europos Komisijos, tiek Teisingumo Teismo praktikoje – jo pagrindu
apibrėžiamos šių institucijų jurisdikcijos ribos.
Kaip minėta, siekiant užtikrinti veiksmingą ES konkurencijos teisės normų taikymą, valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijos ir teismai taip pat yra įgalioti
taikyti ES teisę. Reglamento Nr. 1/2003 35 straipsnio 1 dalyje valstybėms narėms yra
numatyta pareiga paskirti konkurencijos instituciją ar institucijas, atsakingas už SESV
101 bei 102 straipsnių taikymą, tokiu būdu, kad būtų užtikrintas šio reglamento nuostatų laikymasis34. Nacionaliniams teismams taip pat tenka svarbus vaidmuo taikant ES
konkurencijos teisės normas. Spręsdami privačių asmenų ginčus, jie gina pagal ES teisę
įgytas teises – taip nacionaliniai teismai papildo valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijų veiklą ir todėl jiems priskirta taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius (Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 6–7 punktai).
Atsižvelgiant į veiksmingo ES konkurencijos teisės normų taikymo ir Reglamente
Nr. 1/2003 įtvirtintų bendradarbiavimo mechanizmų tinkamo veikimo siekį, šio teisės
akto preambulės 8 punkte pažymėta, kad tais atvejais, kai valstybių narių konkurencijos
priežiūros institucijos ir teismai taiko nacionalinius konkurencijos įstatymus susitarimams ir veiksmams, galintiems paveikti prekybą tarp valstybių narių, jie turi būti įpareigoti taikyti ir SESV 101 bei 102 straipsnius. Tokia pareiga yra įtvirtinta Reglamento
Nr. 1/2003 3 straipsnio 1 dalyje. Taigi, kai tiriami susitarimai ar piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, Konkurencijos
taryba privalo neapsiriboti vien Konkurencijos įstatymo taikymu – į jos kompetenciją
patenka lygiagretus Konkurencijos įstatymo bei SESV 101 ir 102 straipsnių taikymas.
Iki Reglamento Nr. 1/2003 priėmimo egzistavusi ES konkurencijos teisės (draudžiamų susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi srityje) ir nacionalinės
teisės santykio problema sprendžiama reglamento minėtame 3 straipsnyje35. Šios teisės
34 Pagal Konkurencijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį Konkurencijos taryba yra institucija, įgaliota taikyti ES
konkurencijos taisykles, kurių laikymosi priežiūra pagal ES konkurencijos teisę pavedama nacionalinei
konkurencijos priežiūros institucijai.
35 Reglamento Nr. 1/2003 3 straipsnis įtvirtina:
„1. Valstybių narių konkurencijos institucijos ar nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinius
konkurencijos įstatymus susitarimams, ūkio subjektų asociacijų sprendimams ar suderintiems veiksmams
tokia prasme, kaip apibrėžta Sutarties [101] straipsnio 1 dalis, jei jie gali paveikti prekybą tarp valstybių
narių tokia prasme, kaip apibrėžta minėtoje straipsnio dalyje, tokiems susitarimams, sprendimams ar
suderintiems veiksmams taiko ir Sutarties [101] straipsnio nuostatas. Valstybių narių konkurencijos
408

Poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai nustatymo svarba,
taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius

normos analizė leidžia teigti, kad jeigu susitarimas ar piktnaudžiavimo veiksmai daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, nacionaliniai teismai ir konkurencijos priežiūros institucijos, taikydamos savo konkurencijos teisės normas, privalo taip pat taikyti ir
SESV 101 ir 102 straipsnius. Be to, Reglamento Nr. 1/2003 3 straipsnio 2 dalis patvirtina ES
teisės viršenybės principą ir nustato atvejus, kada griežtesnės nacionalinės teisės normos
gali būti taikomos36. Atkreiptinas dėmesys, kad teismai ir nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos, taikydamos SESV sutarties 101 ir 102 straipsnį, privalo ne tik gerbti ES
teisės viršenybės principą, bet ir prisidėti prie vienodo ES konkurencijos teisės taikymo,
kaip tai numatyta Reglamento Nr. 1/2003 16 straipsnyje37.
Pažymėtina, kad nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms ir teismams
taikant ES teisės normas, būtina inter alia atsižvelgti į pažeidimo padarymo laiką. Kadangi Lietuva ES valstybe nare tapo 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvoje ES konkurencijos
teisės normos taikytinos nuo minėtos datos. Vyriausiasis administracinis teismas savo
praktikoje yra nustatęs, kad asmenų veiksmai, atlikti iki minėtos datos, negali būti kvalifikuojami kaip SESV 101 ar 102 straipsnio pažeidimas (lex retro non agit) 38. Šis teismas
yra pažymėjęs, kad konkretaus pažeidimo atveju turi būti įvertinta, ar veiksmai, kurie
buvo atlikti po 2004 m. gegužės 1 d., vertinant juos izoliuotai nuo veiksmų, atliktų iki
2004 m. gegužės 1 d., tikėtina, galėjo nulemti reikšmingą poveikį tarp valstybių narių39.
Be to, tai, kad Konkurencijos taryba neskyrė pakankamai dėmesio įvertinti, ar tam tikri
veiksmai, atlikti po 2004 m. gegužės 1 d., patys savaime galėjo padaryti reikšmingą poveikį prekybai tarp valstybių narių, vertinta kaip vienas iš elementų, nulėmusių teismo
išvadą, jog Konkurencijos taryba neįrodė, kad galimas poveikis prekybai tarp valstybių
narių nėra hipotetinis ar pernelyg nutolęs ir egzistuoja pagrindas taikyti ES konkurencijos teisės normas, draudžiančias antikonkurencinį elgesį rinkoje.

36

37
38
39

institucijos ar nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinius konkurencijos įstatymus bet kuriam
Sutarties [102] straipsnio draudžiamam piktnaudžiavimui, taiko ir Sutarties [102] straipsnio nuostatas.
2. Nacionaliniais konkurencijos įstatymais negali būti draudžiami susitarimai, ūkio subjektų asociacijų
sprendimai ar suderinti veiksmai, kurie gali paveikti prekybą tarp valstybių narių, tačiau neribojantys
konkurencijos, kaip apibrėžta Sutarties [101] straipsnio 1 dalyje, arba tenkinantys Sutarties [101]
straipsnio 3 dalies reikalavimus, arba apimami reglamento dėl Sutarties [101] straipsnio 3 dalies
taikymo. Šis reglamentas nedraudžia valstybėms narėms priimti ir taikyti savo teritorijoje griežtesnius
nacionalinius įstatymus, draudžiančius ūkio subjektų vienašališkus veiksmus ar nustatančius už juos
sankcijas.
3. Nepažeidžiant [Sąjungos] teisės bendrųjų principų ir kitų nuostatų, 1 ir 2 dalys netaikomos, kai
valstybių narių konkurencijos institucijos ir teismai taiko nacionalinius koncentracijos kontrolės
įstatymus, ir šios dalys nedraudžia taikyti nacionalinių įstatymų nuostatas, kuriomis daugiausia siekiama
kito tikslo, negu Sutarties [101] ir [102] straipsnių siekiamas tikslas“.
Svarbu tai, kad Reglamentas Nr. 1/2003 nustato skirtingas taisykles SESV 101 ir 102 straipsnių atžvilgiu.
Plačiau apie ES ir nacionalinės konkurencijos teisės santykį bei reglamento 3 straipsnį žr., pvz.: ALBAEK,
Svend, et al. Faull & Nikpay: The EC Law of Competition. Eds. J. Faull, A. Nikpay. 2nd ed. Oxford: Oxford
University Press, 2007, p. 96–111.
BRAMMER, Silke. Concurrent jurisdiction under Regulation 1/2003 and the issue of case allocation.
Common Market Law Review, 2005, Vol. 42(5), p. 1384.
Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009
UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą.
Ten pat.
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3. Valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijų ir Europos Komisijos
kompetencijos atribojimas bei non bis in idem principas
Kadangi ūkio subjektų elgesiui įvertinti tam tikrais atvejais gali būti taikoma ir
nacionalinė, ir ES konkurencijos teisė, o taikyti SESV 101 bei 102 straipsnius įgaliota
ne tik Europos Komisija, bet ir nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos, kyla
klausimas, kas konkrečiose situacijose turėtų imtis 101 ar 102 straipsnio taikymo. Kitaip
tariant, nacionaliniu ir ES mastu egzistuojant paraleliniam konkurencijos teisės normų
įgyvendinimo ir priežiūros mechanizmui, gali kilti nacionalinių ir ES konkurencijos
priežiūrą vykdančių institucijų kompetencijų atribojimų problemų.
Šiame kontekste paminėtina naujausia Teisingumo Teismo praktika, susijusi su nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų įgalinimų apimtimi taikyti SESV 101 ir
102 straipsnius. 2011 m. išnagrinėtoje byloje Tele2 Polska40 teismas išaiškino, kad nors
nacionalinės institucijos yra įgaliotos taikyti SESV 102 straipsnį, bet joms nesuteikta
teisė konstatuoti, kad šios teisės normos pažeidimai nebuvo įvykdyti – teisė konstatuoti,
kad SESV 102 straipsnis nepažeistas, suteikiama tik Europos Komisijai, nors šis straipsnis taikomas nacionalinės konkurencijos institucijos vykdomoje procedūroje. Teismas
taip pat nurodė, kad nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms suteikus teisę priimti sprendimus, kuriais konstatuojama, kad nepažeistas SESV 102 straipsnis, kiltų
pavojus Reglamente Nr. 1/2003 nustatytai bendradarbiavimo sistemai ir būtų pažeista
Europos Komisijos kompetencija, be to, Komisija vėliau negalėtų konstatuoti, kad nagrinėjami veiksmai pažeidžia minėtas ES teisės nuostatas41.
Vadovaujantis Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 15 punktu, Europos Komisija ir
valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijos turėjo sukurti valdžios institucijų
tinklą ES konkurencijos taisyklėms taikyti glaudaus bendradarbiavimo pagrindu. Atsižvelgiant į reglamento preambulės 18 punktą42, manytina, kad vienas svarbiausių tokio
tinklo sukūrimo tikslų – užtikrinti, kad bylas nagrinėtų tinkamiausios tinklo institucijos. Europos konkurencijos institucijų tinklas, susidedantis iš Europos Komisijos ir nacionalinių institucijų43, buvo sukurtas būtent šio tikslo įgyvendinimui, t. y. siekiant, kad
konkurencijos teisės bylos, susijusios su pažeidimais, galinčiais daryti poveikį prekybai
tarp valstybių narių, būtų tinkamai paskirstytos. Kaip nurodoma Europos Komisijos
pranešime dėl bendradarbiavimo konkurencijos institucijų tinkle44 (toliau – Pranešimas
dėl bendradarbiavimo), šios institucijos veikia kartu, atsižvelgdamos į viešąjį interesą
ir glaudžiai bendradarbiaudamos, siekiant apsaugoti konkurenciją (1 punktas), o tokio
tinklo sukūrimas turi užtikrinti ir efektyvų darbo tarp institucijų pasidalinimą, ir vieningą ES konkurencijos teisės normų taikymą (3 punktas).
Minėtu Europos Komisijos pranešimu įtvirtintas mechanizmas, kuriuo remiantis
40 Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimas byloje Nr. C–375/09 Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów prieš Tele2 Polska sp. z o.o. (dabar Netia SA).
41 Žr.: Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimas byloje Nr. C–375/09 Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów prieš Tele2 Polska sp. z o.o. (dabar Netia SA), pastr. 27–29.
42 Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 18 punktas inter alia nustato: „siekiant užtikrinti, kad bylas nagrinėtų
tinkamiausios tinklo institucijos <...>“.
43 Plačiau apie šį tinklą žr.: http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html.
44 Europos Komisijos pranešimas dėl bendradarbiavimo konkurencijos institucijų tinkle (2004/C 101/03).
OL C 101, 2004 m. balandžio 27 d., p. 43–53.
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funkcionuoja Europos konkurencijos institucijų tinklas45. Būtent šiame teisės akte yra numatyti bylų paskirstymo tarp kompetentingų institucijų taikyti SESV 101 ar 102 straipsnius kriterijai. Atkreiptinas dėmesys, kad Reglamente Nr. 1/2003 nėra įtvirtinti teisiškai
įpareigojantys bylų paskirstymo kriterijai. Taigi šio straipsnio tikslais reikalinga aptarti keletą nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų ir Europos Komisijos kompetencijos
bei tarpusavio bendradarbiavimo principų, įtvirtintų Pranešime dėl bendradarbiavimo.
Kaip parodoma toliau, poveikis prekybai tarp valstybių narių laikytinas ne tik kriterijumi,
pagal kurį nustatoma, ar apskritai taikytina ES teisė (ar vis dėlto apsiribotina nacionalinėmis konkurencijos teisės normomis), bet, atsižvelgiant į tokio poveikio geografinį aspektą
ir mastą – taip pat ir kriterijumi paskirstant bylas tarp institucijų, turinčių vienodus įgalinimus taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius.
ES konkurencijos teisėje galioja bendrasis principas, kad visos konkurencijos priežiūros institucijos turi įgaliojimus taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius bei yra atsakingos
už efektyvų bylų pasiskirstymą. Kitaip tariant, ES konkurencijos teisė yra pagrįsta paraleliai veikiančių kompetencijų sistema. Pagal ją kiekviena byla gali būti nagrinėjama
tiek vienos nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos, tiek kelių nacionalinių
institucijų, o taip pat ir pačios Europos Komisijos. Kiekviena iš šių institucijų, priklausančių Europos konkurencijos institucijų tinklui, turi diskreciją nuspręsti, ar imtis bylos
tyrimo, ar ne (5 punktas). Vis dėlto paprastai laikomasi principo, kad ta institucija, kuri
gauna skundą ar pradeda procedūrą ex officio, ir toliau turėtų nagrinėti bylą. Bylų persiskirstymas turėtų įvykti nebent proceso pradžioje, jei tokia institucija manytų, kad ji
nėra tinkamas subjektas tos bylos nagrinėjimui arba kitos institucijos manytų, jog jos yra
tinkamesnės tai bylai nagrinėti. Bylos perskyrimas turėtų būti greitas ir efektyvus, t. y.
toks, kuris nesutrukdytų pradėtam vykdyti tyrimui (6-7 punktai). Paprastai yra taikomi
trys kriterijai, nustatant, ar institucija laikytina tinkama nagrinėti konkrečią bylą. Tokia
išvada daroma, jei: 1) skundžiamas elgesys turi esminį tiesioginį (faktinį ar numanomą)
poveikį tos valstybės narės rinkai; 2) ji gali efektyviai pabaigti bylą priimant sprendimą,
įpareigojantį ūkio subjektą nutraukti pažeidimą, ir paskiriant baudą; 3) turi galimybes
surinkti reikalingus įrodymus (8 punktas). Šie kriterijai lemia tai, kad tarp pažeidimo ir
valstybės narės teritorijos turi egzistuoti ryšys tam, jog valstybės narės konkurencijos
priežiūros institucija būtų laikoma tinkamu subjektu nagrinėti tokį pažeidimą. Todėl
dažniausiai tokiu tinkamu subjektu yra tos valstybės narės institucija, kurios teritorijoje konkurencija yra veikiama labiausiai (9-10 punktai). Europos Komisija laikytina
tinkama institucija bylos nagrinėjimui paprastai tais atvejais, kai poveikis prekybai yra
padarytas daugiau nei trijų valstybių narių rinkose (14 punktas). Be to, Europos Komisija taip pat pripažįstama tinkamu subjektu, kai byla susijusi su tokių ES teisės nuostatų
taikymu, kurias išimtinai gali taikyti ar taikytų efektyviau būtent Europos Komisija,
jei Europos Komisijos priimtas sprendimas prisidėtų prie ES konkurencijos politikos
vystymo, kai iškyla nauji konkurencijos teisės taikymo klausimai ar būtina užtikrinti
efektyvų jos įgyvendinimą (15 punktas).
Literatūroje pažymima, kad nors nacionalinėje teisėje gali būti įtvirtinti tam tikri
institucijų kompetencijos apribojimai, dėl kurių jos negalėtų vykdyti tyrimų už valsty45 Bendradarbiavimo tarp Europos Komisijos ir valstybių narių teismų dėl SESV 101 ir 102 straipsnių
taikymo principai nustatomi kitame šios institucijos pranešime, žr.: Europos Komisijos pranešimas dėl
bendradarbiavimo tarp Komisijos ir ES valstybių narių teismų taikant [SESV 101 ir 102] straipsnius
(2004/C 101/04). OL C 101, 2004 m. balandžio 27 d., p. 54–64.
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bės teritorijos ribų, bet tokių institucijų kompetencija taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius
nėra geografiškai apribota, o dauguma bylų, spręstinų pagal šiuos straipsnius, būtent dėl
savo žymaus poveikio prekybai tarp valstybių narių vis tiek turės vienos valstybės sieną peržengiančius elementus, todėl taps kelių valstybių narių konkurencijos institucijų
tyrimo objektu46. Atsižvelgiant į tai, bent jau teoriškai galimi atvejai, kai kelios valstybių
narių konkurencijos priežiūros institucijos gali pritaikyti sankcijas ūkio subjektams už
tą patį elgesį. Egzistuojantis kompetencijų pasidalijimo mechanizmas gali sąlygoti tokias
situacijas, kai nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų kompetencijos „persipina“ tiek tarpusavyje, tiek su Europos Komisijos įgaliojimais, t. y. pagal ES teisės aktuose
įtvirtintas taisykles taikyti SESV 101 ar 102 straipsnį konkretaus pažeidimo atveju būna
įgaliotos kelios institucijos. Be to, galima tiek situacija, kai pažeidimą nagrinėja tik viena
kompetentinga institucija, tiek atvejai, kai dėl to paties pažeidimo pradedami keli tyrimai. Kadangi Reglamente Nr. 1/2003 iš esmės nėra įtvirtinta taisyklių, kurios aiškiai ir
neabejotinai išspręstų kelių valstybių narių jurisdikcijos konfliktus konkurencijos teisės
bylose, tai galima laikyti vienu iš esminių Reglamento Nr. 1/2003 trūkumų, nes kyla
klausimas, ar tokiu būdu nėra pažeidžiamas non bis in idem, t. y. draudimo bausti už
tą pačią veiką du kartus, principas47. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad kelioms
institucijoms esant įgaliotoms tirti ir taikyti sankcijas už tuos pačius pažeidimus, kyla
grėsmė, kad panašios ar iš esmės identiškos faktinės aplinkybės bus vertinamos skirtingai. O tokios situacijos neabejotinai keltų klausimų dėl atitikties visų pirma teisinio
tikrumo principui.
Siekiant išvengti minėtų grėsmių, manytina, buvo nustatyti įvairūs bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija skatinantys įpareigojimai visoms ES lygmeniu konkurencijos priežiūrą vykdančioms institucijoms. Bendradarbiavimą tarp Europos Komisijos
ir nacionalinių institucijų reguliuoja Reglamento Nr. 1/2003 IV skyrius, kuriame įtvirtintas bendras principas, kad šios institucijos glaudžiai bendradarbiauja taikydamos ES
konkurencijos teisės normas48. Vis dėlto manytina, kad vien bendradarbiavimo įpareigojimai neužtikrina lygiagrečių procesų dėl tų pačių pažeidimų pradėjimo ir vykdymo
išvengimo. Literatūroje yra siūlymų kelių procesų inicijavimo atveju nustatyti aiškią
taisyklę, įpareigojančią nacionalinę konkurencijos priežiūros instituciją sustabdyti ar
nutraukti bylą tuo pagrindu, kad šią bylą nagrinėja ar jau nagrinėjo kuri nors kita institucija, ir apskritai Reglamente Nr. 1/2003 įtvirtinti non bis in idem principą49.
46 van Bockel, Bas. The ne bis in idem principle in EU law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2009, p. 186.
47 NASUTAVIČIENĖ, Justina. Lygiagrečioji valstybių narių ir Europos Komisijos kompetencija taikyti ES
konkurencijos teisės nuostatas ne bis in idem principo kontekste. Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(1) t.,
p. 291.
48 Itin svarbus Reglamento Nr. 1/2003 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas reikalavimas valstybių narių
konkurencijos priežiūros institucijoms, veikiančioms pagal SESV 101 ar 102 straipsnį, raštu informuoti
Europos Komisiją prieš pradedant įgyvendinti pirmą oficialią tiriamąją priemonę arba iš karto tik ją
pradėjus. Be to, valstybių narių institucijos turi informuoti Europos Komisiją apie sprendimo, kuriuo
reikalaujama nutraukti pažeidimą, priimami įsipareigojimai arba panaikinama teisė pasinaudoti
bendrosios išimties reglamento nuostatomis, priėmimą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jo priėmimo.
Šiuo tikslu Europos Komisijai yra pateikiama bylos santrauka ir numatomas priimti sprendimas, o jo
neturint – bet kuris kitas dokumentas, kuriame išdėstyti siūlomi veiksmai (11 straipsnio 4 dalis).
49 Žr.: NASUTAVIČIENĖ, Justina. Lygiagrečioji valstybių narių ir Europos Komisijos kompetencija taikyti
ES konkurencijos teisės nuostatas ne bis in idem principo kontekste. Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(1)
t., p. 291, 294.
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Reglamento Nr. 1/2003 13 straipsnis nustato, kad jei dviejų ar daugiau valstybių narių
konkurencijos priežiūros institucijos gauna skundą arba savo iniciatyva imasi priemonių
prieš tą patį susitarimą, asociacijos sprendimą ar suderintus veiksmus, tuomet faktas, kad
viena institucija nagrinėja bylą, yra pakankamas pagrindas kitoms sustabdyti procesą ar
atmesti skundą. Europos Komisija taip pat gali atmesti skundą tuo pagrindu, kad valstybės
narės institucija jau nagrinėja bylą. Minėtoje teisės normoje taip pat įtvirtinama, kad ir tais
atvejais, kai valstybės narės institucija gauna skundą dėl susitarimo, asociacijos sprendimo
ar suderintų veiksmų, kurį jau nagrinėjo kita konkurencijos priežiūros institucija, valstybės narės institucija arba Europos Komisija gali skundą atmesti minėtu pagrindu.Vis dėlto
šios nuostatos įtvirtina tik konkurencijos priežiūros institucijų elgesio galimybes, bet nenustato privalomų taisyklių ar įpareigojimų dėl lygiagrečiai pradėto proceso sustabdymo
ar nutraukimo (taip paliekant erdvės kiekvienos bylos ypatumams įvertinti).
Pranešimo dėl bendradarbiavimo 22 punkte nustatyta, kad jei institucija, ištyrusi
bylos medžiagą, atmetė skundą, kitos institucijos gali nenorėti tą bylą nagrinėti iš naujo.
Kita vertus, jei skundas buvo atmestas dėl kitų priežasčių (pvz., institucija negalėjo surinkti reikiamų įrodymų), kitos institucijos gali norėti atlikti savo tyrimą ir išnagrinėti
bylą. Tai lemia kiekvienos konkurencijos priežiūros institucijos teisę pasirinkti – baigti
ar sustabdyti savo nagrinėjamą bylą. Pažymėtina, kad institucija gali nenorėti nutraukti
bylą, kol kitos institucijos nagrinėjamos bylos baigtis nėra aiški – galimybė sustabdyti
vykdomą procesą leidžia pasilikti teisę vėliau nuspręsti, ar nutraukti bylą, ar ne. Toks
lankstumas Pranešimo dėl bendradarbiavimo 22 punkte įvardijamas kaip palengvinantis nuoseklų, vieningą taisyklių taikymą. Nepaisant to, kai kurie autoriai laikosi pozicijos, kad tai nesuteikia jokios garantijos, jog bus apsaugota nuo kelių lygiagrečių procesų
dėl to paties pažeidimo vykdymo tais atvejais, kai pirmasis tyrimas yra pradėtas nacionalinės konkurencijos institucijos50.
Šiame kontekste kyla klausimas, kokius įgaliojimus nacionalinės institucijos turi po
to, kai tyrimą inicijuoja Europos Komisija. Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 17 punkte numatyta, kad tam, jog konkurencijos teisės normos būtų nuosekliai taikomos ir tinklas būtų valdomas kiek įmanoma geriau, svarbu išlaikyti taisyklę, pagal kurią valstybių
narių konkurencijos priežiūros institucijos automatiškai netenka savo kompetencijos,
jei Europos Komisija pati inicijuoja tyrimą51. Ši nuostata konkretizuojama Reglamento
Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalyje. Atskleidžiant paminėtos teisės normos prasmę, svarbus Teisingumo Teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimas byloje Nr. C–17/10 Toshiba
Corporation ir kiti prieš Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ir generalinės advokatės J.
Kokott išvada šioje byloje. Kaip nurodė generalinė advokatė, proporcingumo principas,
pagal kurį nustatoma kompetencija (SESV 5 straipsnio 4 dalis), neleidžia Reglamento
Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalies aiškinti taip, kad nacionalinės konkurencijos priežiūros
institucijos visam laikui ir galutinai praranda kompetenciją taikyti nacionalinę konkurencijos teisę, jei Europos Komisija pati pradeda procedūrą – pakanka panaikinti tą
kompetenciją tiek laiko, kiek užtrunka Europos Komisijos pradėtas tyrimas, o baigus
tyrimą įpareigoti institucijas laikytis Komisijos sprendimo. Kitaip tariant, Europos Komi50 NASUTAVIČIENĖ, Justina. Lygiagrečioji valstybių narių ir Europos Komisijos kompetencija taikyti ES
konkurencijos teisės nuostatas ne bis in idem principo kontekste. Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(1) t.,
p. 291.
51 Paminėtina, kad tais atvejais, kai valstybės narės konkurencijos priežiūros institucija jau nagrinėja bylą,
Europos Komisija inicijuoja procesą tik pasitarusi su ta institucija (Reglamento Nr. 1/2003 11 straipsnio
6 dalis).
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sijai užbaigus procedūrą, nacionalinės konkurencijos institucijos gali pačios priimti sprendimus, bet nepažeisdamos draudimo už tą pačią veiką bausti du kartus (non bis in idem
principas)52. Teisingumo Teismas iš esmės palaikė tokią generalinės advokatės poziciją.
Atkreiptinas dėmesys, kad Pranešime dėl bendradarbiavimo yra numatyti ir tokie
atvejai, kai kelių valstybių narių konkurencijos institucijų lygiagrečiai vykdomi tyrimai
vertinami kaip geriausiai užtikrinantys SESV 101 ir 102 straipsniuose įtvirtintų nuostatų tikslų pasiekimą. Paraleliai vykdomi dviejų ar trijų valstybių narių institucijų tyrimai
gali būti tinkami, jei poveikis konkurencijai daromas būtent šioms valstybėms narėms
priklausančiose teritorijose ir vienos institucijos veiksmai būtų nepakankami, kad pažeidimas būtų nutrauktas ir (ar) būtų paskirta bauda (12 punktas), o kelios institucijos,
vykdančios tyrimą dėl to paties pažeidimo, kiek tai yra įmanoma, turėtų koordinuoti
savo veiksmus (12–13 punktai). Iš aptartų SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo klausimų matyti, kad dažnai bendros taisyklės, pagal kurią šiuos straipsnius gali taikyti visos
Europos konkurencijos institucijų tinklui priskirtinos institucijos, įtvirtinimas gali sukelti nemažai teisės taikymo problemų praktikoje. Nors teisiškai tokia situacija, kai dėl
to paties pažeidimo paraleliai vykdomi keli tyrimai yra nedraudžiama, bet tai sukelia
abejonę, ar nebus pažeistas non bis in idem principas, taip pat ar bus užtikrintas vieningas ES teisės taikymas. Pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnyje nustatoma, kad
niekas negali būti antrą kartą teisiamas ar baudžiamas už nusikalstamą veiką, dėl kurios
ES jis jau buvo galutinai išteisintas ar pripažintas kaltu pagal įstatymą. Konkurencijos
teisės srityje non bis in idem principas draudžia dar kartą bausti arba persekioti ūkio
subjektą dėl veiksmų, už kuriuos jis buvo nubaustas arba dėl kurių pripažintas neatsakingu ankstesniu neskundžiamu nutarimu53. ES teismai konkurencijos bylose paprastai
remiasi tuo, kad non bis in idem principo taikymas priklauso nuo trijų sąlygų, t. y. nuo
faktinių aplinkybių, pažeidėjo ir saugomo teisinio intereso – non bis in idem principu
draudžiama du kartus bausti tą patį asmenį už tą pačią neteisėtą veiką, siekiant apsaugoti tą patį teisinį interesą54. Egzistuoja nuomonė, kad klausimas, kas sudaro „idem“ (tas
pačias faktines aplinkybes), ribojantį nuo tolimesnių baudų pakartotinio paskyrimo, tokiose bylose turi lemiamą reikšmę ir „idem“ apima pažeidimo laikotarpį bei teritoriją,
kurioje kyla to pažeidimo padariniai55.
Kartu atkreiptinas dėmesys, kad minėtas non bis in idem principo taikymo ES konkurencijos teisėje aiškinimas yra neatsiejamas nuo nacionalinių konkurencijos priežiūros
institucijų skiriamų baudų ribojimų. Kai kurie autoriai mano, kad minėtos institucijos,
skirdamos baudas, turėtų atsižvelgti tik į konkrečiose valstybėse ūkio subjektų įvykdytus pardavimus ar gautas pajamas. Be to, ir pati Europos Komisija turėtų kuo tiksliau
apibrėžti teritoriją, su kuria susiję jos priimami sprendimai ir paskiriamos baudos (o ne
52 Generalinės advokatės J. Kokott 2011 m. rugsėjo 8 d. išvada byloje Nr. C–17/10 Toshiba Corporation ir
kiti prieš Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pastr. 90‑91.
53 Teisingumo Teismo 2002 m. spalio 15 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. C–238/99 P, C–244/99 P,
C–245/99 P, C–247/99 P, C–250/99 P iki C–252/99 P ir C–254/99 P, pastr. 59.
54 Žr.: 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, pastr. 338; generalinės advokatės J. Kokott 2011 m.
rugsėjo 8 d. išvada byloje Nr. C–17/10 Toshiba Corporation ir kiti prieš Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, pastr. 114.
55 KLOUB, Jindrich. Upcoming judgment in case C-17/10 Toshiba and Others to shed light on the
question of parallel proceedings within the ECN [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://
kluwercompetitionlawblog.com/ 2012/02/07/upcoming-judgment-in-case-c-1710-toshiba-and-othersto-shed-light-on-the-question-of-parallel-proceedings-within-the-ecn/.
414

Poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai nustatymo svarba,
taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius

vartoti tokio pobūdžio formuluotes, kaip „Europos ekonominės erdvės masto pažeidimas“), arba, atvirkščiai – apriboti nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų galimybes persekioti ūkio subjektus dėl jų padarytų konkurencijos teisės pažeidimų, už kuriuos jiems jau anksčiau buvo paskirtos baudos, ir šių dydis nustatytas, atsižvelgiant į tai,
kad tie pažeidimai apėmė ES ar Europos ekonominės erdvės teritoriją56.
4. Vidaus teisės normos bei SESV 101 ir 102 straipsnių taikymas
Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 1 punktas numato, kad siekiant įtvirtinti sistemą, kuri užtikrintų neiškraipytą konkurenciją bendrojoje rinkoje, SESV 101 ir 102
straipsniai visoje ES turi būti taikomi veiksmingai ir vienodai. Nors šie straipsniai veikia vienodai nepriklausomai nuo to, ar juos taiko nacionalinės, ar ES konkurencijos
priežiūros institucijos (t. y. materialioji konkurencijos teisė taikoma vieningai), bet gali
kilti klausimas, ar tokia išvada darytina proceso teisės atžvilgiu, o taip pat visos materialiosios teisės (laikantis griežto materialiosios ir proceso teisės atskyrimo principo)
atžvilgiu.
Visų pirma pažymėtina, kad ES mastu vieninga konkurencijos teisės proceso teisės normų sistema nėra sukurta. Reglamente Nr. 1/2003 įtvirtintos procedūrinės taisyklės taikytinos
iš esmės Europos Komisijos atliekamiems veiksmams. Reglamento Nr. 1/2003 4 straipsnis
numato, kad Europos Komisija, taikydama SESV 101 ir 102 straipsnius, turi įgaliojimus, nustatytus šiuo reglamentu. Šio teisės akto 5 ir 6 straipsniai, apibrėžiantys valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijų ir nacionalinių teismų įgaliojimus, iš esmės pateikia tik bendro pobūdžio nuostatas, kad šios institucijos ir teismai yra įgalioti taikyti SESV 101 bei 102
straipsnius. Kaip įtvirtinama Reglamento Nr. 1/2003 5 straipsnyje, veikdamos savo iniciatyva
ar skundo pagrindu, valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijos gali priimti sprendimus, kuriais pareikalaujama nutraukti pažeidimą, taikomos laikinosios apsaugos priemonės, priimami įsipareigojimai ar skiriamos vienkartinės, periodinės ar kitos nacionaliniuose
įstatymuose numatytos nuobaudos.
Nesant bendrų visoms valstybėms narėms taikytinų procedūrinių taisyklių konkurencijos teisės srityje, kiekvienai valstybei narei yra palikta pakankamai plati diskrecija
reguliuoti įvairius su SESV 101 ir 102 straipsnių taikymu nacionaliniu lygmeniu susijusius
klausimus (galima būtų svarstyti, kad tokiu būdu valstybės narės tam tikra prasme daro
įtaką ir šių teisės normų veikimo apimčiai). Reglamentas Nr. 1/2003 nėra skirtas vidaus
teisės suvienodinimui: jis nepaliečia nei nacionalinių taisyklių, reguliuojančių įrodinėjimą, nei valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijų ir teismų pareigos nustatyti su
byla susijusius faktus, jeigu tokios taisyklės ir įpareigojimai atitinka bendruosius ES teisės
principus (Reglamento Nr. 1/2003 preambulės 5 punktas). Taigi šiuo reglamentu nėra siekiama pakeisti nacionalines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ar nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų ir teismų kompetenciją, susijusią su konkrečios
bylos faktų vertinimu57. Svarbu ir tai, kad Reglamentas Nr. 1/2003 nedaro įtakos SESV 101
56 Žr.: GERARD, Damien. AG Kokott‘s Opinion in Toshiba: framing the application of the ne bis in
idem principle in EU competition law enforcement [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://
kluwercompetitionlawblog.com/ 2011/09/20/ag-kokott%e2%80%99s-opinion-in-toshiba-framing-theapplication-of-the-ne-bis-in-idem-principle-in-eu-competition-law-enforcement/.
57 BARR, Frances, et al. Bellamy & Child: European Community Law of Competition. Eds. P. Roth, V. Rose.
6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 1429.
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ir 102 straipsnių turiniui – šis teisės aktas reglamentuoja 101 ir 102 straipsnių taikymo
procedūrinius klausimus, o tai reiškia, kad šių straipsnių taikymas nacionaliniu lygmeniu
paliekamas iš esmės atskirų valstybių narių vidaus teisės reglamentavimo sričiai58.
Nepaisant valstybių narių išlaikomos kompetencijos aptariamoje srityje, ES teisė
įtvirtina tam tikrus apribojimus. ES teismai savo jurisprudencijoje yra nustatę, kad kiekvienos valstybės narės vidaus teisė turi nustatyti kompetentingus teismus ir sukurti
bylų dėl teisių, kurias asmenims suteikia tiesioginio veikimo ES teisės normos, gynimo
proceso taisykles, kurios savo ruožtu, pirma, neturėtų būti mažiau palankios nei taikomos panašiose bylose dėl vidaus teisės (lygiavertiškumo, ekvivalentiškumo principas) ir,
antra, nepadarytų praktiškai neįmanomo ar ypač sunkaus naudojimosi ES suteikiamomis teisėmis (efektyvumo, veiksmingumo principas)59. Kaip parodoma toliau, šiais principais vadovaujasi ir Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje. Taigi, nors nacionaliniai teismai išlaiko procedūrinę autonomiją, bet ji nėra absoliuti60: nacionalinės
teisės normos turi būti suderinamos su bendraisiais ES teisės principais, bet neprivalo
būti identiškos įtvirtintoms ES teisės aktuose.
Vis dėlto reikia pripažinti, kad ES teisė neišvengiamai veikia nacionalines konkurencijos teisės procedūrines nuostatas. Vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra pasisakęs dėl ES konkurencijos teisės nuostatų taikymo Lietuvos
procedūrinių taisyklių atžvilgiu. Šis teismas yra išaiškinęs: „[ES] valstybių narių procesinės normos konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje nėra harmonizuotos. Todėl Lietuvos Respublikoje galioja joje priimti nacionaliniai teisės aktai, be kita ko, reglamentuojantys [Konkurencijos tarybos] vykdomas Konkurencijos įstatymo <...> ir
[SESV] <...> pažeidimų tyrimo procedūras. Tačiau siekiant kiek galima labiau suderinti
Lietuvos Respublikos ir ES konkurencijos santykius reglamentuojančias teisės normas,
kaip tai numatyta Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje, ir užtikrinti tinkamą
šių normų taikymą Lietuvos Respublikoje, reikia atsižvelgti ir į [ES] teisėje galiojančias
procesines konkurencijos teisės taisykles. <...> Negalima taikyti tokių nacionalinių procesinių normų, kurios [SESV 101 ir 102] straipsnių taikymą labai apsunkintų arba padarytų praktiškai neįmanomu (veiksmingumo reikalavimas), ir taikyti mažiau palankias
procesines normas, nei taikomos nacionalinių konkurencijos normų pažeidimų atvejais
(ekvivalentiškumo reikalavimas)“61. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad „<...> reikia atsižvelgti ir į ES teisėje galiojančias procesines konkurencijos teisės taisykles <…> todėl ir šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija sistemiškai atsižvelgia į
58 KERSE, Christopher; KHAN, Nicholas. EC Antitrust Procedure. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2005,
p. 59-60; ALBAEK, Svend, et al. Faull & Nikpay: The EC Law of Competition. Eds. J. Faull, A. Nikpay. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 94.
59 Žr., pvz.: Teisingumo Teismo 1997 m. liepos 10 d. sprendimas byloje Nr. C–261/95 Rosalba Palmisani
prieš Istituto nazionale della previdenza sociale, pastr. 27; Teisingumo Teismo 2001 m. rugsėjo 20 d.
sprendimas byloje Nr. C–453/99 Courage Ltd prieš Bernard Crehan ir Bernard Crehan prieš Courage Ltd
ir kt., pastr. 29. Taip pat žr.: Teisingumo Teismo 1976 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje Nr. 33/76
Rewe-Zentralfinanz eG ir Rewe-Zentral AG prieš Landwirtschaftskammer für das Saarland, pastr. 5;
Teisingumo Teismo 1976 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje Nr. 45/76 Comet BV prieš Produktschap
voor Siergewassen, pastr. 16.
60 Plačiau apie valstybių narių procedūrinę autonomiją žr., pvz.: NAZZINI, Renato. Concurrent Proceedings
in Competition Law: Procedure, Evidence and Remedies. Oxford: Oxford University Press, 2004, p.
108–110.
61 Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248715/2008 AB „Mažeikių nafta“ prieš Konkurencijos tarybą.
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ES teisės nuostatas, kurios reguliuoja konkurencijos teisės pažeidimų tyrimo procedūrų
veiksmus“62. Tačiau ES teisės įtaka nėra besąlygiška ir visaapimanti. Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad „nesant bendrų visoms valstybėms narėms taikytinų
procedūrinių taisyklių konkurencijos teisės srityje, kiekvienai valstybei narei yra palikta
pakankamai plati diskrecija reguliuoti procedūrinius klausimus nacionaliniu lygmeniu“63.
Šiame kontekste kyla klausimas, kaip vertinti tai, kad SESV 101 ir 102 straipsniai,
priklausomai nuo to, ar juos taiko nacionalinės, ar ES institucijos, yra taikomi, laikantis skirtingų procedūrinių taisyklių. Reglamentas Nr. 1/2003 reglamentuoja inter alia
ir tokius klausimus, kaip senaties terminų taikymas ir sankcijų skyrimas. Nors tokios
nuostatos turėtų būti suderinamos su ES teise plačiąja prasme (atitikti minėtus principus), tačiau abejonių kelia pats faktas, kad už tuos pačius pažeidimus gali būti taikomos
skirtingos sankcijos, priklausomai nuo to, ar jas taikys Europos Komisija, ar nacionalinė konkurencijos priežiūrą įgyvendinanti institucija. Svarbu atkreipti dėmesį, kad, pvz.,
baudų skirtumai gali būti sąlygoti ir skirtingų baudų apskaičiavimo ir dydžio nustatymo taisyklių, nes Europos Komisija baudas už SESV 101 ir 102 straipsnių pažeidimus
skiria vadovaudamasi ES teisės aktais, o nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos – konkrečioje valstybėje narėje galiojančiais teisės aktais64. Čia paminėtina, kad
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog baudų skyrimo
srityje Europos Komisijos ir Konkurencijos tarybos diskrecijos ribos nėra vienodos65.
Egzistuojančius skirtumus parodo ir senaties terminų institutas. To paties pažeidimo
tyrimui Europos Komisija ar nacionalinė institucija gali turėti skirtingas sąlygas – tiek
skirtingos trukmės pačius senaties terminus, tiek skirtingas jų skaičiavimo taisykles66.
Tas pats pasakytina ir apie, pvz., atsakomybę už konkurencijos teisės pažeidimus sunkinančias aplinkybes67.
Kaip pavyzdį galima paminėti Lietuvos atvejį, susijusį su senaties terminų skaičiavimu konkurencijos bylose68. Iki 2011 m. gegužės 3 d. galiojusios redakcijos Konkurencijos įstatymas nenumatė sankcijų taikymo terminų sustabdymo ar nutraukimo galimybės, nors tai ir įtvirtinta Reglamente Nr. 1/2003 (25–26 straipsniai). Be to, šie ter62 Vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-706/2013
TEO LT, AB prieš Konkurencijos tarybą.
63 Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5202136/2012 AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ prieš Konkurencijos tarybą.
64 Pvz., Baudų, skiriamų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo 1 punktas
nustato, kad šis teisės aktas reglamentuoja inter alia baudų, skiriamų už SESV 101 ir 102 straipsniuose
nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Konkurencijos taryba, dydžio nustatymą, žr.: Vyriausybės 2012 m.
sausio 18 d. nutarimas Nr. 64 „Dėl baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2012, Nr. 12–511.
65 Žr.: Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5021668/2012 AB „City Service“ prieš Konkurencijos tarybą.
66 Plačiau apie valstybių narių vidaus teisėje įtvirtintus senaties terminus ir su tuo susijusias problemas žr.,
pvz.: FAELLA, Gianluca, et al. EU Competition Law. Volume III: Cartels & Collusive Behaviour. Book One.
Deventer: Claeys & Casteels, 2012, p. 649–651.
67 Plačiau apie pakartotinumą, kaip atsakomybę sunkinančią aplinkybę, ir su tuo susijusias problemas
žr., pvz.: NORDLANDER, Kristina. The Commission’s Policy on Recidivism: legal certainty for repeat
offenders? Competition Law Review, 2005, Vol. 2(1), p. 55-68; WILS, Wouter P.J. Recidivism in EU
Antitrust Enforcement: A Legal and Economic Analysis. World Competition, 2012, Vol. 35(1), p. 5–26.
68 Šiuo klausimu žr.: Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-2136/2012 AB „Rokiškio sūris“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ prieš Konkurencijos
tarybą.
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minai buvo trumpesni, nei įtvirtinti Reglamente Nr. 1/2003. Vadinasi, tokio nevienodo
reguliavimo atveju galėjo susidaryti situacija, kai pažeidimą ėmusis tirti Konkurencijos
tarybai, senaties terminas jau būtų praleistas, o pažeidimą tiriant Europos Komisijai – toks
terminas dar nebūtų suėjęs ir Europos Komisija turėtų galimybę ūkio subjektą nubausti už
konstatuotą pažeidimą.
Akivaizdu, kad egzistuojantis teisinis reguliavimas ir valstybių narių vidaus teisės
skirtumai gali kelti klausimų ir abejonių dėl efektyvaus ES konkurencijos teisės normų
įgyvendinimo mechanizmo, nes SESV 101 ir 102 straipsnių taikymas nacionaliniu lygmeniu tampa pakankamai sudėtingas69. Europos Komisija yra pripažinusi, kad nepaisant nacionalinių ir ES konkurencijos teisės sistemų panašumo, nacionaliniai teisinio
reguliavimo skirtumai egzistuoja tokiose svarbiose srityse kaip, pvz., baudos, baudžiamoji atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus, ūkio subjektų atsakomybė, atsakomybės perėjimas, pažeidimo įrodinėjimas70. Kartu paminėtina, kad atskirų valstybių
teisinės sistemos taip pat gali daryti įtaką ES teisei: nesant aiškios taisyklės ES teisėje, ES
teismai analizuoja ir vertina valstybių narių teisėje egzistuojančius principus ir pagal tai
gali įtvirtinti atitinkamą taisyklę ES teisėje71.
Išvados
SESV 101 ir 102 straipsniai taikytini ir nacionaliniu, ir ES lygmeniu. Atitinkamai
už jų taikymą ir teisės normų saugomų teisinių gėrių apsaugą yra atsakingos ne tik
ES institucijos, bet ir nacionalinės konkurencijos priežiūrą vykdančios institucijos ir
teismai. Valstybių narių konkurencijos teisės normos veikia tik nacionaliniu lygmeniu,
todėl jų taikymas ir įgyvendinimas priskirtinas nacionalinėms konkurencijos priežiūros
institucijoms ir teismams. ES teisė reguliuoja tik tuos santykius, kurie turi tarpvalstybinį elementą, t. y. veikia ne tik atskirų valstybių teritorijose vykstančią prekybą, bet ir
tą, kuri teritoriniu požiūriu susijusi daugiau nei su viena valstybe nare. Būtent poveikio prekybai tarp valstybių narių egzistavimas apibrėžia ES konkurencijos teisės normų
taikymo sritį – pažeidimas, turintis išskirtinai nacionalinį, lokalų pobūdį, nepatenka į
SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo sritį. Tačiau poveikio valstybių narių tarpusavio
prekybai koncepcija iš esmės atlieka jurisdikcinę funkciją ir neapima konkretaus ūkio
subjekto elgesio atitikties SESV 101 ar 102 straipsniui vertinimo.
Analizuojama koncepcija yra labai plati, bet ji nėra beribė ir neapibrėžta. Nepaisant
to, kad ES teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės nagrinėjamoje ES teisės srityje yra gana
abstrakčios, tačiau jos negali būti taikomos mechaniškai – kiekviena konkreti situacija privalo būti nagrinėjama individualiai, visapusiškai ištiriant visas faktines aplinkybes. Taikant SESV 101 ir 102 straipsnius taip pat svarbu įvertinti, kokiame kontekste
formavosi ES teismų jurisprudencija dėl poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai
koncepcijos, ir tai, kad ši jurisprudencija buvo suformuota pakankamai seniai. ES teis69 VAN BAEL, Ivo. Due Process in EU Competition Proceedings. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2011, p. 370.
70 Žr.: Commission Staff Working Paper Accompanying the Communication from the Commission to the
European Parliament and Council – Report on the Functioning of Regulation 1/2003 (COM(2009)206
final). 2009, pastr. 203–207.
71 NORDLANDER, Kristina. The Commission’s Policy on Recidivism: legal certainty for repeat offenders?
Competition Law Review, 2005, Vol. 2(1), p. 59.
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mai reikalavimą, kad turi būti poveikis prekybai tarp valstybių narių, interpretavo atsižvelgdami į poreikį įtvirtinti ir išlaikyti vieningą rinką. Be to, praktikos analizuojamoje
srityje formavimosi pradžioje ne visose valstybėse narėse egzistavo nacionalinės konkurencijos teisės sistemos. Todėl poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai koncepcija
buvo aiškinama ir plėtojama itin plačiai, o į SESV 101 ir 102 straipsnių taikymo sritį
patekdavo itin daug ūkio subjektų elgesio formų.
Dabartiniu metu poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai koncepcija yra
ypatingai svarbi kompetencijos tarp Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos
priežiūros institucijų pasidalijimo kontekste. Poveikis prekybai tarp valstybių narių laikytinas ne tik kriterijumi, pagal kurį nustatoma, ar apskritai taikytina ES teisė (ar vis
dėlto apsiribotina nacionalinėmis konkurencijos teisės normomis), bet, atsižvelgiant į
tokio poveikio geografinį aspektą ir mastą – taip pat ir kriterijumi paskirstant bylas tarp
institucijų, turinčių vienodus įgalinimus taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius. Nacionaliniu ir ES mastu egzistuojant paraleliniam konkurencijos teisės normų įgyvendinimo ir
priežiūros mechanizmui, gali kilti nacionalinių ir ES konkurencijos priežiūrą vykdančių
institucijų kompetencijų atribojimų problemų. Tai, kad dėl to paties pažeidimo (bent
teoriškai) gali būti vykdomi keli tyrimai, kelia abejonę, ar nebus pažeistas non bis in
idem principas, taip pat ar bus užtikrintas vieningas ES teisės taikymas. Galima teigti,
kad įgaliojimų suteikimas taikyti SESV 101 ir 102 straipsnius, t. y. tirti ir taikyti sankcijas
už konkurencijos teisės pažeidimus, kai gali būti paveikta prekyba tarp valstybių narių, visoms Europos konkurencijos institucijų tinklui priskirtinoms institucijoms nors
ir padeda efektyviau įgyvendinti konkurencijos priežiūrą, bet vieningų procedūrinių ir
kitų su šiais straipsniais susijusių taisyklių bei apskritai griežto konkurencijos teisės harmonizavimo ES nebuvimas, gali lemti ūkio subjektams skirtingų neigiamų padarinių
dėl padaryto pažeidimo (skirtinų sankcijų, tyrimo metu atliekamų konkurencijos institucijų veiksmų ir kt.) patyrimą – priklausomai nuo to, kuri kompetentinga institucija
nagrinėja konkretų atvejį.
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Įvadas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 33 straipsnio 1 dalis
įtvirtina konstitucinę piliečių teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą. Šią piliečio teisę taip pat nustato tarptautiniai dokumentai (Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos 21 str. 2 p., Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto
25 str. c p.).
Įstatymų leidėjas valstybės tarnybą apibrėžia kaip teisinių santykių, atsirandančių
įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės
institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar
užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant
jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant
ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas,
valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų
atžvilgiu, visumą (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Valstybės žinios
(toliau – ir Žin.), 1999, Nr. 66-2130; Žin., 1999, Nr. 105; Žin., 2002, Nr. 45-1708; toliau – ir
Valstybės tarnybos įstatymas, VTĮ) 2 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), aiškindamas konstitucinę valstybės tarnybos
sampratą, ne kartą pažymėjo, jog valstybės tarnyba suvokiama kaip tarnyba Lietuvos
valstybei ir pilietinei Tautai, tai yra kaip santykių tarp valstybės ir asmenų, kuriems yra
pavesta (patikėta) vykdyti tam tikras valstybės funkcijas užtikrinant viešojo administravimo vykdymą ir viešųjų paslaugų teikimą, kad būtų garantuotas visos valstybinės
bendruomenės – pilietinės Tautos viešasis interesas, sistema. Tai teisiniai santykiai tarp
valstybės tarnautojo ir valstybės, kuri šio asmens atžvilgiu atlieka darbdavio vaidmenį.
Valstybės tarnyba yra valstybės tarnautojų profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso
garantavimu. Konstitucijoje vartojama sąvoka „valstybės (valstybinė) tarnyba“ savo turiniu yra tapati sąvokai „viešoji tarnyba“. Taigi konstitucinė valstybės tarnybos samprata
yra neatskiriamai susijusi su valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos, paskirtimi
užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (plačiau žr. pvz., 2004 m.
gruodžio 13 d., 2007 m. kovo 20 d., 2009 m. gruodžio 11 d., 2012 m. vasario 27 d. nutarimus).
Akivaizdu, jog konstitucinės valdžios įstaigų pareigos tarnauti žmonėms, pilietinės Tautos viešojo intereso realus ir veiksmingas užtikrinimas yra neatsiejamas nuo
žmonių, einančių pareigas valstybės tarnyboje ir atliekančių VTĮ 2 straipsnio 1 dalyje
nurodytą viešojo administravimo veiklą, tai yra profesionalių valstybės tarnautojų (VTĮ
2 str. 2 d.).
Tai, kad valstybės tarnybos paskirtis – garantuoti viešąjį interesą valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdant viešąjį administravimą ir teikiant viešąsias paslaugas,
o ne privačius šia veikla užsiimančių darbuotojų interesus, lemia valstybės tarnautojų, kaip korpuso, ypatingą formavimo tvarką, jų teisinio statuso specifiką, taip pat jų
ypatingą atsakomybę visuomenei už jiems pavestų funkcijų vykdymą (Konstitucinio
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Teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarimas). Šios aplinkybės suponuoja ir tarnybiniams
ginčams, tai yra valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčams su administracija, susijusiems su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu, taikomą atskirą ginčų nagrinėjimo
tvarką. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(Žin., 1999, Nr. 13-308; Žin., 2000, Nr. 85-2566; toliau – ir Administracinių bylų teisenos
įstatymas, ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte, bylas dėl šių ginčų, kai viena ginčo šalis
yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus
(įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus) sprendžia administraciniai teismai.
Pastebėtina, kad iš visų Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau
– ir Vyriausiasis administracinis teismas, LVAT) gaunamų bylų (pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų) didžiąją dalį sudaro būtent bylos
dėl tarnybinių ginčų1. Pavyzdžiui, 2009 metais bylos dėl tarnybinių ginčų sudarė apytiksliai 13 procentų, 2010 metais – 52 procentus, 2011 metais – 21 procentą, 2012 metais
– 23 procentus visų Vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų2.
Stabiliai didelis teisme gaunamų bylų dėl tarnybinių ginčų kiekis, valstybės tarnautojų atliekamų funkcijų reikšmingumas visai visuomenei ir valstybei, valstybės tarnautojo statusą turinčių asmenų skaičius3 aiškiai rodo, jog apibendrinta ir susisteminta medžiaga apie teismų praktiką tarnybinių ginčų srityje yra neabejotinai aktuali itin
dideliam asmenų ratui inter alia visiems valstybės tarnautojams (tiek esamiems, tiek
siekiantiems jais tapti), valdžios institucijoms, teismams, teisininkams, akademinei bendruomenei bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog
nuo 2006 metų Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 9 skelbto Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimo praėjo
septyneri metai. Per šį laikotarpį ne kartą buvo tobulintas teisinis reguliavimas, kito
teisiniai santykiai, be kita ko, lėmę ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikos vystymąsi.
Įvertinus tai, taip pat siekiant didinti teismų atvirumą, praktikos nuoseklumą,
supažindinti suinteresuotą visuomenę su aktualia teisės normų taikymo ir aiškinimo
praktika, pateikti susistemintą, patogią praktiškai naudoti medžiagą, leidžiančią rasti
informaciją apie tai, kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsniu, Vyriausiajame administraciniame teisme buvo parengtas naujas apibendrinimas, kuriame
pateikiama aktualiausia susisteminta medžiaga, susijusi su tarnybiniais ginčais.
Akcentuotina, kad parengto apibendrinimo tikslas yra pateikti administracinių
bylų nagrinėjimo praktiką, kuri atspindėtų Vyriausiojo administracinio teismo poziciją
sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų taikymu, supažindintų su vyraujančiomis praktikos šioje srity1
2

3
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Vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio 19 dalimi, tarnybiniai ginčai – tai valstybės tarnautojų, turinčių
viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu,
pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu.
2009 metais Vyriausiajame administraciniame teisme iš viso buvo gautos 1722 bylos, 2010 metais –
2746 bylos, 2011 metais – 1885 bylos, 2012 metais – 2092. Plačiau šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2009-2012 m. metinius pranešimus. Prieiga internetu: < http://www.lvat.lt/lt/
teismu-praktika/teismo-metiniai-pranesimai.html >.
Valstybės tarnybos departamento duomenimis, 2012 m. liepos 1 d. buvo 52 074 asmenys, turintys
valstybės tarnautojo statusą. Prieiga internetu: < http://www.vtd.lt/index.php?1653524432 >.
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je tendencijomis, atkreiptų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias teisės normų taikymo
klaidas ir problemas, teisės spragas ar egzistuojantį poreikį tobulinti galiojantį teisinį
reguliavimą.
Pagrindinis dėmesys parengtame apibendrinime yra skiriamas Vyriausiojo administracinio teismo praktikai aiškinant ir taikant Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus
tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 (Žin., 2003,
Nr. 42-1927; toliau – ir Vidaus tarnybos statutas, VTS), Lietuvos Respublikos tarnybos
Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, patvirtinto 2000 m. spalio 10 d. įstatymu Nr.
VIII-1986 (Žin., 2000, Nr. 94-2917; Žin., 2003, Nr. 64-2881; toliau – ir Tarnybos muitinėje statutas, TMS), Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos statuto, patvirtinto 2000 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr.VIII-1631 (Žin., 2000, Nr. 39-1088; 2003, Nr. 49-2158; 2005, Nr. 28-876, Nr. 1435181; 2006, Nr. 72-2678, Nr. 87-3404; 2007, Nr. 132-5349; 2008, Nr. 74-2869; toliau – ir
Tarnybos Kalėjimų departamente statutas, TKDS), Lietuvos Respublikos diplomatinės
tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140; toliau – ir Diplomatinės tarnybos įstatymas,
DTĮ), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. IX-1409 (Žin., 2003, Nr. 38-1656, toliau – ir Specialiųjų tyrimų
tarnybos statutas, STTS), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo
ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; toliau – ir Krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymas, KASOKTĮ), Lietuvos Respublikos valstybės
sienos apsaugos tarnybos įstatymo (Žin, 2000, Nr. 92-2848; toliau – ir Valstybės sienos
apsaugos tarnybos įstatymas, VSATĮ), Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos
tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. liepos 1 d. įstatymu Nr. IX-1669 (Žin., 2003, Nr. 733348; toliau – ir Civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas, CKATS) ir 2013 m. sausio
1 d. netekusio galios Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statuto,
patvirtinto 2002 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. IX-1042 (Žin., 2002, Nr. 73-3101; toliau – ir
Valstybės saugumo departamento statutas, VSDS)4, nuostatas. Šio teismo jurisprudencija, susijusi su kitų įstatymų bei juos lydinčių teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės,
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos normų taikymu, yra analizuojama tiek, kiek yra reikšminga, taikant ir aiškinant anksčiau nurodytus teisės aktus.
Atsižvelgiant į itin gausų bylų dėl tarnybinių ginčų skaičių, plačią minėtų santykių teisinio reguliavimo sritį bei didelę apibendrinimo apimtį, šis apibendrinimas yra
išskaidytas į dvi dalis pagal atitinkamas sritis. Pirmoje apibendrinimo dalyje, kuri publikuojama šiame biuletenyje, pateikiama Vyriausiojo administracinio teismo praktikos
apžvalga, susijusi su valstybės tarnautojo pareigybių, priėmimo į valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų karjeros bei jų darbo užmokesčio klausimais. Antroje apibendrinimo
dalyje, kurią numatoma publikuoti kitame biuletenio numeryje, planuojama apžvelgti
Vyriausiojo administracinio teismo praktiką valstybės tarnautojų socialinių ir kitų garantijų, valstybės tarnautojų materialinės ir tarnybinės atsakomybės bei valstybės tarnautojų atleidimo klausimais.
Parengtam apibendrinimui atrinktos 2009–2012 metų bei kai kurios ankstesnio
laikotarpio administracinės bylos, kuriose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės
aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra (gali būti) aktualūs ir šiomis dienomis. Atkreiptinas
dėmesys, kad teisinis reguliavimas administracinės teisės srityje yra dinamiškas, teisės
4

VSDS neteko galios, vadovaujantis 2012 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo
pakeitimo įstatymo Nr. XI-2289 (Žin., 2012, Nr. 129-6463) 4 straipsniu.
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aktai nuolat keičiami. Dėl to atitinkamo teismo sprendimo citavimas kartais reikalauja
pateikti nuorodas į jau nebegaliojančias ar pakeistas teisės normas ir atskleisti jų turinį. Taigi skaitytojas turėtų būti atidus, kadangi atsižvelgiant į tai, jog teisė pasižymi
sisteminiu pobūdžiu, tam tikrų įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų
pasikeitimas gali suponuoti būtinybę kitaip interpretuoti ir aiškinti kitas, nepakeistas šių
teisės aktų normas. Apibendrinime yra pateikiamos ne naujos teisės aktų aiškinimo taisyklės, kurios, paisant teisinės valstybės principų, gali būti formuojamos tik nagrinėjant
konkrečias bylas, o aktualios administracinių teismų praktikos apžvalga. Teismai teisės
normas aiškina ir taiko atsižvelgdami į konkrečios individualios bylos faktines aplinkybes ir jas siedami su ginčo santykiams taikytina teisės norma. Dėl to apibendrinimo
skaitytojas, remdamasis tam tikru sprendimu, turėtų nepamiršti, kad kiekvienas teismo
pateiktas teisės aiškinimas turi būti suprantamas konkrečių bylos aplinkybių kontekste.
Be to, pabrėžtina ir tai, kad teismų praktika nėra ir negali būti visiškai statiška. Ji
gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai
motyvuojant. Siekis stiprinti žmogaus teisių apsaugą yra svarbus tikslas, galintis pateisinti teismų praktikos kitimą. Tinkamai motyvuota teismų praktikos kaita, kai ji nėra
atsitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. gegužės 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-417/11, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011, p. 485495; 2009 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr.
A143‑67/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 7(17), 2009, p. 289–303;
2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr.
A556-984/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6(16), 2008, p. 224-239,
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).
I. Valstybės tarnybos teisiniai pagrindai
1. Vieninga (vientisa) valstybės tarnybos sistema. Kaip pabrėžiama Konstitucinio
Teismo praktikoje, 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, apimančios tarnybą ir
valstybės, ir savivaldybių institucijose, vieningumas. Šis vieningumas yra svarbi valstybės tarnybos sistemos funkcionavimo nepertraukiamumo, tęstinumo sąlyga. Visos
valstybės ir savivaldybių institucijos savo veiklą turi vykdyti nepertraukiamai. Vadinasi, nepertraukiamas turi būti ir valstybės tarnybos, kaip sistemos, funkcionavimas, kad
visoje valstybėje būtų galima nuolat ir veiksmingai vykdyti viešąjį administravimą ir
teikti viešąsias paslaugas garantuojant viešąjį interesą. Kadangi konstitucinė valstybės
tarnybos samprata suponuoja būtinumą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų visų valstybės ir savivaldybės institucijų sistemines sąsajas ir tarpusavio sąveiką,
apimančią inter alia jose dirbančių asmenų žinių, įgūdžių ir patirties perimamumą, taip
pat tokį veiklos vykdant valstybės funkcijas ir garantuojant viešąjį interesą tęstinumą, tai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtinta valstybės tarnybos sistema pagal Konstituciją negali būti nevieninga (šiuo aspektu žr. 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą)5.
5
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Pastebėtina, kad vėlesniame, tai yra 2009 m. gruodžio 11 d. Konstitucinio Teismo nutarime naudojama
vientisos valstybės tarnybos sistemos sąvoka.
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2. Valstybės tarnybos įstatymas. Pagrindinis teisės aktas, šiuo metu reguliuojantis
valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį,
socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus yra Valstybės
tarnybos įstatymas.
2.1. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, siekdamas sureguliuoti valstybės valdymo
tarnybos santykius, 1995 m. balandžio 4 d. priėmė Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymą (toliau – ir Valdininkų įstatymas), kuriuo apibrėžė valstybės valdymo tarnybos paskirtį, apibūdino valstybės ir savivaldybių valdininkus, nustatė priėmimo į tarnybą tvarką, valdininkų teises, pareigas ir atsakomybę, tarnybos santykių pasibaigimą. Siekiant
sukurti demokratinės, stabilios ir veiksmingos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
teisinius pagrindus, vieningą Lietuvos valstybės tarnybos teisinį reguliavimą, 1998 metais
buvo inicijuotas naujo įstatymo, reguliuojančio Lietuvos valstybės tarnybos santykius,
priėmimas6. Valstybės tarnybos įstatymas, pakeitęs Valdininkų įstatymą, buvo priimtas
1999 m. liepos 8 d. Vėliau, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004
metų programos XII skyriaus „Valstybės valdymas“ nuostatas dėl Valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimo ir papildymo, sudarant sąlygas suformuoti profesionalių valstybės
tarnautojų korpusą, kuris užtikrintų valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių darbo
tęstinumą, politinį neutralumą, efektyvumą, viešumą, aukštą teikiamų paslaugų kokybę
ir atsakomybę už savo priimtus sprendimus, bei įgyvendinti skaidrią ir visiems suprantamą valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, panaikinant susiklosčiusias atlyginimų disproporcijas ir nepagrįstai dideles išeitines kompensacijas7, 2002 m. balandžio
23 d. įstatymu Nr. IX-855 minėtas įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija.
2.2. Šiuo metu galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą sudaro vienuolika skyrių. Pirmasis skyrius įtvirtina bendrąsias nuostatas, antrasis – valstybės tarnautojo pareigybes,
trečiasis – priėmimą į valstybės tarnautojų pareigas, ketvirtasis – valstybės tarnautojų
teises ir pareigas, penktasis – valstybės tarnautojo karjerą, šeštasis – darbo užmokestį,
septintasis – valstybės tarnautojų skatinimą ir atsakomybę, aštuntasis – valstybės tarnautojų socialines ir kitas garantijas, devintasis – valstybės tarnautojų atleidimą iš pareigų, dešimtasis – valstybės tarnautojų mokymą, o vienuoliktasis – valstybės tarnybos
valdymą.
2.3. Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas detalizuoja ypač gausus jį įgyvendinančių teisės aktų kiekis, pavyzdžiui:
2.3.1. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės
tarnautojui taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio
24 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2002, Nr. 65-2655; Žin., 2006, Nr. 85-3327; Žin., 2012,
Nr. 112-5676; toliau – ir Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės). Šios taisyklės reglamentuoja karjeros valstybės
tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimą ir karjeros valstybės tarnautojo pareigų
siūlymą buvusiam karjeros valstybės tarnautojui, įstaigos vadovo ar karjeros valstybės
tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam įstaigos vadovui, atleistiems iš valstybės tarnautojo pareigų dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl valstybės tar6
7

Valstybės tarnybos įstatymo projekto aiškinamasis raštas Nr. P-1536. Prieiga per internetą: <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=69868 >.
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas Nr. IXP1163. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=153801>.
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nautojo atleidimo (kai mokama kompensacija Valstybės tarnybos įstatymo 41 str. 6 d.
2 p. nustatytu būdu), taip pat karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam
pakaitiniam valstybės tarnautojui (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems
suėjo 65 metai), pareigas nepertraukiamai ėjusiam ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistam iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo.
2.3.2. Tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams reglamentuojančios
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 (Žin., 2002, Nr. 652665; Žin., 2010, Nr. 87-4586; toliau – ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo taisyklės).
2.3.3. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką reglamentuojantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin.,
2002, Nr. 65-2654; toliau – ir Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo
tvarkos aprašas). Pastebėtina, kad toks pastarojo akto pavadinimas nustatytas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 640 redakcija, iki tol
galiojusio akto antraštė buvo Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka.
2.3.4. Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo tvarką, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo kriterijus nustatančios Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470;
Žin., 2007, Nr. 110-4508; toliau – ir Valstybės tarnautojų vertinimo taisyklės).
2.3.5. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin.,
2002, Nr. 51-1953; Žin., 2007, Nr. 50-1922; Žin., 2008, Nr. 49-1809; toliau – ir Valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, Metodika). Vadovaujantis šia
metodika, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose aprašomos bei vertinamos
valstybės tarnautojų pareigybės.
2.3.6. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 (Žin., 2002, Nr. 65-2656;
toliau – ir Etikos taisyklės). Šių taisyklių tikslas – apibrėžti veiklos ir elgesio principus,
kurių turi laikytis valstybės tarnautojas, įgyvendindamas savo teises, vykdydamas teisės
aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas, ir didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės
tarnautojais.
Pažymėtina, kad šiame apibendrinimo skyriuje nėra siekiama išvardinti visus Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas detalizuojančius poįstatyminius teisės aktus. Siekiant
pateikti susistemintą ir patogią praktiškai naudoti medžiagą, kiekviename apibendrinimo skyriuje bus pateikiamas konkrečiam skyriui aktualus tokių aktų sąrašas.
2.4. Diferencijuotas valstybės tarnybos santykių reguliavimas. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojai skirstomi į karjeros valstybės tarnautojus8, statutinius valstybės tar-

8
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Karjeros valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas neterminuotam laikui ir
turintis galimybę šio Įstatymo nustatyta tvarka įgyvendinti teisę į karjerą valstybės tarnyboje (VTĮ 2
str. 5 d.)
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nautojus9, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus10, įstaigos vadovus11 ir
pakaitinius valstybės tarnautojus12.Valstybės tarnybos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės
aktai nėra vieningai taikomi visoms išvardintoms valstybės tarnautojų grupėms. Šiame
kontekste pirmiausia aktualus Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnis (2012 m. spalio 17
d. įstatymo Nr. XI-2297 redakcija), kuris nustato:
„1. Šis Įstatymas be išlygų taikomas valstybės tarnautojams, išskyrus statutinius
valstybės tarnautojus.
2. Statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo 31 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 4 dalis, 15 straipsnis, 16 straipsnio 4 ir 6 dalys, 161 straipsnis, 17 straipsnis, 181 straipsnis, 19 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnio 2, 5 ir 6 dalys, 30 straipsnis,
31 straipsnis, 311 straipsnis, 32 straipsnis, 33 straipsnis, 381 straipsnis, 39 straipsnio 1
dalis, 43 straipsnio 5 dalies 9 punktas, 44 straipsnio 1 dalies 19 ir 20 punktai ir šio Įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų. Kitos šio Įstatymo nuostatos statutiniams valstybės
tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja jų statutai ar Diplomatinės
tarnybos įstatymas.
3. Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybės institucijų ir įstaigų vadovams, kitiems Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybės pareigūnams,
Vyriausybės įstaigų vadovams ir Vyriausybės priimamiems kitiems šių įstaigų pareigūnams taikoma šio Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus
tuos, kurių kasmetines atostogas reglamentuoja specialūs įstatymai, taip pat taikomas
šio Įstatymo 36 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams,
policijos generaliniam komisarui taikomos šio Įstatymo VI skyriaus nuostatos. Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui šis Įstatymas taikomas be išlygų, o Seimo kancleriui – su Seimo statute numatytomis taisyklėmis.
4. Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybinių (nuolatinių) komisijų
ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkams ir nariams, taikoma tik šio
Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurie tik periodiškai dalyvauja šioje dalyje nurodytų komisijų, tarybų, fondų valdybų posėdžiuose,
taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis.
5. Šis Įstatymas netaikomas:
1) valstybės politikams;
2) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir kitų teismų teisėjams, prokurorams;
9

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.).
10 Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas
jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose
įstatymuose nustatytam laikui (VTĮ 2 str. 7 d. (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1926 redakcija).
11 Įstaigos vadovas – valstybės tarnautojas, priimtas vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar
įstaigai (VTĮ 2 str. 8 d. (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija).
12 Pakaitinis valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo
pareigas, iki šio Įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat
valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautoją (VTĮ 2 str. 10 d. (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464
redakcija).
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3) Lietuvos banko valdybos pirmininkui, jo pavaduotojams, valdybos nariams ir
kitiems Lietuvos banko tarnautojams;
4) profesinės karo tarnybos kariams;
5) valstybės ir savivaldybių įmonių darbuotojams;
6) viešųjų įstaigų darbuotojams;
7) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų;
8) žvalgybos pareigūnams.“
2.4.1. Šio straipsnio nuostatos ne kartą buvo aktualios Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje. Pavyzdžiui, šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A438883/2007, kurioje ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kai buvę statutiniai valstybės tarnautojai, vadovaudamiesi Vidaus tarnybos
statuto 53 straipsnio 1 dalies 1 punktu atsistatydinę savo noru iš pareigų ir išvykę kartu su sutuoktiniais, perkeltais, paskirtais arba išrinktais darbui užsienyje, siekia grįžti
į valstybės tarnybą, pasibaigus jų sutuoktinių darbo užsienyje laikui. Teisėjų kolegija
apžvelgiamu atveju konstatavo, kad aptariamų teisinių santykių nereglamentavimas nei
Vidaus tarnybos statute, nei Diplomatinės tarnybos įstatyme sąlygoja, jog atsiranda įstatyminės (VTĮ 4 str. 2 d.) prielaidos šiems teisiniams santykiams reguliuoti, pritaikyti
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje aptariamų
teisinių santykių atsiradimo metu galiojusia Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio
5 dalies redakcija13 ir nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojusia Valstybės tarnybos įstatymo
16 straipsnio 4 dalimi14, vertino, jog iš nurodytų teisės normų matyti, kad byloje aptariamos socialinės garantijos apimtis pagal savo turinį keitėsi. Pirmuoju atveju buvo
„garantuojamos einamos pareigos“, antruoju atveju – numatyta galimybė „Vyriausybės
ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas
statutinio valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje arba kitoje valstybės institucijoje ar
įstaigoje“, t. y. buvusi garantija sugrįžti į buvusias pareigas, buvo pakeista į garantiją –
būti sugrąžintam ne tik į buvusias pareigas, bet ir būti sugrąžintam į kitas pareigas toje
pačioje arba kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu nėra galimybės būti sugrąžintam į buvusias pareigas. Minėtus pakeitimus vertindama didesnio palankumo, didesnio
jo socialinių garantijų užtikrinimo valstybės tarnautojui ar pareigūnui prasme, teisėjų
13 „Karjeros valstybės tarnautojų sutuoktiniams, kurie išvyksta kartu su perkeltais į kitas pareigas
Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie
tarptautinių organizacijų, taip pat į kitų valstybių arba tarptautines institucijas valstybės tarnautojais,
garantuojamos einamos pareigos, jeigu iki išvykimo jie buvo karjeros valstybės tarnautojai“.
14 „Teisę atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta
tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas statutinio valstybės tarnautojo pareigas toje
pačioje arba kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje pareigas einančių statutinių valstybės
tarnautojų statusą reglamentuoja atitinkamas statutas arba Diplomatinės tarnybos įstatymas, - turi
buvę statutiniai valstybės tarnautojai, statuto arba Diplomatinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka
atsistatydinę savo noru ir paskirti dirbti tarptautinėje institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje,
taip pat buvę statutiniai valstybės tarnautojai, atsistatydinę savo noru iš pareigų ir išvykę kartu su
sutuoktiniais, perkeltais, paskirtais arba išrinktais darbui užsienyje. Jei statutai ar Diplomatinės
tarnybos įstatymas nenustato kitaip, šie asmenys turi teisę atkurti statutinio valstybės tarnautojo
statusą per 3 mėnesius nuo darbo tarptautinėje institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje
pabaigos arba per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo laikotarpio pabaigos, arba per 3 mėnesius
nuo prašymo atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas
pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui.“
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kolegija padarė išvadą, kad iki 2006 m. liepos 1 d. galiojusi minėta socialinė garantija
buvo palankesnė, ją lyginant su šiuo metu galiojančia, nes jei pirmuoju atveju buvo nustatytas besąlyginis grąžinimas į eitas pareigas, tai antruoju atveju numatyta galimybė
grąžinti ir į kitas pareigas toje pačioje arba kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, tai
darant Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka. Remdamasi teisės aktų
galiojimo laiko požiūriu bei draudimo taikyti teisės aktus, kurie blogina asmenų teisinę
padėtį atgal, principais, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjo atžvilgiu turi būti
taikoma Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 5 dalies redakcija, galiojusi ginčijamų teisinių santykių atsiradimo metu (2007 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-883/2007).
2.4.2. Administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010, vadovaujantis VTĮ 4 straipsnio
2 dalimi, buvo pritaikytas Diplomatinės tarnybos įstatymas. Teisėjų kolegija šioje byloje, sistemiškai išanalizavusi VTĮ 4 straipsnio 2 dalies15 ir DTĮ 1 straipsnio 2 dalies16
nuostatas, konstatavo, kad DTĮ šiuo atveju yra specialus įstatymas VTĮ atžvilgiu, taip
pat atsižvelgdama į nutartyje apibrėžtą diplomatų išskirtinumą kitų valstybės tarnautojų atžvilgiu, padarė išvadą, kad šioje byloje reikia vadovautis DTĮ įtvirtinta kolizine
taisykle, tai yra nagrinėjamoje byloje spręsdama ginčą kolegija pirmiausia vadovavosi
DTĮ įtvirtintomis diplomatų rotacijos principo taikymo nuostatomis ir vertino jų taikymo sąlygas. Teisėjų kolegija nurodė, kad tik nustačius, jog atitinkamo su diplomatų
statusu susijusio klausimo DTĮ nereglamentuoja, būtų galima analizuoti atitinkamas
VTĮ normas (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 415-438).
2.4.3. Kaip jau minėta, Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalys expressis verbis išskiria asmenų kategorijas, kurioms šis įstatymas taikomas itin ribotai. Pavyzdžiui, vadovaujantis minėto straipsnio 4 dalimi, pagal specialius įstatymus įsteigtų
komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkams ir nariams taikoma tik VTĮ 33 straipsnio
3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurie tik periodiškai dalyvauja šioje
dalyje nurodytų komisijų, tarybų, fondų valdybų posėdžiuose, taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis. Pažymėtina, kad panašaus turinio nuostatas įtvirtino ir ankstesnės
redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktas (2002 m. liepos 5
d. įstatymo Nr. IX-1044 redakcija), numatęs, jog VTĮ netaikomas pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkams ir nariams, išskyrus šio
Įstatymo 33 straipsnio 3 dalį. Šios nuostatos pagrindu Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A4-816/2004 vertino Mokestinių ginčų komisijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK) nario
15 VTĮ 4 str. 2 d. (2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-53 redakcija): „Statutiniams valstybės
tarnautojams šio Įstatymo 15 straipsnis, 16 straipsnio 4 ir 6 dalys, 161 straipsnis, 17 straipsnis, 181
straipsnis, 19 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnio 5 ir 6 dalys, 31 straipsnis, 311 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.“
16 DTĮ 1 straipsnio 2 dalis (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2520 redakcija) apibrėžė: „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.“
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statusą. Byloje buvo konstatuota, kad atleidžiant asmenį iš Mokestinių ginčų komisijos
nario ir jos pirmininko pareigų Valstybės tarnybos įstatymas netaikomas. Mokestinių
ginčų komisija įsteigta specialaus įstatymo – Mokesčių administravimo įstatymo – pagrindu, o jos veiklą, taip pat ir jos narių paskyrimo bei atleidimo tvarką reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1396 ,,Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“17 (2004 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4816/2004).
3. Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio nuostatos parodo, kad atsižvelgiant į
valstybės funkcijų, įgyvendinamų per atitinkamas institucijas, įvairovę, valstybės tarnybos sistemos vieningumas (bendrumas) nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės
tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai. Tai atitinka konstitucinę valstybės tarnybos sampratą.
Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad kiekvienos valstybės funkcijos turinys ir jos vykdymo aplinkybės lemia tai, kad šias funkcijas vykdančios
valstybės institucijos negali nesiskirti savo statusu ir veiklos pobūdžiu. Vienos valstybės
funkcijos yra vykdomos pirmiausia ar daugiausia per civilines valstybės (ir savivaldybių) institucijas, o kitos – per karines ir (arba) sukarintas valstybės institucijas. Pagal
Konstituciją karinė, sukarinta bei saugumo tarnybos yra atribotos nuo civilinės tarnybos. Konstitucijoje yra įtvirtinta diferencijuota civilinių valstybės institucijų ir karinių
bei sukarintų valstybės institucijų samprata. Tai sudaro teisines prielaidas teisės aktais
diferencijuotai reguliuoti santykius, susijusius su civilinių valstybės institucijų ir karinių
bei sukarintų valstybės institucijų veikla, taip pat nustatyti tokį civilinėse ir karinėse bei
sukarintose valstybės institucijose dirbančių asmenų teisinį statusą, kuris turėtų tam
tikrus ypatumus.
Valstybės tarnybos santykiai gali būti diferencijuotai reguliuojami atsižvelgiant ir į
tai, ar ši tarnyba yra tarnyba valstybės, ar savivaldybių institucijose, taip pat į tai, ar atitinkamos valstybės institucijos pagal Konstituciją yra priskirtos įstatymų leidžiamajai,
ar vykdomajai, ar teisminei valdžiai, ar nė vienai iš jų. 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.
Valstybės tarnybos santykių teisinio reguliavimo diferencijavimo pagrindu gali
būti ir tai, kad valstybės tarnyba, kaip sistema, yra organizuojama remiantis inter alia
hierarchijos ir pavaldumo principais. Valstybės tarnautojų pareigybių hierarchijos nustatymas ar kitoks klasifikavimas, suskirstymas į kategorijas ar pan. privalo būti vieningas, grindžiamas tais pačiais kriterijais. Neleistina, kad atskiros valstybės institucijos ar atskiros valstybės valdžios šakos kiekviena pati sau nusistatytų atskirą valstybės
tarnautojų pareigybių kategorijų sistemą (klasifikaciją), kuri nebūtų grindžiama visai
valstybės tarnybai bendrais įstatymu nustatytais kriterijais. Nustatant minėtą vieningą
sistemą būtina paisyti valdžių padalijimo principo, suponuojančio inter alia tai, kad visos valstybės valdžios – įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė – yra lygios savo
17 Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai neteko galios 2004 m.
rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1120. Nauji šios komisijos nuostatai
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1119 (Žin., 2004, Nr.
136-4946).
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valstybiniu statusu. Konkrečios valstybės tarnautojų pareigybės gali būti priskirtos tam
tikrai kategorijai (rūšiai) tik pagal šią vieningą sistemą, tačiau tai darant privalu paisyti
kiekvienos institucijos ir kiekvienos pareigybės ypatumų, atitinkamų valstybės tarnautojų vykdomų funkcijų ir atsakomybės, kitų veiksnių.
Aiškindamas Konstitucijos 141 straipsnį18, Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog asmenims, atliekantiems tikrąją karo tarnybą, krašto apsaugos sistemos, vidaus tarnybos
karininkams, puskarininkiams, saugumo tarnybų ir kitų Konstitucijos 141 straipsnyje minimų pareigūnų veiklai svarbią reikšmę turi griežto pavaldumo ir kiti statutiniai
santykiai. Konstitucijos 141 straipsnyje nurodytos sukarintos tarnybos negali būti tapatinamos su karinėmis krašto apsaugos sistemos institucijomis ir jų pareigūnai negali
būti tapatinami su krašto apsaugos sistemos kariais, nes sukarintų tarnybų konstitucinė
paskirtis yra susijusi ne tiek su valstybės gynimu nuo agresijos ir gynybos srities tarptautinių įsipareigojimų vykdymu, kiek su kitomis valstybės ir visuomenės saugumui
svarbiomis sritimis (valstybės sienos apsauga ir kontrole, viešosios tvarkos užtikrinimu,
nusikaltimų tyrimu, valstybės paslapčių apsauga ir pan.). Kita vertus, tokioms sukarintoms tarnyboms, be jų pagrindinių funkcijų, gali būti pavesta karo metu ginkluotosiose
pajėgose ginti valstybę, padėti kariuomenei įgyvendinti kitus su valstybės gynyba ir jos
tarptautiniais įsipareigojimais susijusius uždavinius. Taigi konstitucinė tokių sukarintų
tarnybų paskirtis lemia būtinybę jų veiklą organizuoti remiantis statutiniais santykiais.
Vadinasi, Konstitucijos 141 straipsnio sąvoka „sukarintų <...> tarnybų“ aiškintina kaip
apimanti statutines valstybės institucijas, nepriskirtinas krašto apsaugos sistemai. Šios
institucijos yra Konstitucijos 141 straipsnyje expressis verbis minima policija, vidaus tarnyba ir saugumo tarnyba (t. y. policijos, vidaus tarnybos ir saugumo tarnybos įstaigos),
taip pat kitos valstybės institucijos, kurių veikla, atsižvelgiant į jų paskirtį ir funkcijas,
turi būti organizuojama remiantis statutiniais santykiais.
Konstitucijos 141 straipsnis suponuoja tai, kad statutinių valstybės institucijų pareigūnai atlieka statutinę valstybės tarnybą, kuri yra specifinė valstybės tarnybos rūšis,
besiskirianti nuo kitokios (civilinės) valstybės tarnybos ir karo tarnybos. Iš statutinės
valstybės tarnybos sampratos kyla šie jai būdingi bruožai: specialus teisinis reguliavimas
atitinkamos tarnybos ypatumus nustatančiais teisės aktais (statutais), griežto hierarchinio pavaldumo statutiniai santykiai, kuriems būdingas inter alia ypatingas tarnybos atlikimo režimas (inter alia tarnybos pareigų vykdymo, tarnybos laiko, tarnybinės subordinacijos ypatumai, pareigūnų karjerą ir vietą statutinių santykių hierarchijoje žyminčių
specialių tarnybinių laipsnių (rangų) sistema, tarnybinės (drausminės) atsakomybės
specifika), specialūs reikalavimai statutinių valstybės institucijų pareigūnams (inter alia
susiję su jų lojalumu Lietuvos valstybei ir patikimumu, išsilavinimu, amžiumi, sveikatos
būkle ir pan.), specifiniai šių pareigūnų įgaliojimai (inter alia jiems nepavaldžių asmenų
atžvilgiu, taip pat susiję su prievartos priemonių naudojimu), specialios socialinės ir
kitos garantijos. Pažymėtina, kad Konstitucijos 141 straipsnyje nėra pateikta išsamaus
sukarintų (statutinių) valstybės institucijų sąrašo, todėl įstatymų leidėjas, reguliuodamas valstybės tarnybos santykius, gali numatyti ir kitas nei policijos, vidaus tarnybos ir
18 Konstitucijos 141 straipsnis įtvirtina: „Asmenys, atliekantys tikrąją karo arba alternatyviąją
tarnybą, taip pat neišėję į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai,
puskarininkiai ir liktiniai, kitų sukarintų ir saugumo tarnybų apmokami pareigūnai negali būti
Seimo nariais ir savivaldybių tarybų nariais. Jie negali užimti renkamų ar skiriamų pareigų civilinėje
valstybinėje tarnyboje, dalyvauti politinių partijų ir politinių organizacijų veikloje.“
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saugumo tarnybos valstybės institucijas (inter alia muitinę), kurių veikla, atsižvelgiant
į jų paskirtį ir funkcijas, turi būti organizuojama remiantis statutiniais santykiais, t. y.
kuriose būtų atliekama statutinė valstybės tarnyba. Kaip pažymi Konstitucinis Teismas,
statutinė valstybės tarnyba negali būti vienoda dėl jos atliekamų funkcijų įvairovės, todėl policijos, vidaus tarnybos, saugumo tarnybos ir kitų statutinių valstybės institucijų
(inter alia muitinės) pareigūnų statusas turi būti diferencijuotas ir turėti atitinkamuose
statutuose nustatytų ypatumų (plačiau žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
2012 m. vasario 27 d. nutarimus).
4. Specialūs valstybės tarnybą reguliuojantys įstatymai. Minėtą ir konstituciškai pagrįstą diferencijuoto tam tikrų valstybės tarnautojų grupių reglamentavimo būtinumą
įstatymų leidėjas pripažino ir įgyvendino inter alia priimdamas Vidaus tarnybos statutą, Tarnybos muitinėje statutą, Tarnybos Kalėjimų departamente statutą, Specialiųjų
tyrimų tarnybos statutą, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statutą, Krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą, Diplomatinės tarnybos įstatymą, Valstybės saugumo departamento statutą, kuris neteko galios nuo 2013 m. sausio 1 d., nauja
redakcija išdėsčius Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymą.
4.1. Vidaus tarnybos statutas nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą ir mokymąsi
vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, pareigūnų atsakomybę, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose
ypatumus, taip pat kitų valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus (VTS 1 str.). Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas – tai statutinis valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja šis Statutas ir (ar) kuris turi
viešojo administravimo įgaliojimus jam nepavaldiems asmenims (VTS 2 str. 4 d.).
Vidaus tarnybos statuto 5 straipsnis apibrėžia šio statuto taikymo sritį:
„1. Vidaus reikalų įstaigų personalą sudaro pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai
bei darbuotojai.
2. Pareigūnų tarnybos santykius reglamentuoja šis Statutas, vidaus reikalų įstaigų
veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
3. Kitų valstybės tarnautojų, tarnaujančių vidaus reikalų įstaigose, tarnybą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Šiems valstybės tarnautojams
taip pat taikomos šio Statuto 7 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 2 dalies
nuostatos.
4. Darbuotojų darbą reglamentuoja darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.“
4.2. Tarnybos muitinėje statutas nustato muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą
Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą
į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus (TMS 1 str. 1 d.). Muitinės pareigūnas – tai statutinis valstybės tarnautojas, tarnaujantis muitinėje ir pagal pareigas turintis viešojo arba vidaus
administravimo įgaliojimus pavaldiems ar nepavaldiems asmenims (TMS 2 str. 1 d.).
Kaip nurodoma Tarnybos muitinėje statuto 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Valstybės tarnybos įstatymas muitinės pareigūnams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja
šis Statutas. Be išlygų muitinės pareigūnams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta darbo apmokėjimo tvarka. Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir
socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas.
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4.3. Tarnybos Kalėjimų departamente statutas nustato Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos teisinius
pagrindus, uždavinius, finansavimą, kontrolę, pareigūnų teisinę padėtį, specialias priėmimo į valstybės tarnybą, tarnybos atlikimo, atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sąlygas (TKDS 1 str.). Kalėjimų departamento arba jam pavaldžios
įstaigos pareigūnas – tai asmuo, priimtas į valstybės tarnybą šio statuto nustatyta tvarka
ir (ar) turintis viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims (TKDS 2
str. 3 d.).
Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 8 straipsnis įtvirtina:
„1. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dirba pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai).
2. Pareigūnų tarnyba Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose organizuojama statutinės drausmės pagrindais ir reglamentuojama įstatymuose, šiame statute
ir kituose teisės aktuose. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja
šis statutas, o darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai, kiti
teisės aktai taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir šis
statutas.
3. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų tarnybą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas. Be to, šiems valstybės tarnautojams taikomos
šio statuto 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos.
4. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų darbo santykius reglamentuoja darbo įstatymai. Be to, šiems darbuotojams ir valstybės įmonių prie pataisos įstaigų darbuotojams, kurių pareigybių sąrašą tvirtina Kalėjimų departamento
direktorius, taip pat taikomos šio statuto 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 2 ir 3
dalių nuostatos.“
4.4. Valstybės saugumo departamento statutas reglamentavo pagrindinius tarnybos Valstybės saugumo departamente principus, Saugumo departamento organizacinę
struktūrą ir valdymą, Saugumo departamento pareigūnų (toliau – saugumo pareigūnai)
priėmimo į tarnybą bei atleidimo iš jos sąlygas ir tvarką, jų tarnybos eigą, saugumo
pareigūnų skatinimą bei atsakomybę, socialines garantijas ir kitus jų statuso bei tarnybos ypatumus (VSDS 1 str.). Saugumo pareigūnai yra statutiniai valstybės tarnautojai,
paskirti į tam tikras pareigas Saugumo departamento sistemoje ir turintys administracinius įgaliojimus nepavaldiems asmenims (VSDS 7 str. 1 d.). Saugumo pareigūnų
statusą reglamentuoja Valstybės saugumo departamento įstatymas, šis Statutas ir kiti
teisės aktai (VSDS 2 str.).
4.5. Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas (toliau – ir ŽĮ) nustato žvalgybos
institucijų veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, veiklos sritis ir principus, teises ir
pareigas, struktūrą, veiklos kontrolės pagrindus ir būdus, taip pat žvalgybos pareigūnų
statusą, tarnybos eigą, tarnybinę atsakomybę, tarnybinį atlyginimą, socialines ir kitas
garantijas (ŽĮ 1 str.). Žvalgybos pareigūnas – tai asmuo, pagal žvalgybos pareigūno tarnybos ar profesinės karo tarnybos sutartį tarnaujantis žvalgybos institucijoje ir vykdantis žvalgybą ar kontržvalgybą ir (ar) kuriam taikomos specialiosios priėmimo į tarnybą,
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tarnybos atlikimo sąlygos, veiklos apribojimai ir draudimai, taip pat privataus gyvenimo
suvaržymai. Žvalgybos pareigūnas prilyginamas statutiniam valstybės tarnautojui (ŽĮ 2
str. 8 d.).
4.6. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas nustato pagrindinius tarnybos Specialiųjų
tyrimų tarnyboje principus, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų statusą, skyrimo ir
atleidimo iš tarnybos tvarką, jų tarnybos eigą, paskatinimus ir nuobaudas bei atsakomybę, prievartos panaudojimo sąlygas ir tvarką, socialines garantijas ir kitus jų statuso bei
tarnybos ypatumus (STTS 1 str.). Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas yra statutinis
valstybės tarnautojas, paskirtas į tam tikras pareigas Specialiųjų tyrimų tarnyboje ir
pagal savo kompetenciją turintis administracinius įgaliojimus jam nepavaldiems asmenims (STTS 6 str. 1 d.).
4.7. Civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas reglamentuoja Krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme numatytos civilinės krašto apsaugos
tarnybos sąlygas ir tvarką, taip pat šią tarnybą atliekančių asmenų statusą ir tarnybos
santykius (CKATS 1 str.).
Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 2 straipsnis įtvirtina:
„1. Civilinė krašto apsaugos tarnyba yra valstybės tarnybos dalis, kurios ypatumus
nustato šis Statutas ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas.
2. Civilinė krašto apsaugos tarnyba grindžiama pavaldumo pagal pareigas principu.
3. Civilis statutinis valstybės tarnautojas (toliau – statutinis tarnautojas) – asmuo,
nustatyta tvarka sudaręs civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartį ir paskirtas į pareigas
šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytose institucijose.
4. Statutinio tarnautojo tarnybos santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas, šis Statutas
bei kiti teisės aktai.
5. Civilinė krašto apsaugos tarnyba atliekama krašto apsaugos sistemos institucijose, kai tarnybinėms funkcijoms atlikti nebūtina būti profesinės karo tarnybos kariu,
tačiau reikia turėti specialiųjų žinių ir (ar) tarnybos krašto apsaugos sistemoje patirties,
o tarnybos pobūdis reikalauja statutinių santykių.
6. Šio Statuto nustatyta tvarka civilinė krašto apsaugos tarnyba gali būti atliekama
ir kitose valstybės institucijose, taip pat užsienio valstybių bei tarptautinėse karinėse ir
gynybos institucijose, kai tarnybinėms funkcijoms atlikti nebūtina būti profesinės karo
tarnybos kariu, tačiau reikia turėti specialiųjų žinių ir (ar) patirties krašto apsaugos sistemoje, o tarnybos pobūdis reikalauja statutinių santykių.
7. Statutinių tarnautojų pareigybių sąrašą tvirtina Vyriausybė. Statutinių tarnautojų ribinius skaičius nustato Seimas.“
4.8. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas nustato
krašto apsaugos sistemos organizavimo, valdymo ir kontrolės pagrindus, karo tarnybos
atlikimo ir karių aprūpinimo tvarką, taip pat civilių tarnybos krašto apsaugos sistemoje
ypatumus (KASOKTĮ 1 str.). Vadovaujantis KASOKTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, krašto
apsaugos sistemos valstybės tarnautojai skirstomi į: 1) statutinius valstybės tarnautojus, atliekančius civilinę krašto apsaugos tarnybą pagal civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartis; 2) kitus valstybės tarnautojus. Civilinė krašto apsaugos tarnyba nustatyta
tvarka atliekama krašto apsaugos sistemos institucijose, kitose valstybės ar savivaldybių
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institucijose ar įstaigose, taip pat tarptautinėse ar Europos Sąjungos institucijose arba
užsienio valstybių institucijose, kai tarnybinėms funkcijoms atlikti nebūtina būti profesinės karo tarnybos kariu, tačiau reikia turėti specialių žinių ir (ar) patirties krašto
apsaugos sistemoje, ir tarnybos specifikai ar atliekamoms funkcijoms būtini statutiniai
santykiai (KASOKTĮ 71 str. 2 d.). Atsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalies sąlygas ir būtinumą užtikrinti krašto apsaugos sistemos civilinio personalo aukštą kvalifikaciją bei
stabilumą, Vyriausybė gali nustatyti apribojimus, kokiai daliai krašto apsaugos sistemos
valstybės tarnautojų gali būti taikomos civilinės krašto apsaugos tarnybos sutarties sąlygos. Laikydamasis šių apribojimų, krašto apsaugos ministras nustato krašto apsaugos
sistemos statutinių valstybės tarnautojų pareigybes (KASOKTĮ 71 str. 3 d.). Kitų krašto
apsaugos sistemos valstybės tarnautojų tarnybos santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (KASOKTĮ 71 str. 4 d.).
4.9. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas nustato Valstybės sienos apsaugos tarnybos statusą, funkcijas, struktūrą, tarnybos organizavimo pagrindus, finansavimą, pareigūnų teises ir pareigas (VSATĮ 1 str.). Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra valstybės institucija, kurios
paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu
– ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę (VSATĮ 2 str. 1 d.). Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas yra Lietuvos Respublikos pilietis, priimtas statutiniu valstybės
tarnautoju į Tarnybą ir turintis viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims (VSATĮ 18 str. 1 d.).
4.10. Diplomatinės tarnybos įstatymas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės
tarnybos formavimo ir funkcionavimo teisinius pagrindus, diplomatų ir jų šeimos narių
teisinę padėtį bei socialines garantijas (DTĮ 1 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos teisinį pagrindą sudaro Konstitucija, Valstybės tarnybos įstatymas, šis
įstatymas, Lietuvos Respublikos konsulinis statutas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, taip pat 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 (DTĮ 1 str. 2 d.). Diplomatas yra diplomatinį rangą turintis Lietuvos Respublikos pilietis. Jis yra statutinis valstybės tarnautojas, dirbantis pagal diplomato tarnybos sutartį ar terminuotą diplomato
tarnybos sutartį (DTĮ 3 str.).
Diplomatinės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 dalys numato:
„1. Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba yra valstybės tarnybos dalis, kuri per
Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijas įgyvendina ir vykdo Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatytą užsienio politiką.
2. Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba yra vientisa. Ją sudaro:
1) Užsienio reikalų ministerijoje ir Užsienio reikalų ministerijai atskaitingose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos
atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose,
derybų grupėse ir derybų delegacijose dirbantys diplomatai;
2) Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Ministro Pirmininko
tarnyboje, ministerijose, kitose valstybės institucijose ar įstaigose dirbantys diplomatai;
3) diplomatai, laikinai perkelti į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar instituci437
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joje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje
institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje
organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (toliau –
tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija) ar užsienio valstybės institucijoje Lietuvos
Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka.“
4.11. Pirmiau aptartų statutų ir įstatymų nuostatas detalizuoja priimti poįstatyminiai teisės aktai, pavyzdžiui:
4.11.1. Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto - su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. 1V-138 (Žin., 2004, Nr. 78-2749; toliau – ir Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos
pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba
jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto - su profesiniu ar
įvadiniu mokymu, taisyklės). Jos reglamentuoja nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos
pareigūno mirtis bei sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba
jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, tvarką.
4.11.2. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 (Žin.,
2003, Nr. 84-3861) patvirtinta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka, reglamentuojanti tarnybinių patikrinimų dėl vidaus
tarnybos sistemos pareigūnų padarytų tarnybinių nusižengimų bei pareigūno vardą žeminančių veikų atlikimo bei Vidaus tarnybos statuto nustatytų tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo pareigūnams tvarką.
4.11.3. Vidaus tarnybos sistemos pareigūno atestavimo tvarką nustatančios Vidaus
tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklės, patvirtintos Vidaus reikalų
ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-314 (Žin., 2003, Nr. 87-3951), vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 4 dalimi.
4.11.4. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių kategorijų
suteikimo tvarką nustatančios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. rugpjūčio
1 d. įsakymu Nr. 1K-213 (Žin., 2003, Nr. 79-3604; Žin., 2008, Nr. 143-5722) patvirtintos
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių
kategorijų suteikimo taisyklės.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiame apibendrinimo skyriuje nėra siekiama nurodyti visus poįstatyminius teisės aktus. Siekiant pateikti susistemintą, patogią praktiškai
naudoti medžiagą, kiekviename apibendrinimo skyriuje bus pateikiamas tam skyriui
aktualus tokių aktų sąrašas.
5. Darbo kodeksas. Pažymėtina, kad vadovaujantis aptartomis teisės normomis
(VTĮ 4 str. 2 d., DTĮ 1 str. 2 d., TMS 1 str. 2 ir 3 d.), tais atvejais, kai statutinėse įstaigose teisinius santykius reguliuojantys specialieji įstatymai (pavyzdžiui, Vidaus tarnybos
statutas, Tarnybos muitinėje statutas, Tarnybos Kalėjimų departamente statutas ir kt.)
konkretaus klausimo nereglamentuoja, paprastai turi būti vadovaujamasi Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis. Vadovaujantis pastarojo įstatymo 5 straipsniu, darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės
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tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis
Įstatymas. Ši norma pagrindžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso, patvirtinto 2002
m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, (Žin., 2002, Nr. 64-2569; Žin., 2002, Nr. 71; toliau – ir
Darbo kodeksas, DK) nuostatų aktualumą valstybės tarnybos teisiniams santykiams. Tai
patvirtina ir Vyriausiojo administracinio teismo praktika.
5.1. Pavyzdžiui, kadangi statutinėse įstaigose teisinius santykius reguliuojantys
specialieji įstatymai (pavyzdžiui, Vidaus tarnybos statutas, Tarnybos Kalėjimų departamente statutas) nereglamentuoja, kaip turėtų būti ginama statutinio valstybės tarnautojo teisė gauti atleidimo iš valstybės tarnybos dieną visas jam priklausančias su tarnybos
santykiais susijusias išmokas, Vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas Vidaus tarnybos statuto 5 straipsnio 2 dalies, 58 straipsnio 1 dalies, Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 37 straipsnio, Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
ir 5 straipsnio nuostatas, ne kartą yra pareiškęs nuomonę ir suformavęs praktiką (ABTĮ
13 str. 1 d.), jog statutinio valstybės tarnautojo teisė gauti vidutinį darbo užmokestį už
uždelsimą visiškai atsiskaityti atleidimo iš tarnybos dieną yra ginama taikant Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį (pvz., 2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-397/2012, 2011 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-267/2011,
2011 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-687/2011, 2010 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-877/2010, 2009 m. gruodžio 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1534/2009, 2009 m. gruodžio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-1296/2009, 2009 m. spalio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A662-1078/2009; 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-1021/2009 ir kt.; šiuo aspektu taip pat žr. šio apibendrinimo skyrių V.7.
„Visiškas atsiskaitymas su atleidžiamu statutiniu valstybės tarnautoju“).
Neišmokėto darbo užmokesčio (jo dalies) kontekste taip pat aktualios administracinės bylos, kuriose Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs,
jog laikotarpis, už kurį valstybės tarnautojams neišmokėtos sumos yra priteistinos, turi
būti nustatomas vadovaujantis Darbo kodekso 298 straipsniu19 (pvz., 2011 m. lapkričio
14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, p. 318-325; 2010 m. birželio 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, p. 262-276). Pagal nurodytą
nuostatą, darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Šis terminas imperatyvus
(šiuo aspektu taip pat žr. šio apibendrinimo skyrių V.10.1. „Reikalavimų apimtis, kreipiantis į administracinį teismą dėl darbo užmokesčio (atlyginimo) už valstybės tarnybą
priteisimo“).
Pastebėtina, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, per kuriuos administraciniuose teismuose turi būti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai arba neveikimas, ir nereglamentuojamas terminas, per kurį turi būti pareiškiamas valstybės
tarnautojo reikalavimas dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo. Tokio termino nenu19 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. laikotarpį, už kurį valstybės tarnautojams
neišmokėtos sumos yra priteistinos, reglamentuoja ne Darbo kodekso 298 straipsnis, o šio kodekso
301 straipsnis, įtvirtinantis, jog darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo
santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Šie pakeitimai atlikti,
priėmus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymą (Žin.,
2012, Nr. 80-4138).
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statyta ir Valstybės tarnybos įstatyme. Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas
bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas Darbo kodekso reglamentuojamiems
santykiams, jeigu Darbo kodeksas ir kiti įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato
trumpesnių ieškinio senaties terminų. Darbo kodekse kitokio senaties termino reikalavimams dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo nenumatyta, todėl Valstybės tarnybos
įstatymo 5 straipsnio pagrindu Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų
metų senaties terminas taikytinas ir pareikštiems valstybės tarnautojų reikalavimams
dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo (2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
8, 2005, p. 316-329; šiais klausimais taip pat skaitykite apibendrinimo skyrių V.5. „Konstitucijai prieštaraujantis darbo užmokesčio ribojimas“, V.10.2. „Ieškinio senatis“).
5.2. Darbo kodekso nuostatos taikomos ir tuomet, kai valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A62929/2011 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad Valstybės
tarnybos įstatymas nenustato konkrečių teisinių pasekmių, kai valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu. Dėl šios priežasties, vadovaujantis Valstybės
tarnybos įstatymo 5 straipsniu, taikytinas Darbo kodekso 297 straipsnis20. Šio straipsnio
3 dalis numato, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar
pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia
vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo
dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Tuo tarpu DK 297 straipsnio 4 dalyje
įtvirtintas alternatyvus darbuotojo (nagrinėjamu atveju – valstybės tarnautojo) pažeistų
teisių gynimo būdas, kuris taikomas, jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį
darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių
priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. Nurodyta, kad tokiu atveju teismas priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą
neteisėtu ir priteisia jam DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką
ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo
iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra
nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos (2011 m. vasario 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62 – 929/2011; plačiau dėl tarnautojo atleidimo ir su tuo
susijusių pasekmių skaitykite šio apibendrinimo II dalyje).
5.3. Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio nuostata taip pat buvo vadovaujamasi
administracinėje byloje Nr. A756-67/2012, kurioje buvo pareikšta nuomonė dėl galimų
20 Pastebėtina, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. – įsigaliojus 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymui (Žin., 2012, Nr. 80-4138) – neteisėto
atleidimo iš darbo pasekmes reglamentuoja DK 300 straipsnio 3 ir 4 dalys: „3. Jeigu darbuotojas buvo
atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į
pirmesnį darbą ir priteisia jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo
atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą
už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. 4. Jeigu teismas nustato, kad
darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių
ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima
sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui šio Kodekso 140
straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės
pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo
užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo
atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.“
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neteisėto karjeros valstybės tarnautojos atleidimo iš tarnybos pasekmių – neturtinės
žalos atlyginimo. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, Valstybės
tarnybos įstatymas nenumato neturtinės žalos atlyginimo, tačiau Darbo kodekso 250
straipsnyje nustatyta, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą
neturtinę žalą. Jos dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu. Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio nuostata, tokios žalos atlyginimui šiuo atveju taikomas Darbo kodekso 250 straipsnis (2012 m. vasario 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-67/2012).
5.4. Administracinėje byloje Nr. AS10-480/2007 Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria šis netenkino pareiškėjo prašymo skubiai vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 1 d.
sprendimo dalį dėl jo grąžinimo į vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigas ir dėl
vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką.
Apeliacinės instancijos teismas rėmėsi DK 299 straipsnio 1 dalimi. Pagal šią dalį teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimus ar nutartis dėl darbo užmokesčio priteisimo
– sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (1 d. 1 p.),
ir dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą (1 d. 2 p.). VTĮ 5 straipsnyje numatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek,
kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Valstybės tarnybos
įstatyme minėtos DK numatytos papildomos garantijos nėra reglamentuojamos, todėl
sprendžiant administracinio teismo sprendimo skubaus vykdymo klausimą, taikytini
DK 299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai21 (2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-480/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 12, 2007 m., 131 – 135 p., taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 812-813).
5.5. Vis dėlto šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, jog valstybės tarnybos teisiniai
santykiai, nepaisant panašumų, nėra tapatūs darbo santykiams, susiklostantiems tarp
darbuotojo, kuris nėra valstybės tarnautojas, ir darbdavio (nesvarbu, ar valstybinėse institucijose, ar savivaldybių institucijose, ar kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose), jų
teisiniai statusai skiriasi (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas; Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2270/2012).
5.6. Nors valstybės tarnybos teisiniai santykiai nėra tapatūs darbo santykiams, tačiau valstybės tarnyboje taip pat negalima paneigti Darbo kodekso 35 straipsnyje nustatytų principų.
Šiame straipsnyje įtvirtinta, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo
taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.
Draudžiama piktnaudžiauti savo teise. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas
21 Pažymėtina, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. (įsigaliojus 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymui (Žin., 2012, Nr. 80-4138) skubų sprendimų
vykdymą reglamentuoja 302 straipsnis, kuriuo vadovaujantis darbo ginčų komisija arba teismas
nurodo skubiai vykdyti sprendimą ar nutartį: 1) dėl darbo užmokesčio priteisimo, kai sprendime
nustatyta darbuotojo darbo užmokesčio dalis neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio;
2) dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į darbą.
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neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Draudžiama kliudyti
darbuotojams jungtis į profesines sąjungas ir trukdyti jų teisėtai veiklai. Atsižvelgdama
į tai, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A756-1268/2010 sprendė, kad pareiškėja
(diplomatė) ir atsakovas (Užsienio reikalų ministerija), įgyvendindami savo teises bei
vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti
sąžiningai, laikytis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Be to, draudžiama
piktnaudžiauti savo teise. Tokia pat išvada, pasak teisėjų kolegijos, darytina ir iš VTĮ 3
straipsnyje įtvirtintų pagrindinių valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų etikos principų analizės. Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises bei
laisves, Konstituciją, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus ir kitus teisės aktus
bei teismų sprendimus, privalo vadovautis visuomenės interesais, naudoti jam patikėtą
valstybės ir savivaldybių turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei, eidamas
valstybės politiko pareigas ar atlikdamas tarnybines pareigas nesiekti naudos sau, savo
šeimai ir savo draugams. Vadovaudamasi anksčiau paminėtomis nuostatomis, teisėjų
kolegija padarė išvadą, kad (ne ilgesnės nei) penkių darbo dienų persikėlimo atostogos,
už kurias taip pat mokamas vidutinis darbo užmokestis, gali būti skiriamos tik iš anksto
pareiškėjai ir atsakovui susitarus, aptarus tokių atostogų trukmę bei poreikį. Priešingu
atveju galėtų kilti piktnaudžiavimo grėsmė, jog asmuo naudos atostogas ne pagal paskirtį, gaudamas vidutinį darbo užmokestį (2010 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1268/2010).
6. Valstybės tarnybą grindžiantys principai. Šiame apibendrinime apžvelgiama praktika rodo, jog taikant valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojančias normas,
administraciniai teismai dažnai vadovaujasi teisės principais. Apibendrinimo sudarytojai toliau pateikia keletą šios praktikos pavyzdžių.
6.1. Pažymėtina, kad priėmus naująją 2002 m. Valstybės tarnybos įstatymo redakciją, šiame įstatyme (3 str. 1 d.) pirmą kartą buvo įtvirtinti valstybės tarnybos principai,
tai yra įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo,
atsakomybės už priimtus sprendimus ir karjeros principai. Šis sąrašas vėliau buvo papildytas tarnybinio bendradarbiavimo22 ir teisėtumo23 principais. Pastebėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti valstybės tarnybą grindžiantys
principai šiame įstatyme išsamiau nėra detalizuojami. Tai suponuoja minėtus principus
aiškinančios ir taikančios teismų praktikos aktualumą, pavyzdžiui:
6.1.1. Įstatymų viršenybės principas buvo pritaikytas administracinėje byloje Nr.
4
A -1728/2005, kurioje ginčas kilo dėl atsakovo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus rašytinio nurodymo atlikti konkrečius veiksmus, kuris buvo
skirtas pavaldžiam jam valstybės pareigūnui – pareiškėjui. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, įstatymų viršenybės principas įpareigoja valstybės tarnautoją veikti neperžengiant valstybės institucijos, kurioje jis tarnauja, kompetencijos
ribų, kad nebūtų pažeisti teisės aktai. Valstybės tarnautojas turi vykdyti tik tas funkcijas,
realizuoti tik tuos valstybinius valdingus įgalinimus, kurie jam suteikti pagal užimamos
pareigybės aprašymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas neturėjo teisės nukreip22 Žr. Valstybės tarnybos įstatymo 3, 4, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 38, 41, 43, 44, 49, 50 straipsnių
ir priedėlio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 22-1, 48-1, 50-1 straipsniais įstatymo 1
straipsnį (Žin., 2007, Nr. 69-2723).
23 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2, 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 str. (Žin.,
2009, Nr. 75-3065)
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ti aplinkos apsaugos ministro nurodymo vykdymą kitam asmeniui, kuris pagal savo
pareigas taip veikti neturėjo įgaliojimų. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad priimdamas
ginčijamą nurodymą, atsakovas viršijo savo kompetenciją ir tuo iš esmės pažeidė pareiškėjo teises (2005 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-1728/2005).
6.1.2. Lojalumo, padorumo ir pavyzdingumo principai buvo aktualūs administracinėje byloje Nr. A8-259/2004, kurioje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog žmogaus laisvės – reikšti savo įsitikinimus ir kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą – gali būti ribojamos tik įstatymais, siekiant apsaugoti kitus
Konstitucijoje įtvirtintus gėrius, visuomenės ir valstybės interesus. Vienas iš pagrindinių
teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, yra Valstybės tarnybos įstatymas, kuriame tiesioginių tokio pobūdžio apribojimų nėra. Jame įtvirtinti lojalumo, padorumo,
pavyzdingumo principai, kurie galėtų riboti valstybės tarnautojo laisves – reikšti savo
įsitikinimus ir kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, t. y. valstybės tarnautojas,
reikšdamas savo įsitikinimus ir kritikuodamas valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, turi
nepažeisti minėtų principų (2004 m. kovo 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A8-259/2004, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 5, p. 71-76).
6.1.3. Pastebėtina, kad kitas Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas – skaidrumo – principas yra ne tik valstybės tarnybos, bet ir konstitucinis principas. Todėl, Valstybės tarnybos įstatymui expressis verbis neapibrėžiant jo turinio, taip pat
kol kas nesant jį aiškinančios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, ypač aktuali
gali būti šiuo aspektu formuojama Konstitucinio Teismo praktika.
Pasak Konstitucinio Teismo, visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių
pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi
būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti. Kiti
asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti. Skaidrumas
sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą. Valstybės tarnybos skaidrumas yra
būtina prielaida neįsigalėti korupcijai, protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui
ir privilegijų teikimui kitiems, užkirsti kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe.
Valstybės tarnybos skaidrumo reikalavimas Konstitucijoje nėra paminėtas expressis verbis, bet tai anaiptol nereiškia, kad valstybės tarnybos skaidrumas netraktuotinas kaip
iš Konstitucijos kylantis imperatyvas. Priešingai, valstybės tarnybos skaidrumas – tai
konstitucinis principas. Valstybės tarnybos skaidrumo imperatyvas kyla iš įvairių Konstitucijos nuostatų – normų ir principų, inter alia iš jos 5, 25, 33 straipsnių nuostatų. Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintas valstybės tarnybos skaidrumo principas aiškintinas
atsižvelgiant ir į kitas Konstitucijos nuostatas, inter alia į jos preambulėje skelbiamą
pilietinės visuomenės siekį, konstitucinius pilietiškumo, atviros visuomenės ir socialinės
darnos imperatyvus, konstitucinius teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisingumo, demokratijos, atsakingo valdymo principus, taip pat konstitucinę valstybės tarnybos sampratą, suponuojančią, be kita ko, jos, kaip sistemos, viešumą ir atvirumą (šiais
aspektais žr. 2008 m. sausio 22 d. nutarimą).
6.2. Specialiuose valstybės tarnybą reguliuojančiuose teisės aktuose įtvirtinti principai.
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Pažymėtina, jog anksčiau minėti specialūs valstybės tarnybą reguliuojantys įstatymai
taip pat išskiria principus, kuriais grindžiama pagal šiuos aktus atliekama tarnyba, pavyzdžiui:
6.2.1. Tarnybos muitinėje statutas nustato, jog tarnyba muitinėje grindžiama įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo, karjeros, tarnybos
ypatumų kompensavimo, teisėtų lūkesčių, teisėtai įgytų teisių principais (3 str. 1 d.).
6.2.2. Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 4 straipsnį, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių
ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo
įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių
atlikimo ir viešumo principais.
6.2.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos
žmogaus teisėms ir laisvėms, pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo,
nuolatinės parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais (VSATĮ 2 str. 3
d.).
6.2.4. Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnis greta jau minėtų įstatymo viršenybės,
lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo, karjeros, tarnybos ypatumų kompensavimo, teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms, vidaus tarnybą taip pat grindžia
vienvaldiškumo ir kolegialumo bei nuolatinio bendrųjų pareigūno pareigų vykdymo
principais.
6.2.4.1. Minėti principai buvo aktualūs ne vienoje Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas tarnybos kompensavimo principu rėmėsi administracinėje byloje Nr. A5-30/2005, kurioje iš esmės
buvo vertinama tai, ar pareiškėjui susirgus erkiniu virusiniu encefalitu einant tarnybines pareigas, jis turi teisę į kompensanciją, numatytą Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje. Atsakovo teigimu, pareiškėjas neturi teisės į minėtą kompensaciją, kadangi
pareiškėjo susirgimas nebuvo įtrauktas į Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr.
788 patvirtintą Sunkių, apysunkių (vidutinių) ir lengvų sužeidimų, kontuzijų, traumų
bei kitų pakenkimų sveikatai sąrašą (toliau – ir Pakenkimų sveikatai sąrašas). Vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas tokio argumento pagrįstumą, pažymėjo, jog
teisės normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes jų taikymo
metu. Minėtas Vyriausybės sąrašas patvirtintas iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo,
kuomet galioję teisės aktai nenumatė kompensacijos mokėjimo dėl susirgimo sunkia
liga einant tarnybines pareigas. Tuo tarpu pareiškėjas erkiniu virusiniu encefalitu susirgo dėl tarnybinių pareigų, kurias jis atliko jau įsigaliojus Vidaus tarnybos statutui.
Atsižvelgdamas į tai, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog tai, kad sąraše
tiesiogiai nenurodyta liga, kuria susirgo pareiškėjas, nepaneigia pareiškėjo teisės gauti
kompensaciją. Aiškinant priešingai, būtų paneigtas ne tik įstatymų viršenybės principas,
bet taip pat ir tarnybos ypatumų kompensavimo principas, numatytas Vidaus tarnybos
statute (2005 m. sausio 17 d. nutartis administracinė byloje Nr. A5-30/2005).
6.2.4.2. Teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principu buvo vadovaujamasi
administracinėje byloje Nr. A261-2249/2011, kurioje teisėjų kolegija sprendė ginčą dėl laikotarpio, kai pareiškėjas buvo policijos rezerve, įskaitymo į pareiškėjo vidaus tarnybos
stažą. Nors byloje buvo nustatyta, kad šiuo metu nėra teisės akto, kuriuo remiantis būtų
galima tarnybą policijos rezerve įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą, reglamentuojamą
Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnyje, vis dėlto buvo konstatuota būtinybė vadovautis
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Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 punktu, apibrėžiančiu teisėtų lūkesčių ir pagarbos
įgytoms teisėms principą. Pagal minėtą principą preziumuojama, jog asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal šį Statutą bei kitus įstatymus pareigūnų
teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines garantijas turi būti taikoma visam jų tarnybos
laikui. Teisėjų kolegija, įvertinusi anksčiau galiojusį teisinį reguliavimą, padarė išvadą,
kad asmuo, būdamas policijos rezerve ir atlikdamas jam pavestas policijos pareigūnų
funkcijas, įgijo socialines garantijas, kurios vadovaujantis VTS 3 straipsnio 8 punktu,
taikomos visam jo tarnybos laikui ir vėlesniu teisiniu reguliavimu negali būti paneigtos
(2011 m. birželio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-2249/2011; plačiau
žr. apibendrinimo skyrių IV.2.1.2.1.1. „Laikotarpio, kai pareigūnas yra policijos rezerve,
įskaitymas į vidaus tarnybos stažą“).
6.3. Viešojo administravimo, konstituciniai ir bendrieji teisės principai. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose aktualūs yra ir
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje24 įtvirtinti (įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo,
subsidiarumo, „vieno langelio“ principai) bei konstituciniai ir bendrieji teisės principai.
Aktualu, jog 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytų principų aiškinimas ir taikymas tampa ypač svarbus tuomet, kai yra priimami tam tikra viešojo administravimo subjekto
diskrecija paremti sprendimai, taip pat atliekamas šių sprendimų teisminis vertinimas.
Minėti principai riboja viešojo administravimo subjektų diskrecijos teisę.
6.3.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A520 – 79/2012 teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pradėta valstybės tarnautojo priėmimo į valstybės tarnybą procedūra
pagal VTĮ 11 straipsnio 3 dalies ir Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967
patvirtintų Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų
siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių 26 punkto
reikalavimus, esant objektyvioms aplinkybėms, gali būti nevykdoma. Vis dėlto teisėjų kolegija akcentavo, jog būtina nustatyti, ar atsakovas panaikindamas ir keisdamas
administracinius aktus, kai šių veiksmų pagrindu yra nutraukiama valstybės tarnautojo
priėmimo procedūra pagal VTĮ 11 straipsnį, nepažeidė viešojo administravimo principų, numatytų Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje (įstatymo viršenybės,
objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia), bendrųjų teisės principų
(protingumo, teisėtų lūkesčių). Būtina nustatyti, ar pareiškėjo ginčijami administraciniai aktai buvo priimti dėl tokių reikšmingai pasikeitusių aplinkybių, kurios nusvėrė
buvusių valstybės tarnautojų interesą pasinaudoti minėta valstybės suteikta garantija,
ar priimant šiuos aktus nebuvo siekiama nepagrįstai ir neteisėtai išvengti vykdyti Valstybės tarnybos departamento nurodytų asmenų, kurie sutiko eiti pareigas, priėmimo į
valstybės tarnybą procedūrą (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520
– 79/2012; plačiau žr. apibendrinimo skyrių III.3.1.4. „Konkurso nutraukimas“).
6.3.2. Principų taikymo aspektu taip pat gali būti paminėta administracinė byla Nr.
A62-677/2011, kurioje kilo ginčas dėl Panevėžio teritorinės muitinės viršininko sprendimų, kuriais buvo atsisakyta įgyvendinti Panevėžio teritorinės muitinės statutinės komisijos siūlymus suteikti pareiškėjams pirmas kvalifikacines kategorijas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog statutinės komisijos sprendimas suteikti
muitinės pareigūnui atitinkamą kvalifikacinę kategoriją pareigūną į pareigas priiman24 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija.
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čiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio ir neprivalomas, o muitinės pareigūną į
pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę motyvuotai nuspręsti dėl kvalifikacinės
kategorijos muitinės pareigūnui nesuteikimo. Nei Tarnybos muitinėje statutas, nei jo
nuostatas dėl muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo įgyvendinantis teisės
aktas expressis verbis neįtvirtina konkrečių sąlygų, kurioms esant muitinės pareigūną
į pareigas priimantis asmuo turi teisę priimti Tarnybos muitinėje statuto 25 straipsnio
29 dalyje numatytą sprendimą, todėl ši nuostata turi būti aiškintina sistemiškai su šio
statuto 3 straipsnio 1 dalies teisės norma, įtvirtinančia pagrindinius tarnybos muitinėje principus. Minėti principai taikytini ir muitinės pareigūną į pareigas priimančio
asmens sprendimams neįgyvendinti statutinės komisijos siūlymų, priimamų muitinės
pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo procese, ir laikytini pamatiniais muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens diskrecijos teisės įgyvendinimo reguliatoriais, kurių
nepaisymas gali sudaryti teisinį pagrindą tokį muitinės pareigūną į pareigas priimančio
asmens sprendimą pripažinti neteisėtu (2011 m. gegužės 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-677/2011; plačiau šiuo aspektu žr. apibendrinimo skyrių IV.2.2.1. „Statutinės komisijos išvada ir muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens sprendimas“).
6.3.3. Administracinėje byloje Nr. A14-231/2007 teisėjų kolegija nurodė, kad valstybės tarnybos pareigybių vertinimą reglamentuojantys teisės aktai nustato plačią valstybės institucijų ir įstaigų vadovų diskrecijos teisę vertinant valstybės tarnautojų pareigybes (suteikiant joms lygius ir kategorijas). Diskrecijos teisė, teisėjų kolegijos nuomone,
teisinėje valstybėje negali būti absoliuti, ja besinaudojantys subjektai yra suvaržyti
bendrųjų teisėtumo principo reikalavimų ir kriterijų, t. y. negali būti laikomas teisingu
toks pareigybės vertinimas, kuris nors ir nepažeidžia formalių teisės aktuose nustatytų vertinimo rodiklių ribų, tačiau yra atliktas pažeidžiant vertinimo principus ir yra
akivaizdžiai nepagrįstas, t. y. faktinis pareigybės funkcijų turinys neatitinka kiekybinės
vertinimo rodiklių išraiškos (2007 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14231/2007).
6.3.4. Administracinėje byloje Nr. A143-771/2010, kurioje ginčas buvo kilęs dėl atsakovo įsakymu, vadovovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir 6
dalies 8 punktu25, pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog VTĮ 29 straipsnio 6 dalies 8 punkte, skirtingai
nuo šios dalies 1 – 7 punktų, nėra pateikti šiurkščių pažeidimų apibūdinimai, t. y. nėra
25 Ginčo aktualiu metu galiojusios VTĮ 29 straipsnio 5 ir 6 dalys įtvirtino:
„5. Šiurkštus tarnybinis nusižengimas – tai nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos valstybės
tarnybos bei kitų valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų
nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo
veiklos etikos principams.
6. Šiurkščiu pažeidimu laikoma: 1) valstybės tarnautojo elgesys, diskredituojantis valstybės tarnybą,
žeminantis žmogaus orumą, ar kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;
2) valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties atskleidimas; 3) korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos požymių turinti veika, nors už šią veiką valstybės tarnautojas ir nebuvo traukiamas
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; 4) piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas; 5) dalyvavimas su
valstybės tarnyba nesuderinamoje veikloje; 6) nebuvimas tarnyboje (darbe) vieną ar daugiau darbo
dienų be pateisinamos priežasties; 7) buvimas tarnybos (darbo) metu neblaiviam ar apsvaigusiam
nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, jei valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar
diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos autoritetą; 8) kiti nusižengimai, kuriais
šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo etikos principams.“
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nustatyti kriterijai, kuriuos taikant galima pripažinti tarnybinį nusižengimą šiurkščiu.
Todėl, tikrinant VTĮ 29 straipsnio 6 dalies 8 punkto taikymo pagrįstumo klausimą,
administracinis teismas turi taikyti bendruosius teisingumo, protingumo bei proporcingumo kriterijus (2010 m. gegužės 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143771/2010).
6.3.5. Administracinėje byloje Nr. A62-929/2011 teisėjų kolegija nustatė, jog Vilniaus
miesto savivaldybės administracija, vykdydama teismo sprendimą, grąžino pareiškėją į
buvusias pareigas, tačiau tą pačią dieną skundžiamu įsakymu pakartotinai ją atleido iš
minėtų pareigų pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę). Teisėjų kolegija konstatavo, kad toks formalus teismo sprendimo
įpareigojimo įvykdymo būdas, kurį pasirinko atsakovas, paneigia teismo sprendimo res
judicata galią (ABTĮ 14 str. 1 d.) bei prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 1 ir 4 punkte įtvirtintiems įstatymo viršenybės (teisėtumo)26 bei nepiktnaudžiavimo valdžia27 principams. Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nagrinėjamoje situacijoje yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjos atleidimas iš valstybės tarnybos buvo
neteisėtas (2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-929/2011).
6.4. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnybos įstatymo 15
straipsnio 1 dalies 5 punktas imperatyviai nustato, jog valstybės tarnautojai privalo laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos
principų. Pagal VTĮ 3 straipsnio 2 dalį, valstybės tarnautojų veiklos svarbiausi etikos
principai yra šie: 1) pagarba žmogui ir valstybei; 2) teisingumas; 3) nesavanaudiškumas;
4) padorumas; 5) nešališkumas; 6) atsakomybė; 7) viešumas; 8) pavyzdingumas. Valstybės tarnautojas taip pat privalo vadovautis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu
Nr. 968 (Žin., 2002-06-28, Nr. 65-2656). Tarnautojų tarnybinės etikos principus, be kita
ko, nustato specialių valstybės tarnybą reguliuojančių įstatymų pagrindu priimti teisės
aktai, pavyzdžiui, Muitinės pareigūnų etikos kodeksas, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888.
Šiame kontekste gali būti paminėta administracinė byla Nr. A11-612/2005, kurioje
buvo vertinamas pareiškėjui – Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnui – paskirtos nuobaudos teisėtumas. Nuobauda paskirta dėl pareigos būti lojaliu savo vadovybei,
kolegoms ir pavaldiniams pažeidimą (VTĮ 15 str. 1 d. 5 p., Valstybės tarnautojų veiklos
etikos taisyklių 5.2 p.28). Teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, jog lojalumo sąvoka,
aiškinant lingvistiniu teisės aiškinimo metodu, reiškia „bent išorišką ištikimybę“. Taigi
26 Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą
turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus.
Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti
įstatymais (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.).
27 Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo
administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo
įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių
teisės aktų nustatyta, tikslų (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 4 p.).
28 Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 5 punktas įtvirtina padorumo principą: „Vadovaudamasis
šiuo principu, valstybės tarnautojas privalo: 5.1. elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti
dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, jeigu tai gali
sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą; 5.2. būti lojalus ir paslaugus visuomenei, kuriai tarnauja,
taip pat savo vadovybei, kolegoms ir pavaldiniams; 5.3. naudotis jam suteiktomis galiomis apginti
visuomenės interesus nuo pažeidimų.“
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esminis šios sąvokos apibūdinimo elementas yra išoriškas valstybės tarnautojo veiklos
(elgesio) vertinimas. Jeigu tarnautojo veiksmas jo vadovybės, kolegų ar pavaldinių atžvilgiu yra išreikštas pažeminančiu, įžeidžiančiu arba kitokiu panašiu būdu, laikytina,
kad toks veiksmas rodo šio tarnautojo nelojalumą jo vadovybei, kolegoms arba pavaldiniams ir yra neleistinas etikos taisyklių laikymosi požiūriu (2005 m. gegužės 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A11-612/2005).
7. Oficialioji Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Aiškinant aptartas su valstybės
tarnyba susijusius teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, be kita ko, yra aktuali ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimuose (plačiąja prasme)
formuluojama oficiali konstitucinė doktrina inter alia konstitucinė valstybės tarnybos
samprata, kurios yra saistomas įstatymų leidėjas ir kiti teisėkūros subjektai, reguliuodami valstybės tarnybos santykius. Šiuo aspektu gali būti paminėti, pavyzdžiui:
1. 1995 m. sausio 24 d. išvada „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos“ (Žin., 1995-018-27, Nr. 9-199).
2. 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo
16 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“
(Žin., 1997-05-09, Nr. 40-977).
3. 1998 m. kovo 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo 20
straipsnio trečiosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 1998-0313, Nr. 25-650).
4. 1999 m. kovo 4 d. nutarimas „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto kadrinių
darbuotojų darbinės veiklos“ (Žin., 1999-03-10, Nr. 23-666).
5. 2001 m. liepos 12 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų,
teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5
straipsnio 1 ir 3 dalių, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 dalių, šio įstatymo priedėlio
II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlio, Lietuvos Respublikos 2000 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
pakeitimo įstatymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29
d. nutarimo Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų
vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamento pareigūnų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr.689 „Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo“ dalinio
pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2001-07-18, Nr. 62-2276;
atitaisymas – 2001-10-10, Nr. 86).
6. 2001 m. spalio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m.
sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 „Dėl Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos
bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo
nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus
metus gauti, nustatymo“ patvirtintų Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos
bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo
nuostatų 8 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos
448

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis)

vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 daliai“ (Žin., 2001-11-07, Nr. 93-3288).
7. 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999
m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo sąlygų dalinio pakeitimo“ 6 ir 7.2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 22 straipsniui“
(Žin., 2001-12-21, Nr. 107-3885).
8. 2002 m. liepos 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2002-07-05, Nr. 69-2832).
9. 2003 m. liepos 4 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų
departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies (2000 m. gruodžio 21 d. redakcija) ir 13
straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros,
kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 25 punkto 2 pastraipos (2001 m.
gegužės 25 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir šių nuostatų 5
punkto atitikties Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių
įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 daliai“ (Žin., 2003-07-09, Nr. 68-3094).
10. 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“ (Žin., 2004-12-18, Nr. 181-6708, 2004-12-29, Nr.: 186).
11. 2006 m. kovo 28 d. sprendimas „Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo
nutarimo nuostatas“ (Žin., 2008-03-16, Nr. 30-1051).
12. 2007 m. kovo 20 d. nutarimas „Dėl minimaliosios mėnesinės algos ir minimaliojo valandinio atlygio“ (Žin., 2007-03-24, Nr. 34-1244).
13. 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas „Dėl kandidato į Vyriausybės atstovus skyrimo“ (Žin., 2007-08-18, Nr. 90-3580).
14. 2007 m. gruodžio 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497 „Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės,
suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“ patvirtintų kasmetinių papildomų atostogų
trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktui“ (Žin., 2007-12-13, Nr. 131-5309).
15. 2008 m. sausio 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos
patvirtinimo“ (2002 m. birželio 24 d., 2002 m. rugpjūčio 29 d., 2003 m. birželio 3 d., 2003
m. lapkričio 25 d., 2005 m. spalio 28 d. redakcijos) patvirtintos priėmimo į valstybės
tarnautojo pareigas tvarkos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio (2002 m. balandžio 23 d. redakcija)
1 daliai, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966
„Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirti449
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nimo“ (2006 m. birželio 28 d. redakcija) patvirtinto konkursų į valstybės tarnautojo
pareigas organizavimo tvarkos aprašo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, LR
valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio (2002 m. balandžio 23 d., 2007 m. birželio 7 d.
redakcijos) 1 daliai, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d.
nutarimu Nr. 966 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. gruodžio 12 d. redakcijos) patvirtinto konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3
straipsnio (2007 m. birželio 7 d. redakcija) 1 daliai“ (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-350).
16. 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų,
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo, Krašto apsaugos, Prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies (2000 m. liepos 13 d., 2005 m. gegužės
19 d. redakcijos), 11 straipsnio 5 dalies (2000 m. gruodžio 21 d. redakcija), 11 straipsnio
3 dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija), Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 12 dalies (2007 m. sausio 18 d. redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2008-12-31, Nr. 150-6106).
17. 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalies (2002 m. balandžio 23 d., 2007 m. birželio 7 d. redakcijos)
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2009-12-15, Nr. 148-6632).
18. 2010 m. gegužės 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 15 straipsnio (2007 m. sausio 16 d. redakcija) atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2010-05-31, Nr. 63-3111).
19. 2011 m. liepos 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto,
18 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio (2007 m. gegužės 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2011-07-12, Nr. 84-4106).
20. 2012 m. vasario 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų,
kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin
sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“
(Žin., 2012-09-21, Nr. 109-5528).
21. 2012 m. vasario 27 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir
motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2012-02-29, Nr. 26-1200).
22. 2012 m. liepos 3 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2012-07-05, Nr. 79-4110).
23. 2012 m. gruodžio 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 1 dalies (1999 m. liepos
7 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2012-12-14, Nr. 1457457).
8. Tarptautiniai susitarimai. Tam tikrus su valstybės tarnyba susijusius teisinius
santykius taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys
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(konvencijos). Remiantis Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalimi, tarptautinės sutartys,
kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos
teisinės sistemos dalis. Ši nuostata reiškia, kad ratifikuotos tarptautinės sutartys turi
būti taikomos kaip ir Lietuvos Respublikos įstatymai (Konstitucinio Teismo 1995 m.
sausio 24 d. išvada). Administraciniai teismai, nagrinėdami tarnybinius ginčus, vadovaujasi įvairių tarptautinių susitarimų nuostatomis. Pirmiausia išskirtini susitarimai
žmogaus teisių apsaugos srityje, tai yra Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija (ratifikuota 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865; Žin., 1995, Nr. 37913; toliau – ir Konvencija), Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, Tarptautinis
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
(prie pastarųjų dokumentų Lietuvos Respublika prisijungė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. I-1136 „Dėl Lietuvos Respublikos
prisijungimo prie Tarptautinės žmogaus teisių chartijos dokumentų“; Žin., 1991, Nr.
9-244). Tarnybinių ginčų kontekste taip pat aktualios Tarptautinės darbo organizacijos
priimtos konvencijos, pavyzdžiui, Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 87
„Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“, konvencija Nr. 111 „Dėl
diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje“, konvencija Nr. 131 „Dėl minimalaus
darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis“, konvencijos Nr.
135 „Dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje“ (šios konvencijos ratifikuotos 1994 m. birželio 23 d. įstatymu Nr. I-507; Žin., 1994, Nr. 49-913),
Europos socialinė chartija (ratifikuota 2001 m. gegužės 15 d. įstatymu Nr. IX-317; Žin.,
2001, Nr. 49-1699), Europos vietos savivaldos chartija (ratifikuota 1999 m. gegužės 25 d.
įstatymu Nr. VIII‑1197; Žin., 1999, Nr. 82-2411), Europos Tarybos Ministrų kabineto rekomendacijos, pavyzdžiui, rekomendacija Nr. R(2000)6 „Dėl valstybės tarnautojų statuso Europoje“ ir kt. (plačiau dėl tarptautinių susitarimų reikšmės žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas,
apibendrinimą, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 549-550).
8.1. Kaip jau minėta, su valstybės tarnyba susijusiems teisiniams santykiams yra
aktualios Konvencijos nuostatos. Konvencija yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisės sistemos dalis. Tai yra tarptautinės teisės šaltinis, tiesioginio taikymo aktas. Remiantis tarptautinės teisės viršenybės prieš nacionalinę teisę principu (Tarptautinių sutarčių
įstatymo 11 str. 2 d., Konstitucijos 135 str.), Konvencijos normoms turi būti suteiktas
prioritetas, jeigu nacionalinė teisė nustato kitokias taisykles negu Konvencija, ar nacionalinės teisės normos būtų nepakankamai aiškios ir gali būti interpretuojamos įvairiai (2004 m. lapkričio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas Nr. A575-750/2004,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6, 2004, p. 167-185). Be to, siekiant
visiškai suvokti Konvencijos garantuojamų teisių turinį, teismams būtina vadovautis
Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika. Tokia būtinybė yra pripažįstama tiek administracinių, tiek bendrosios kompetencijos teismų ir Konstitucinio
Teismo jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. rugsėjo
19 d. nutarimai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. 3K-3-959/2002, Teismų praktika 18; 2004 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. 3K-3-289/2004, Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. lapkričio 9 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas Nr. A575-750/2004, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 6, 2004, p. 167-185).
Tarnybinių ginčų kontekste pažymėtina, kad nei Konvencija, nei jos papildomi
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protokolai negarantuoja teisės į darbą valstybinėje tarnyboje (žr. 1986 m. rugpjūčio 28
d. EŽTT sprendimą byloje Glasenapp prieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 9228/80, 48 par.).
Vis dėlto iš aktualios Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos išplaukia, jog ginčai dėl
valstybės tarnautojų teisių yra nagrinėjami Europos Žmogaus Teisių Teisme. Pavyzdžiui,
iš šio teismo praktikos išplaukia, kad ginčai dėl valstybės tarnautojų iš esmės patenka
į 6 straipsnio 1 dalies29 taikymo sritį. Pagal EŽTT požiūrį pirmą kartą išdėstytą byloje
Vilho Eskelinen prieš Suomiją30, tam, kad ginčai dėl valstybės tarnautojų nepatektų į
Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, turi būti išpildytos dvi sąlygos: pirma, valstybė
iš savo nacionalinės teisės turi būti aiškiai pašalinusi valstybės tarnautojo teisę kreiptis
į teismą, ir, antra, pašalinimas turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis – valstybės
interesais. Taigi iš esmės būtų nepagrįsta netaikyti 6 straipsnio garantijų įprastiems darbo ginčams, pavyzdžiui, susijusiems su darbo užmokesčiu, pašalpomis ar panašiomis
teisėmis, remiantis ypatingu santykio tarp konkretaus valstybės tarnautojo ir atitinkamos valstybės pobūdžiu. Tokiu atveju preziumuojamas Konvencijos 6 straipsnio taikymas. Šiuo atveju atsakovė Vyriausybė turi įrodyti, pirma, kad valstybės tarnautojas pagal
nacionalinę teisę neturi teisės kreiptis į teismą, ir antra, kad valstybės tarnautojo teisių
pagal 6 straipsnį atėmimas yra pagrįstas (žr. 2007 m. balandžio 19 d. EŽTT sprendimą
byloje Vilho Eskelinen prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 63235/00, 62 par.).
8.2. Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą rėmėsi Konvencijos nuostatomis. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.A3-750/2004 teismas
yra nurodęs, jog Konvencijoje nėra nuostatų, jog teisės į privataus gyvenimo gerbimą neturi valstybės tarnautojai, jog šios teisės garantijos būtų skirtingos valstybės tarnautojams
ar kitiems asmenims priklausomai nuo jų profesinės veiklos. Šioje byloje teisėjų kolegija
konstatavo, kad Konvencijos 831 straipsnio garantijos, užtikrinančios asmens teisę į privataus
gyvenimo gerbimą, yra taikomos valstybės tarnautojams, jie turi teisę į privataus gyvenimo
gerbimą (2004 m. lapkričio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas Nr. A575-750/2004,
29 Pagal šią dalį, kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam
pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai
trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas
ir bešališkas teismas. Teismo sprendimas paskelbiamas viešai, tačiau demokratinėje visuomenėje
moralės, viešos tvarkos ar valstybės saugumo interesais spaudos atstovams ar visuomenei gali būti
neleidžiama dalyvauti per visą procesą ar jo dalį, kai tai reikalinga dėl nepilnamečių ar bylos šalių
privataus gyvenimo apsaugos, arba tiek, kiek, teismo nuomone, yra būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl
kurių viešumas pakenktų teisingumo interesams.
30 Šia byla EŽTT iš esmės vysto savo poziciją, išdėstytą byloje Pellegrin prieš Prancūziją, kurioje pasisakė
dėl „funkcinio kriterijaus“ taikymo, nurodydamas, jog ginčai tarp valstybės institucijų ir pareigūnų,
kurių pareigos yra susijusios su valstybės tarnyba, nėra civilinio pobūdžio ir nepatenka į Konvencijos
6 straipsnio 1 dalies taikymo sferą, jei pareigas atlikdami pareigūnai veikė kaip viešosios valdžios
patikėtiniai, kurie yra atsakingi už valstybės ar kitų valdžios institucijų bendrųjų interesų apsaugą.
Teismas pažymėjo, kad akivaizdūs tokios veiklos pavyzdžiai yra karinės pajėgos ir policija. Be to,
byloje Pellegrin prieš Prancūziją EŽTT pabrėžė, jog ginčams dėl pensijų taikomas Konvencijos 6
straipsnis, nes tarnautojai, išeidami į pensiją, nebėra susiję su valdžios institucijomis jokiais ryšiais,
todėl jų padėtis prilygsta darbuotojams, kurių darbo klausimus reglamentuoja privatinė teisė (plačiau
žr. 1999 m. gruodžio 8 d. byla Pellegrin prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 28541/95, 64-66 par.).
31 Konvencijos 8 straipsnyje nustatyta: „1. Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir
jo šeimos gyvenimas, buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas. 2. Valstybės institucijos neturi
teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir kai tai būtina
demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės apsaugos ar šalies ekonominės gerovės
interesams siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat būtina
žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti.“
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Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6, 2004, p. 167-185).
Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies nuostatos buvo aktualios ir administracinėje byloje
Nr. A502-33/2007, kurioje buvo vertinamas pareiškėjui (statutiniam valstybės tarnautojui)
paskirtos nuobaudos – pastabos – teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjas drausminėn atsakomybėn patrauktas už Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – ir VSAT) vado įsakymo pažeidimą. Šiuo aktu VSAT pareigūnams buvo nustatyta pareiga planuojant išvykti
į užsienį (išskyrus atvejus, kai vykstama į tarnybinę komandiruotę), apie tai raštu informuoti tiesioginį vadovą. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad įpareigojimas informuoti apie
išvykas į užsienį neriboja pareigūno konstitucinės teisės laisvai išvykti iš Lietuvos, tačiau
nagrinėtos bylos atveju apribojo pareiškėjo ir jo šeimos gyvenimą. Teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį į tai, kad pareiškėjas vidaus teisės aktuose nustatytos pareigos neįvykdė būdamas
ne tarnyboje, o kasmetinėse atostogose, kurios yra skirtos tarnautojui pailsėti, ir šios teisės
realizavimas negali būti ribojamas nesant pagrįsto būtinumo. Valstybės institucijos turi
teisę apriboti asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą tik tais atvejais, kai tai numatyta įstatymu ir kai tai būtina valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar šalies ekonominės
gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat
gyventojų sveikatai ar dorovei, arba kitų žmonių teisės ir laisvėms apsaugoti. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatyme nesant pareigos informuoti apie išvykimą į užsienį, taip pat
atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas per kelias dienas nuo grįžimo raštu tiesioginiam vadui
pranešė apie tai, jog buvo išvykęs, šiuo konkrečiu atveju sprendė, jog pareiškėjui paskirta
tarnybinė nuobauda neatitinka draudimo, jog neteisėtas kišimasis į asmeninį gyvenimą
galimas tik pagal įstatymines teisės normas ir siekiant Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje
nustatytų tikslų. Dėl išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija apeliacinį skundą tenkino, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino, konstatuodama, jog tarnybinė nuobauda
pareiškėjui paskirta neteisėtai (2007 m. gruodžio 3 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A502-33/2007).
Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas tarnybinius ginčus, taip pat atsižvelgė į Konvencijos 10 straipsnį, laiduojantį žmogaus teisę į saviraiškos laisvę (2012
m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2793/12), 11 straipsnį, pagal kurį kiekvienam asmeniui garantuojama laisvė jungtis į asociacijas kartu su kitais,
įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti, tačiau tam tikri
apribojimai gali būti taikomi asmenims, tarnaujantiems ginkluotose pajėgose, policijoje
ar valstybės tarnyboje (2012 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5202412/2012, 2012 m. birželio 25 d. nutartis Nr. A662-368/2012; Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 435-448), 1 protokolo 1 straipsnį, nustatantį, kad kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo nuosavybe; iš nieko negali
būti atimta jo nuosavybė, nebent visuomenės interesais ir tik remiantis įstatymu arba
tarptautinės teisės bendraisiais principais (2011 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-52/2011), taip pat į Konvencijos nuostatas, draudžiančias bausti du
kartus už tapatų pažeidimą (lot. non bis in idem) (7 prot. 4 str.) (2012 m. rugsėjo 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2823/2012).
9. Europos Sąjungos teisė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą (toliau – ir ES), pastarosios galiojanti teisė (acquis communitaire) tapo mūsų nacionalinės sistemos dalimi. Iš apibendrinimui apžvelgtos praktikos
matyti, kad kol kas Europos Sąjungos teisė bei ją aiškinanti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas, ESTT) praktika, sprendžiant tarnybinius
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ginčus, taikoma retai. Vis dėlto, atsižvelgiant į valstybės tarnybą grindžiančių principų
sąsajas su Europos Sąjungos principais (pvz., skaidrumo principu), Europos Sąjungos
teisminių institucijų formuojamą praktiką, sprendžiant ginčus Europos Sąjungos viešosios tarnybos srityje, Pagrindinių teisių chartijos nuostatas (pvz., 7 str. („Teisė į privatų ir
šeimos gyvenimą“), 10 str. („Minties, sąžinės ir religijos laisvė“), 12 str. („Susirinkimų ir
asociacijų laisvė“), 17 str. („Teisė į nuosavybę“), 21 str. („Diskriminacijos uždraudimas“),
31 str. („Tinkamos ir teisingos darbo sąlygos“), 41 str. („Teisė į gerą administravimą“)
ir kt.), Europos Sąjungos teisė ir ją aiškinanti Europos Sąjungos teismų praktika ateityje
gali tapti administracinių teismų šaltiniu, sprendžiant ir tarnybinius ginčus.
Šią išvadą taip pat pagrindžia Europos Sąjungos antrinės teisės svarba valstybės
tarnybos teisiniams santykiams, pavyzdžiui, 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos
2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius
pagrindus (Oficialus leidinys (toliau – ir OL) L 303, 2000, p. 16-22; toliau – ir Direktyva
2000/78/EB); 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000, p. 22-26; toliau – ir Direktyva 2000/43/EB); 2003 m. lapkričio
4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9-19; toliau – ir 2003/88/EB) aktualumas. Iš šių
direktyvų nuostatų32 ir Teisingumo Teismo praktikos išplaukia33, kad jos taikomos ne
tik privačiame, bet ir valstybiniame sektoriuje. Pastebėtina, kad proceso šalys kartais remiasi ir tokiais Europos Sąjungos teisės aktais, kurie valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose nėra taikomi (žr. pvz., 2013 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
P520-45/2013) (plačiau dėl ES teisės ir ESTT praktikos reikšmės žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas,
apibendrinimą, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 550-552).

32 Pagal Direktyvos 2000/43/EB 3 straipsnį, ji taikoma visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame
sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas, ši direktyva taikoma: a) įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant
ir darbo sąlygoms, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo į darbą sąlygas, visoms veiklos rūšims ir
visais profesinės karjeros etapais, įskaitant paaukštinimą darbe; b) galimybei gauti visų rūšių ir visų lygių
profesinį orientavimą, profesinį mokymą, sudėtingesnį profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant
praktinę darbo patirtį; c) įdarbinimui ir darbo sąlygoms, įskaitant atleidimą iš darbo ir atlyginimą; d)
narystei ir dalyvavimui darbuotojų ar darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose, kurių nariai turi
tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų teikiamą naudą; e) socialinei apsaugai, įskaitant socialinį
draudimą ir sveikatos priežiūrą; f) socialiniams privalumams; g) švietimui; h) galimybei gauti visuomenei
prieinamas prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, bei jų tiekimą. Pagal Direktyvos 2000/78/EB
ji taikoma visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas:
a) įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ar darbo sąlygoms, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo
į darbą sąlygas, visoms veiklos rūšims ir visais profesinės karjeros etapais, įskaitant paaukštinimą; b)
galimybei gauti visų rūšių ir visų lygių profesinį orientavimą, profesinį mokymą, sudėtingesnį profesinį
mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant praktinę darbo patirtį; c) įdarbinimui ir darbo sąlygoms, įskaitant
atleidimą iš darbo ir atlyginimą; d) narystei ir dalyvavimui darbuotojų ar darbdavių organizacijose ar
kitose organizacijose, kurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų teikiamą naudą.
33 Šiuo aspektu žr. pvz., 2012 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Georg Neidel prieš
Stadt Frankfurt am Main, C-377/10.
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II. Valstybės tarnautojų pareigybės
1. Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į: 1) karjeros; 2) politinio (asmeninio)
pasitikėjimo; 3) įstaigų vadovų; 4) statutinių (VTĮ 6 str.). Karjeros valstybės tarnautojas
– valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas neterminuotam laikui ir turintis galimybę šio
VTĮ nustatyta tvarka įgyvendinti teisę į karjerą valstybės tarnyboje (VTĮ 2 str. 5 d.). Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas
į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų
laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui (2 str. 7 d.). Įstaigos vadovas – valstybės tarnautojas, priimtas vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai
(VTĮ 2 str. 8 d.). 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.).
2. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojo pareigybės ypatumai gali lemti, pavyzdžiui,
aukštesnius reikalavimus priimant į tarnybą, griežtesnius standartus taikant drausminę
atsakomybę, socialinių ir kitų garantijų ar atleidimo iš tarnybos ypatumus ir pan. Tai akivaizdžiai parodo Vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje buvo vertinamas
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų, praradus
pasitikėjimą. Šiame kontekste aiškindamas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1
dalies 7 punktą (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija)34 ir šio straipsnio 5
dalį (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija)35, Vyriausiasis administracinis
teismas yra pažymėjęs, kad nepasitikėjimo pareiškimas valstybės tarnautojui, kuris į
pareigas skiriamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, yra jį priėmusio į pareigas valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos diskrecijos teisė. Politinio
pasitikėjimo valstybės tarnautojo atleidimą iš pareigų nepasibaigus jo paskyrimo laikui lemia politinė politikų valia, todėl administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ
3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nagrinėdamas ginčą dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų jam praradus į pareigas jį priėmusio
valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą, turi
nustatyti tik tai, ar sprendžiant atleidimo klausimą, buvo laikomasi teisės aktuose nustatytų esminių procedūrų ir taisyklių, ar nebuvo viršyta įstatymu nustatyta kompetencija.
Atleidžiant politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją iš pareigų praradus
pasitikėjimą nėra taikomos tos procedūros ir tie reikalavimai, kurie taikomi atleidžiant
karjeros valstybės tarnautojus (įspėjimas, draudimas atleisti laikinojo nedarbingumo
laikotarpiu ir atostogų metu, kt.) (2011 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-2688/2011; taip pat žr. 2009 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A146-451/2009).
34 Ši norma nustatė, kad „Valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai <...> politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojas ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu priimtas įstaigos
vadovas praranda į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės
institucijos pasitikėjimą arba kai pasibaigia jo paskyrimo į pareigas terminas“.
35 Pagal šią normą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją minėtu pagrindu iš pareigų
galima atleisti jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu.
455

III. Informacinė dalis

3. Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 20 kategorijų. Aukščiausia yra 20
kategorija, žemiausia – 1 kategorija (VTĮ 7 str. 2 d.). Nuo įgytos kategorijos, pavyzdžiui,
priklauso valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas, lemiantis inter alia valstybės tarnautojo gaunamą darbo užmokestį (VTĮ 7 str. 2 d., VTĮ 1 priedas) (plačiau dėl
kategorijų suteikimo ir darbo užmokesčio klausimų žr. apibendrinimo IV skyrių „Valstybės tarnautojų karjera“ ir V skyrių „Valstybės tarnautojo darbo užmokestis“).
4. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį valstybės tarnautojų pareigybės yra trijų lygių: 1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas aukštasis universitetinis
arba jam prilygintas išsilavinimas; 2) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis
kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki
1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; 3) C lygio – pareigybės, kurioms
būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija36. Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, šių pareigybių kategorijas ir lygius nustato VTĮ 3 priedas (VTĮ 8 str. 1 d.)37.
Pažymėtina, kad priėmus naują 2002 m. balandžio 23 d. Valstybės tarnybos įstatymo redakciją, ją iš esmės įgyvendino 2002 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002,
Nr. 45-1709).
Pastarojo įstatymo 9 straipsnis nustatė:
„1. Valstybės tarnautojai, kurie neturi einamoms pareigoms būtino išsilavinimo, jį
privalo įgyti per penkerius metus nuo Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 662130) įsigaliojimo.
2. Būtino išsilavinimo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laiką neįgiję valstybės
tarnautojai atleidžiami iš valstybės tarnybos, išskyrus valstybės tarnautojus, kuriems iki
reikiamo išsilavinimo įgijimo liko mažiau negu pusė šio straipsnio 1 dalyje nustatyto
termino.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos valstybės tarnautojams, kuriems
iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip penkeri metai“.
Būtinybė turėti atitinkamą išsilavinimą ir terminas jam įgyti buvo analizuojamas
administracinėje byloje Nr. A756-736/2010. Byloje nustatyta, kad pareiškėja iš teismo raš36 Pažymėtina, kad valstybės tarnautojų skirstymas į lygius buvo numatytas jau 1999 m. liepos 8
d. Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos 7 straipsnyje. Pagal jį Valstybės tarnautojų pareigybės
buvo skirstomos į 4 lygius: 1) A lygis – pareigybės, kurioms būtinas aukštasis magistro (aukštasis
universitetinis) arba jam prilygintas išsilavinimas; 2) B lygis – pareigybės, kurioms būtinas ne
žemesnis kaip aukštesnysis (aukštasis neuniversitetinis) išsilavinimas; 3) C lygis – pareigybės, kurioms
būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija; 4) D lygis – pareigybės,
kurioms nebūtinas vidurinis išsilavinimas.
37 Iki 2008 m. gegužės 1 d. galiojusios Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalys įtvirtino:
„1. Seimas nutarimu tvirtina Vyriausybės teikiamą Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento
institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos,
teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą.
Jame turi būti nurodyti valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos.
2. Vyriausybė tvirtina Vyriausybės, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie
ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą. Jame turi būti nurodyti valstybės
tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos.“ Šios nuostatos panaikintos priėmus Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2, 3
priedais įstatymą (Žin., 2007, Nr. 135-5453).“
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tinės vedėjos pareigų atleista pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies
4 punktą, kuris numato atleidimą, kai tarnautojas per nustatytą terminą neįgyja einamoms pareigoms būtino išsilavinimo. Pareiškėja su atleidimu nesutiko, todėl kreipėsi į
teismą, prašydama panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo įsakymą dėl jos atleidimo iš pareigų, grąžinti ją į Visagino miesto apylinkės teismo raštinės vedėjos pareigas ir
priteisti iš Visagino miesto apylinkės teismo jos naudai vidutinį darbo užmokestį.
Spręsdama kilusį ginčą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija rėmėsi
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu. Šio įstatymo 9
straipsnio 1 dalis nustatė, jog penkerių metų terminas, per kurį tarnautojas turėjo įgyti
reikiamą išsilavinimą, baigėsi 2004 m. liepos 30 d. To paties straipsnio 2 dalis iš bendros taisyklės – reikalavimo per penkerius metus įgyti reikiamą išsilavinimą – nustatė
ir išimtį, kuri taikoma besimokantiems tarnautojams. O būtent, jie VTĮ 44 straipsnio 1
dalies 4 punkto pagrindu yra neatleidžiami, jei 2004 m. liepos 30 d. yra įgiję reikiamo
išsilavinimo tiek, kad mokytis liko mažiau nei dveji su puse metų. Tokiu būdu, pasak
teisėjų kolegijos, besimokantiems tarnautojams atskaitos tašku tapo reikšminga 2007 m.
sausio 30 d. data, nes tuomet baigėsi šios kategorijos tarnautojams nustatytos išimties
terminas.
Išanalizavusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija nurodė, jog reikalavimas pareiškėjos
užimamai raštinės vedėjos pareigybei turėti aukštąjį (ne)universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą atsirado tik 2002 m. gruodžio 30 d. (teismo pirmininkui patvirtinus teismo raštinės vedėjos pareigybės aprašymą ir pareiškėjos užimamą pareigybę
priskyrus B lygiui), t. y. beveik trejais su puse metais vėliau nei įstatymu buvo nustatyta
penkerių metų termino įgyti reikiamam išsilavinimui pradžia – 1999 m. liepos 30 d.
Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėja reikiamo išsilavinimo įgijimo pradėjo siekti pirmais mokslo metais po teismo pirmininko įsakymu nustatyto reikalavimo turėti
atitinkamą išsilavinimą jos užimamai pareigybei. Pareiškėjai iki reikiamo išsilavinimo
įgijimo buvo likęs nedidelis terminas tam, kad ji būtų galėjusi pasinaudoti išimtimi, nustatyta besimokantiems valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo
įstatymo įgyvendinimo įstatyme. Pareiškėja studijas turėjo baigti 2007 metais, bet dėl
objektyvių priežasčių (ligos) reikiamą išsilavinimą įgijo 2008 metais. Teisėjų kolegija
akcentavo, kad vertinant vien formaliąja prasme, atsakovui buvo atsiradusios sąlygos
pareiškėjos atžvilgiu taikyti VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus. Tačiau,
atsižvelgdama į tai, kad dėl ne nuo pareiškėjos valios priklausančių priežasčių įstatymu
numatytas penkerių metų terminas įgyti reikiamam išsilavinimui pareiškėjai sutrumpėjo iki pusantrų metų, padarė išvadą, kad pareiškėjos atžvilgiu, lyginant ją su kitais
tarnautojais, kuriems penkerių metų taisyklė pradėjo galioti nuo 1999 m. liepos 30 d.
yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, numatytas Valstybės tarnybos įstatymo 3
straipsnio 1 dalyje. Įvertinusi konkrečias šios bylos faktines aplinkybes, taip pat teisingumo, teisėtų lūkesčių principus, teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos atleidimas
negali būti pripažintas teisėtu, todėl pareiškėjos prašymą patenkino (2010 m. lapkričio
2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-736/2010, taip pat žr. 2008 m. lapkričio
21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1602/2008).
5. Valstybės tarnautojo užimamos pareigybės lygis ir kategorija įrašomas šios pareigybės aprašyme. Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (VTĮ 8 str. 7
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d.). Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas apima pareigybės paskirties aprašymą;
bendrųjų ir/ar specialiųjų veiklos sričių nustatymą; pareigybei priskiriamų funkcijų nustatymą; pavaldumo nustatymą; specialių reikalavimų, keliamų šias pareigas einančiam
valstybės tarnautojui, nustatymą; pareigybės pavadinimo aprašymą; pareigybės lygio
nustatymą; pareigybės kategorijos nustatymą. Pagal valstybės tarnautojo pareigybės
paskirtį sprendžiama, ar tai – įstaigos vadovo, karjeros valstybės tarnautojo, politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, ar statutinio valstybės tarnautojo pareigybė. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašai pateikiami tvirtinti asmenims, nurodytiems Valstybės tarnybos įstatymo
8 straipsnio 8 dalyje (plačiau žr. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo
metodikos 3-23 p.).
Pažymėtina, kad valstybės tarnautojo užimamos pareigybės aprašyme nurodoma
pareigybės kategorija privalo atitikti imperatyviai teisės aktuose konkrečiai pareigybei
nustatytą kategoriją. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A248-225/2008,
kurioje pareiškėjas (Vidaus audito tarnybos vedėjas) prašė priteisti neišmokėtą darbo
užmokestį iš atsakovo Lietuvos archyvų departamento prie Vyriausybės.
Byloje nustatyta, jog pareiškėjas atsakovo 2004 m. vasario 3 d. įsakymu buvo perkeltas į Vidaus audito tarnybos vedėjo pareigas ir jam buvo suteikta 12 pareigybės kategorija bei III kvalifikacinė klasė. Atsakovo 2005 m. sausio 31 d. įsakymu nuo 2005 m.
vasario 1 d. pareiškėjui buvo suteikta 13 pareigybės kategorija ir III kvalifikacinė klasė.
Spręsdama šį ginčą, teisėjų kolegija pažymėjo, jog Valstybės tarnybos įstatymo 8
straipsnio 2 dalyje buvo numatyta38, kad Vyriausybė tvirtina Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų
suvienodintų pareigybių sąrašą. Jame turi būti nurodyti valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Toks sąrašas patvirtintas Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 68439. Šis nutarimas buvo pakeistas Vyriausybės 2004 m. birželio 22 d.
nutarimu Nr. 786, įsigaliojusiu 2004 m. liepos 1 d. Jame nustatyta, kad vidaus audito
tarnybos vadovo pareigybė trečios grupės įstaigose ir institucijose (Lietuvos archyvų
departamente) yra A lygio, 15-16 kategorijos. Sistemiškai įvertinusi šiuos teisės aktus,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog nuo šios datos vidaus audito tarnybos vedėjui turėjo būti nustatyta 15 arba 16 pareigybės kategorija ir
pareiginė alga pareiškėjui turėjo būti skaičiuojama, taikant pareiginės algos koeficientą,
priskirtą atitinkamai 15 ar 16 kategorijai. Kitaip tariant, įsigaliojus Vyriausybės 2004 m.
birželio 22 d. nutarimui Nr. 786, atsakovui atsirado pareiga jį vykdyti ir padaryti atitinkamas korekcijas vidaus administravimo aktuose, tačiau atsakovas šios pareigos nevykdė. Atsakovas pareiškėjo pareigybės aprašymo nepakeitė, tai yra pareiškėjui nepadidino
pareigybės kategorijos iki numatyto intervalo (15-16) bei nemokėjo pareiginės algos,
atitinkančios šią kategoriją. Teisėjų kolegija patenkino pareiškėjo skundą – priteisė darbo užmokestį, nesumokėtą dėl to, kad nebuvo pakeista pareigybės kategorija, numatyta
galiojusiuose teisės aktuose (2008 m. vasario 15 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A248-225/2008).
6. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas itin aktualus tampa kilus ginčams, susijusiems su priėmimu į valstybės tarnybą bei
38 Neteko galios 2007 m. gruodžio 4 d. įstatymu Nr. X-1349.
39 Neteko galios 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358.
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valstybės tarnautojų atleidimu iš tarnybos, panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę
(plačiau dėl šių ginčų žr. apibendrinimo III skyrių „Priėmimas į valstybės tarnybą“ ir šio
apibendrinimo II dalį).

III. Priėmimas į valstybės tarnybą
III.1. Bendrieji ir specialieji reikalavimai
1. Priėmimo į valstybės tarnybą teisinis reguliavimas yra įtvirtintas Valstybės tarnybos įstatymo III skyriuje, inter alia reglamentuojančiame bendruosius ir specialiuosius į valstybės tarnybą priimamiems asmenims keliamus reikalavimus (9 str.) bei priėmimo į valstybės tarnybą (konkurso ir ne konkurso būdu) organizavimo ir vykdymo
tvarką (10-14 str.). Taikant minėtas normas itin aktualūs yra šie teisės aktai: vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi (2007 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr.
X-1349 redakcija), patvirtinta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo
metodika, nurodanti, kaip aprašyti ir vertinti valstybės tarnautojų pareigybes, taip pat
vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi (2005 m. gruodžio 22
d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) patvirtintas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas
organizavimo tvarkos aprašas.
2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad didžioji dalis ginčų dėl minėtų normų
taikymo kilo pagal konkursus į valstybės tarnybą pralaimėjusių asmenų skundus arba
skundus asmenų, kuriems apskritai nebuvo leista dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą, taip pat pagal atleistų iš valstybės tarnybos asmenų skundus, kurie turėjo teisę į Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje numatytos garantijos taikymą. Valstybės
tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464
redakcija) nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o
jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas.
Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas.
3. Kaip jau buvo minėta, teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą – tai
konstitucinė piliečio teisė, įtvirtinta Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje. Ši teisė sietina
inter alia su Konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno žmogaus teise laisvai pasirinkti darbą (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d.
nutarimai). Vis dėlto ši teisė nėra absoliuti. Oficialioje Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, kad valstybė negali įsipareigoti ir neįsipareigoja kiekvieno asmens priimti dirbti valstybės (valstybinėje) tarnyboje. Valstybės tarnyba turi būti
kvalifikuota, turi sugebėti atlikti jai keliamus uždavinius. Norintieji tapti valstybės tarnautojais, pareigūnais paprastai privalo turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę patirtį,
kai kurias asmens savybes, be to, kuo aukštesnės pareigos, kuo svarbesnė veiklos sritis,
tuo didesni reikalavimai keliami šias pareigas einantiems asmenims (1999 m. kovo 4 d.,
2007 m. rugpjūčio 13 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimai).
4. Bendrieji reikalavimai. Taigi konstitucinė valstybės tarnybos paskirtis, ypatingi
uždaviniai, keliami valstybės tarnybai, lemia tai, kad piliečiui, stojančiam į valstybės
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tarnybą, gali ir turi būti keliami tam tikri bendrieji reikalavimai – stojimo į valstybės
tarnybą bendrosios sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negalės tapti valstybės tarnautoju. Minėti reikalavimai turi būti aiškūs ir bendri visiems, kurie siekia atitinkamų pareigų
valstybės tarnyboje, stojančiajam į valstybės tarnybą jie turi būti nustatyti įstatymu ir žinomi iš anksto. Iš tokių bendrųjų reikalavimų – stojimo į valstybės tarnybą bendrųjų sąlygų paminėtini: lojalumas Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai, Konstitucijos ir teisės sistemos pagrindų (įskaitant žmogaus teisių ir laisvių katalogą) išmanymas,
geras valstybinės kalbos mokėjimas, konflikto tarp siekiamų pareigų ir privačių interesų
nebuvimas (arba tokio konflikto pašalinimas iki asmeniui pradedant eiti pareigas, kurių
jis siekia) ir kt. Taip pat gali būti nustatyti bendrieji reikalavimai, susiję su stojančiojo
asmeninėmis savybėmis, reputacija, išsilavinimu ir kita (Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimas).
5. Kaip jau minėta, įstatymų leidėjas bendrųjų reikalavimų, keliamų kiekvienam
primamam į valstybės tarnybą, sąrašą įtvirtino Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio
1-4 dalyse.
5.1. Šio straipsnio 1 dalyje (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija)
išskirti tokie bendrieji priimamiems į valstybės tarnybą asmenims keliami reikalavimai:
Lietuvos Respublikos pilietybė (1 p.), valstybinės kalbos mokėjimas (2 p.), amžius (būti
ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų) (3 p.), taip pat to lygio valstybės
tarnautojo pareigoms būtino išsilavinimo turėjimas (4 p.). Pastebėtina, kad pagal VTĮ 9
straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija) reikalavimas būti
ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams.
5.2. Konstitucinio Teismo praktikoje pripažįstama, kad gali būti nustatytos ir konstituciškai pagrįstos bendrosios sąlygos, dėl kurių asmeniui neleidžiama stoti į valstybės
tarnybą (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Šių sąlygų nebaigtinį sąrašą įstatymų leidėjas įtvirtino Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje40
(2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija).
Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatyta, jog į valstybės
tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo „kitų įstatymų nustatytais atvejais“. Kaip
pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija byloje Nr. A520-1234/2012,
vienas iš tokių atvejų kaip tik numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9
40 „3. Į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo:
1) jeigu iš Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš
valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos pateiktos informacijos apie asmenis,
atleistus iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar pripažintus padariusiais
tarnybinį nusižengimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų,
iš asmens, siekiančio valstybės tarnautojo statuso, užpildytos deklaracijos ar kitų duomenų valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo padaro išvadą, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos
reputacijos reikalavimų;
2) kurio teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs teismas;
3) kurio sutuoktinis, partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimasis
giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar
savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie pagal pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo
santykiais;
4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;
5) NETEKO GALIOS: 2011 04 28 įstatymu Nr. XI-1369 (nuo 2011 07 01) (Žin., 2011, Nr. 57-2705)
6) kitų įstatymų nustatytais atvejais.“
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dalyje, kurioje nurodyta, kad pateikta informacija yra vienas iš pagrindų, apibūdinančių
asmens, siekiančio eiti arba einančio pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, patikimumą, ir kad asmuo, praradęs pasitikėjimą, Valstybės tarnybos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gali būti nepriimamas į valstybės ar savivaldybės įstaigą arba atleidžiamas iš
pareigų. Konstitucinis Teismas 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarime padarė išvadą, kad pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį (jo 9 dalį) konkurso laimėtojas gali būti
nepaskirtas į pareigas, net jeigu laimėjo konkursą į jas, jeigu pagrįstai konstatuojama,
kad tas asmuo yra praradęs pasitikėjimą (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-1234/2012).
5.3. Nepriekaištinga reputacija. Iš Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
1 punkto ir 4 dalies41 nuostatų, be kita ko, išplaukia, jog bendriesiems valstybės tarnautojams keliamiems reikalavimams taip pat priskirtina nepriekaištinga reputacija. Valstybės tarnautojais gali tapti / būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Šiame kontekste aktualu, jog vadovaujantis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 19 punktu, kai iš Korupcijos
prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš valstybės
tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos pateiktos informacijos apie asmenis,
atleistus iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar pripažintus padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, iš kitų duomenų valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs
asmuo padaro išvadą, kad valstybės tarnautojas neatitinka nepriekaištingos reputacijos
reikalavimų ir dėl to negali toliau eiti valstybės tarnautojo pareigų, valstybės tarnautojas
atleidžiamas iš pareigų. Pastebėtina, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimas ne
tik einantiems pareigas valstybės tarnautojams, bet ir siekiantiems jais tapti buvo įtvirtintas tik nuo 2011 m. liepos 1 d42.
Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnis (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr.
XI-1369 redakcija) nustato nepriekaištingos reputacijos praradimo sampratą, tai yra
aplinkybes, kurioms esant asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijaus. Pagal šio straipsnio 1 dalį, asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir eiti
valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis: 1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu
dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą; 2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl
baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio
pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai; 4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl
nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą; 5) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys; 6) atleistas iš
valstybės tarnautojo pareigų už šio Įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1–4 ir 7, 8, 9 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio Įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje numatytu
41 Pagal VTĮ 9 straipsnio 4 dalį (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1369 redakcija), asmuo,
siekiantis valstybės tarnautojo statuso, turi užpildyti Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos
deklaraciją, kurioje būtų pateikti duomenys dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.
Valstybės tarnautojas, nuslėpęs ar pateikęs tikrovės neatitinkančius duomenis dėl jo atitikties
minėtiems reikalavimams, iš valstybės tarnautojo pareigų atleidžiamas.
42 Valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 18, 29, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo
3(1), 30(1) straipsniais įstatymas. Žin., 2011-05-12, Nr. 57-2705.
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atveju pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė
nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo treji metai; 7) atleistas iš skiriamų
arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai; 8) atleistas iš darbo,
pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems
nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo
dienos nepraėjo treji metai. Vadovaujantis VTĮ 31 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo įstatymų nustatytais atvejais privalo, o kitais atvejais
(gavęs duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl asmens atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams) turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos,
kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie tokį asmenį jų turimą informaciją. Institucijos, įstaigos ir įmonės tokią informaciją turi pateikti ne vėliau
kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo pateikti tokią informaciją gavimo dienos,
jeigu teisės aktai nenustato kitaip. Pagal VTĮ 31 straipsnio 3 dalį valstybės tarnautoją į
pareigas priimantis asmuo atsako, kad į valstybės tarnautojo pareigas būtų priimti ir tas
pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas baigtinis aplinkybių, kurioms
esant asmuo nelaikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją, sąrašas neapima situacijų,
kuomet asmuo dirbo vėliau išregistruotose, bankrutavusiose ar įsiskolinimų turinčiose
įmonėse (2012 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012).
Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies 1
punktas ir 4 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 19 punktas, įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymo 2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1369 redakcijos 4 straipsnio 2 daliai, be
išlygų taikomi ir statutiniams valstybės tarnautojams.
Sisteminis Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 44 straipsnio
1 dalies 19 punkto aiškinimas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A143-2135/2012,
kurioje pripažinta, kad pareiškėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio vedėjas – iš tarnybos, vadovaujantis VTĮ 44 straipsnio
1 dalies 19 punktu, atleistas pagrįstai. Faktiniu pareiškėjo atleidimo iš užimamų pareigų
pagrindu buvo aplinkybė, kad Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d.
nuosprendžiu, kuris kartu su Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartimi
buvo pakeistas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi, buvo nuteistas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (už neteisingų duomenų apie pajamas pateikimą)
ir BK 222 straipsnio 1 dalį (už apgaulingą apskaitos tvarkymą). Teisėjų kolegija nurodė,
jog VTĮ 31 straipsnio 1 dalies 4 punkto taikymo požiūriu minėtos faktinės aplinkybės
reiškia, kad pareiškėjo pripažinimo kaltu procedūra BPK nustatyta tvarka pasibaigė 2011
m. rugsėjo 20 d. Šis pareiškėjo teistumas yra neišnykęs ir nepanaikintas. Atsakydama į
pareiškėjo argumentą, jog paminėta nusikalstama veika jo buvo padaryta jam nebūnant
valstybės tarnautoju, teisėjų kolegija pažymėjo, kad VTĮ 31 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir
44 straipsnio 1 dalies 19 punkto taikymo požiūriu ši pareiškėjo nurodyta aplinkybė nėra
bylai reikšminga, nes šiose teisės normose aprašytam teistumui yra taikomi tik galiojimo
laike kriterijai (teistumo buvimas iki jo išnykimo arba panaikinimo) (2012 m. rugsėjo 27
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2135/2012).
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6. Specialieji reikalavimai. Be to, kaip jau minėta, valstybės tarnybai, kaip sistemai,
keliami profesionalumo, kvalifikuotumo reikalavimai. Tai, be kita ko, suponuoja, kad teisės aktais gali būti nustatyti ir specialieji reikalavimai asmenims, siekiantiems tam tikrų
pareigų valstybės tarnyboje ar konkrečioje valstybės arba savivaldybės įstaigoje, – specialiosios sąlygos siekiantiesiems tam tikrų pareigų valstybės tarnyboje. Šios specialiosios
stojimo į valstybės tarnybą sąlygos gali būti diferencijuojamos pagal atitinkamų pareigų
valstybės tarnyboje turinį. Iš tokių reikalavimų – specialiųjų stojimo į valstybės tarnybą
sąlygų paminėtini profesinės kompetencijos, patirties, kalbų mokėjimo ir specialių žinių
ar įgūdžių ir panašūs reikalavimai, taip pat reikalavimai, susiję su stojančiojo reputacija,
asmeninėmis savybėmis ir kt., o priimant į tam tikras pareigas gali būti nustatomos labai įvairios specialiosios sąlygos, pavyzdžiui, susijusios su asmens sveikata, fizinėmis galimybėmis, ryšiais su kitais asmenimis ir kt. Visi nustatyti specialieji stojimo į valstybės
tarnybą reikalavimai turi būti konstituciškai pateisinami, priešingu atveju bus pažeista
ir piliečio konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę
tarnybą, ir žmogaus konstitucinė teisė laisvai pasirinkti darbą (Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Specialiųjų pareiginių reikalavimų nustatymo tikslas yra užtikrinti, kad norintis
užimti atitinkamas pareigas asmuo turėtų tinkamą pasirengimą atlikti šiai pareigybei
priskiriamas funkcijas. Toks tinkamumas, be kita ko, pasireiškia atitinkamos kvalifikacijos bei praktinių įgūdžių turėjimu (Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3172/2011).
7. Įstatymų leidėjas Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje (2003 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. IX-1694 redakcija) įtvirtino, kad į valstybės tarnautojo pareigas
priimami asmenys taip pat turi atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 11
punktas įtvirtina, kad specialūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys
valstybės tarnautojai, nustatomi atsižvelgiant į pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar
specialiąsias veiklos sritis ir funkcijas. Šiame punkte išskiriami tokie specialieji reikalavimai: išsilavinimas, darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas, kompiuterinio raštingumo kvalifikacija, teisės aktai, su kuriais valstybės tarnautojas turi būti gerai susipažinęs,
kiti būtini specialūs reikalavimai, susiję su pareigybei priskiriamų funkcijų specifika.
Specialūs reikalavimai turi būti aprašomi taip, kad juos būtų galima objektyviai patikrinti (Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 12 p.).
8. Užsienio kalbų mokėjimas. Pažymėtina, kad vienas iš specialiųjų reikalavimų –
užsienio kalbų mokėjimas globalios rinkos ekonomikos sąlygų ir Lietuvos Respublikos
narystės Europos Sąjungoje kontekste dažnai yra neatsiejamas nuo tinkamų valstybės
tarnautojų pareigų atlikimo. Užsienio kalbos mokėjimo lygmenys nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/
EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL L 390, 2004, p. 6) (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 11 p., Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo
metodikos 11.3 p.).
8.1. Reikalavimas mokėti užsienio kalbas buvo aktualus administracinėje byloje
Nr. A39-209/2009, kurioje teisėjų kolegija, be kita ko, pareiškė poziciją dėl valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme numatyto reikalavimo – mokėti ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas. Atsižvelgdama į tai, jog minėtas reikalavimas pareigy463
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bės aprašyme buvo numatytas po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, teisėjų kolegija
konstatavo, kad lietuvių kalba yra oficiali Europos Sąjungos kalba, todėl pretendentams
be lietuvių kalbos ir dar vienos oficialios Europos Sąjungos kalbos, nekeliamas reikalavimas mokėti ir trečią oficialią Europos Sąjungos kalbą (2009 m. vasario 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A39-209/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 17, 2009, p. 267-275).
8.2. Dėl reikalavimo mokėti užsienio kalbą taip pat pažymėtina, kad teisės aktų
nuostatos numato imperatyvų reikalavimą konkurso į valstybės tarnybą egzamino žodžiu metu patikrinti pretendento užsienio kalbos (-ų) mokėjimą, jei toks reikalavimas
nustatytas asmens ketinamai užimti pareigybei. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos tikslas – patikrinti asmenų gebėjimą eiti konkrečias pareigas,
dokumentuose deklaruotą užsienio kalbų mokėjimą, todėl ji negali apsiriboti tik formaliu dokumentų patikrinimu. Priešingu atveju, konkurso į valstybės tarnybą egzamino
žodžiu dalis netektų prasmės (2009 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A822-247/2009; taip pat žr. 2008 m. rugsėjo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.
A756-1484/2008; 2009 m. vasario 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-209/2009).
Šią išvadą Vyriausiasis administracinis teismas padarė vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo (11 str. 2 d., 13 str. 2 d.) ir Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas
organizavimo tvarkos aprašo (50 str.) nuostatų sistemine analize. Minėtos taisyklės pažeidimas administracinėjė byloje Nr. A822-247/2009 buvo pripažintas esminiu, sutrukdžiusiu objektyviai įvertinti pretendentų galimybes užimti pareigas valstybės tarnyboje.
Pasak teisėjų kolegijos, konkurso komisijos sprendimas – taupant laiką netikrinti pretendentų užsienio kalbų mokėjimo – negali pakeisti imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Egzamino žodžiu metu tikrinti kalbos mokėjimą būtina siekiant išsiaiškinti, ar
pretendentai užsienio kalbą moka pakankamai, t. y. ar atitinka specialius reikalavimus,
nustatytus konkurso sąlygose (2009 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-247/2009, taip pat žr. 2008 m. rugsėjo 1 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A756-1484/2008). Administracinėje byloje Nr. A39-209/2009 teisėjų kolegija atmetė
apeliacinio skundo argumentą, kad pretendentų užsienio kalbų mokėjimas turėjo būti
patikrintas dokumentų priėmimo metu (2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A39-209/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009, p.
267-275) (plačiau dėl egzamino žr. apibendrinimo III.3.1.3.2. skyrių „Egzaminas“).
9. Darbo patirtis. Pastebėtina, kad apžvelgiamu laikotarpiu ginčuose dėl priėmimo
į valstybės tarnybą Vyriausiasis administracinis teismas itin dažnai vertino specialųjį –
darbo patirties – reikalavimą.
9.1. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 11 punkte,
tarp kitų specialiųjų reikalavimų, kuriuos turi atitikti į laisvas pareigas pretenduojantis
asmuo, nustatytas reikalavimas atsižvelgti į rekomenduojamą darbo patirtį, nurodytą
Metodikos 2 priede. Remdamasis šia nuostata, Vyriausiasis administracinis teismas yra
pažymėjęs, kad šios nuostatos rekomendacinis pobūdis, viena vertus, leidžia daryti išvadą, kad aptariama nuostata nėra privaloma atitinkamą pareigybės aprašymą sudarančiam subjektui. Tokia rekomendacija traktuotina kaip diskrecijos nustatyti konkretų
būtinos darbo patirties laiką suteikimas atitinkamą pareigybės aprašymą sudarančiam
subjektui. Kita vertus, tai reiškia, jog šis subjektas turi laikytis šios rekomendacijos ta
prasme, kad, nustatant konkretų specialaus pareigybės reikalavimo dėl būtinumo turėti atitinkamos darbo patirties laiką, turi orientuotis į šią rekomendaciją bei nuo jos
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esmingai nenukrypti dėl protingumo ir proporcingumo požiūriu nepateisinamų priežasčių. Atsižvelgdama į šias taisykles, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A1433172/2011 konstatavo, kad atsakovas, nustatydamas laisvos pareigybės aprašyme paminėtą ne mažesnės kaip 3 metų darbo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje patirties laiką,
pasinaudojo anksčiau aptarta jam suteikta diskrecija. Metodikos 11 punkto ir 2 priedo
taikymo požiūriu toks jo apsisprendimas negali būti laikomas neteisėtu. Atsakovas, pasirinkdamas konkretų būtinos darbo patirties laiką (3 metus), nenukrypo nuo Metodikoje nurodytos rekomendacijos, o iš esmės jos laikėsi (2011 m. lapkričio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-3172/2011).
9.2. Specialaus reikalavimo – turėti vadovaujamo darbo patirtį – turinys taip pat
buvo aiškinamas byloje Nr. A14-1172/2007. Šioje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai nenustato ,,vadovavimo“ (,,vadovaujamo darbo“) sąvokos apibrėžimo,
todėl atsakovas pagrįstai ją aiškino remdamasis bendrine lingvistine prasme ir teisės
doktrinos nuostatomis – kaip tam tikro kolektyvo veiklos organizavimą, tvarkymą ir
buvimą atsakingu už jo veiklą (2007 m. gruodžio 27 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A14-1172/2007).
9.3. Šiame kontekste taip pat paminėtina administracinė byla Nr. A261-2035/2012,
kurioje teisėjų kolegija konstatavo, kad patirtis, įgyta atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, gali būti prilyginama darbo patirčiai aplinkosaugos srityje
(2012 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2035/2012); administracinė
byla Nr. A858-1623/2012, kurioje buvo padaryta išvada, jog darbas įvairių uždarųjų akcinių bendrovių komercijos direktoriumi, direktoriumi, gamybos direktoriumi, generaliniu direktoriumi gali būti prilyginamas vadovo ir verslo vadybos patirčiai (2012 m.
birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012); taip pat administracinė byla Nr. A662-1387/2012, kurioje nurodyta, kad darbas Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. – Kauno medicinos universitetas) Medicinos
akademijos Kardiologijos institute mokslo darbuotoja bei Kauno miesto savivaldybės
tarybos nario pareigų ėjimas gali būti prilyginamas darbo viešojo administravimo srityje patirčiai (2012 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1387/2012).
10. Kiti specialiųjų reikalavimų klausimai. Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, kad pretendentų atitikimas specialiesiems reikalavimams vertintinas tiksliai
tik pagal tai, kokie šie reikalavimai yra nustatyti pareigybės aprašyme. Rekomendacinio
pobūdžio Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, nurodanti kaip aprašyti ir vertinti valstybės tarnautojų pareigybes, negali būti remiamasi kaip
savarankišku specialiuosius reikalavimus nustatančiu pagrindu, kuriuo turėtų vadovautis pretendentai ar į kurį turėtų atsižvelgti konkurso komisijos nariai, vertindami pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus atitinkantį kandidatą. Tokiu
savarankišku pagrindu negali būti ir kitose ar toje pačioje institucijoje net ir panašiai
pareigybei užimti skirtas jos aprašymas su jame nustatytais specialiaisiais reikalavimais
(2011 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-885/2011).
11. Pažymėtina, kad pareigybių aprašymuose nustatyti bendrieji ir specialūs reikalavimai yra adresuoti neapibrėžtam asmenų, pageidaujančių užimti laisvas pareigas,
ratui. Tai reiškia, kad šie reikalavimai negali būti individualizuojami ir koreguojami
konkrečiam atrankoje dalyvaujančiam asmeniui. Ypatingai tai negali būti daroma jau
prasidėjusios atrankos procedūros vykdymo metu. Priešingu atveju būtų pažeistas vie465
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nas iš pagrindinių bet kokios atrankos (ir apskritai konkurso) principų – lygiateisiškumo
principas, ir būtų iškreipta pati atrankos esmė (2011 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3172/2011). Taigi rengiant konkrečios pareigybės aprašymą
būtų neteisėta remtis turimais konkretaus asmens duomenimis apie jo turimą patirtį
tam tikroje srityje, kadangi pareigybės aprašymai rengiami ne konkrečiam asmeniui, o
įvertinus teisės aktuose nustatytus įstaigos ir / ar jos struktūrinio padalinio uždavinius
bei funkcijas (2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-67/2012).
12. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog sprendžiant dėl pretendentų į atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje būtina paisyti asmenų lygiateisiškumo (asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams) principo.
Konstitucinis lygių sąlygų stojant į valstybės tarnybą imperatyvas suponuoja stojančiųjų
konkurenciją, taip pat objektyvų, nešališką stojančiųjų į valstybės tarnybą vertinimą ir
atranką. Piliečiai, siekiantys būti priimti į valstybės tarnybą, negali būti diskriminuojami
arba jiems negali būti teikiama privilegijų nei Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalyje expressis verbis nurodytais, nei kitais konstituciškai nepateisinamais pagrindais. Asmuo, kuris
mano, kad jam stojant į valstybės tarnybą buvo pažeistas lygiateisiškumo principas, taigi
ir jo konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, pagal Konstituciją turi teisę siekti apginti savo pažeistą teisę teisme (Konstitucinio
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
13. Bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ir VTĮ 43 straipsnio santykis. Atkreiptinas dėmesys, kad pretendento į konkrečias valstybės tarnautojo pareigas atitikimas bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams taip pat aktualus, realizuojant Valstybės tarnybos
įstatymo 43 straipsnio nustatytas garantijas. Pažymėtina, jog anksčiau galiojusi Tarnybos muitinėje statuto 54 straipsnio 1 dalis (2003 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. IX-1635
redakcija) nustatė, kad muitinės pareigūnams taikomos Valstybės tarnybos įstatymo 43
straipsnyje nustatytos garantijos, išskyrus Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 7
dalyje nustatytąją. Atsižvelgiant į tai, toliau apibendrinime remiamasi ir taikant minėtą Tarnybos muitinėje statuto normą suformuota Vyriausiojo administracinio teismo
praktika.
13.1. Administracinių teismų praktikoje aiškinant Valstybės tarnybos įstatymo
43 straipsnio 1 dalies nuostatas yra konstatuota, kad karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija – būti paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio
ir kategorijos pareigas, nėra absoliuti. Jis šią teisę gali įgyvendinti, kai jis be bendrųjų
reikalavimų, kurie keliami tos pareigybės lygiui ir kategorijai, atitinka ir specialiuosius
reikalavimus, nustatytus pareigybei, kurią pretenduoja užimti (2011 m. lapkričio 21 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-3740/2011).
13.2. Dėl nustatytų specialių stojimo į valstybės tarnybą reikalavimų, Vyriausiasis
administracinis teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A4381743/2009 suformulavo bendrą taisyklę, kad tais atvejais, kai karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme
yra nustatyti specialūs reikalavimai, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama,
ar tokio tarnautojo dalykinės savybės atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus, ar šie
specialieji reikalavimai, kurių tarnautojas neatitinka, yra esminiai, t. y. ar jų nustatymas
gali būti pateisinamas objektyvia būtinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius (2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A438-1743/2009; taip pat žr. 2011 m. birželio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63466
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2173/2011; 2012 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-67/2012). Taigi
specialieji reikalavimai asmenims, dalyvaujantiems konkurse į valstybės tarnybą, turi
būti konstituciškai pagrįsti ir pateisinami, jie turi būti būtini įgyvendinti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Priešingu atveju, gali būti konstatuotas konstitucinės teisės
lygiais pagrindais stoti į valstybės tarnybą pažeidimas.
III.2. Statutiniams valstybės tarnautojams keliami
bendrieji ir specialieji reikalavimai
14. Leistinas valstybės tarnybos diferencijuotas reglamentavimas pagrindžia statutiniams valstybės tarnautojams specialiuose jų statusą reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtinamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (žr. pvz., Tarnybos muitinėje
statuto 6 str. („Priėmimo į tarnybą muitinėje bendrieji reikalavimai“); 7 str. („Priėmimo
į tarnybą muitinėje specialieji reikalavimai“); Vidaus tarnybos statuto 6 str. („Reikalavimai asmeniui, pretenduojančiam į vidaus tarnybą“); Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto
2 str. („Reikalavimai asmenims, skiriamiems į Specialiųjų tyrimų tarnybą“).
15. Pastebėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo apžvelgiamu laikotarpiu
nagrinėtų bylų, susijusių su šiais reikalavimais, skaičius nebuvo gausus.
16. Nepriekaištinga reputacija. Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnis tiesiogiai įtvirtina, kad pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos
(1 d. 2 p.). Šiame kontekste taip pat aktualus Vidaus tarnybos statuto 11 straipsnis, kurio
pirmoji dalis pateikia sąrašą aplinkybių, kurioms esant draudžiama priimti į tarnybą.
Pagal minėto straipsnio 2 dalį, jeigu nustatyta, kad yra kitų patikrintų priimamą asmenį
kompromituojančių duomenų, dėl asmens tinkamumo tarnybai sprendžia vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas.
Vadovaujantis šiomis nuostatomis, buvo priimtas Lietuvos policijos generalinio
komisaro sprendimas, kuriuo atsisakyta priimti pareiškėją į tarnybą policijoje ir kurio
teisėtumas buvo vertinamas administracinėje byloje Nr. A520-2294/2012. Atsisakymas
iš esmės buvo grindžiamas tuo, kad pareiškėjas neatitiko nepriekaištingos reputacijos
reikalavimo, kadangi nuo 2007 m. liepos 28 d. d. iki 2011 m. rugpjūčio 27 d. padarė net
7 administracinius teisės pažeidimus. Teisėjų kolegija, išanalizavusi Vidaus tarnybos statuto nuostatas, padarė išvadą, jog šis statutas nenumato, kad draudžiama priimti į vidaus
tarnybą asmenį, kuris buvo baustas už administracinius teisės pažeidimus. Nagrinėjamos bylos kontekste kolegija pažymėjo, kad įstatymuose numatyti administraciniai teisės pažeidimai yra labai įvairūs; ne kiekvienas administracinis teisės pažeidimas (inter
alia ne kiekvienas Kelių eismo taisyklių pažeidimas) savaime reiškia, jog yra pagrindas
konstatuoti, kad asmuo, padaręs administracinius teisės pažeidimus, yra ne nepriekaištingos reputacijos Vidaus tarnybos statuto prasme. Kiekvienu atveju turi būti vertinamos visos aplinkybės, susijusios su stojančiojo į tarnybą policijoje padarytais administraciniais teisės pažeidimais, šių pažeidimų pobūdis, aiškinamasi, kokios asmeninės ar
kitos charakteristikos turėjo įtakos tam, kad buvo padaryti konkretūs pažeidimai (2012
m. liepos 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-2294/2012).
17. Nepriekaištingos reputacijos kriterijus aktualus ir priimant į valstybės tarnybą, vadovaujantis Diplomatinės tarnybos įstatymu. Diplomatinės tarnybos įstatymo 18
straipsnio 2 dalyje (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2520 redakcija) vienu iš kriterijų tapti diplomatu yra nuostata dėl nepriekaištingos reputacijos.
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Ši norma buvo aktuali administracinėje byloje Nr. A143–1668/2008, kurioje ginčas
iš esmės kilo dėl Užsienio reikalų ministerijos organizuotos asmenų, tinkamų vykdyti
funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu, atrankos rezultatų.
Pareiškėjas prašė panaikinti šios atrankos komisijos 2007 m. gegužės 26 d. nutarimą,
įtvirtintą posėdžio protokole Nr. 2, kuriuo patvirtinti atrankos rezultatai, ta apimtimi,
kuri susijusi su šios komisijos pokalbio su pretendentais rezultatais, ir galutinius rezultatus pripažinti negaliojančiais. Teisiniai santykiai dėl minėtos atrankos organizavimo
bei vykdymo buvo reglamentuojami specialiais teisės aktais: Diplomatinės tarnybos
įstatymu (18 str.), šio įstatymo pagrindu priimtomis ir užsienio reikalų ministro 2006
m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintomis Asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas,
susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu, atrankos taisyklėmis (toliau –
Taisyklės), užsienio reikalų ministro 2003 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 92 (Žin., 2003,
Nr. 54-2405) patvirtintais Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą nuostatais (toliau – Nuostatai) (bylai aktuali originali 2003 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 92
redakcija).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad nepriekaištingos
reputacijos kriterijus kaip tinkamumo eiti šias pareigas sąlyga suformuluotas imperatyvo būdu. Nei Taisyklėse, nei originalios redakcijos Nuostatuose nebuvo numatyta ir sureglamentuota situacija, kai pageidaujančiam dalyvauti atrankoje asmeniui neleidžiama
dalyvauti atrankoje dėl jo neatitikimo konkurso skelbime nurodytiems reikalavimams43.
Tokia situacija ir jos išsprendimo būdas numatyti tik 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-71
redakcijos Nuostatų 17 punkte44, kuris įsigaliojo 2007 m. liepos 4 d., t. y. po nagrinėjamo
ginčo atsiradimo. Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į nepriekaištingos
reputacijos reikalavimo įtvirtinimą įstatyme (įstatymo lygmeny), teisėjų kolegija padarė
išvadą, kad bylai aktualiu laiku (iki Nuostatų 2007 m. liepos 3 d. redakcijos įsigaliojimo)
norinčio dalyvauti asmens atitikimas nepriekaištingos reputacijos kriterijui galėjo ir turėjo būti nustatytas ne prieš atranką, o jos vykdymo metu. Išanalizavusi Taisyklių nuostatas, teisėjų kolegija pripažino, jog atranką vykdžiusi komisija buvo kompetentinga ir
šiuo atveju turėjo pagrindą pripažinti pareiškėją netinkamu vykdyti minėtas Šengeno
acquis reikalavimų įgyvendinimo funkcijas bei tai nurodyti pareiškėjo skundžiamame
protokoliniame nutarime (2008 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A143–1668/2008).
18. Tarnybos muitinėje statuto 6 straipsnio 1 dalies 5 punktas įtvirtina, jog asmuo,
priimamas į tarnybą muitinėje, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis: 1) buvo teistas ir nėra išnykęs teistumas; 2)
piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba alkoho43 Pastebėtina, kad tiek Taisyklių originalios redakcijos, tiek šiuo metu galiojančios Taisyklių redakcijos
6.8 punktas įtvirtino, kad atrankoje negali dalyvauti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Iš VTĮ 9 straipsnio 3 dalies (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo
Nr. XI-1369 redakcija, 2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija) matyti, kad į valstybės
tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, jei iš turimų duomenų valstybės tarnautoją į pareigas
priimantis asmuo padaro išvadą, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.
44 Jeigu pretendentas neatitinka konkurso skelbime nurodytų reikalavimų, jam per 5 darbo dienas nuo
dokumentų gavimo dienos pranešama, kodėl jo kandidatūra neregistruojama ir neleidžiama dalyvauti
konkurse. Konkursui pateikti dokumentai negrąžinami. Analogiška taisyklė įtvirtinta šiuo metu
galiojančių Nuostatų (2011 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-140) redakcija) 18 punkte.
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liu; 3) jo elgesys ir veikla yra nesuderinami su visuotinai pripažintomis moralės ir etikos
normomis (TMS 6 str. 2 d.). Ar asmuo, pareiškęs norą būti priimtas į tarnybą muitinėje,
yra nepriekaištingos reputacijos, nustatoma kandidatų į tarnybą muitinėje tikrinimo
metu (TMS 6 str. 3 d.).
Tarnybos muitinėje statuto 6 straipsnio 1 dalies 5 punktas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A556-369/2007, kurioje ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai Muitinės
departamentas 2006 m. balandžio 28 d. tarnybinio tikrinimo išvadoje atsisakė pareiškėjui leisti dalyvauti konkurse užimti aukštesnes pareigas muitinės sistemoje. Byloje
nustatyta, kad 2003 m. rugpjūčio 28 d. pareiškėjas sumušė savo žmoną. Tokia veika buvo
kvalifikuota kaip nusikalstama, ir tik nukentėjusiajai bei kaltininkui susitaikius, ikiteisminis tyrimas Kauno rajono apylinkės prokuratūros 2004 m. balandžio 26 d. nutarimu
nutrauktas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad minėti
pareiškėjo veiksmai neatitiko visuotinai pripažintų moralės ir etikos normų. Vis dėlto
ginčijama tikrinimo išvada, užkirtusi galimybę pareiškėjui dalyvauti konkurse, surašyta
2006 m. balandžio 28 d., tai yra praėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo ikiteisminio
tyrimo nutraukimo momento ir dar ilgesniam laiko tarpui nuo elgesio prieštaravusio
moralės ir etikos normoms, Baudžiamajame kodekse įtvirtintos teisei priešingos veikos padarymo. Pasak teisėjų kolegijos, įstatymų leidėjas nėra nurodęs termino, kada
pasibaigia priekaištingos reputacijos senatis. Teisėjų kolegijos nuomone, akivaizdu, jog
ji negalėtų tęstis neapibrėžtą laiko tarpą. Įvykdyto elgesio, prieštaraujančio visuotinai
pripažintoms moralės ir etikos normoms, nulėmusio nepalankų asmeniui jo reputacijos
įvertinimą, galiojimo pasekmės turėtų būti apibrėžtos laike. Šis laiko tarpas, teisėjų kolegijos nuomone, paprastai turėtų būti toks, per kurį būtų galima spręsti, jog asmuo pasitaisė, laikosi visuotinai pripažintų moralės ir etikos normų, gerbia bendro visuomenės
gyvenimo taisykles ir nėra linkęs elgtis priešingai teisei bei moralei. Nagrinėjamu atveju
teisėjų kolegija vertino, jog pareiškėjo nelaikymas nepriekaištingos reputacijos asmeniu
susietas su 2003 m. rugpjūčio 28 d. jo įvykdyta veika. Nuo šios datos iki tikrinimo išvados surašymo praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas, per kurį pareiškėjas neatliko jokių
veiksmų, kurie galėtų leisti suabejoti, kad jis išvadų nepadarė ir toliau nesilaiko visuotinai pripažintų elgesio taisyklių. Įvertinus tai, konstatuota, jog atsakovui nebuvo pagrindo priimti sprendimą, kuriuo pareiškėjui neleista dalyvauti konkurse posto vyriausiojo
inspektoriaus pareigybei, kuris buvo paskelbtas 2006 m. vasario 22 d., užimti (2007 m.
rugsėjo 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-369/2007, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, 2008, p. 199-206).
19. Tinkama sveikatos būklė. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat
buvo analizuotas Kalėjimų departamento tarnautojamas keliamas – tinkamos sveikatos
būklės – reikalavimas (TKDS 10 str. 1 d.). Asmenų, priimamų į tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pareigūnų tinkamumo tarnybai pagal sveikatos
būklę patikrinimą Kalėjimų departamento arba jam pavaldžios įstaigos siuntimu atlieka
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (TKDS 10 str. 4 d.).
19.1. Administracinėje byloje Nr. A492-1993/2012 pareiškėja (pretendentė psichologės pareigoms Šiaulių tardymo izoliatoriuje) prašė panaikinti Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – ir CMEK)
ekspertinį sprendimą „netinkamas tarnybai“. Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011 suformuluotomis aiškinimo taisyklėmis, pirmiausia priminė, kad CMEK ekspertinis sprendimas laikytinas tik priėmimo
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į tarnybą procedūros dalimi ir šiuo aspektu nesukelia savarankiškų pasekmių. Be to,
teisėjų kolegija papildomai pažymėjo, kad CMEK ekspertinis sprendimas negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku ir dėl tos priežasties, kad tai nėra
individualus administracinis aktas ir jį priėmęs subjektas nėra viešojo administravimo
subjektas. CMEK paslaugos nėra administracinės kilmės, tai specializuotos medicininės
ekspertinės paslaugos, jas atliekantis subjektas – asmens sveikatos priežiūros biudžetinė
įstaiga, kuri įstatymu nėra įgaliota atlikti viešąjį administravimą (Viešojo administravimo įstatymo 4 str.). Spręsdama dėl asmens galimybės ginčyti CMEK priimtus ekspertinius sprendimus, teisėjų kolegija pažymėjo, kad dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti
sprendžiama administracinėse bylose, kuriose pareiškėjas gina savo teisę, kildinamą
viešojo ar vidaus administravimo santykių srityje – t. y. teisę užimti tam tikras pareigas
valstybės tarnyboje, kitas teises, kylančias valstybės tarnybos santykių pagrindu, teisę
studijuoti tam tikrose švietimo įstaigose ir kitas, numatytas įstatymuose. Tokiose bylose
CMEK ekspertinis sprendimas laikytinas viena iš pareiškėjo reikalavimų pagrindą sudarančių aplinkybių – tam tikra asmens sveikatos būkle, reikalinga ginamai teisei įgyti.
Teismui įvertinus ekspertinio sprendimo pagrįstumą, o tam tikrais atvejais jį nuginčijus
kitais įrodymais, pvz., teismo paskirta ekspertize, realizuojama asmens teisė kvestionuoti CMEK ekspertinius sprendimus teisme. Net darant prielaidą, kad CMEK ekspertinis
sprendimas galėtų būti nuginčijamas pareiškus savarankišką reikalavimą byloje, pareiškėjos teisė tęsti priėmimo į tarnybą procedūrą realiai liktų neapginta, nes tokiu teismo
sprendimu negalėtų būti nustatomi kokie nors privalomi vykdyti įpareigojimai tai įstaigai, kurioje pretenduojama užimti tam tikras pareigas. Bylos nagrinėjimas teisme, kai
nėra apginama konkreti asmens teisė administracinių santykių srityje, būtų beprasmis.
ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar
įstatymų saugomas interesas. Taigi galimybė spręsti ginčus teisme vienareikšmiai siejama su subjekto siekiamu tikslu – apginti pažeistą teisę, nagrinėjamu atveju – užimti tam
tikras pareigas statutinėje tarnyboje (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-1993/2012, taip pat žr. 2012 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS520-483/2012).
Pirmiau paminėta Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad CMEK
ekspertinis sprendimas negali būti savarankišku skundo objektu ir savarankišku administracinės bylos dalyku (plačiau šiuo klausimu taip pat žr. II-ąją apibendrinimo dalį).
19.2. Ši taisyklė taikoma ir bylose, susijusiose su Vidaus tarnybos statuto 51 straipsnyje numatytos garantijos – grąžinimo į vidaus tarnybą – užtikrinimu. Šiame straipsnyje
(2008 m. liepos 15 d. įstatymo Nr. X-1705 redakcija) nurodoma, kad pareigūnas, atleistas
iš vidaus tarnybos vidaus reikalų įstaigoje dėl pareigybės panaikinimo, atleistas iš vidaus
tarnybos jo paties prašymu, atleistas iš vidaus tarnybos dėl atsisakymo eiti kitas pareigas
perkeliant rotacijos tvarka ar atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu dėl išėjimo
į pensiją, jo prašymu gali būti grąžinamas į vidaus tarnybą. Grąžinimo į vidaus tarnybą
tvarką nustato vidaus reikalų ministras. Ši tvarka yra nustatyta vidaus reikalų ministro
2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-384 patvirtintomis Grąžinimo į vidaus tarnybą taisyklėmis (toliau – ir Grąžinimo taisyklės). Grąžinimo taisyklių 2 punkte nustatyta, kad buvę
pareigūnai, pageidaujantys grįžti į vidaus tarnybą, turi atitikti Vidaus tarnybos statuto 6
straipsnio 1 dalies 1, 3–6 punktuose bei 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir neturėti Statuto
11 straipsnyje nustatytų apribojimų. Pagal Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 1 dalį, pre470
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tenduojantis į vidaus tarnybą asmuo inter alia turi būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų
eiti pareigas vidaus tarnyboje. Sveikatos būklės reikalavimus nustato vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrai. Pagal Vidaus tarnybos statuto 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą,
priimti į vidaus tarnybą draudžiama esant CMEK išvadai, kad asmuo netinkamas vidaus
tarnybai dėl sveikatos.
Buvęs pareigūnas, pageidaujantis būti grąžintas į vidaus tarnybą, su prašymu grąžinti į vidaus tarnybą kreipiasi į atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovą
per vidaus reikalų įstaigą, kurioje norėtų tarnauti (Grąžinimo taisyklių 6 p.). Tuomet
vidaus reikalų įstaigos vadovas nurodo jam pareigas, į kurias jis galėtų būti grąžintas
(Grąžinimo taisyklių 7 p.), sudaroma speciali komisija (Grąžinimo taisyklių 8 p.). Komisijos nariai, susipažinę su buvusio pareigūno tarnybos byla bei įvertinę jo išsilavinimą,
asmenines bei dalykines savybes, fizinį pasirengimą ir sveikatos būklę, atleidimo iš vidaus tarnybos priežastis bei motyvus, sprendimą priima atviru balsavimu (Grąžinimo
taisyklių 12 p.). Vidaus reikalų įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos sprendimą,
buvusį pareigūną skiria į prašyme grąžinti į vidaus tarnybą nurodytas pareigas. Jei komisijos sprendimas neigiamas, vidaus reikalų įstaigos vadovas apie tai buvusį pareigūną
informuoja raštu (Grąžinimo taisyklių 17 p.).
Vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio ir Grąžinimo taisyklių nuostatos sistemiškai buvo aiškinamos administracinėje byloje Nr. AS444-502/2012. Šioje byloje pareiškėja
prašė panaikinti CMEK sprendimus, kuriuose nustatyta, jog pareiškėja dėl tam tikrų
susirgimų yra netinkama tarnybai, ir įpareigoti CMEK pakartotinai atlikti jos sveikatos
tyrimą. Tokiu reikalavimu pareiškėja iš esmės siekė pašalinti kliūtis grįžti į vidaus tarnybą. Pareiškėja teigė: CMEK ekspertinis vertinimas yra individualus administracinis
aktas, kadangi šis sprendimas nulemia pareigūno grąžinimą į tarnybą nagrinėjančios
komisijos neigiamą sprendimą, todėl vidaus reikalų įstaigos vadovas toliau nebetęsia
buvusio pareigūno grąžinimo į vidaus tarnybą procedūrą; ši procedūra iš esmės yra
nutraukiama; apie tai buvęs pareigūnas informuojamas raštu; tai reiškia, kad CMEK
ekspertinis sprendimas sukelia buvusiam pareigūnui teisines pasekmes.
Teisėjų kolegija su šia pareiškėjos pozicija nesutiko. Sistemiškai aiškindamas minėtas nuostatas, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog lingvistinis šių teisės
normų aiškinimas suponuoja, kad buvusio pareigūno grąžinimui į tarnybą jo atžvilgiu
turi būti ir yra pradedama administracinė procedūra, kurios pagrindinis tikslas ir rezultatas yra administracinio sprendimo, t. y. individualaus administracinio akto, kuriuo
nusprendžiama, ar buvęs pareigūnas gali būti grąžinamas į tarnybą, priėmimas. Vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali
būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas
(pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.).
Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo
administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai)
kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo
pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu
(pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Teisėjų
kolegijos vertinimu, argumentai, kad esant neigiamam CMEK sprendimui priėmimo į
tarnybą procedūra, kurią pradeda statutinė įstaiga, savaime nutrūksta, yra nepagrįsti ir
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atmestini, nes prieštarauja tiek teisiniam reglamentavimui, tiek viešojo administravimo
principams – įstatymo viršenybės, „vieno langelio“ (Viešojo administravimo įstatymo
3 str. 1 p., 8 p.).
Remdamasi šiais ir jau minėtoje administracinėje byloje Nr. A492-1993/2012 pateiktais argumentais, teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu,
kuriame konstatuota, jog CMEK ekspertiniai sprendimai yra tik tarpiniai dokumentai,
sudarantys pagrindą (vadą) įstaigos vadovui (kitam įgaliotam asmeniui) priimti baigiamąjį (galutinį) nagrinėjamos viešojo administravimo procedūros aktą – sprendimą
grąžinti buvusį pareigūną į vidaus tarnybą arba atsisakyti grąžinti buvusį pareigūną į
vidaus tarnybą. CMEK ekspertinis sprendimas nėra administracinis aktas, kuriuo galutinai išsprendžiamas buvusio pareigūno grąžinimo į vidaus tarnybą klausimas. Jis negali būti savarankiškas skundo objektas ir savarankiškas administracinės bylos dalykas.
Konstatavus tai, byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 d. 1 p.) (žr. 2012 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS444-502/2012) (plačiau dėl VTĮ 51 straipsnyje nustatytos garantijos žr. II-ąją apibendrinimo dalį).
19.3. Dėl reikalavimo būti tinkamos sveikatos būklės taip pat aktualus Vyriausiojo
administracinio teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimas byloje Nr. I662-11/2011, kuriame pripažinta, kad vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio
21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2007 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1V-102/V-172 redakcija) patvirtinto Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus
tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose
švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado priedo „Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į
vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose,
kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado taikymo paaiškinimai“ 17 punkto 2 dalies pirmas sakinys „Dėl
nepakankamo fizinio išsivystymo netinkamais tarnybai pripažįstami nauji priimamieji
vyrai, kurių ūgis mažesnis kaip 160 cm, moterys, kurių ūgis mažesnis kaip 155 cm“
ta apimtimi, kiek nustatytos ūgio ribos nediferencijuojamos pagal pareigybes, į kurias
pretenduojama, bei kiek toks ribojimas nėra pagrįstas negalimumu atlikti konkrečioms
vidaus tarnybos sistemos pareigybėms priskirtus uždavinius bei funkcijas, prieštarauja
Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 1 dalies 4 punktui45. Ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį nesant objektyvių duomenų, jog nurodytas ūgis (vyrams – mažesnis
kaip 160 cm, moterims – mažesnis kaip 155 cm) savaime yra pagrindas konstatuoti
esant tokią sveikatos būklę, kuri neleidžia eiti pareigų vidaus tarnyboje, nepriklausomai
nuo to, į kokias konkrečiai pareigas asmuo pretenduoja, nėra proporcinga priemonė siekiamam tikslui – kad pretenduojantis į vidaus tarnybą būtų tokios sveikatos būklės, kuri
leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje (2011 m. lapkričio 2 d. sprendimas Nr. I662-11/2011,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, p. 36-51).
20. Leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Jei valstybės tarnautojo
pareigybės aprašyme yra nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą
45 Pagal šį punktą pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti
pareigas vidaus tarnyboje. Sveikatos būklės reikalavimus nustato vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos
ministrai.
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dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kandidatūra teisės aktų nustatyta tvarka
patikrinama iki asmens, pripažinto laimėjusiu konkursą, priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas arba iki asmens priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas, į kurias šio Įstatymo nustatyta tvarka priimama be konkurso. Į valstybės tarnautojo pareigas asmuo yra
priimamas gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui gali
būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija (VTĮ 9 str. 6 d. (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija). Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, ši nuostata taip pat
taikoma priimant į valstybės tarnybą statutinius valstybės tarnautojus.
20.1. Šiame kontekste paminėtina administracinė byla Nr. A756-220/2009, kurioje
pareiškėjas nurodė, kad panaikinus pareigybę, kurią jis užėmė, vadovaujantis Vidaus
tarnybos statuto 17 straipsnio 2 dalimi, 57 straipsnio 5 dalimi, jam turėjo būti siūlomos
lygiavertės arba viena pakopa žemesnės pareigos, tačiau jam nebuvo pasiūlyta užimti
vieną iš tuo metu buvusių laisvų lygiaverčių pareigų, motyvuojant aplinkybe, jog joms
yra keliamas reikalavimas turėti leidimą susipažinti su įslaptinta informacija, o pareiškėjas tokio leidimo neturėjo. Teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo 9 straipsnio 2 dalies bei Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 6
dalies (kuri pagal šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį statutiniams valstybės tarnautojams
taikoma, nes vidaus tarnybos pareigūno statuso šiuo klausimu Vidaus tarnybos statutas
nereglamentuoja) nuostatas konstatavo, kad tam tikras pareigas siekiančios užimti kandidatūros tikrinimo procedūra patikimumo pažymėjimui ar leidimui gauti pradedama
tik asmeniui, laimėjusiam konkursą arba pretendentui, atrinktam tam tikroms pareigoms, todėl pareiškėjo tikrinimo procedūra dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima atitinkamo laipsnio slaptumo žyma, buvo galima tik po to, kai jam
Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka būtų pasiūlytos atitinkamos pareigos ir jis tas
pareigas sutiktų užimti, t. y. aptariamas specialusis reikalavimas galėjo būti realizuotas
tik pareiškėjui sutikus eiti tam tikras jam pasiūlytas pareigas. Minėtos aplinkybės šioje
byloje lėmė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai nesiūlė pareiškėjui pareigų, kurioms buvo
keliamas reikalavimas turėti leidimą susipažinti su įslaptinta informacija (2009 m. gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-220/2009).
20.2. Oficialioje konstitucinėje jurisprudencijoje pažymima, jog pagal Konstituciją asmenims, siekiantiems eiti ar einantiems pareigas valstybės tarnyboje, susijusias
su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, nustatoma specialioji sąlyga yra
ypatingas ir nė kiek neabejotinas patikimumas ir lojalumas Lietuvos valstybei. Asmens,
siekiančio eiti ar einančio pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, patikimumas ir lojalumas Lietuvos valstybei turi būti
vertinami atsižvelgiant į visas reikšmingas tą asmenį apibūdinančias aplinkybes, inter
alia jo veiklą, padarytus teisės pažeidimus, dalykines ir asmenines savybes, reputaciją,
ryšius su kitais asmenimis. Todėl įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją reguliuodamas
santykius, susijusius su valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga, inter alia nustatydamas
asmenų, siekiančių eiti ar einančių pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos
informacijos naudojimu ar jos apsauga, patikimumo ir lojalumo Lietuvos valstybei kriterijus bei tokių asmenų patikrinimo procedūras. Įgyvendindamas šią diskreciją, įstatymų leidėjas turi paisyti Konstitucijos normų ir principų, inter alia konstitucinio teisinės
valstybės principo (2011 m. liepos 7 d. nutarimas). Asmens (ir siekiančio eiti pareigas
valstybės tarnyboje, ir jas jau einančio) patikimumo patikros santykių teisinis regla473
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mentavimas turi būti toks, kad mažareikšmiai, atsitiktiniai ir pan. faktai bei aplinkybės
netaptų pagrindu konstatuoti asmens, siekiančio eiti arba einančio pareigas valstybės
ar savivaldybės įstaigoje, nepatikimumo, juo labiau kad asmens nepatikimumas nebūtų
konstatuojamas remiantis vien prielaidomis. Negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris leistų įstatymo įgaliotai valstybės institucijai konstatuoti asmens, siekiančio
eiti ar einančio pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, nepatikimumą (ar nelojalumą Lietuvos valstybei) remiantis tik
mažareikšmėmis aplinkybėmis. Tačiau tai nereiškia, kad įstatymų leidėjas negali numatyti tokių įslaptintos informacijos apsaugos priemonių, kurios leistų iš anksto užkirsti
kelią grėsmėms įslaptintos informacijos saugumui ir kartu – grėsmėms valstybės interesams (2007 m. rugpjūčio 13 nutarimas, 2011 m. liepos 7 d. nutarimas).
21. Bendrųjų reikalavimų, KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir pirmenybės likti
tarnyboje santykis. Šiuo aspektu nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A438-2427/2012
buvo nustatyta, kad profesinės karo tarnybos sutartis su pareiškėju nutraukta KASOKTĮ
38 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kai sumažinamas karių skaičius, pertvarkomas
dalinys, tarnyba ar kita krašto apsaugos sistemos institucija ir (arba) kai nėra laisvų kario
laipsnį ir kvalifikaciją atitinkančių pareigų. Administracinių teismų praktikoje aiškinant
šios teisės normos nuostatas yra konstatuota, kad šioje teisės normoje yra įtvirtintos dvi
savarankiškos jos taikymo sąlygos: 1) turi būti sumažinamas karių skaičius, pertvarkomas dalinys, tarnyba ar kita krašto apsaugos sistemos institucija; 2) turi nebūti laisvų
kario laipsnį ir kvalifikaciją atitinkančių pareigų, į kurias būtų galima perkelti. Kaip byloje pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, šioje teisės normoje
įtvirtinta garantija – teisė užimti laisvą pareigybę, yra ribojama tik karinio laipsnio ir
kvalifikacijos lygiu nustatytu laisvai pareigybei, kurį (karinio laipsnio ir kvalifikacijos
lygį) turi atitikti asmuo, pretenduojantis užimti atitinkamą pareigybę. Todėl, kai laisvas
pareigas užimti pretenduoja keli asmenys, pirmenybė turi būti teikiama asmeniui, kurio
karinis laipsnis ir kvalifikacija yra aukštesni, atsižvelgiant į konkrečios laisvos pareigybės funkcijų specifiką, t. y. pirmenybė turi būti teikiama asmens karinio laipsnio ir specialių žinių (kvalifikacijos) lygiui, reikalingam atlikti konkrečios specialybės specifines
funkcijas. Nors kitų specialių kriterijų ar sąlygų, suteikiančių pirmumo teisę užimti laisvą pareigybę, kai yra konkurencija į laisvas pareigas tarp asmenų, turinčių vienodą karinį laipsnį ir kvalifikaciją, teisės aktuose, reglamentuojančiuose karo tarnybos teisinius
santykius nenustatyta, tačiau pagal KASOKTĮ 28 straipsnio 1 dalį asmeniui, siekiančiam
atlikti profesinę karo tarnybą yra nustatyti ir kiti (bendrieji) reikalavimai, kuriuos jis
turi atitikti, o būtent: turėti atitinkamą išsilavinimą, fizinį pasirengimą, sveikatos būklę,
moralines savybes, reikalingas šiai tarnybai, bei amžių, tinkantį eiti kario pareigas. Apibendrinusi šį teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju,
kai yra konkurencija tarp asmenų, pretenduojančių užimti laisvą pareigybę, pirmenybė
visų pirma turi būti teikiama aukštesniam kariniam laipsniui bei kvalifikacijai, atsižvelgiant ir į turimą specialių žinių lygį, reikalingą konkrečios pareigybės funkcijoms vykdyti. O kai ir šie kriterijai yra lygūs, atsakovas turi diskrecijos teisę suteikti pirmenybę
tam asmeniui, kurio asmeninių ir dalykinių savybių lygis bendrųjų kriterijų atžvilgiu
yra aukštesnis už kitų pretendentų lygį.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog KASOKTĮ 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta,
kad <...> „Kario statusą nustato šis ir kiti kariuomenės veiklą bei karo tarnybą reglamentuojantys įstatymai, statutai ir kiti teisės aktai. Išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų
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nustatytus atvejus, darbo ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojantys įstatymai
ir kiti teisės aktai kariams netaikomi.“, t. y. įtvirtinta taisyklė dėl karo tarnybos teisinių
santykių reguliavimo tik jiems skirtomis teisės normomis, netaikant kitų teisės šakų teisės normų. Šis teisinis reguliavimas lemia, kad taikyti kitus kriterijus, kurie nenumatyti
karo tarnybos teisinius santykius reguliuojančiose teisės normose, nėra pagrindo (2012
m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2427/2012).
III.3. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka
22. Nuo asmenų atrankos į valstybės tarnybą labai priklauso visos valstybės tarnybos sistemos funkcionavimas bei veiksmingumas (Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio
22 d. nutarimas). Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsniu (2012 m. birželio
5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija), į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimama
konkurso būdu arba be konkurso (1 d.). Be konkurso į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas gali būti priimama Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3, 5 ir
6 dalyse bei 43 straipsnio 2, 3 ir 15 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka (3 d.). Į politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priimama be konkurso valstybės
politiko ar kolegialios valstybės institucijos pasirinkimu (VTĮ 12 str.). Į įstaigų vadovų
pareigas priimama konkurso būdu, be konkurso ar įstatymų nustatytais atvejais politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu (VTĮ 13 str. 1 d.). Be konkurso į įstaigos vadovo
(išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas gali būti priimama VTĮ 16 straipsnio
2, 3 ir 6 dalyse bei 43 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir tvarka (VTĮ 13 str. 3 d.).
23. Valstybės tarnybos įstatymo 10-11 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios
priėmimą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, nustato vieną iš priėmimo į tokias
pareigas būdų – konkursą – ir apibrėžia šio konkurso sudėtines dalis, tačiau tokio konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos išsamiai nereglamentuoja. Tik šio įstatymo 11
straipsnio 2 dalis (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija) plačiau detalizuoja, kad asmuo, konkurso būdu priimamas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, egzaminuojamas raštu (testas ir (ar) praktinė užduotis) ir žodžiu (pokalbis ir (ar)
praktinė užduotis). Egzaminas laikomas valstybine – lietuvių kalba, privalomai darant
egzamino žodžiu (pokalbio ir (ar) praktinės užduoties) skaitmeninį garso įrašą, kuris
pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas konkursą organizavusioje įstaigoje
teisės aktų nustatyta tvarka. Egzamino metu patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kitų kalbų, privalomų tokioms funkcijoms atlikti, mokėjimas. Jeigu keli konkurse į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas dalyvavę pretendentai surinko vienodą balų skaičių, pirmenybė būti
priimtam į tas pareigas teikiama pretendentui, atlikusiam nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam alternatyviąją
krašto apsaugos tarnybą. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui
netaikomas reikalavimas turėti valstybės tarnybos stažą, išskyrus kitų įstatymų nustatytus atvejus. Pretendentas po konkurso rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su
konkurso protokolu, jo išspręstu testu ir jo egzamino dalies skaitmeniniu garso įrašu.
Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso metu stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės
ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos arba, jeigu vei475
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kia kelios tokios sąjungos, kelių profesinių sąjungų atstovai ir kiti visuomenės atstovai.
Pastebėtina, kad analogiškas nuostatas įtvirtina ir VTĮ 13 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti asmens priėmimą konkurso būdu į įstaigos vadovo pareigas.
24. Išsamią konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką įtvirtina jau minėtas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas46 (toliau – ir Tvarkos
aprašas). Jis taikomas tiek priimant į karjeros valstybės tarnautojo, tiek į įstaigos vadovo
pareigas konkurso būdu. Pažymėtina, kad minėtas aktas pakeitė iki tol galiojusią Priėmimo į pareigas valstybės tarnyboje konkursų organizavimo tvarką, patvirtintą Valdymo reformų ir savivaldybės reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 96.
25. Pirmiausia pabrėžtina, kad administracinis teismas, sprendžiantis bylą dėl asmens nepriėmimo į atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje, veikia ne kaip kokia nors
„apeliacinė egzaminų komisija“, o kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo
pažeista egzamino (konkurso) tvarka ir asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis
stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą (Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio
22 d. nutarimas). Administraciniams teismams nesuteikta teisė atlikti viešojo administravimo subjektų kompetencijai priskirtų veiksmų. Tai sąlygoja „valdžių padalijimo“
principas, kuris reiškia valstybės valdžios galių paskirstymą skirtingoms institucijoms,
siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę bei lygybę. Įstatymų leidėjas teisę tikrinti
pretendentų į valstybės tarnybą gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl
kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas bei nuspręsti, kuris iš kandidatų yra tinkamesnis atitinkamoms valstybės tarnautojo pareigoms užimti, suteikė Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijai. Atsižvelgiant į tai, teismas
neturi teisės vykdyti Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos
funkcijas ir vertinti bei nustatyti konkurso laimėtoją. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 3
straipsniu, šiuo atveju tik patikrina, ar nebuvo pažeista egzamino tvarka ir ar nustatytas
tvarkos pažeidimas nesąlygojo asmens teisės lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą pažeidimo (2012 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-2667/2012). Ginčijant priėmimo į valstybės tarnybą procedūrą, svarbu
tinkamai pasirinkti gynybos būdą. Kreipimasis į teismą neturi būti betikslis (šiuo aspektu žr. 2012 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1993/2012).
Šiame kontekste primintina, kad ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad ginčo administracinėje byloje dalyku
gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris
atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes.
Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar
veiksmų, teismas negalėtų apginti asmens teisių, nes skundo patenkinimo atveju asmens
teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, taigi pats procesas būtų beprasmis (žr., pvz., 2011 m.
rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-327/2011, 2009 m. kovo 6 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS438-135/2009, 2009 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-201/2009).
26. Tvarkos aprašo 3 punktas įtvirtina, kad priėmimo į pareigas konkurso būdu
46 Kaip minėta, šis pavadinimas buvo nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28
d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966
„Dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ 5.1. punktu. Iki šio
nutarimo galiojo Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka.
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procedūra apima: konkurso paskelbimą; dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, priėmimą (toliau vadinama – dokumentai); konkurso komisijos sudarymą; konkursą; valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens arba kolegialios
valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimo dėl priėmimo į pareigas priėmimą. Apžvelgta Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, kad šių etapų inter alia konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos pažeidimai yra
dažnas pareiškėjų, keliančių ginčus dėl priėmimo į valstybės tarnybą, argumentas.
III.3.1. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas
organizavimo ir vykdymo tvarkos pažeidimai
27. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pažymėjo, kad Administracinių
bylų teisenos įstatymo taikymo prasme, Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše įtvirtintos procedūros ir taisyklės laikytinos pagrindinėmis
taisyklėmis, kurios turi užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo
pagrįstumą. Todėl imperatyviai suformuluotų taisyklių nesilaikymas yra vada pripažinti
administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti (2008 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-781/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 15, 2008, p. 146-152; taip pat žr. 2011 m. spalio 27 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A62-2947/2011; 2005 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A11-158/2005).
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A11-158/2005, kurioje buvo vertinamos ginčijamų aktų priėmimo momentu galiojusios Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas
tvarkos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1452
redakcija) (toliau – ir Tvarka) nuostatos, teisėjų kolegija konstatavo, kad pretendentų šifravimas ir šifrų konfidencialumo išsaugojimas visą konkurso laiką yra pagrindiniai, objektyvų pretendentų įvertinimą užtikrinantys konkurso elementai. Pretendentų
dešifravimas (išskyrus Tvarkos 48 p. 1 d. numatytus atvejus, kai pretendentai gavo už
testus mažiau kaip 6 balus ir tuo pačiu pagal Tvarkos 49 punktą prarado teisę laikyti
egzaminą žodžiu) gali būti atliktas tik po egzamino žodžiu įvertinimo rezultatų įrašymo
konkurso protokolo atitinkamoje dalyje. Ši (Tvarkos 36 p. suformuluota bei 48 p. 2 d.
iš esmės patvirtinta) nuostata yra imperatyvi, todėl jos nesilaikymas (nesvarbu, kokiu
būdu ir su kokiomis pasekmėmis) savaime yra pakankamas pagrindas pripažinti administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti (2005 m. vasario 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A11-158/2005). Pastebėtina, kad pretendentų šifravimas ir šifrų konfedencialumo išsaugojimas visą konkurso laiką numatytas ir šiuo metu
galiojančio Tvarkos aprašo nuostatose (36, 37 ir 48 p.).
28. Konkurso vientisumas. Nagrinėjant ginčus dėl priėmimo į valstybės tarnybą ne
kartą pažymėta, kad priėmimo į valstybės tarnybą konkursas yra vientisas veiksmas,
kurio procedūra apima visus Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo
tvarkos apraše apibrėžtus etapus, o pretendento teisių pažeidimas viename iš konkurso
procedūros etapų yra pagrindas pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais ir pradėti jį iš naujo, bet ne pakartoti tą procedūros etapą, kurio metu padarytas pažeidimas
(2007 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-289/2007; taip pat žr. 2009
m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-271/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662-885/2011).
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Taigi konkursas yra vientisas veiksmas, kurio procedūra apima visus etapus, t. y.
abi egzamino dalis (rašytinę ir žodinę) (VTĮ 11 str. 2 d.). Tai, be kita ko, lemia, jog argumentas, kad geriausias egzamino raštu rezultatas rodo geriausią pasiruošimą užimti
pareigybę, nėra teisingas (2012 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A662-1387/2012). Mažiausias klaidų padarymas teste raštu automatiškai dar nereiškia,
kad pretendento įgūdžiai ir privalumai yra geriausi lyginant su kitais dalyviais. Būtina
vertinti konkurse tiek pretendentų pokalbio metu atskleistų gebėjimų, tiek testo raštu
atsakytų klausimų visumą (2010 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A662-902/2010).
III.3.1.1. Konkurso paskelbimas, dokumentų priėmimas
29. Konkurso paskelbimas. Dėl konkurso paskelbimo buvo pareikšta nuomonė
administracinėje byloje Nr. A8-118/2002, kurioje ginčas iš esmės kilo dėl konkurso Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti rezultatų. Teisėjų kolegija byloje, be kita ko, aiškino VTĮ 10 straipsnio 1
dalies (2001 m. balandžio 12 d. įstatymo Nr. IX-247 redakcija) nuostatas. Šioje normoje
buvo įtvirtinta, kad pranešimas apie priėmimą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas
yra skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o dienraštyje ar vietinėje spaudoje apie tai gali būti skelbiama papildomai47. Teisėjų kolegijos vertinimu,
įstatymu yra nustatytas vienintelis privalomas pranešimo apie rengiamo konkurso tam
tikrai pareigybei užimti paskelbimo būdas – „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“. Kiti paskelbimo apie konkursą būdai tėra papildomi ir nėra privalomi. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog atskaitos taškas, nuo kurio pradedama skaičiuoti konkurso eiga, yra paskelbimo apie tai „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ data. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apie konkursą „Valstybės
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbta 2001 m. birželio 9 d. Nuo šios datos
prasidėjo konkurso rengimo termino eiga. Todėl atsakovo argumentai dėl šio termino
eigos pratęsimo, apie konkursą papildomai 2001 m. birželio 26 d. paskelbus vietinėje
spaudoje, yra nepagrįsti (2002 m. sausio 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A8-118/2002, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 3, 2002, p. 141-146).
30. Pretendento aktyvumas. Pastebėtina, jog kylančiuose ginčuose pretendentai į
valstybės tarnybą ginčijamų aktų neteisėtumą kartais argumentuoja kilusiais neaiškumais dėl konkursų sąlygų. Vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad
47 Pastebėtina, kad šiuo metu aktuali Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 dalys numato: „7.
Jeigu nėra asmenų, kurie pagal šio Įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį gali būti priimti
į atitinkamas valstybės tarnautojo pareigas be konkurso, valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas
atliekanti įstaiga per 7 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 6 dalyje nurodyto prašymo paskelbti
konkursą gavimo dienos skelbia apie šį konkursą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“
(nustatytos formos skelbimu) ir valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos interneto
tinklalapyje.“ „8. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo organizuoja konkursą į karjeros
valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas, paskelbus apie konkursą „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ (nustatytos formos skelbimu) ir valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas
atliekančios įstaigos interneto tinklalapyje. Paskelbus apie konkursą valstybės tarnybos tvarkymo
funkcijas atliekančios įstaigos tinklalapyje, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo apie šį
konkursą papildomai skelbia savo įstaigos interneto tinklalapyje.“
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pretendentas pats aktyviais veiksmais turi veikti taip, jog neaiškumai būtų pašalinti.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-2022/2010 teisėjų kolegija pažymėjo ir tai,
jog net ir tuo atveju, jei pareiškėjui, kaip vienam iš pretendentų, norinčių dalyvauti konkurse, galbūt kilo neaiškumų dėl vienos iš konkurso sąlygų (t. y. kokios konkrečiai pareigos patenka į darbo patirties privalomojo sveikatos draudimo srityje reikalavimą),
jis galėjo kreiptis į konkursą organizuojančią instituciją su prašymu paaiškinti jam šį
kriterijų, tačiau šio klausimo pareiškėjas nekėlė nei tuomet, kai pateikė dokumentus ir
buvo žodžiu informuotas apie minėtą reikalavimą, nei vėliau. Atsižvelgdamas į tai, kas
paminėta pirmiau, taip pat į kitas bylos aplinkybes, teismas konstatavo, jog apelianto argumentai dėl konkurso sąlygose naudojamos sąvokos „privalomojo sveikatos draudimo
sritis“ neaiškumo ir neapibrėžtumo, kaip aplinkybės, pažeidusios jo konstitucinę teisę
lygiomis sąlygomis stoti į valstybinę tarnybą, atmestini kaip nepagrįsti (2010 m. spalio
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2022/2010; dėl pretendento aktyvumo taip
pat žr. 2011 m. spalio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-2947/2011).
31. Pretendento atidumas ir rūpestingumas. Pretendentui į valstybės tarnybą Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje keliami ne tik aktyvumo, bet ir atidumo bei
rūpestingumo reikalavimai.
Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A62-2947/2011, kurioje pareiškėjas ginčijo konkurso į Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę rezultatus, be
kita ko, nurodydamas, kad 2010 m. rugsėjo 27 d. pašto dėžutėje jis rado 2010 m. rugsėjo
22 d. Nacionalinės žemės tarnybos pranešimą, kuriame nurodyta, kad konkursas bus
vykdomas 2010 m. rugsėjo 27 d., 9.00 val. Tokiu būdu jis neturėjo realios galimybės laiku nuvykti į konkursą ir jame dalyvauti, nes pranešimą apie konkurso datą gavo per vėlai. Teisėjų kolegija nustatė, kad pranešimas pareiškėjui apie konkurso vietą ir laiką buvo
išsiųstas 7 darbo dieną nuo pareiškėjo dokumentų gavimo ir užregistravimo konkursą
organizuojančioje institucijoje. Pasak teisėjų kolegijos, šis terminas vertintinas kaip protingas, neapribojantis bei nesuvaržantis pareiškėjo teisių, siekiant dalyvauti konkurse.
Toliau teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjas, žinodamas, jog turi gauti pranešimą apie
konkurso datą, laiką ir vietą, išvyko iš savo gyvenamosios vietos, tačiau nepasirūpino,
kad namuose likę suaugę asmenys patikrintų pašto dėžutę ir informuotų jį apie gautą
pašto korespondenciją. Tokie pareiškėjo veiksmai pagrįstai pirmosios instancijos teismo
buvo įvertinti kaip neatitinkantys atidaus ir rūpestingo asmens elgesio modelio. Konkrečiu atveju konkursą organizavusi institucija įvykdė visus teisės aktų keliamus reikalavimus, o galimybė dalyvauti konkurse ir tinkamai jam pasiruošti buvo apsunkinta
dėl paties pareiškėjo nepakankamo rūpestingumo. Nenustačiusi esminių procedūrinių
pažeidimų, dėl kurių turėtų būti panaikinami organizuoto konkurso rezultatai ir procedūra pradėta iš naujo, teisėjų kolegija pareiškėjo apeliacinio skundo netenkino (2011 m.
spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-2947/2011).
III.3.1.2. Konkurso komisijos sudarymas
(Tvarkos aprašo 18-24 p.)

32. Tvarkos aprašo 18 punktas nustato, jog konkursui vykdyti sudaroma pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisija (toliau – ir Konkurso komisija). Tvarkos aprašo 19-24 punktų nuostatos detalizuoja Konkurso komisijos sudėtį.
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Asmenys, negalintys būti tokios Konkurso komisijos nariais, tiesiogiai įtvirtinti Tvarkos
aprašo 23 punkte. Pastebėtina, kad vien komisijos nario priklausomybė kuriai nors partijai ar vienoks ar kitoks pavaldumas komisijos pirmininkui savaime nėra teisės akte
nurodyta aplinkybė, dėl kurios asmuo negalėtų būti skiriamas komisijos nariu ar dėl
kurios būtų pakankamas pagrindas abejoti to asmens nešališkumu (2012 m. vasario 9
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-401/2012; taip pat žr. 2009 m. vasario 6 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A756-198/2009).
III.3.1.3. Konkursas
III.3.1.3.1. Konkurso sustabdymas
(Tvarkos aprašo 31, 35 p., ABTĮ 71 str.)

33. Tvarkos aprašo 31 punktas įtvirtina, kad konkursas turi įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pastebėtina, kad kilus ginčui dėl
konkurso į valstybės tarnautojo pareigas, administracinis teismas gali taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str.) – laikiną draudimą rengti konkursą į valstybės tarnautojo pareigas. Kaip nurodoma Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, teismo
pritaikytas draudimas rengti priėmimo į valstybės tarnybą konkursą iki įsiteisės teismo
sprendimas prilygsta konkurso sustabdymui. Konkursą sustabdžius, sustabdomas ir Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje nustatytas konkurso vykdymo 30 dienų
terminas48, kuris pradedamas skaičiuoti toliau, išnykus jį stabdžiusiai aplinkybei, šiuo atveju – panaikinus reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taip aiškinant teisės normas, darytina
išvada, kad 30 kalendorinių dienų konkurso vykdymo terminas – tai terminas, skirtas
konkursui, apimantis laiką nuo konkurso pradžios iki jo sustabdymo ir laiką po konkurso sustabdymą panaikinusio akto įsiteisėjimo, neapimant konkurso sustabdymo laikotarpio (2003 m. kovo 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-251/2003, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis, Nr. 4, 2003, p. 191-195, šiuo aspektu taip pat žr. 2012 m.
balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012).
III.3.1.3.2. Egzaminas
(VTĮ 11 str. 2 d., Tvarkos aprašo 41, 50, 51 p.)

34. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad pareiškėjai itin dažnai, ginčydami konkurso rezultatus, kelia klausimus dėl konkurso žodinės dalies inter alia jos metu pateiktų klausimų vertinimo. Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad pokalbio (egzamino žodžiu) metu patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės
tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kitų kalbų, privalomų
tokioms funkcijoms atlikti, mokėjimas. Detaliau egzamino žodžiu (pokalbio) tvarka
reglamentuota Tvarkos aprašo 49–54 punktuose. Tvarkos aprašo 50 punkte, be kita
ko, numatyta, kad per egzaminą žodžiu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus
klausimus visiems pretendentams, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas
48 Šio akto 31 punktas numatė, jog „Konkursas turi įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės
dokumentų priėmimo dienos.“ Analogiška nuostata išliko Tvarkos aprašo 31 punkte.
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funkcijas; pretendentams gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai.
Tvarkos aprašo 51 punktas nustato, kad kiekvienas komisijos narys pretendentų žinias
per egzaminą žodžiu vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų.
34.1. Šiame kontekste pirmiausia atkreiptinas dėmesys į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, kurioje pažymima, kad kai asmuo į valstybės tarnautojo pareigas yra atrenkamas konkurso būdu jį egzaminuojant, tokia procedūra negali būti vien formalus
dalykas. Egzaminas – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, – turi
būti tikslingas, orientuotas į žinių ir gebėjimų, reikalingų kiekvienam valstybės tarnautojui, taip pat į konkrečių žinių ir gebėjimų, reikalingų valstybės tarnautojo pareigybės,
į kurią asmuo pretenduoja, aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, patikrinimą ir įvertinimą. Pagal konkurse į tam tikras valstybės tarnautojo pareigas dalyvavusių
pretendentų egzamino rezultatus nustatomas konkurso laimėtojas – asmuo, atliksiantis
konkrečias valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme apibrėžtas funkcijas, todėl egzamino – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, – klausimai (užduotys) pirmiausia turi būti siejami su būtent tomis pareigomis valstybės tarnyboje, į kurias
pretenduojama (vyksta konkursas) (2008 m. sausio 22 d. nutarimas).
34.2. Klausimų leistinumas. Dėl žodinėje konkurso dalyje užduodamų klausimų pretendentams Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pareiškė nuomonę administracinėje byloje Nr. A143-3241/2011, aiškindama Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio
2 dalį49. Teisėjų kolegija nurodė, kad šioje normoje nėra detalizuojama egzamino žodžiu
(pokalbio metu) tvarka, o yra nustatyti tokio egzaminavimo tikslai ir uždaviniai, kurių turi
būti laikomasi nustatant konkretaus egzaminavimo tvarką. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje
teisės normoje suformuluoti tokio egzaminavimo tikslai yra bendrojo pobūdžio, tačiau jie
yra reikšmingi kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant klausimą dėl konkurso dalyviui užduodamų klausimų vertinimo ta prasme, ar jie nebuvo nukreipti į kitas, su egzaminavimo
tikslais nesusietas, aplinkybes. Kitaip tariant, ši teisės norma turi būti taikoma, sprendžiant
konkurso dalyviui užduodamų klausimų leistinumo klausimą (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3241/2011, šiuo aspektu taip pat žr. 2012 m. lapkričio 15
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2667/2012; 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1334/2012).
34.3. Klausimų vertinimas. Tvarkos apraše taip pat nėra nurodyti konkretūs konkurso dalyvių atsakymų į jiems pateiktus klausimus vertinimo kriterijai. Šie kriterijai – tai
konkurso dalyviui keliami reikalavimai dėl jo gebėjimo atlikti pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijas bei dėl šitoms funkcijoms atlikti būtinų žinių (tarp jų ir užsienio
kalbų) turėjimo. Todėl toks atsakymų į pateiktus klausimus būdu atliekamas žinių patikrinimas yra kiekvieno konkurso komisijos nario diskrecija (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-3241/2011, šiuo aspektu taip pat žr. 2012 m. lapkričio
15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2667/2012; 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A143-1334/2012). Šiam patikrinimui yra būdingas subjektyvaus pretendento (konkurso dalyvio) žinių vertinimo faktorius. Šio faktoriaus reikšmė yra
siejama tik su konkurso komisijos nario, o ne konkurso dalyvio (pretendento) atitinkamos nuomonės susiformavimu (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
49 Šioje byloje buvo remtasi Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi (2005-12-22 įstatymo Nr.
X-464 redakcija), pagal kurią pokalbio metu patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kitų kalbų, privalomų tokioms funkcijoms atlikti,
mokėjimas.
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Nr. A143-3241/2011; 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1431334/2012). Nesutikimas su Komisijos narių vertinimu, pagrįstas vien subjektyviu pretendento vertinimu, nenustačius jokios aplinkybės, leidžiančios abejoti Komisijos narių
objektyvumu vertinant konkurse dalyvavusius pretendentus, neleidžia pagrįstai teigti, jog
Komisijos nariai piktnaudžiavo pretendentų į valstybės tarnybą žinių patikrinimo diskrecijos teise (2012 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2667/2012).
34.4. Pastebėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012, vertindama egzamino žodžiu rezultatus, taip pat
yra pažymėjusi, jog komisijos nariai turi tam tikrą diskreciją spręsdami, kaip įvertinti
kiekvieną pretendentą. Toks vertinimas gali apimti ne tik atsakymų į pateiktus klausimus turinį, tačiau ir atsakymų pateikimo formą, laiką, kurio prireikė atsakymui pateikti,
bendrą įspūdį apie pretendentą. Todėl teismo vaidmuo tokiame kontekste apsiriboja
įvertinimu, ar komisija neperžengė turimos vertinimo laisvės ribų (2012 m. birželio 14
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012).
34.5. Šiame kontekste taip pat aktuali administracinė byla Nr. A442-781/2008, kurioje
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija aiškino Tvarkos aprašo 41 ir 50 punktų
nuostatas (2006 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 640 redakcija). Pareiškėjas šioje byloje iš esmės
ginčijo pretendentų į vyresniojo specialisto pareigas konkurso rezultatus, be kita ko, nurodydamas, kad egzamino žodžiu metu klausimai pretendentams turėtų būti užduodami tik iš dalyviams pateikto įstatymų ir poįstatyminių aktų sąrašo.Vyriausiasis administracinis teismas
šioje byloje rėmėsi Tvarkos aprašo 41 punktu (2006 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 640 redakcija), kuriame buvo numatyta, jog nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis, parengia konkursą organizuojanti įstaiga. Teisės aktų sąrašas pretendentams pateikiamas priimant jų dokumentus, kartu
pretendentams nurodoma, kiek testo klausimų parengs konkursą organizuojanti įstaiga. Šių
teisės normų pagrindu teisėjų kolegija padarė išvadą, kad teisės aktų sąrašo pateikimas yra
imperatyvus, siekiant užtikrinti egzamino raštu eigą. To paties aprašo 50 punktas (2006 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. 640 redakcija) numatė, kad egzamino žodžiu metu klausimai pretendentams pateikiami,siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo
pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas. Teisėjų kolegija šioje
byloje atkreipė dėmesį, kad įstatymų leidėjas tokiu reglamentavimu nėra nustatęs, jog klausimai egzamino žodžiu metu būtų pateikiami tik iš teisės aktų sąrašo.Teisės aktų išmanymas negali būti pakankamas pagrindas pripažinti,kad pretendentas pasižymi tokiomis asmeninėmis
dalykinėmis savybėmis,kurių reikalaujama pareigybės aprašyme,pavyzdžiui,yra iniciatyvus,
geba bendrauti,dirbti komandoje ir kt.(2008 m.gegužės 22 d.nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-781/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 15, 2008, p. 146-152).
III.3.1.3.3. Konkurso eigos fiksavimas
(Tvarkos aprašo 501 p.)

35. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 300 Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas
buvo papildytas 501 straipsniu, įtvirtinančiu, kad egzamino žodžiu eigai fiksuoti daromas garso skaitmeninis įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę
laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas konkursą organizavusioje
įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.
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35.1. Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d. nutarimu buvo pripažinęs, kad
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas50 ta apimtimi,
kuria nėra nustatytas reikalavimas fiksuoti egzamino žodžiu priimant į karjeros valstybės tarnautojo pareigas eigą – inter alia pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos narių klausimus ir pretendentų atsakymus, prieštarauja Konstitucijos
30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai,
Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 daliai.
Šiame nutarime Konstitucinis Teismas, be kita ko, pažymėjo, jog visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas,
suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir
sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti. Kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti.
Skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams
ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą. Valstybės tarnybos skaidrumas yra
būtina prielaida neįsigalėti korupcijai, protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui ir
privilegijų teikimui kitiems, užkirsti kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe.
Valstybės tarnybos skaidrumas yra konstitucinis principas. Jis suponuoja tam tikrus
reikalavimus, kurių viešosios valdžios institucijos, jų pareigūnai ir valstybės tarnautojai
privalo paisyti formuodami valstybės tarnautojų korpusą. Sprendžiant dėl pretendentų į
atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje būtina paisyti ir asmenų lygiateisiškumo principo. Konstitucinis lygių sąlygų stojant į valstybės tarnybą imperatyvas suponuoja stojančiųjų konkurenciją, taip pat objektyvų, nešališką stojančiųjų į valstybės tarnybą vertinimą
ir atranką. Kai asmuo į valstybės tarnautojo pareigas yra atrenkamas konkurso būdu jį
egzaminuojant, tokia procedūra negali būti vien formalus dalykas. Egzaminas – nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, – turi būti tikslingas, orientuotas į
žinių ir gebėjimų, reikalingų kiekvienam valstybės tarnautojui, taip pat į konkrečių žinių
ir gebėjimų, reikalingų valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo pretenduoja, aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, patikrinimą ir įvertinimą. Pagal konkurse į tam
tikras valstybės tarnautojo pareigas dalyvavusių pretendentų egzamino rezultatus nustatomas konkurso laimėtojas – asmuo, atliksiantis konkrečias valstybės tarnautojo pareigybės
aprašyme apibrėžtas funkcijas, todėl egzamino klausimai (užduotys) pirmiausia turi būti
siejami su būtent tomis pareigomis valstybės tarnyboje, į kurias pretenduojama (vyksta
konkursas). Kad asmuo galėtų ne formaliai, o realiai ir veiksmingai įgyvendinti savo teisę
ginti teisme savo pažeistą konstitucinę teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybą, sprendimų dėl jo nepriėmimo į atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje motyvai turi būti aiškūs, informacija apie šių sprendimų motyvus turi būti prieinama
teismui. Priešingu atveju teismas negalėtų išspręsti atitinkamos bylos. Informacija turi būti
prieinama ir institucijoms, ikiteismine tvarka sprendžiančioms atitinkamą ginčą. Vadinasi, jeigu įstatyme yra nustatyta, kad asmens žinios, gebėjimai, reikalingi atitinkamoms
50 2002 m. birželio 24 d., 2002 m. rugpjūčio 29 d., 2003 m. birželio 3 d., 2003 m. lapkričio 25 d., 2005 m.
spalio 28 d. redakcijos; Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2002, Nr. 86-3693; 2003, Nr. 55-2435; 2003, Nr. 1125006; 2005, Nr. 130-4671; 2006 m. birželio 28 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 73-2784; 2007 m. rugsėjo 26
d. redakcija; Žin., 2007, Nr. 103-4210; 2007 m. gruodžio 12 d. redakcija; Žin., 2007, Nr. 135-5467.
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valstybės tarnautojo pareigoms atlikti, yra tikrinami jį egzaminuojant, egzamino eiga turi
būti fiksuojama ir prieinama atitinkamą ginčą sprendžiančioms institucijoms, taip pat ir
teismui. Gali būti pasirinkti įvairūs tokio egzamino eigos fiksavimo būdai. Nustatyti egzamino eigos fiksavimo būdus yra Vyriausybės kompetencija. Atsižvelgiant į Konkursų į
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo paskirtį ir reguliavimo sritį, tai
padarytina būtent šiame Vyriausybės teisės akte.
35.2. Pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
A143-1334/2012 konstatavo, jog anksčiau apžvelgtas Konstitucijai prieštaraujančio Tvarkos
aprašo priėmimas lėmė neturtinės žalos (1 000 Lt) pareiškėjui (pretendentui į Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, kuris dalyvavo 2006 m. lapkričio 6 d. vykdytame
konkurse į minėtas pareigas) atsiradimą.Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
šioje byloje padarė išvadą, jog antikonstituciniu pripažintas Tvarkos aprašo trūkumas traktuotinas kaip pareiškėjo teisės į apeliaciją administraciniame procese pažeidimas. Pagal savo
esmę toks pažeidimas, atsižvelgiant į jo konstitucinę reikšmę, galėtų būti vertinamas ir kaip
tam tikras pareiškėjo teisės į efektyvų teisminį savo tariamai pažeistų teisių gynimą pažeidimas. Todėl nagrinėjamoje situacijoje galima būtų daryti išvadą, kad Civilinio kodekso 6.271
straipsnio 4 dalies taikymo požiūriu valstybės valdžios institucija – Vyriausybė, patvirtindama Tvarkos aprašą su aukščiau nurodytu trūkumu, nesielgė taip, kaip (apžvelgiamai bylai
aktualiu aspektu) privalėjo elgtis pagal Konstituciją. Tai konstatuodama, teisėjų kolegija taip
pat atsižvelgė į šioje administracinėje byloje susiklosčiusią situaciją, tai, kad ginčas tarp šalių
teismo nagrinėjamas jau beveik šešerius metus. Per tą laikotarpį byla kelis kartus buvo sustabdyta, siekiant išsiaiškinti tam tikrus bylai aktualius konstitucinio reglamentavimo klausimus. Pareiškėjas visuose šios bylos nagrinėjimo etapuose nuosekliai ir argumentuotai dėstė
savo poziciją, kurios dalies pagrįstumas buvo įrodytas Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio
22 d. nutarimu (plačiau žr. 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1431334/2012).
35.3. Remdamasis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašo 501 straipsniu,Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad šios nuostatos tikslas – užtikrinti skaidrumą ir informacijos išsaugojimą vėlesniam potencialiai kilsiančiam
ginčui išspręsti. Tačiau toks įrašas pripažintinas kaip papildomas, bet ne vienintelis įrodinėjimo dėl netinkamų klausimų ar visos žodinio egzamino organizavimo eigos, vykdymo.
Vien konkurso egzamino žodžiu skaitmeninio garso įrašo dalies prasta kokybė, taip pat
aplinkybė, kad visas konkurso skaitmeninis garso įrašas į kompiuterinę laikmeną buvo
perkeltas ne iš karto, nėra pagrindas panaikinti sprendimą, kuriuo trečiasis suinteresuotas
asmuo buvo pripažintas konkurso į valstybės tarnautojo pareigas laimėtoju (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3241/2011).
III.3.1.3.4. Laikinas pasišalinimas iš konkurso
(Konstitucijos 21 str.)

36. Pastebėtina, kad bylose dėl priėmimo į valstybės tarnybą pasitaiko atvejų, kai
administraciniam teismui tenka spręsti ir tokius konkurso procedūros aspektus, kurie
nereglamentuoti nei Valstybos tarnybos įstatyme, nei Konkursų į valstybės tarnautojo
pareigas organizavimo tvarkos apraše.
Pavyzdžiui, nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei Konkursų į valstybės tarnautojo
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pareigas organizavimo tvarkos apraše nėra jokių nuostatų, reglamentuojančių konkurso
į valstybės tarnybą dalyvių laikiną pasišalinimą iš egzamino raštu. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, absoliutus draudimas pasišalinti net ir trumpam laiko tarpui iš egzamino raštu fiziologinių poreikių patenkinimui, prieštarautų Konstitucijos 21
straipsnio nuostatoms, ginančioms žmogaus orumą. Tačiau tokiais atvejais konkursą
organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad pasišalinimo metu pretendentui į valstybės tarnybą nebūtų sudaryta galimybė susižinoti su kitais asmenimis ar pasinaudoti
kita pagalba, susižinant atsakymus į testo klausimus. Taigi leidimas pretendentui pasišalinti iš egzamino raštu bei sugrįžti jo tęsti, kaip nurodė teisėjų kolegija, ne visais atvejais
pažeidžia objektyvumo ir lygiateisiškumo principus kitų pretendentų atžvilgiu (2008 m.
rugsėjo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-1484/2008).
III.3.1.4. Konkurso nutraukimas
37. Pažymėtina, kad neretai administraciniams teismams, sprendžiant ginčus dėl priėmimo į valstybės tarnybą, aktualūs tampa įvykę su konkurso organizavimu susijusių aktų
pakeitimai ir(ar) panaikinimai, pavyzdžiui, kuriais nutraukiamas jau paskelbtas priėmimo
į valstybės tarnautojo pareigas konkursas ar panaikinami įvykusio konkurso rezultatai.
37.1. Šiuo aspektu pirmiausia paminėtina pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo
Klaipėdos apskrityje tarnybos prašymą iškelta administracinė byla Nr. A520-79/2012,
kurioje kilo ginčas, ar teisėtai atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,
esant pradėtai valstybės tarnautojo priėmimo į Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigybę, kurios aprašymas buvo patvirtintas 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. P1-284, procedūrai, ir kai buvo gautas dviejų asmenų sutikimas eiti pasiūlytas
pareigas bei apie tai atsakovui buvo pranešta, 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. P1-376
2 punktu pripažino netekusiu galios 2010 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. P1-284, nevykdė valstybės tarnautojo priėmimo į valstybės tarnybą procedūros, bei 2010 m. rugsėjo 9
d. įsakymo Nr. P1-490 1 punktu apskritai panaikino Teisės ir personalo skyriuje vyriausiojo specialisto pareigybę. Kitaip tariant, atsakovas pakeitė pareigybės aprašymą, po to
ją panaikino ir tokiu būdu nutraukė pradėtą valstybės tarnautojo priėmimo į valstybės
tarnybą procedūrą. Pareiškėjas prašė panaikinti atsakovo priimtus aktus ir įpareigoti
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti VTĮ 11 straipsnio 3 dalį51, vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu
Nr. 967 patvirtintų Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir
pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių 26
punktą ir nustatyta tvarka organizuoti asmenims, sutikusiems eiti Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, egzaminą žodžiu.
Šioje byloje teisėjų kolegija, aiškindama Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2
dalyje buvusiam karjeros valstybės tarnautojui (išskyrus karjeros valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, įtvirtintą garantiją,
nurodė, kad vien tai, jog atsakovui priėmus ginčijamus įsakymus buvo užkirstas kelias pasinaudoti buvusiems valstybės tarnautojams valstybės suteikta minėta garantija, nevertinant
51 VTĮ 11 straipsnio 3 dalis (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija) nustatė: „Be konkurso
į karjeros valstybės tarnautojo pareigas gali būti priimama šio Įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse
bei 43 straipsnio 2, 3 ir 15 dalyse nurodytais atvejais. Jeigu asmenų, kurie tokiu būdu gali būti priimti į
karjeros valstybės tarnautojo pareigas, yra du ir daugiau, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis).“
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aplinkybių, dėl kurių šie įsakymai buvo priimti, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, kad
atsakovo priimti įsakymai yra neteisėti. Taigi teisėjų kolegija nesutiko su argumentais, kad
įstaigos vadovas niekada negali atšaukti paskelbto konkurso, kai yra pasiūlyta buvusiems
valstybės tarnautojams užimti valstybės tarnautojo pareigas, nes valstybės ir savivaldybių įstaigos vykdo ne tik priėmimo į valstybės tarnybą funkciją, bet pagal savo kompetenciją atlieka ir kitas funkcijas, vykdo vidaus administravimą (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 3
d.). Atsakovo vykdomas funkcijas taip pat numato Vietos savivaldos įstatymas. Nustatymas,
jog savivaldybės administracijos vadovas niekada negali priimti įsakymų, susijusių su pasiūlyta pareigybe asmenims, kurie turi įstatymo numatytą garantiją, kai tam yra objektyvios ir
svarbios aplinkybės (pvz., ekonominės; aplinkybės, susijusios su būtinais darbo organizavimo pasikeitimais, struktūriniais pertvarkymais; ar panašios aplinkybės), gali neproporcingai
suvaržyti savivaldybės administracijos veiklą.
Įvertinusi tai, teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar
atsakovas, panaikindamas ir keisdamas administracinius aktus, nepažeidė viešojo administravimo principų, numatytų Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje (įstatymo
viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia), bendrųjų teisės
principų (protingumo, teisėtų lūkesčių). Būtina nustatyti, ar pareiškėjo ginčijami administraciniai aktai buvo priimti dėl tokių reikšmingai pasikeitusių aplinkybių, kurios nusvėrė
buvusių valstybės tarnautojų interesą pasinaudoti minėta valstybės suteikta garantija, ar
priimant šiuos aktus nebuvo siekiama nepagrįstai ir neteisėtai išvengti vykdyti Valstybės
tarnybos departamento nurodytų asmenų, sutikusių eiti pareigas, priėmimo į valstybės
tarnybą procedūrą. Teisėjų kolegija panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir
grąžino bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520 – 79/2012).
Pirmosios instancijos teismas, pakartotinai išanalizavęs šią bylą, pareiškėjo prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Vyriausiojo administracinio teismo kolegija administracinėje byloje Nr. A822-2735/2012 su tokiomis išvadomis nesutiko. Teisėjų kolegijos vertinimu,
aplaidus valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo rengimas, nulėmęs pareigybės aprašymo trūkumus ir netikslumus, negali būti laikomas objektyvia aplinkybe, nusveriančia
viešojo administravimo subjekto pareigą vykdyti pradėtą priėmimo į valstybės tarnybą procedūrą. Viešojo administravimo subjekto netinkamas teisės aktų įgyvendinimas,
nagrinėjamu atveju – nepakankama teisės aktuose nustatytų įstaigos ir (arba) įstaigos
struktūrinio padalinio uždavinių ir funkcijų analizė rengiant valstybės tarnautojo aprašymą bei neįtvirtinant tam tikrų specialių reikalavimų, negali būti suprantama kaip
suteikianti viešojo administravimo subjektui teisę pakeisti priimtą sprendimą dėl valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo tvirtinimo, kai toks pakeitimas nulemtų teisėtus
trečiųjų asmenų lūkesčius, tai yra asmenims būtų sumažinta jų turėtų teisių apimtis arba
padidinta pareigų apimtis. Teisėjų kolegija akcentavo, kad tokio sprendimo pakeitimas
ypač negalimas, kai jis darytų įtaką pagal nustatytą tvarką įsigaliojusioms trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėms bei prieštarautų objektyvumo ir proporcingumo principams
(2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2735/2012).
37.1.1. Kaip minėta, anksčiau aptarta Vyriausiojo administracinio teismo praktika
patvirtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje, Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti, taip pat konstituciniai ir bendrieji principai ypač aktualūs
tampa tuomet, kai yra priimami tam tikra viešojo administravimo subjekto diskrecija paremti sprendimai, taip pat atliekamas šių sprendimų teisminis vertinimas. Minėti
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principai riboja viešojo administravimo subjektų diskrecijos teisę. Pavyzdžiui, šių principų reikalavimai, be kita ko, taikomi į pareigas valstybės tarnautoją priimančio asmens
sprendimui nesuteikti aukštesnės kvalifikacinės klasės konkrečiam valstybės tarnautojui
(žr. 2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1006/2009); valstybės
institucijų bei įstaigų vadovų sprendimams, vertinant valstybės tarnautojų pareigybes
(suteikiant joms lygius ir kategorijas) (2007 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-231/2007); valstybės institucijų bei įstaigų vadovų sprendimams pasirinkti
darbuotojus, su kuriais po jų pareigybių panaikinimo tarnybos santykiai bus tęsiami
(2012 m. gegužės 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012); užsienio reikalų ministro sprendimams dėl diplomato rotacijos (2010 m. spalio 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756 – 1229/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 415-438 p.) ir kt. (plačiau šiuo aspektu taip pat žr. apibendrinimo I
skyriaus „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas“ 6.3. punktą).
37.2. Administracinėje byloje Nr. A502–800/2006 buvo sprendžiamas klausimas dėl
įstaigos vadovo kompetencijos panaikinti įvykusio konkurso rezultatus. Pareiškėja, kuri
buvo paskelbta šio konkurso laimėtoja, nesutiko su ginčijamo akto priėmimo faktiniu
pagrindu, o taip pat ginčijo akto priėmimo teisėtumą, teigdama, kad teisės aktai nenumato, jog įstaigos vadovas gali panaikinti konkurso rezultatus.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalis įsakmiai nurodo, kad į valstybės tarnautojo pareigas
priimami asmenys turi atitikti specialiuosius reikalavimus, jokia išimtis iš šios nuostatos nėra numatyta. Todėl, kolegijos vertinimu, nustačius, kad konkursą laimėjęs asmuo
neatitinka vieno iš specialiųjų reikalavimų bei nustačius, kad patys specialieji reikalavimai neatitinka teisės aktų, atsakovui (į pareigas priimančiam asmeniui) buvo pagrindas konstatuoti esminį procedūrinį pažeidimą ir netęsti priėmimo į pareigas konkurso
būdu procedūros bei naikinti pažeidžiant procedūrą priimtą sprendimą. Taigi, teisėjų
kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada, kad Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalies pažeidimas bei teisės aktų reikalavimų neatitinkančių specialiųjų reikalavimų nustatymas laikytini pakankamu pagrindu naikinti konkurso rezultatus,
pagrįsta. Ginčijamą aktą priėmė kompetentingas asmuo, tai yra valstybės tarnautojus
į pareigas priimantis asmuo. Be to, tai, kad pareiškėjai buvo leista dalyvauti konkurse,
kad pareiškėja šį konkursą laimėjo, negalėjo pareiškėjai suformuoti teisėtų lūkesčių, jog
ji bus priimta į valstybės tarnautojo pareigas. Viena vertus, pareiškėja, atsižvelgdama į
pareigybės, į kurią pretendavo, pobūdį bei jai nustatytas funkcijas, keliamus specialius
reikalavimus išsilavinimui, galėjo suvokti, kad gali iškilti neaiškumų dėl jos išsilavinimo
tinkamumo. Antra vertus, pareiškėja galėjo žinoti, kad net ir laimėjus konkursą, dėl jo
rezultatų kiti pretendentai gali pareikšti skundus, be to, galėjo žinoti, kad jos turimo išsilavinimo tinkamumas gali būti patikrintas ir po konkurso rezultatų paskelbimo (2006
m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-800/2006).
III.3.2. Kiti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas pažeidimai
38. Priėmimo į valstybės tarnybą pažeidimų aspektu taip pat paminėtina administracinė byla Nr. A525-1775/2008, kurioje ginčas kilo dėl Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. ADP-9 „Dėl V. D. priė487
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mimo į darbą“, kuriuo į rajono savivaldybės vyriausiojo gydytojo pareigas priimtas asmuo, su juo sudaryta darbo sutartis. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nurodė, jog Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 6 punktas numato savivaldybės administracijos direktoriaus teisę skirti į pareigas ir iš jų atleisti savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus.
Tačiau tokia teisė yra tiesiogiai siejama su įstatymų nustatytų reikalavimų ir tvarkos
paisymu, todėl negalima teigti, kad, įgyvendindamas minėtą funkciją, administracijos
direktorius yra visiškai nepriklausomas ir nevaržomas teisės aktų reikalavimų. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1552 patvirtinti Savivaldybės gydytojo pavyzdiniai nuostatai įtvirtina, jog savivaldybės gydytojas yra karjeros
valstybės tarnautojas, vadovaujantis savivaldybės sveikatinimo veiklos padaliniui52. Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje tokio padalinio nėra, todėl Kupiškio rajono
savivaldybės vyriausiasis gydytojas tokiam padaliniui nevadovauja. Teisėjų kolegijos
vertinimu, negalima teigti, jog vien tas faktas, kad sveikatinimo veiklos padaliniui asmuo
nevadovauja, pakeičia jo kaip savivaldybės gydytojo statusą Nuostatų prasme. Teisėjų
kolegija konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Kupiškio rajono savivaldybės vyriausiojo
gydytojo atžvilgiu taikytini Nuostatai ir toks gydytojas turėjo būti priimamas į pareigas
karjeros valstybės tarnautoju, o ne sudarant su juo darbo sutartį (2008 m. spalio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525–1775/2008).
III.3.3. Pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimas į valstybės tarnybą
39. Iš Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalies išplaukia, kad pakaitinis
valstybės tarnautojas, tai: 1) valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, arba 2) valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją. Pakaitinių valstybės
tarnautojų priėmimo į valstybės tarnybą tvarką reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnis (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija). Atkreiptinas
dėmesys, kad iki 2012 metais atlikto Valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo53, šis straipsnis įtvirtino, jog pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas be
konkurso. Šiuo metu galiojančio VTĮ 14 straipsnio nuostatos pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo tvarką pakeitė.
39.1. Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 1 dalimi, jei asmenys priimami į pakaitinių
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas, yra taikoma VTĮ 12
straipsnyje nustatyta tvarka, tai yra jie priimami be konkurso valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos pasirinkimu.
39.2. Pagal VTĮ 14 straipsnio 2 dalį, pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į
pareigas po konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo, iki šio Įstaty52 Savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų 1 punktas buvo pakeistas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 139. Pagal jį, savivaldybės gydytojas yra karjeros
valstybės tarnautojas, dirbantis savivaldybės administracijoje. Savivaldybės gydytojas gali vadovauti
savivaldybės administracijos sveikatinimo veiklos struktūriniam padaliniui.
53 Iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3-1, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 16-1, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo priėmimo (Žin.,
2012, Nr. 69-3523)
488

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis)

mo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam
negu 3 mėnesių laikotarpiui, taip pat į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta negalėjęs eiti pareigų
karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam
negu trejų metų laikotarpiui, išskyrus, kai kiti įstatymai, tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nustato galimybę karjeros valstybės tarnautoją, į kurio pareigas
priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas, ilgesniam laikui perkelti į kitą darbą.
Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis, pirmiausia teisę būti priimtam pakaitiniu karjeros valstybės tarnautoju turi buvę karjeros valstybės tarnautojai ar
įstaigos vadovai, atleisti iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl atleidimo (kai mokama kompensacija VTĮ 41 str. 6 d. 2 p. nustatytu būdu), ir
asmenys, turintys teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą.
Nepriėmus į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas iš minėtų asmenų, pakaitiniu valstybės tarnautoju gali būti priimamas kitas asmuo, kuris atitinka bendruosius
reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.
Asmuo į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamas Vyriausybės
nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos aprašas buvo patvirtintas Vyriausybės 2012 m.
lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 (Žin., 2012, Nr. 130-6566; toliau – ir Pakaitinių valstybės
tarnautojų atrankos aprašas). Pagal šio aprašo 4 punktą atrankos procedūra apima: atrankos paskelbimą; dokumentų priėmimą; atsakingo už atranką asmens paskyrimą arba
atrankos komisijos sudarymą; pokalbį ir (ar) praktinės užduoties atlikimą; valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) sprendimo dėl priėmimo į
pareigas priėmimą. Vadovaujantis aprašo 30 ir 31 punktais, nepriėmus (neatsiradus kandidatų) iš buvusių valstybės tarnautojų, į pareigas priimantis asmuo gali organizuoti pakaitinio valstybės tarnautojo atranką iš toje įstaigoje pareigas einančių valstybės tarnautojų
ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Apie atranką skelbiama pakaitinį valstybės
tarnautoją priimančioje įstaigoje. Nepriėmus pakaitinio valstybės tarnautojo iš toje įstaigoje pareigas einančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
apie pakaitinio valstybės tarnautojo atranką skelbiama viešai atranką organizuojančios
įstaigos ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapiuose.
40.Apibendrinimo sudarytojai pažymi, jog ginčų dėl priėmimo į pakaitinio valstybės
tarnautojo pareigas per apžvelgiamą laikotarpį nebuvo.
III.4. Priėmimo į statutinę valstybės tarnybą tvarkos ypatumai
41. Priėmimo į statutinę valstybės tarnybą tvarkos ypatumus nustato šią tarnybą
reglametuojantys statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas, pavyzdžiui:
41.1. Diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog asmenys,
išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus bei asmenis, nurodytus šio įstatymo 23 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą priimami
konkurso būdu. Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą nuostatai patvirtinti 2003 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu Nr.
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92 (Žin., 2003, Nr. 54-2405).
41.2. Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 12 straipsnio 6 dalis numato, jog
Kalėjimų departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojai, šio departamento administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų direktoriai ir jų pavaduotojai, šių įstaigų administracijos padalinių vadovai ir jų
pavaduotojai į pareigas skiriami objektyviai įvertinus jų profesinį pasirengimą, įgūdžius
ir privalumus konkurso būdu. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1R-116 patvirtino Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose organizavimo
taisykles ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatus (Žin.
2010, Nr. 62-3072). Pagal TKDS 12 straipsnio 8 dalį, į šio straipsnio 6 dalyje nenurodytas
pareigūnų pareigas ir pakaitinių pareigūnų pareigas skiriama atrankos būdu. Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.
V-169 patvirtino Skyrimo į pareigūnų pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui pavaldžiose įstaigose atrankos būdu taisykles (Žin., 2010, Nr. 84-4453).
41.3. Atrankos būdu taip pat priimama į Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas (STTS 4 str. 2 d.). Ši atranka atliekama vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 2-102 patvirtinta Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarka (Žin., 2006, Nr. 93-3677).
41.4. Į tarnybą muitinėje priimama konkurso būdu. Į pakaitinių muitinės pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą,
pareigas priimama atrankos būdu (TMS 11 str. 1 d.). Konkurso ir atrankos organizavimo tvarką detalizuoja Konkurso ir atrankos į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m.
rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2003, Nr. 90-4079).
Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad ginčai, susiję su statutinio valstybės tarnautojo priėmimu į tarnybą, administraciniuose teismuose buvo nagrinėjami itin retai.
42. Tiesioginio vadovo įtraukimas į komisiją. Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 12 straipsnio 7 dalis (2000 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr.VIII-1631 redakcija)
įtvirtino, kad Kalėjimų departamento direktorius, jo pavaduotojai, šio departamento
tarnybų viršininkai ir jų pavaduotojai, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vadovai ir jų pavaduotojai bei šių įstaigų ir valstybės įmonių tarnybų
viršininkai ir jų pavaduotojai į šias pareigas skiriami objektyviai įvertinus jų profesinį
pasirengimą, įgūdžius ir privalumus uždaro konkurso būdu54. Skyrimo į pareigas uždaro
konkurso būdu tvarką reglamentavo teisingumo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu
Nr. 1R-60 patvirtinta Skyrimo į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų pareigas
uždaro konkurso būdu tvarka (toliau – ir Skyrimo į pareigas uždaro konkurso būdu
54 Šiuo metu galiojančio Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 12 straipsnio 6 dalis (2008 m.
gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-123 redakcija) įtvirtina, kad Kalėjimų departamento direktorius,
direktoriaus pavaduotojai, šio departamento administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai,
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų direktoriai ir jų pavaduotojai, šių įstaigų administracijos
padalinių vadovai ir jų pavaduotojai į pareigas skiriami objektyviai įvertinus jų profesinį pasirengimą,
įgūdžius ir privalumus konkurso būdu. Skyrimo į pareigūnų pareigas konkurso būdu taisykles tvirtina
teisingumo ministras.
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tvarka)55. Šių teisės aktų nuostatų aiškinimas buvo pateiktas administracinėje byloje
A662-902/2010, kurioje pareiškėja iš esmės ginčijo uždaro konkurso į Panevėžio pataisos
namų Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pareigas rezultatus, be kita ko, nurodydama uždaro konkurso metu padarytus procedūrinius pažeidimus. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeistas Skyrimo į pareigas uždaro konkurso
būdu tvarkos 7 punktas, kuriame įtvirtinta, kad į komisijos narių sąrašą turi būti įtrauktas būsimas tiesioginis pretendento į pareigas vadovas ir konkursą organizuojančios
institucijos personalo tarnybos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tiesioginio vadovo vaidmenį konkurso metu atskleidžia Skyrimo į pareigas uždaro konkurso būdu tvarkos 19
punktas, kuriame nurodyta, kad keliems pretendentams surinkus vienodą balsų skaičių,
konkurso laimėtoją pasirenka būsimas tiesioginis pretendento vadovas. Iš bylos medžiagos buvo matyti, kad tokia situacija nagrinėjamu atveju nesusiklostė. Atsižvelgusi į
tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad procedūrinis pažeidimas nelaikytinas esminiu (2010
m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-902/2010).
43. Pažymėtina, kad išskirtinis priėmimo į statutinę valstybės tarnybą požymis yra
priesaika tarnauti Lietuvos valstybei. Neprisiekęs asmuo negali dirbti statutiniu valstybės
tarnautoju (plačiau žr., pvz., STTS 5 str.; TKDS 13 str., VTS 12 str., TMS 17, 18 str.). Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad pareigūno priesaika nėra vien tik
simbolinės reikšmės aktas. Kadangi pareigūno priesaikos turinys yra įtvirtintas įstatyme,
duota priesaika turi teisinę reikšmę ir sukelia teisines pasekmes: pareigūnas, prisiekdamas
Lietuvos valstybei, įsipareigoja elgtis tik taip, kaip jį įpareigoja ši priesaika, ir jokiomis
aplinkybėmis šios priesaikos nesulaužyti. Jei jis elgiasi priešingai, t. y. savo elgesiu sulaužo
duotą priesaiką, jis padaro teisės pažeidimą (2008 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-35/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14) (plačiau dėl pareigūno priesaikos nesilaikymo žr. II-ąją šio apibendrinimo dalį).
IV. Valstybės tarnautojų karjera
IV.1. Valstybės tarnybos įstatymo reglamentuojama valstybės tarnautojų karjera
1. Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas įtvirtina, jog karjeros valstybės tarnautojai turi teisę į karjerą valstybės tarnyboje pagal turimą kvalifikaciją. Oficialioje konstitucinėje jurisprudencijoje nurodoma, kad konstitucinė piliečių
teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą suponuoja ir į
valstybės tarnybą priimtų asmenų teisę į karjerą valstybės tarnyboje, paisant įstatyme
numatytų sąlygų, paties valstybės tarnautojo pastangų daryti karjerą, taip pat objektyvių galimybių. Valstybės tarnautojui neturi būti dirbtinai, nepagrįstai kliudoma daryti
karjerą valstybės tarnyboje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Taigi karjeros principas (Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d.) yra viena iš pagrindinių
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybai būdingų savybių.
2. Valstybės tarnautojų karjeros santykių teisinis reguliavimas apima valstybės tarnautojų ir jų veiklos vertinimo bei kvalifikacinių klasių suteikimo, taip pat tarnautojų
perkėlimo į kitas pareigas, tai yra pareigų paaukštinimo ir pažeminimo, perkėlimo į kitas pareigas esant tarnybiniam būtinumui, tarnybinio kaitumo taisykles. Šiuos santykius
55 Ši tvarka neteko galios 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1R-116.
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iš esmės reguliuoja Valstybės tarnybos įstatymo V skyrius (18–221 str.) bei konkrečias
jo teisines nuostatas detalizuojančios Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės (toliau – ir Vertinimo
taisyklės), priimtos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 29 dalimi ir
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909.
3. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad taikant minėtas normas, didžioji dalis ginčų kilo dėl valstybės tarnautojų ir jų veiklos vertinimo bei kvalifikacinių klasių suteikimo.
IV.1.1.Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas
4. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 22 (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija) ir 221 (2007
m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija) straipsniai bei juos detalizuojančios inter
alia valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo tvarką, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo
kriterijus nustatančios Vertinimo taisyklės.
5. Valstybės tarnautojo vertinimo tikslas yra jo kvalifikacijos, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektų rezultatų įvertinimas (žr. VTĮ 22 str.
2 ir 3 d.). Vertinama yra tiek įstaigų vadovų (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), tiek karjeros valstybės tarnautojų ir
pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, tarnybinė veikla (VTĮ 22 str. 1 d.). Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius
metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra
vertinama jo tarnybinė veikla (valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinis vertinimas) (VTĮ 22 str. 4 d.). Valstybės tarnybos įstatymas (22 str. 21-25 d.) taip pat numato
neeilinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo galimybę.
IV.1.1.1. Tarnybinės veiklos vertinimą atliekantis subjektas
(VTĮ 22 str. 5 d., Vertinimo taisyklių 6 p.)

6. Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis
asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija – šios institucijos vadovas.
Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę
veiklą vertina jų tiesioginis vadovas (žr. VTĮ 22 str. 5 d., Vertinimo taisyklių 6 p.).
7. Dėl tarnybinės veiklos vertinimą atliekančio subjekto buvo pareikšta nuomonė
administracinėje byloje Nr. A556-325/2009. Šioje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, koks
viešojo administravimo subjektas – savivaldybės taryba ar savivaldybės meras – turi teisę
parengti tarnybinės veiklos vertinimo išvadą ir vertinti savivaldybės kontrolierės veiklą,
kurią vadovaujantis ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusia Vietos savivaldos įstatymo 17
straipsnio 8 dalimi56 į pareigas priima kolegiali institucija – savivaldybės taryba. Vyriau56 Vietos savivaldos 2003 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. IX-1764 redakcija, Valstybės žinios, 2003, Nr. 1044636. Šiuo metu Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 8 dalis taip pat įtvirtina, jog sprendimų dėl
savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.
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siasis administracinis teismas, sistemiškai įvertinęs Vietos savivaldos įstatymo nuostatas,
konstatavo, jog meras – valstybės teritorijos administracinio vieneto, turinčio juridinio
asmens statusą bei Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės
tarybą, vadovas, atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą.
Sisteminį Vietos savivaldos įstatymo aiškinimą, suponuojantį mero pareigą būti savivaldybės vadovu, o kartu ir savivaldybės tarybai vadovaujančiu asmeniu su įstatymų leidėjo numatytomis išimtimis, atlikti įstatymų priskirtas funkcijas bei užduotis, patvirtina ir kitas
teisės aiškinimo, vienas iš dažniausiai taikomų būdų, – kalbinis. Kalbinio teisės aiškinimo
būdu aiškinant žodžius, sakinius atsižvelgtina į jų vartojimo kontekstą, lemiantį žodžio
ar sakinio prasmę (kontekstinio aiškinimo taisyklė). Atsižvelgiant į atitinkamų Vietos savivaldos įstatymo normose vartotinų žodžių reikšmę, jų vartojimo kontekstą, suvoktina
tų normų prasmė, ir yra matyti, kad vis dėl to meras – būtent tas asmuo, kuris išskirtas
iš savivaldybės narių tarpo ir turi vadovaujančio asmens įgalinimus (tiek, kiek numatyta
teisės aktais) savivaldybės tarybos atžvilgiu. Įstatymų leidėjas, apibrėždamas mero kompetenciją, jo teisinį statusą, buvo pakankamai nuoseklus ir nedviprasmiškas, skirdamas šiam
asmeniui vadovaujančio (tiek, kiek numatyta teisės aktais) savivaldybės tarybai asmens
vaidmenį. Dėl išdėstytų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažino, kad kompetentingas subjektas vertinti savivaldybės kontrolierės tarnybinę veiklą ir
parengti savivaldybės kontrolierės tarnybinės veiklos išvadą buvo savivaldybės meras, kaip
savivaldybės vadovas ir savivaldybės tarybai vadovaujantis asmuo, t. y. turintis tik tuos įgalinimus, kurie suteikti teisės aktais inter alia vertinti savivaldybės kontrolierės tarnybinę
veiklą ir parengti savivaldybės kontrolierės tarnybinės veiklos išvadą (2009 m. kovo 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-325/2009).
IV.1.1.2. Vertinamo valstybės tarnautojo ir jį vertinančio subjekto pokalbis,
tiesioginio vadovo išvada
(VTĮ 22 str. 6 d., Vertinimo taisyklių 81 p., 9 p., 10 p., 27 p.)

8. Kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūra pradedama, kai tiesioginis
vadovas pateikia valstybės tarnautojui atitinkamą kvalifikacinę vertinimo anketą, nurodytą viename iš Vertinimo taisyklių priedų. Valstybės tarnautojas vertinimo anketą
užpildo ir grąžina tiesioginiam vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Valstybės tarnautojas ir jo tiesioginis vadovas susitaria dėl pokalbio datos.
Tiesioginis vadovas iki pokalbio susipažįsta su valstybės tarnautojo užpildyta vertinimo
anketa (žr. Vertinimo taisyklių 81 p.). Pokalbio turinį detalizuoja Vertinimo taisyklių 9
punktas. Po pokalbio su valstybės tarnautoju valstybės tarnautoją vertinantis subjektas
užpildo vertinimo anketą ir pagal valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo
išvados formą surašo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą. Šioje
išvadoje yra įvertinama valstybės tarnautojo veikla. Valstybės tarnautojo kvalifikacija ir
jo gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas vertinami pagal vertinimo
kriterijus. Kiekvienas tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus turi savo reikšmes. Kiekviena tarnybinės veiklos vertinimo kriterijaus reikšmė vertinama nuo 1 iki 5 balų. Mažiausias įvertinimas – 1 balas, didžiausias įvertinimas – 5 balai. Bendras valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai)
nurodomas išvadoje pagal valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo skalėje (šių
Taisyklių 1 priedas) gautą rezultatą (žr. Vertinimo taisyklių 10 p.). Valstybės tarnautojo
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tarnybinę veiklą ją vertinantis subjektas gali įvertinti: 1) labai gerai; 2) gerai; 3) patenkinamai; 4) nepatenkinamai (VTĮ 22 str. 6 d.). Vienas iš šių vertinimų įrašomas išvadoje
(žr. Vertinimo taisyklių 10 p.). Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę
veiklą įvertina gerai, jo teisinė padėtis nesikeičia ir valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas yra baigiamas, išskyrus atvejį, kai šis valstybės tarnautojas prašo, kad
jo tarnybinę veiklą vertintų vertinimo komisija (VTĮ 22 str. 7 d.). Šį prašymą valstybės
tarnautojas vertinimo komisijai per personalo administravimo tarnybą gali pateikti per
5 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo supažindinimo su išvada dienos. Personalo
administravimo tarnyba šio prašymo ir išvados kopijas pateikia atitinkamai Valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijai (toliau – ir Vertinimo komisija) (Vertinimo taisyklių 14 p.). Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą
įvertina labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, valstybės tarnautojo tarnybinę
veiklą vertina vertinimo komisija (VTĮ 22 str. 8 d.). Tiesioginis vadovas Vertinimo komisijai teikiamoje išvadoje taip pat įrašo vieną iš siūlymų, nurodytų VTĮ 22 straipsnio
14-18 dalyse57.
9. Pažymėtina, jog vykstant neeiliniam valstybės tarnautojo vertinimui, tai yra esant
vienam iš Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 21, 22 ar 23 dalyse nustatytų pagrindų58, tarp vertinimą atliekančio subjekto ir vertinamo valstybės tarnautojo taip pat
57 Pavyzdžiui, pagal VTĮ 22 straipsnio 9 ir 14 dalis, tiesioginis vadovas, įvertinęs įstaigos vadovo ar
karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, gali siūlyti: 1) suteikti įstaigos vadovui ar
karjeros valstybės tarnautojui trečią arba nuosekliai aukštesnę kvalifikacinę klasę arba 2) perkelti
karjeros valstybės tarnautoją į toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje aukštesnes
karjeros valstybės tarnautojo pareigas, arba 3) perkelti karjeros valstybės tarnautoją į toje pačioje
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir
suteikti jam ne aukštesnę negu turėtą kvalifikacinę klasę, arba 4) įstaigos vadovui ar karjeros valstybės
tarnautojui palikti turimą pirmą (aukščiausią) kvalifikacinę klasę ir skirti jam pareiginės algos dydžio
vienkartinį priedą; 5) taikyti šio Įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas skatinimo
priemones, tai yra skirti padėką ar vardinę dovaną.
58 Šių dalių nuostatos įtvirtina:
„21. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens ar įstaigos vadovą į pareigas priimančios
kolegialios institucijos vadovo sprendimu atliekamas neeilinis įstaigos vadovo tarnybinės veiklos
vertinimas, kai: 1) iškyla abejonių dėl pakankamos įstaigos vadovo kvalifikacijos ar gebėjimų
atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ar dėl jo veiklos vykdant vadovaujamai įstaigai
suformuluotas užduotis arba 2) vertinimo komisija kasmetinio vertinimo metu įstaigos vadovo
tarnybinę veiklą įvertino nepatenkinamai, arba 3) yra įstaigos vadovą į pareigas priimančio asmens,
o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovo rašytinis
motyvuotas siūlymas suteikti įstaigos vadovui kvalifikacinę klasę.
22. Karjeros valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu ir valstybės
tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu atliekamas neeilinis karjeros valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos vertinimas, kai: 1) iškyla abejonių dėl įstaigos padalinio vadovo gebėjimų atlikti
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ar jo veiklos vykdant jo vadovaujamam įstaigos padaliniui
suformuluotas užduotis arba 2) iškyla abejonių dėl pakankamos karjeros valstybės tarnautojo
kvalifikacijos ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ar jo veiklos, vykdant jam
suformuluotas užduotis, arba 3) vertinimo komisija kasmetinio vertinimo metu karjeros valstybės
tarnautojo veiklą įvertino nepatenkinamai, arba 4) yra karjeros valstybės tarnautojo tiesioginio
vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti šiam valstybės tarnautojui trečią arba nuosekliai
aukštesnę kvalifikacinę klasę, arba 5) yra karjeros valstybės tarnautojo rašytinis prašymas perkelti jį
į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, arba 6) yra karjeros valstybės tarnautojo rašytinis
prašymas perkelti jį į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir tiesioginio vadovo rašytinis
motyvuotas siūlymas suteikti šiam valstybės tarnautojui ne aukštesnę negu turėtą kvalifikacinę klasę.
23. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu atliekamas neeilinis pakaitinio
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vyksta pokalbis, kurio metu aptariami valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos rezultatai
(žr.Vertinimo taisyklių 27 p.). Po pokalbio su valstybės tarnautoju tiesioginis vadovas, manydamas esant tikslinga atlikti valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinį vertinimą
Vertinimo komisijoje, užpildo atitinkamą vertinimo anketą (prieš tai užpildytą ir valstybės tarnautojo) ir surašo išvadą. Jeigu yra karjeros valstybės tarnautojo rašytinis prašymas
perkelti jį į konkrečias aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba valstybės
tarnautojas paskutinio kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu įvertintas nepatenkinamai, išvadą surašyti būtina. Išvadoje tiesioginis vadovas įvertina valstybės tarnautojo
tarnybinę veiklą ir teikia atitinkamą motyvuotą siūlymą (išskyrus tuos atvejus, kai vertinamas valstybės tarnautojas, kuris paskutinio kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo
metu įvertintas nepatenkinamai): suteikti ar panaikinti valstybės tarnautojui atitinkamą
kvalifikacinę klasę; pasiūlyti tobulinti valstybės tarnautojo kvalifikaciją; atleisti pakaitinį
valstybės tarnautoją iš pareigų; perkelti įstaigos vadovą (išskyrus įstaigos vadovą, priimtą
į pareigas įstatymo nustatytai kadencijai) ar karjeros valstybės tarnautoją į žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas ar perkelti karjeros valstybės tarnautoją į konkrečias
aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias jis prašo būti perkeltas; perkelti
karjeros valstybės tarnautoją į konkrečias aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias jis prašo būti perkeltas, ir suteikti jam ne aukštesnę už turėtą kvalifikacinę klasę. (žr. Vertinimo taisyklių 28 p.). Išvadoje dėl valstybės tarnautojo, kurio veikla paskutinio
kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu įvertinta nepatenkinamai, tiesioginis vadovas įrašo bendrą valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimą ir teikia šią motyvuotą
išvadą Vertinimo komisijai (žr. Vertinimo taisyklių 281 p.).
10. Pokalbio fiksavimas. Pastebėtina, kad nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei Vertinimo taisyklės nenustato, kad tiesioginio vadovo pokalbis su valstybės tarnautoju dėl
jo tarnybinės veiklos rezultatų turi būti protokoluojamas ar fiksuojamas kitu būdu. Ši
aplinkybė sąlygoja faktą, jog nagrinėdami su valstybės tarnautojų vertinimu susijusias
administracines bylas, administraciniai teismai ne kartą vertino tai, ar faktinio pokalbio
tarp vertinamo valstybės tarnautojo ir jį vertinančio subjekto, skirto aptarti tarnautojo
veiklos rezultatus, nebuvimas sudaro pagrindą panaikinti vertinimo procedūros metu
priimtą sprendimą. Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu ne kartą konstatavo, jog tokį procedūrinį pažeidimą, net jeigu jis nustatomas, nėra pagrindo pripažinti
esminiu vertinimo procedūros pažeidimu, kadangi vertinamas pareigūnas turi galimybę savo argumentus išdėstyti Vertinimo komisijos posėdyje (žr., pvz., 2010 m. vasario 8
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-146/2010, 2011 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje A756-1267/11, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-1271/2009, 2012 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-265/12).
Pavyzdžiui, administracinėje byloje A756-146/2010 teisėjų kolegijai nustačius, jog pareiškėjas – valstybės tarnautojas – dalyvavo vertinimo posėdyje ir turėjo galimybę išsakyti
motyvuotus nesutikimo su tiesioginio vadovo vertinimo išvadoje nurodytomis aplinkybėmis argumentus, pateikti įrodymus, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Vertinimo
taisyklių 9-11 punktų nuostatos, reglamentuojančios pokalbio turinį ir eigą, nebuvo pažeistos (2010 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-146/2010; taip pat
valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas, kai: 1) yra pakaitinio valstybės tarnautojo
tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti šiam valstybės tarnautojui trečią
kvalifikacinę klasę arba 2) yra pakaitinio valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas
siūlymas atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją iš pareigų.“
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žr. 2012 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-265/12).
11. Tiesioginio vadovo išvada. Kaip minėta, po pokalbio su valstybės tarnautoju
valstybės tarnautoją vertinantis subjektas surašo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos
vertinimo išvadą (toliau – ir tiesioginio vadovo išvada). Vyriausiasis administracinis
teismas savo formuojamoje praktikoje ne kartą nurodė, jog tiesioginio vadovo teikiama
išvada apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, kai po jos priėmimo yra
atliekamas vertinimas Vertinimo komisijoje, negali būti vertinama kaip teisės aktas, sukeliantis tarnautojui teisines pasekmes ir nėra savarankiškas skundo administraciniam
teismui dalykas (žr. pvz., 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A71020/2005; 2006 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A403-2160/2006;
2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-695/2008). Remdamasi šia taisykle, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A7-1020/2005 pripažino, jog
nepagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas, nesutikdamas su
tiesioginio vadovo išvados teiginiais, turėdamas teisę juos apskųsti per nustatytą ABTĮ
terminą, jų neskundė, dėl to teismas šios tiesioginio vadovo išvados pagrįstumo nevertina (2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-1020/2005).
Šiuo aspektu taip pat aktuali administracinė byla Nr. AS442-555/2010, kurioje pareiškėjas ginčijo tarnybinės veiklos vertinimą atliekančių tarnautojų nušalinimo klausimo išsprendimą bei tiesioginio valstybės tarnautojo vadovo išvados dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo įforminimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šiais
reikalavimais pareiškėjo ginčijami procedūriniai sprendimai ar veiksmai yra tik tarpiniai valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros, apibrėžtos Valstybės
tarnybos įstatymo 22 straipsnyje ir Vertinimo taisyklėse, veiksmai, kurie yra susieti su
galutiniais tokios procedūros sprendimais, kuriais galutinai nusprendžiama dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo ir tokio vertinimo teisinių pasekmių taikymo. Dėl minėtais pareiškėjo reikalavimais ginčijamų veiksmų (sprendimų) tiesioginio
procedūrinio ryšio su galutiniais valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros sprendimais, minėtais pareiškėjo reikalavimais ginčijamų veiksmų (sprendimų)
teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirus reikalavimus. Valstybės tarnautojas,
nesutinkantis su tokio pobūdžio procedūriniais veiksmais (sprendimais), savo nesutikimo su tokiais veiksmais (sprendimais) argumentus (bet ne reikalavimus) turi pareikšti ginčydamas galutinius jo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros sprendimus.
Vertindamas galutinių sprendimų teisėtumą, teismas įvertins ir tarpinių (procedūrinių)
veiksmų (sprendimų) teisėtumą (2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS442-555/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 631).
IV.1.1.3. Pranešimas apie tarnybinės veiklos vertinimą komisijoje
(VTĮ 22 str. 12 d., Vertinimo taisyklių 16 p., 20 p.)

12. Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 12 dalis numato, jog valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar įstaigos vadovą į pareigas priimančios kolegialios institucijos vadovas apie būsimą valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą
vertinimo komisijoje ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vertinimo pradžios praneša
valstybės tarnautojui ir valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai. Ver496
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tinimo taisyklių 16 punktu detalizuojama, jog valstybės tarnautojui pranešama raštu.
13. Pastebėtina, kad valstybės tarnautojai, ginčydami jų tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu priimtus aktus, ne kartą nurodė, jog buvo pažeistas šis pranešimo
apie vertinimą terminas.
Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad aplinkybė, jog buvo
praleistas dešimties darbo dienų pranešimo terminas, pati savaime nėra pagrindas panaikinti ginčijamus vertinimo procedūros aktus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
A756-1267/2011 teisėjų kolegija nustačiusi, kad atsakovas apie būsimąjį pareiškėjo tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje pranešė pareiškėjui prieš aštuonias darbo
dienas, vis dėlto konstatavo, kad šis procedūrinis pažeidimas nelaikytinas esminiu, kadangi pareiškėjui buvo suteikta pakankamai laiko, kad jis galėtų tinkamai pasiruošti būsimam jo tarnybinės veiklos vertinimui. Pareiškėjas neprašė atidėti komisijos posėdžio
motyvuodamas, kad nėra jam pasiruošęs (2011 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-1267/2011).
14. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai valstybės tarnautojas, kurio tarnybinė veikla
vertinama, dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje (pvz.,
dėl nedarbingumo), vertinimo komisijos posėdis atidedamas iki to laiko, kol išnyks
priežastys, dėl kurių valstybės tarnautojas negali dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje (žr. Vertinimo taisyklių 20 p.). Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad
nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei Vertinimo taisyklės nenumato, kad tokiu atveju
valstybės tarnautojui pakartotinai raštu turi būti pranešta apie jo tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje per Vertinimo taisyklių 16 punkte nustatytą terminą (2011
m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1267/11). Vertinimo taisyklių
16 ir 20 punktų kontekste Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad tuo atveju,
jei vertinimo komisijos posėdis, apie kurį valstybės tarnautojui buvo tinkamai pranešta,
atidedamas, kito vertinimo komisijos posėdžio, kuris siejamas su priežasčių, dėl kurių
posėdis buvo atidėtas, išnykimu, laikas valstybės tarnautojui neturėtų būti netikėtumas
(2010 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-488/2010).
IV.1.1.4. Vertinimo komisijos sudėtis
(VTĮ 221 str., Vertinimo taisyklių 3-6 p., 21 p.)

15. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija tiek kasmetinio, tiek
neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo tikslais sudaroma vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsniu bei Vertinimo taisyklių 2-5 punktu. Vadovaujantis šiomis
nuostatomis, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją sudaro valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje eina pareigas vertinamas valstybės
tarnautojas, vadovas (VTĮ 221 str. 1 d.). 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 (VTĮ 221 str. 2 d.). Teisės akte dėl vertinimo komisijos sudarymo nurodomi vertinimo komisijos pirmininkas ir kiti jos nariai, taip pat vertinimo
komisijos narys, kuriam pavedama atlikti vertinimo komisijos pirmininko funkcijas,
vertinimo komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti vertinimo
komisijos darbe. Vertinimo komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka valstybės ar savival497
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dybės institucijos ar įstaigos (toliau vadinama – įstaiga), kurioje vyksta vertinimo komisijos posėdis, vadovo paskirtas asmuo. Vertinimo komisijos sekretorius nėra vertinimo
komisijos narys (Vertinimo taisyklių 3 p.). 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 4 p.). 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 (Vertinimo taisyklių 5 p.). Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, šiame punkte yra nustatytas nebaigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms esant,
vertinimo komisijos narys turi nusišalinti, nes kyla abejonių dėl jo nešališkumo (2010
m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1215/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 406-415). Vertinimo komisija taip pat turi teisę
į savo posėdį pakviesti valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, tiesioginį
vadovą (žr. VTĮ 221 str. 6 d.). Šiuo atveju vertinimo komisijos nariai tiesioginiam vadovui pasiūlo 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 (Vertinimo taisyklių 21 p.).
16. Administraciniuose teismuose pareiškėjai ne kartą ginčijo tarnybinės veiklos
vertinimo komisijos sudėtį ir komisijos narių statusą.
16.1. Šiuo aspektu pirmiausia paminėtina administracinė byla Nr. A248-837/2006,
kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl sprendimo panaikinti valstybės tarnautojui 3
kvalifikacinę klasę teisėtumo ir pagrįstumo, atlikus jo neeilinį vertinimą. Byloje nustatyta, kad sudarant vertinimo komisiją nebuvo paskirtas sekretorius, o vertinimo procedūros metu posėdžio protokolą rašė vienas iš komisijos narių. Teisėjų kolegija šias
aplinkybes Vertinimo taisyklių 3 punkto kontekste pripažino vertinimo tvarkos pažeidimu. Tačiau, pasak teisėjų kolegijos, šis tvarkos pažeidimas nereiškia, kad protokolą rašęs asmuo prarado savo kaip komisijos nario statusą ir negalėjo balsuoti dėl tarnautojų
įvertinimo ir siūlymų valstybės tarnautoją į darbą priėmusiam asmeniui. Šis pažeidimas
neturėjo įtakos komisijos priimtam sprendimui, todėl nesudaro pagrindo jį naikinti.
Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad komisijos sekretoriaus funkcijas
atlikusi komisijos narė neturėjo balsavimo teisės, netinkamai išaiškino teisės normas
(2006 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-837/2006, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006 m., p. 290-291).
16.2. Kitoje administracinėje byloje Nr. A662-1215/2010, kurioje buvo vertinamas
sprendimo panaikinti pareiškėjui 3 kvalifikacinę klasę teisėtumas ir pagrįstumas, Vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas teisinį reglamentavimą, padarė 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 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,
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jis, vadovaudamasis Vertinimo taisyklių 5 punktu, nuo šios konkrečios vertinimo procedūros turi nusišalinti ir, vadovaujantis 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. Priešingu atveju
vertinimo komisijos sudėtis laikytina šališka, o jos surašyta išvada – neobjektyvia (2010
m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1215/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 406-415).
16.3. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, sistemiškai išanalizavusi
Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr.X-464
redakcija) ir Vertinimo taisyklių (2006 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr.794 redakcija)
3-4 punktų nuostatas, taip pat yra pažymėjusi, kad Vertinimo komisijai suteiktų įgaliojimų prasme įstaigos vadovo sprendimu sudarytos Vertinimo komisijos sprendimas
negalėtų būti laikomas teisėtu, jei būtų nustatyta, kad jis priimtas pasibaigus komisijai
suteiktų įgaliojimų laikui arba dalyvaujant (balsuojant) asmeniui, kuris nėra vertinimo
komisijos narys, arba jeigu vertinimas buvo atliktas ir sprendimas priimtas dalyvaujant
mažiau kaip pusei sudarytos komisijos narių, arba paaiškėjus kitiems esminiams vertinimo procedūros pažeidimams (2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1271/2009).
IV.1.1.5. Vertinimo komisijoje procedūra ir tarnybinės veiklos vertinimo užbaigimas
(VTĮ 22 str. 14 d., Vertinimo taisyklių 18-24, 51 p.)

17. Kaip jau buvo minėta, jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę
veiklą įvertina labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina vertinimo komisija (VTĮ 22 str. 8 d.). Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūra vertinimo komisijoje apima: 1) valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos nagrinėjimą; 2) valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimą; 3)
sprendimo dėl atitinkamo vertinimo komisijos siūlymo priėmimą (išskyrus atvejus, kai
vertinimo komisija valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina gerai); 4) vertinimo
komisijos išvados surašymą (Vertinimo taisyklių 18 p.). Valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos kasmetinio vertinimo metu nagrinėdama valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą,
vertinimo komisija vertina valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas, jo kvalifikaciją ir jam nustatytų užduočių vykdymo rezultatus (Vertinimo taisyklių 19 p.). Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos nagrinėjimas susideda iš
pokalbio su valstybės tarnautoju ir išvados nagrinėjimo (Vertinimo taisyklių 20 p.).
18. Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs Vertinimo taisyklių nuostatas
(18, 20, 21 p.), yra konstatavęs, kad tiesioginio vadovo išvada, kuria valstybės tarnautojo
tarnybinė veikla įvertinta nepatenkinamai, yra Vertinimo komisijos nagrinėjimo dalykas (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1215/2010, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 406-415; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-702/2010; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-726/2010; 2012 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A520-1742/2012). Todėl teismas, nagrinėdamas ginčą dėl valstybės tarnautoją į pareigas
priėmusio asmens sprendimo perkelti karjeros valstybės tarnautoją į žemesnes pareigas,
priimto pagal Vertinimo komisijos pasiūlymus, pagrįstumo bei teisėtumo, turi nustatyti
ne tik tai, ar Vertinimo komisija laikėsi teisės aktų nustatytos sprendimų priėmimo tvar499
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kos bei procedūros, bet ir tai, ar ši komisija tinkamai atliko tarnybinės veiklos vertinimo
išvados, kurią surašė valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas, pagrįstumo patikrinimo
funkciją (2010 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-146/2010; 2011
m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1018/2011).
19. Pasibaigus valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos nagrinėjimui, Vertinimo komisijos nariai aptaria būsimąjį valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimą (Vertinimo taisyklių 22 p.). Pasibaigus valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimo
aptarimui, balsuojama dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimo. Vertinimo
komisijos posėdyje dalyvavusių vertinimo komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia vertinimo komisijos pirmininko balsas (Vertinimo taisyklių 23 p.). Valstybės tarnautojo veiklos kasmetinio vertinimo metu įvertinusi valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai, vertinimo
komisija priima sprendimą dėl vieno iš Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 14, 15,
17, 18, 19 ar 20 dalyje nurodytų siūlymų į pareigas priimančiam asmeniui pateikimo.
Vertinimo komisija, įvertinusi valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą gerai, į pareigas
priimančiam asmeniui gali siūlyti taikyti Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2
dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas skatinimo priemones (Vertinimo taisyklių 24 p.), tai
yra skirti padėką ar vardinę dovaną. Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo metu vertinimo komisijai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą,
surašoma Vertinimo komisijos išvada (šių Taisyklių 6 priedas). Valstybės tarnautojas su
Vertinimo komisijos išvada supažindinamas pasirašytinai. Valstybės tarnautojui atsisakius Vertinimo komisijos išvadoje pasirašyti, kad su šia išvada susipažino, surašomas
aktas šių Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka (Vertinimo taisyklių 25 p.).
20. Tarnybinės veiklos vertinimo išvada yra bendro pobūdžio tarnybinę veiklą
pagal nustatytus kriterijus apibūdinantis dokumentas, kuriame neturi būti nurodyti
konkretūs valstybės tarnautojo pažeidimai ir netinkamo elgesio faktai, bet Vertinimo
komisijai, kuri tikrina vertinimo pagrįstumą, o kilus ginčui – teismui turi būti pateikti
įrodymai, kurių pagrindu padarytos atitinkamos išvados (2012 m. vasario 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-265/2012, 2006 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A248-750/2006, 2008 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5561727/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-146/2010, 2010
m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-702/2010, 2009 m. gegužės 19
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-646/2009, 2010 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-488/2010).
21. Vertinimo taisyklių 51 straipsnis numato, jog Vertinimo komisijos posėdis protokoluojamas. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, tai reiškia, jog pagal Vertinimo
taisykles vykdoma valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūra adekvačiai turėtų būti atspindėta Vertinimo komisijos posėdžio protokole. Šis reglamentavimas bei minėto proceso eigos nustatymas patvirtina, kad protokolo rašymas nėra vien
formalus reikalavimas, protokole turi būti užfiksuota Vertinimo komisijos posėdžio
eiga. Tačiau vien tik posėdžio eigos detalus nefiksavimas Vertinimo komisijos posėdžio
protokole, kai laikytasi kitų formos reikalavimų, negali būti pakankamu pagrindu panaikinti Vertinimo komisijos išvadą (2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-3431/2011).
22. Dėl Vertinimo komisijos posėdžio taip pat pažymėtina, jog pačiam vertinamam
valstybės tarnautojui bet kuriuo atveju taip pat privalo būti sudaryta galimybė savo
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argumentus išdėstyti Vertinimo komisijos posėdyje (žr., pvz. 2011 m. balandžio 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1018/2011).
23. Vertinimo komisija, įvertinusi įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo
tarnybinę veiklą labai gerai, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlo: 1) suteikti įstaigos vadovui ar karjeros valstybės tarnautojui trečią arba nuosekliai
aukštesnę kvalifikacinę klasę arba 2) perkelti karjeros valstybės tarnautoją į toje pačioje
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, arba 3) perkelti karjeros valstybės tarnautoją į toje pačioje valstybės ar
savivaldybės institucijoje ar įstaigoje aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas
ir suteikti jam ne aukštesnę negu turėtą kvalifikacinę klasę, arba 4) įstaigos vadovui ar
karjeros valstybės tarnautojui palikti turimą pirmą (aukščiausią) kvalifikacinę klasę ir
skirti jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą; 5) taikyti šio Įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas skatinimo priemones (VTĮ 22 str. 14 p.). Vertinimo komisijos siūlymus, kai valstybės tarnautojo veikla įvertinama patenkinamai ar
nepatenkinamai, reglamentuoja atitinkamai Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio
17 ir 18 dalys.
Pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.
63
A -7/2012 konstatavo, kad Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 14 dalyje nurodytas baigtinis sąrašas siūlymų, kuriuos turi teisę teikti vertinimo komisija. Kitokie siūlymai įstatyme nenumatyti, todėl negali būti teikiami (2012 m. sausio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63-7/2012).
24. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą dėl Vertinimo komisijos siūlymo ar tarnybinės veiklos vertinimo išvados dėl valstybės tarnautojo,
kurio veikla kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu buvo įvertinta nepatenkinamai, įgyvendinimo. Jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo ar tarnybinės veiklos
vertinimo išvados dėl valstybės tarnautojo, kurio veikla kasmetinio tarnybinės veiklos
vertinimo metu buvo įvertinta nepatenkinamai, valstybės tarnautojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia (VTĮ 22 str. 26 d.). Vertinimo taisyklių nuostatos detalizuoja, jog į pareigas priimantis asmuo sprendimą dėl Vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vertinimo komisijos posėdžio.
Tuo atveju, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, sprendimas dėl Vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo priimamas
artimiausiame jos posėdyje (Vertinimo taisyklių 54 p.). Į pareigas priimantis asmuo,
šių Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka priėmęs motyvuotą sprendimą neįgyvendinti
Vertinimo komisijos siūlymo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo tai nurodo Vertinimo komisijos išvadoje. Tuo atveju, kai šių Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka motyvuotą sprendimą neįgyvendinti Vertinimo komisijos siūlymo
priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo šio sprendimo įsigaliojimo tai Vertinimo komisijos išvadoje nurodo šios institucijos
vadovas (Vertinimo taisyklių 55 p.).
25. Pažymėtina, kad į pareigas priimančiam asmeniui Vertinimo komisijos siūlymas nėra privalomas, jis turi tam tikrą diskrecijos teisę priimti ir kitokį sprendimą, nei
siūlo vertinimo komisija.
25.1. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A63-1006/2009
vertindamas į pareigas priėmusio asmens įsakymą neįgyvendinti Vertinimo komisijos siū501
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lymo suteikti prokuroro pavaduotojai59 pirmą kvalifikacinę klasę, be kita ko, sistemiškai
analizavo Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 14 ir 26 dalių nuostatas. Teisėjų kolegija konstatavo, jog Vertinimo komisijos sprendimas suteikti karjeros valstybės tarnautojui atitinkamą kvalifikacinę klasę valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui yra
rekomendacinio pobūdžio ir neprivalomas, o valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę motyvuotai nuspręsti dėl aukštesnės kvalifikacinės klasės valstybės tarnautojui nesuteikimo, paliekant jam turėtą kvalifikacinę klasę. Tačiau reikalavimas
valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui priimti šiuo klausimu „motyvuotą
sprendimą“ reiškia, kad ši valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens teisė nėra absoliuti. Jo atstovaujamos valstybės institucijos interesai tokiais atvejais turi būti grindžiami
ne vien abstrakčiais argumentais, bet visų pirma jie turi būti pagrįsti valstybės tarnybą
reglamentuojančių teisės normų nuostatomis, taip pat ir valstybės tarnybos veiklos principais. Todėl tais atvejais, kai nustatoma, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimančio
asmens sprendimas nesuteikti aukštesnės kvalifikacinės klasės konkrečiam valstybės tarnautojui, paliekant jam turėtą kvalifikacinę klasę, neatitinka lygiateisiškumo, skaidrumo ar
kitų principų, lyginant šį sprendimą su analogiškais sprendimais kitų valstybės tarnautojų
atžvilgiu, tai gali sudaryti teisinį pagrindą tokį valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimą pripažinti neteisėtu (2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A63-1006/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m.,
128-138 p.; taip pat žr. 2009 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438464/2009). Taigi valstybės tarnautoją į pareigas priimantis subjektas naudodamasis jam
suteikta diskrecija taip pat turi paisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos normų ir principų (2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-941/2010).
25.2. Šiame kontekte taip pat paminėtina administracinė byla Nr. A63-7/2012. Byloje
nustatyta, kad pareiškėjo tiesioginis vadovas jo tarnybinę veiklą įvertino „labai gerai“ ir
pasiūlė, vadovaudamasis VTĮ 22 straipsnio 14 dalies 4 punktu, pareiškėjui palikti turimą
pirmą kvalifikacinę klasę bei skirti jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą. Vertinimo komisija pareiškėjo veiklą taip pat įvertino „labai gerai“, siūlė palikti jam turimą
kvalifikacinę klasę, tačiau atsižvelgdama į Vyriausybės 2010 m. gruodžio 6 d. pasitarimo
protokolo Nr. 82 rekomendaciją, siūlė nepriimti sprendimų dėl vienkartinių piniginių
išmokų mokėjimo ir neskirti vienkartinės išmokos. Skundžiamu atsakovo (Valstybinės
medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) direktorės sprendimu, kuriuo atsisakyta įgyvendinti Vertinimo komisijos sprendimą, pareiškėjo tarnybinė veikla įvertinta „gerai“, neskiriant pareiškėjui vienkartinės išmokos, kuri skiriama,
jei pareiškėjo veikla būtų įvertinta „labai gerai“. Skundžiamas sprendimas iš esmės buvo
grindžiamas Vyriausybės 2010 m. gruodžio 6 d. pasitarimo protokole nurodyta rekomendacija valstybės ar savivaldybės įmonėms nepriimti sprendimų dėl vienkartinių
išmokų mokėjimo bei 2010 m. birželio 10 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacija, kurioje buvo konstatuota, jog pareiškėjo kitas darbas gali kelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą.
Vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje pažymėjo, jog 2010 m. gruodžio
6 d. Vyriausybės pasitarimo protokole nurodyta rekomendacija valstybės ar savivaldybės įmonėms nepriimti sprendimų dėl vienkartinių išmokų mokėjimo negalėjo turėti
59 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 24 straipsnio 3 dalis nustato, jog prokuratūros valstybės
tarnautojų (tarp jų ir prokurorų pavaduotojų) tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos
įstatymas.
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poveikio pareiškėjos tarnybinės veiklos vertinimui, nes yra žemesnės galios teisės aktas
nei Valstybės tarnybos įstatymas. Be to, įvertinus tai, kad atsakovas Vertinimo komisijos
sprendimo neįgyvendino remdamasis tik Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacija, tai yra prielaida, nepagrindžiant tokio sprendimo valstybės tarnybą reglamentuojančių aktų nuostatomis, darytina išvada, kad toks sprendimas yra be motyvų,
todėl negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu. Rekomendacinio pobūdžio teiginiais,
nepagrįstais konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis sprendimas negali būti grindžiamas. Toks sprendimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas (2012 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-7/2012).
26. Vyriausiasis administracinis teismas, tiek vertindamas tarnybinės veiklos vertinimo išvados, kuria valstybės tarnautojo veikla įvertinta „gerai“, teisėtumą ir pagrįstumą, tiek vertindamas tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimą, ne kartą
nurodė, jog Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio bei Vertinimo taisyklių taikymo požiūriu valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas nėra
absoliuti tokį vertinimą atliekančių subjektų (tiesioginio vadovo ir Vertinimo komisijos) kompetencija, nes jie yra saistomi Vertinimo taisyklių nustatytų ir šiems subjektams
privalomų vertinimo kriterijų, metodikos, tarnybinės veiklos vertinimo skalės (VTĮ 26
str. 29 d., Vertinimo taisyklių 1 priedas). Šiais Vertinimo taisyklių nustatytais kriterijais
teismas turi vadovautis, spręsdamas atitinkamų Komisijos padarytų išvadų pagrįstumo
klausimą (2012 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1742/2012,
2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3431/2011, 2012 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-265/12, 2011 m. vasario 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-208/2011).
Šios taisyklės atsispindi ir byloje Nr. A143-646/2009, kurioje teisėjų kolegija vertino
atsakovo (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos) įsakymo dėl pareiškėjo (Antakalnio seniūno) perkėlimo į žemesnes pareigas teisėtumą. Ginčijamas įsakymas priimtas, atlikus kasmetinį pareiškėjo veiklos vertinimą. Šioje byloje, be kita ko, buvo spręsta
dėl įrodinėjimo naštos tarp ginčo šalių paskirstymo tokio pobūdžio bylose ir tiesioginio
vadovo bei Vertinimo komisijos išvadų pagrindimo faktinėmis aplinkybėmis, kurios
charakterizuoja vertinamo asmens veiklą.
Teisėjų kolegija šioje byloje nurodė, kad valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos
vertinimas yra šio tarnautojo tiesioginio vadovo bei Vertinimo komisijos kompetencija, tačiau ji nėra išimtinė kompetencija. Tai reiškia, kad atitinkama valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvada turi būti pagrįsta faktinėmis vertinamo asmens
tarnybinę veiklą charakterizuojančiomis aplinkybėmis. Šiuo aspektu yra būtina pažymėti, kad Vertinimo taisyklėse (2 ir 3 prieduose) yra pateiktos atitinkamų (vertinamo
valstybės tarnautojo tiesioginiam vadovui ir Vertinimo komisijai privalomos) valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadų formos, kuriose nėra nuorodų dėl būtinumo pateikti išsamius argumentus dėl vienokio ar kitokio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo. Todėl darytinos išvados, kad: 1) teismui vertinant minėtas išvadas kaip įrodymus administracinėje byloje, negalima laikyti išvadų esminiais trūkumais
aplinkybių, kad šiose išvadose nėra konkrečiai išvardintos vertinamo asmens tarnybinę
veiklą charakterizuojančios faktinės aplinkybės; 2) nurodytos vertinamo valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo ir Vertinimo komisijos išvados laikytinos vientisu dokumentu, kuris turinio aspektu kiekvienu konkrečiu atveju turi būti teismo vertinamas kaip
sudedamoji atitinkamo įsakymo (kuriuo šių išvadų siūlymas yra įgyvendinamas) dalis;
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3) kilus teisminiam ginčui dėl minėtų išvadų (įsakymo, kuriuo įgyvendinamas Vertinimo komisijos išvados siūlymas) pagrįstumo, įrodinėjimo našta tenka įsakymą priėmusiam asmeniui (atsakovui) (2009 m. gegužės 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A143-646/2009). Kaip minėta, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, sutikdamas su Vertinimo komisijos pateiktu siūlymu, neprivalo nurodyti sprendimo dėl tokio
siūlymo įgyvendinimo motyvų. Vertinimo komisijos išvada (pasiūlymai) bei jų atitinkama argumentacija tuo pačiu laikytini paties administracinio sprendimo (dėl siūlymų
įgyvendinimo) motyvuojamąja dalimi (2012 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-1742/2012; taip pat žr. 2012 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-265/2012).
IV.1.1.5.1. Vertinimo komisijos išvados ir į pareigas priimančio asmens
sprendimo apskundimas teismui
(VTĮ 22 str. 6-8, 26 d., Vertinimo taisyklių 20 p.)

27. Kaip matyti iš pirmiau išdėstyto reguliavimo, valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos vertinimo procedūros metu gali būti priimami trejopo pobūdžio aktai, tai yra,
pirma, valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo išvada, antra, Vertinimo komisijos išvada
ir, trečia, į pareigas valstybės tarnautoją priimančio asmens sprendimas. Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiami ne visi iš jų:
27.1. Aiškindama VTĮ 22 straipsnio 26 dalį, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pažymėjo, kad (kaip matyti iš jos turinio) valstybės tarnautoją į pareigas
priimantis asmuo nėra saistomas Vertinimo komisijos išvados ir joje pateiktų pasiūlymų tik ta prasme, kad motyvuotai priima sprendimą neįgyvendinti Vertinimo komisijos
siūlymo. Tai reiškia, kad, sutikdamas su Vertinimo komisijos pateiktu siūlymu, valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo (atsakovas) neprivalo nurodyti sprendimo dėl
tokio siūlymo įgyvendinimo motyvų. ABTĮ taikymo požiūriu tai reiškia, kad Vertinimo
komisijos išvada (pasiūlymai) bei jų atitinkama argumentacija tuo pačiu laikytini paties
administracinio sprendimo (dėl siūlymų įgyvendinimo) motyvuojamąja dalimi. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Vertinimo komisijos išvados bei atitinkami pasiūlymai patys, t. y. be Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalyje numatyto sprendimo dėl jų įgyvendinimo, nėra ABTĮ nustatyta tvarka skundžiami administraciniai aktai
(2011 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-208/2011, taip pat šiuo
aspektu žr. 2010 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-146/2010; 2007
m. vasario 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-230/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 630).
Administracinėje byloje konstatavus, kad tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvada
negali būti ginčo administraciniame teisme dalykas, o pareiškėjas reikalauja tokią išvadą
panaikinti, byla turėtų būti nutraukiama ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr.,
pvz., 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-724/2010).
27.2. Taigi administraciniai teismai nenagrinėja tam tikrų procedūrinių sprendimų
ar veiksmų, kurie atliekami valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu (Valstybės tarnybos įstatymo 22 str.). Pažymėtina, jog atsisakant priimti minėto pobūdžio reikalavimus, asmenims nėra užkertamas kelias į teisminę gynybą, nes šiais
reikalavimais keliami klausimai iš esmės teisme gali būti išnagrinėti, tačiau tai turi būti
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daroma ne pagal atskirus prašymo reikalavimus, o sprendžiant valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros galutinių sprendimų teisėtumo klausimą. Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad vertinimo komisijos sprendimai gali
(ir turi) būti teisminio įvertinimo dalyku tik kaip atitinkamo sprendimo motyvuojamoji
dalis, t. y. vertinimo komisijos priimto sprendimo argumentai ir išvados teismo turi būti
įvertinami kaip skundžiamo sprendimo (pvz., įsakymo) argumentai ir išvados (2007 m.
vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-230/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 630).
27.3. Pastebėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 17 dalies redakcija,
galiojusi 2007 m. rugsėjo 30 d., įtvirtino, kad valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio
asmens sprendimai, priimti pagal vertinimo komisijos pasiūlymus, gali būti skundžiami
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo metu galiojantys Valstybės tarnybos įstatymas ir Vertinimo taisyklės expressis verbis nenumato tarnybinės
veiklos procedūros metu priimamų aktų apskundimo tvarkos. Tačiau šie Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai nepakeitė Vyriausiojo administracinio teismo praktikos dėl
Tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvados neskundžiamumo (žr. minėtą 2010 m.
vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-146/2010).
27.4. Vis dėlto iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad ši – Vertinimo komisijos priimtų sprendimų neskundžiamumo – taisyklė turi išimtį, tai yra
tuomet, kai Vertinimo komisijos išvadomis tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama „gerai“. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, taip pat Vertinimo
taisyklių 20 punktą tais atvejais, kai Vertinimo komisija valstybės tarnautoją įvertina
„gerai“, ji neteikia pasiūlymų valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui ir šis
asmuo atitinkamų sprendimų nepriima. Vadinasi, šiais atvejais galutinai dėl valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos yra sprendžiama būtent Vertinimo komisijos išvadoje ir
būtent ši išvada sukelia teisines pasekmes valstybės tarnautojui. Neleidžiant valstybės
tarnautojui skųsti teismui Vertinimo komisijos išvados, kuria valstybės tarnautojas įvertintas „gerai“, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti, kad teismas patikrintų, ar valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu nebuvo pažeistos jo teisės.
Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą. Todėl tais atvejais, kai valstybės tarnautojas skundžia teismui Vertinimo komisijos išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta
„gerai“, negali būti nusprendžiama, jog toks skundas yra nenagrinėtinas teismų (2007
m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248-223/2007, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 12, 2007 m., p. 103-106; taip pat Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas,
apibendrinimas; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 630-631).
27.5. Dėl į pareigas valstybės tarnautoją priimančio asmens sprendimo Vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, jog būtent pastarasis sprendimas yra galutinis
ir sukelia valstybės tarnautojui tiesiogines teisines pasekmes (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-483/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 631-632).
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IV. 2. Statutinių valstybės tarnautojų karjeros santykius
reguliuojančių normų taikymas
28. Kaip jau buvo minėta, Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams nėra taikomos visa apimtimi (VTĮ 4 str. 2 d.). Tai neišvengiamai lemia, jog statutinių valstybės tarnautojų karjeros teisiniai santykiai pasižymi savitais, tik
jiems būdingais požymiais. Kaip nurodoma VTĮ 4 straipsnio 2 dalyje, iš Valstybės tarnybos įstatymo V skyriuje „Valstybės tarnautojų karjera“ esančių straipsnių statutiniams
valstybės tarnautojams be išlygų taikomi tik du, tai yra 181 straipsnis (Statutinių valstybės tarnautojų laikinas perkėlimas į kitas valstybės tarnautojų pareigas) ir 19 straipsnis
(Valstybės tarnautojų perkėlimas į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse
atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat
į pareigas tarptautinėse institucijose ir užsienio valstybių institucijose bei perkėlimas
dirbti į specialiąsias misijas). Kitos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos statutiniams
valstybės tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas (VTĮ 4 str. 1, 2 d.). Todėl statutinių valstybės tarnautojų
karjeros ypatumus atskleidžia nuostatos, įtvirtintos jų teisinį statusą reguliuojančiuose specialiuose statutuose ir įstatymuose, pavyzdžiui, Vidaus tarnybos statuto II ir III
skirsniai (13-20 str.), Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 8-10 straipsniai, Diplomatinės
tarnybos įstatymo 24-25, 42-45 straipsniai ar Tarnybos muitinėje statuto V-VII skirsniai
(19-29 str.), kurių taikymas buvo analizuotas administracinių teismų praktikoje.
IV.2.1. Vidaus tarnybos statuto taikymas tarnautojų karjeros teisiniams santykiams
29. Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog vidaus tarnyba, be
kita ko, grindžiama karjeros principu. Pagal šį principą skyrimas į aukštesnes pareigas grindžiamas pareigūnų kompetencija, atrankos metu įvertinant jų profesionalumą,
tinkamumą pretenduojamoms pareigoms, vidaus tarnybos trukmę einant konkrečias
pareigas, turimą kvalifikaciją, būtiną naujoms pareigoms eiti (VTS 3 str. 6 d.). Karjeros
principą inter alia įgyvendina Vidaus tarnybos statuto II ir III skirsniai.
30. Pažymėtina, kad per apžvelgiamą laikotarpį daugiausia ginčų šioje srityje kilo
dėl vidaus tarnybos pareigūnų veiklos vertinimo – atestacijos ir pareigūnų specialių
laipsnių suteikimo.
IV.2.1.1. Atestacija
31. Vidaus tarnybos statuto III skirsnyje esantis 18 straipsnis reguliuoja pareigūno atestavimą, kurį išsamiau detalizuoja vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29
d. įsakymu Nr. 1V-314 (Žin., 2003, Nr. 87-3951) patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų atestavimo tvarkos taisyklės (toliau – ir Atestavimo taisyklės). Šiose taisyklėse įtvirtintos procedūros Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
taikymo prasme laikytinos pagrindinėmis taisyklėmis, kurios turi užtikrinti objektyvų
visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Šių taisyklių nesilaikymas gali
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būti pagrindu pripažinti administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.) (2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A62-3754/2011).
32. Pareigūno atestavimo tikslas – įvertinti pareigūno tarnybinę veiklą, sugebėjimus bei tinkamumą einamoms pareigoms (Atestavimo taisyklių 2 p.). Pareigūnas, priimtas į vidaus tarnybą, pirmą kartą atestuojamas po priėmimo praėjus ne mažiau kaip
6 mėnesiams. Vėliau jis atestuojamas ne rečiau kaip kartą per 4 metus (Vidaus tarnybos
statuto 18 str. 2 dalis, Atestavimo taisyklių 3 p.). Taigi periodinis pareigūno tarnybinės
veiklos, jo gebėjimų bei tinkamumo einamoms pareigoms užimti įvertinimas yra viena
iš būtinų sąlygų pareigūno karjerai apibūdinti, kuris (įvertinimas) ir nulemia tolesnę
pareigūno karjerą – paaukštinimą, pažeminimą pareigose ir pan.
IV.2.1.1.1. Atestacijos lapas, Atestacijos komisijos posėdžio protokolas ir tvarka
(Atestavimo taisyklių 21-25 p.)

33. Pareigūno tarnybinę veiklą, sugebėjimus bei tinkamumą einamoms pareigoms
atestacijos metu įvertina vidaus reikalų įstaigos pareigūnų atestacijos komisija (toliau
– ir Atestacijos komisija) (VTS 18 str. 1 d.). Šios komisijos darbo forma – posėdis (Atestavimo taisyklių 10 p.). Prieš Atestacijos komisijos posėdį kiekvienam atestuojamam
pareigūnui pildomas atestacijos lapas (Atestavimo taisyklių 11 p.). Vidaus reikalų įstaigos personalo tarnyba ar valstybės tarnautojas (pareigūnas), atliekantis personalo tvarkymo funkcijas, ar, atitinkamai, Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamentas
(toliau – personalo tarnyba) ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki atestacijos pradžios
užpildo atestuojamo pareigūno atestacijos lapo 1–12 punktus ir pateikia jį atestuojamo
pareigūno tiesioginiam vadovui (Atestavimo taisyklių 13 p.). Atestavimo taisyklių 14
punktas plačiau detalizuoja tiesioginio vadovo atestacijos lape pateikiamą pareigūno
charakteristikos turinį.
34. Atestacijos lape pateiktų duomenų nagrinėjimas bei pokalbis tarp pareigūno
ir Atestacijos komisijos narių, skirtas įvertinti gebėjimus, būtinus pareigūno pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, sudaro Atestacijos komisijos vykdomą
atestavimą. Jeigu Atestacijos komisijos posėdyje dalyvauja tiesioginis vadovas, jis, Atestacijos komisijai pasiūlius, turi išsamiau apibūdinti atestuojamo pareigūno gebėjimus,
būtinus pareigūno pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti. Komisija taip
pat gali pateikti jam kitų klausimų, susijusių su pareigūno tarnybine veikla (žr. Atestavimo taisyklių 21 p.). Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas). Atestacijos komisijos
posėdį protokoluoja Atestacijos komisijos sekretorius. Atestacijos komisijos posėdžio
protokole pažymima, kaip balsavo kiekvienas iš Atestacijos komisijos narių. Su Atestacijos komisijos protokolu supažindinamas pareigūną į pareigas skiriantis vadovas (Atestavimo taisyklių 10 p).
35. Atestacijos lapas ir Atestacijos komisijos posėdžio protokolas. Administracinėje byloje Nr. A438-1526/2009 Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis sistemine
Atestavimo taisyklių (21, 24, 25 p.) analize, konstatavo, kad atestacijos lapas yra teisės aktais nustatytas dokumentas, kuriame fiksuojami duomenys apie pareigūno tarnybinę veiklą ir atestacijos rezultatai bei kuriuo remdamasis vidaus reikalų įstaigos vadovas priima
sprendimą dėl pareigūno karjeros, t. y. atestacijos lapas yra sudėtinė vidaus reikalų įstaigos
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vadovo priimto sprendimo dėl pareigūno karjeros dalis, kuria grindžiamos vidaus reikalų
įstaigos vadovo sprendimo išvados. Tai lemia, kad Atestacijos komisijos protokolas nėra
vidaus reikalų įstaigos vadovo priimamo sprendimo dėl pareigūno karjeros sudėtinė dalis.
Protokolas gali būti vertinamas tik kaip vienas iš įrodymų, sprendžiant klausimą, ar Atestacijos komisija, vertindama pareigūną, užtikrino objektyvų, nešališką, visapusišką visų
aplinkybių įvertinimą ir priimamos išvados pagrįstumą (2009 m. gruodžio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1526/2009).
Taigi Atestacijos komisijos posėdžio protokolas yra dokumentas, skirtas posėdžio
eigai fiksuoti, kuriame turi atsispindėti komisijos narių balsavimo rezultatai ir galutinė
suformuluota motyvuota išvada, leidžianti atestuojamam pareigūnui žinoti, kokios priežastys lėmė neigiamą jo gebėjimų, būtinų pareigūno pareigybės aprašyme nustatytoms
funkcijoms vykdyti, įvertinimą. Protokolas gali būti vertinamas kaip vienas iš įrodymų,
sprendžiant klausimą, ar Atestacijos komisija, vertindama pareigūną, užtikrino objektyvų, nešališką, visapusišką visų aplinkybių įvertinimą ir priimamos išvados pagrįstumą
(2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-3754/2011). Protokolas skiriamas posėdžio eigai fiksuoti, siekiant pašalinti ateityje galinčius kilti neaiškumus, prieštaravimus. Atestacinės komisijos posėdžio protokolas yra ne tik procesinis
dokumentas, atspindintis konkretų juridinę reikšmę turintį faktą, bet ir dokumentas,
kuriame fiksuojami Atestacijos komisijos narių klausimai, užduotys atestuojamam asmeniui ir pastarojo atsakymai. Iš komisijos posėdžio protokolo turi būti matyti siūlymas komisijos nariams balsuoti ir to balsavimo rezultatai bei galutinė suformuluota
motyvuota išvada, leidžianti atestuojamam pareigūnui žinoti, kokios priežastys (teisės
aktų nežinojimas, kultūros stoka, užsienio kalbų žinių, mokėjimo dirbti su informacinėmis technologijomis lygis, fizinis pasiruošimas, aplaidus rūpinimasis išvaizda, profesinis
pasirengimas) lėmė neigiamą jo gebėjimų, būtinų pareigūno pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, įvertinimą (2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-224/2007).
36. Atestavimo turinys. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, aiškindama atestavimo procedūros turinį apibrėžiantį Atestavimo taisyklių 21 punktą, pažymėjo, kad atestavimą sudaro: 1) atestacijos lape pateiktų duomenų nagrinėjimas; 2) pokalbis tarp pareigūno ir atestacijos komisijos narių, skirtas įvertinti gebėjimus, būtinus
pareigūno pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti. Šios dvi atestavimo
dalys, sprendžiant iš teisės akte vartojamos sakinio konstrukcijos, yra organiškai tarpusavyje susiję. Vienos iš jų nebuvimas lemia atestavimo neteisėtumą, o kiekviena iš jų yra
sudėtinė dalis bendro sprendimo, suponuojančio vieną iš išvadų, nurodytų Atestavimo
taisyklių 22.1-22.3 punktuose. Siekiant įvertinti, ar Atestacijos komisijos išvada pagrįsta,
būtina nagrinėti abi sudėtines atestavimo dalis (2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-224/2007).
IV.2.1.1.2. Atestacijos komisijos išvada ir šios komisijos teikiami siūlymai
(Atestavimo taisyklių 22, 23 p.)

37. Atestavimo taisyklių 22 punktas įtvirtina, jog pasibaigus pokalbiui ir atestuojamam pareigūnui nedalyvaujant, Atestacijos komisijos nariai balsuoja dėl išvados: 22.1.
pareigūnas tinka eiti pareigas; 22.2. pareigūnas netinka eiti pareigų (neigiama išvada);
22.3. pareigūnas netinka tarnauti vidaus tarnyboje (neigiama išvada). Esant taisyklių 22.1
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punkte nurodytai komisijos išvadai, komisija siūlo vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, palikti pareigūną eiti tas pačias pareigas, taip pat gali siūlyti atsižvelgti į šią išvadą
vykdant atranką į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas. Esant taisyklių 22.2 punkte nurodytai komisijos išvadai, komisija siūlo vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, perkelti
pareigūną į viena pakopa žemesnes pareigas. Pasiūlymas turi būti įgyvendintas ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo šios išvados priėmimo. Esant taisyklių 22.3 punkte nurodytai išvadai, komisija siūlo vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, atleisti pareigūną iš
vidaus tarnybos. Šis pasiūlymas turi būti įgyvendintas kitą darbo dieną po šios išvados
priėmimo (Atestavimo taisyklių 23 p.). Atestacijos komisijos išvada ir pasiūlymas įrašomi
atestacijos lape. Atestacijos lape pasirašo visi posėdyje dalyvavę Atestacijos komisijos nariai. Atestacijos lape gali būti pateikta Atestacijos komisijos nario, nesutinkančio su atestacijos komisijos išvada, atskira motyvuota nuomonė (Atestavimo taisyklių 24 p.).
38. Atestacijos komisijos neigiama išvada dėl pareigūno tinkamumo užimti einamas
pareigas. Administracinėje byloje Nr. AS822-645/2011 pareiškėja ginčijo Atestacijos komisijos neigiamą išvadą, kurioje konstatuota, kad ji netinka eiti užimamų pareigų, ir siūloma pareiškėją perkelti į viena pakopa žemesnes pareigas. Teisėjų kolegijos vertinimu,
šia išvada yra įtvirtintas viešojo administravimo subjekto siūlymas pareiškėją perkelti
į viena pakopa žemesnes pareigas. Tuo tarpu išvada pareiškėjai jokių teisių nesuteikė,
kaip ir nenustatė jokių pareigų (įpareigojimų), kurie būtų skirti pareiškėjai. Nuspręsta,
kad išvada pati savaime kokių nors teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčijama išvada negali būti bylos nagrinėjimo
dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d., 15
str.). Remiantis Atestatavimo taisyklių 23 punktu, Atestacijos komisija, atsižvelgdama į
neigiamą išvadą, tik siūlo vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, priimti sprendimą
dėl pareigūno perkėlimo į žemesnes pareigas ar jo atleidimo iš vidaus tarnybos. Tik vadovui priėmus įsakymą dėl pareigūno perkėlimo į žemesnes pareigas, jis būtų laikomas
galutiniu atestacijos procedūros užbaigimo aktu. Toks patvarkymas (įpareigojimas) būtų
privalomas pareiškėjai, t. y. sukeliantis jai atitinkamas teisines pasekmes, todėl pareiškėja
galėtų tokį patvarkymą (įpareigojimą) ginčyti teismine tvarka (2011 m. lapkričio 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-645/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 632; taip pat žr. 2005 m.
kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-304/2005; 2007 m. kovo 1 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A17-224/2007; 2006 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS3-438/2006).
39. Atestacijos komisijos siūlymai. Pastebėtina, kad Atestavimo taisyklėse Atestacijos komisijos vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, pateikiamas siūlymų sąrašas
yra baigtinis. Administracinėje byloje Nr. A8-78/2005, kurioje buvo ginčijamas vadovo
įsakymas, įgyvendinantis Atestacijos komisijos išvadoje pateiktą siūlymą – perkelti pareigūną į lygiavertes pareigas, teisėjų kolegija konstatavo, kad esant Atestavimo taisyklių
22.2 punkte nurodytai komisijos išvadai, Atestacijos komisija siūlo vadovui, skiriančiam
pareigūną į pareigas, perkelti pareigūną į viena pakopa žemesnes pareigas. Šiuo atveju
Atestacijos komisija vadovui pateikė siūlymą perkelti pareiškėją į kitas lygiavertes pareigas, t. y. priėmė sprendimą, kokio nenumato Atestavimo taisyklių 23 punktas, o vadovas
neturėjo teisinio pagrindo įgyvendinti Atestacijos komisijos išvados jos siūlomu būdu
(2005 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-78/2005, ši byla apžvelgta
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Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006 m., p. 295).
IV.2.1.1.3. Perkėlimas į viena pakopa žemesnes pareigas
(VTS 17 str. 1 d. 2 p., Atestavimo taisyklių 23 p.)

40. Remiantis Vidaus tarnybos statuto 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įsigaliojus neigiamai atestacijos išvadai, pareigūną galima perkelti į viena pakopa žemesnes pareigas.
40.1. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo susidurta su Vidaus tarnybos statuto 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo problema, tai yra, kuo remiantis
nustatoma, jog pareigūnas yra perkeltas į viena pakopa žemesnes pareigas, jei buvusios
ir naujosios pareigūno pareigos vykdomos tarpusavio pavaldumo santykių neturinčiuose
institucijos struktūriniuose padaliniuose. Administracinėje byloje Nr. A2-1623/2005 buvo
sprendžiamas klausimas dėl vadovaujantis Atestavimo taisyklių 23 punktu po pareiškėjo
neeilinės atestacijos priimto sprendimo perkelti pareiškėją į viena pakopa žemesnes pareigas, tai yra iš Kauno miesto VPK Centro policijos komisariato viršininko pareigų į Kauno
miesto VPK Nepilnamečių socialinės pagalbos ir prevencijos centro viršininko pareigas,
teisėtumo. Pareiškėjo vertinimu, jis buvo perkeltas į daugiau nei viena pakopa žemesnes
pareigas. Šiuo aspektu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog
Kauno miesto VPK Centro policijos komisariatas ir Kauno miesto VPK Nepilnamečių
socialinės pagalbos ir prevencijos centras yra savarankiški Kauno miesto VPK struktūriniai padaliniai, neturintys savitarpio pavaldumo santykių. Teisėjų kolegijos vertinimu,
vien dėl šios aplinkybės pripažinti abi institucijas užimančiomis vienodą padėtį Kauno
VPK organizacinėje struktūroje, o jų vadovų pareigybes lygiavertėmis – nėra pagrindo.
Kadangi teisės aktai nenustato kriterijų, pagal kuriuos galima būtų vertinti pareigų, tarp
kurių nėra pavaldumo, tarpusavio santykį daugiapakopėje organizacinėje struktūroje, būtina sistemiškai vertinti visus reikšmingus faktorius, o ne pareigybių pakopas sutapatinti
su jų kategorijomis. Pareigybių kategorijos vertintinos kaip vienas iš reikšmingų faktorių.
Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi abiejų struktūrinių padalinių
veiklos teritoriją, veiklos sferą, funkcijų skaičių ir apimtį, pripažino, kad pareiškėjas buvo
perkeltas į viena pakopa žemesnes pareigas (2005 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1623/2005).
40.2. Pastebėtina, kad analizuojant įsakymo, kuriuo pareigūnas esant neigiamai
Atestacijos komisijos išvadai yra perkeliamas į žemesnes pareigas, pagrįstumo ir teisėtumo klausimus būtina tirti ir įvertinti tiek atestacijos procedūrą, tiek priimtos Atestacijos
komisijos išvados teisingumą (2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-3754/2011, taip pat žr. 2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-2629/2011).
IV.2.1.1.4. Neeilinė pareigūno atestacija
(VTS 18 str. 3 d.)

41. Prireikus vidaus reikalų ministras, vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas ar
vidaus reikalų įstaigos vadovas savo įsakymu gali surengti neeilinę sau pavaldžių pareigūnų atestaciją (VTS 18 str. 3 d.).
41.1. Neeilinės atestacijos pagrindai. Nei Vidaus tarnybos statutas, nei Atestavimo
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taisyklės išsamiau nedetalizuoja neeilinės atestacijos pagrindų. Šis aspektas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A4-422/2004, kurioje statutinis pareigūnas ginčijo įsakymą dėl neeilinės atestacijos jam surengimo. Pareiškėjas, remdamasis Valstybės tarnybos
įstatymu, teigė, kad neeilinė jo atestacija rengiama teisės aktuose nenumatytu teisiniu
pagrindu – suabejojus jo priėmimo į tarnybą teisėtumu. Vis dėlto Vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, jog statutinių vidaus reikalų sistemos pareigūnų atestaciją
nustato specialios statutinės normos, todėl VTĮ nuostatos, reglamentuojančios valstybės
tarnautojų neeilinį vertinimą, netaikytinos. Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalies nuostata, kad neeilinė atestacija gali būti surengta prireikus, aiškintina kaip vidaus
reikalų ministro ar vidaus reikalų įstaigos vadovo teisė surengti neeilinę atestaciją esant
tam tikroms faktinėms aplinkybėms, kurios kelia abejonių dėl pareigūno kvalifikacijos, taip pat dėl pareigūno atitikimo Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnyje numatytiems
reikalavimams (2004 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-422/2004,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 5, 124-131 p., ši byla taip pat apžvelgta
Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006 m., p. 293-294). Vis dėlto, kaip
buvo pažymėta kitoje administracinėje byloje Nr. A10-891/2004, Vidaus tarnybos statuto
18 straipsnio 3 dalyje numatyta teisė prireikus surengti neeilinę pareigūnų atestaciją
negali būti suprantama kaip įstatyme nurodytų pareigūnų teisė tokią atestaciją surengti
be teisės akte dėl atestacijos rengimo įvardijamų pagal Vidaus tarnybos statutą atestavimo tikslus atitinkančių konkrečių ir aiškių faktinių pagrindų (2004 m. lapkričio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A10-891/2004, ši byla apžvelgta Administracinių bylų
dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006 m., p. 294-295).
41.2. Neeilinės atestacijos terminai. Atestavimo taisyklių 4 punktas įtvirtina, kad neeilinė pareigūno atestacija gali būti rengiama ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo
eilinės pareigūno atestacijos dienos. Išsamiau neeilinės atestacijos skyrimo terminų šią
atestaciją reglamentuojančios teisės aktų nuostatos neapibrėžia. Administracinėje byloje Nr. A2-1623/2005 pareiškėjas teigė, kad neeilinė jo atestacija turėjo būti skiriama ne
vėliau kaip per mėnesį nuo aplinkybių, sudarančių pagrindą neeilinei atestacijai skirti,
paaiškėjimo. Vis dėlto Vyriausiasis administracinis teismas su tuo nesutiko. Teismas pripažino, kad šis pareiškėjo teiginys nepagrįstas teisiniu reglamentavimu. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad teisės aktuose pareiškėjo nurodyti terminai nėra numatyti. Analogija
su terminais tarnybinėms nuobaudoms skirti netaikytina, kadangi skiriasi šių dviejų
institutų (atestacijos ir tarnybinių nuobaudų skyrimo) prigimtis bei tikslai. Tarnybinės
nuobaudos skyrimas galimas tik esant valstybės tarnautojo kaltei. Tarnybine nuobauda
siekiama visų pirma nubausti kaltą asmenį, o nubaudimas efektyvus tik tada, kai nuobauda skiriama iš karto po nusižengimo padarymo. Atestacijos tikslas – patikrinti pareigūno tarnybinę veiklą, sugebėjimus bei tinkamumą einamoms pareigoms. Pareigūno,
turinčio teisę skirti neeilinę atestaciją, nuomonė apie neeilinės atestacijos būtinumą gali
susiklostyti palaipsniui, nuolat stebint ir vertinant pavaldaus darbuotojo veiklą. Esant
abejonių dėl pareigūno kompetencijos ar sugebėjimų, iki neeilinės atestacijos skyrimo
gali būti reaguojama ir kitais būdais: nurodomos klaidos, pasiūloma pašalinti trūkumus,
patobulinti žinias tam tikroje srityje ir kt. Tik šių nurodymų neįvykdžius skiriama neeilinė atestacija. Todėl neeilinės atestacijos skyrimas nėra susietas terminais su tam tikrų
aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl darbuotojo kompetencijos, paaiškėjimu. Supran511
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tama, neeilinė atestacija neturėtų būti skiriama, jei po tam tikrų trūkumų pareigūno veikloje nustatymo praėjo daug laiko ir jis iš esmės pagerino savo darbą (2005 m. lapkričio
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1623/2005).
IV.2.1.1.5. Supažindinimas su įsakymu dėl pareigūno atestacijos datos ir vietos
(Atestavimo taisyklių 11 p.)

42. Atestavimo taisyklių 11 punktas įtvirtina, kad pareigūnai atestuojami pagal iki
einamųjų metų vasario 1 dienos vidaus reikalų įstaigos vadovo ar atitinkamai vidaus
reikalų ministro įsakymu patvirtintą tais metais atestuotinų pareigūnų sąrašą ir atestacijos grafiką. Ministro įsakyme dėl neeilinės pareigūno atestacijos nurodoma jos data ir
vieta. Su šiais įsakymais atestuojami pareigūnai supažindinami pasirašytinai ne vėliau
kaip prieš 20 darbo dienų iki atestacijos pradžios.
43. Administracinėje byloje A2-1623/2005 buvo nustatyta, jog pareigūno neeilinė
atestacija, apie kurią pareiškėjui buvo pranešta nepažeidžiant nustatytų terminų, neįvyko dėl pareigūno ligos (atestaciją atidėjus). Šių aplinkybių kontekste Vyriausiasis
administracinis teismas padarė išvadą, kad Atestavimo taisyklių 11 punkte įtvirtintas 20
darbo dienų terminas, skirtas pareiškėją supažindinti, vėlesniam atestavimo laikui nėra
taikomas (2005 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1623/2005).
IV.2.1.2. Kvalifikacinės kategorijos
44. Vidaus tarnybos pareigūnų profesionalumas vertinamas kvalifikacine kategorija, už kurią mokamas nustatyto dydžio pareiginės algos priedas. Jų tipus, suteikimo
(patvirtinimo) sąlygas, kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir patvirtinimo tvarką, pareigūnų kvalifikavimo komisijos (toliau – ir Kvalifikavimo komisija) sudarymo ir darbo
organizavimo tvarką reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 36 straipsnis bei Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1V-323 patvirtinti Kvalifikacinių kategorijų nuostatai (Žin., 2003, Nr. 87-395; toliau – Kvalifikacinių
kategorijų nuostatai). Pagal pareigūnų dalykines savybes, profesinius įgūdžius, administracinius gebėjimus, tarnybinės veiklos rezultatus ir vidaus tarnybos stažą nustatomos
3-ioji, 2-oji ir 1-oji kvalifikacinės kategorijos (VTS 36 str. 1 d., Kvalifikacinių kategorijų
nuostatų 2 p.).
IV.2.1.2.1. Kvalifikacinės kategorijos įgijimas, vidaus tarnybos stažas
(VTS 36 str. 1 d., 37 str.)

45. Pažymėtina, kad 3-ioji kvalifikacinė kategorija gali būti suteikta pareigūnui, turinčiam ne mažesnį kaip dvejų metų vidaus tarnybos stažą. 2-oji kvalifikacinė kategorija
gali būti suteikta pareigūnui, turinčiam ne mažesnį kaip penkerių metų vidaus tarnybos
stažą. 1-oji kvalifikacinė kategorija gali būti suteikta pareigūnui, turinčiam ne mažesnį kaip dešimties metų vidaus tarnybos stažą (VTS 36 str. 1 d.). Taigi galimybė įgyti
kvalifikacinę kategoriją inter alia kasmetinių atostogų trukmės nustatymas yra siejami
su turimu vidaus tarnybos stažu. Akcentuotina, kad vidaus tarnybos stažas ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas yra skirtingi teisiniai institutai, kuriuos reguliuoja skir512
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tingi teisės norminiai aktai: Vidaus tarnybos statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas.
Vidaus tarnybos stažo apskaičiavimo tvarką inter alia į jį įskaičiuojamus laikotarpius
reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnis (šiuo aspektu žr. 2010 m. kovo 29
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-518/2010, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 19, 2010, p. 242-260; 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS8-551/2007, taip pat žr. apibendrinimo V.1.1. skyrių „Priedas už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą“).
46. Vidaus tarnybos stažo apskaičiavimo kontekste aktuali Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėta administracinė byla Nr. AS438-551/2007, kurioje teismas konstatavo, jog Vidaus tarnybos statutas, kaip įstatymas, kurio nuostatos turi būti taikomos
nagrinėjant keliamą ginčą dėl vidaus tarnybos stažo trukmės, nenumato, jog atitinkamų
viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas), susiję su vidaus tarnybos stažo nustatymu, privalo būti ginčijami kreipiantis į
konkrečią išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Dėl to pirmosios
instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas, tiesiogiai kreipdamasis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos privalomos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, buvo
pripažinta nepagrįsta (2007 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438551/2007, LVAT praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis), Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 19, p. 524).
IV.2.1.2.1.1. Laikotarpio, kai pareigūnas yra policijos rezerve,
įskaitymas į vidaus tarnybos stažą
(VTS 37 str., 3 str. 8 d.)

47. Vidaus tarnybos stažo apskaičiavimo kontekste paminėtina administracinė byla
Nr. A261-2249/2011, kurioje buvo kilęs ginčas dėl laikotarpio nuo 1993 m. kovo 24 d. iki
1994 m. kovo 7 d., kai pareiškėjas buvo policijos rezerve, įskaitymo į pareiškėjo vidaus
tarnybos stažą. Kaip šioje byloje nurodė teisėjų kolegija, šiuo metu nėra teisės akto, kuriuo remiantis būtų galima tarnybą policijos rezerve įskaičiuoti į vidaus tarnybos stažą,
reglamentuojamą Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnyje. Vis dėlto teisėjų kolegija akcentavo, kad būtina vadovautis Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 punktu, numatančiu, kad pagal teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principą preziumuojama, jog
asmenys, pasirinkdami vidaus tarnybą, yra įsitikinę, kad valstybė užtikrins savo pačios
nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas, todėl pagal Vidaus tarnybos statutą
bei kitus įstatymus pareigūnų teisėtai įgyta teisė į tam tikras socialines garantijas turi
būti taikoma visam jų tarnybos laikui. Atsižvelgusi į iki 2003 m. balandžio 30 d. galiojusio Policijos įstatymo60 normas, Vyriausybės 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr.
15261 patvirtintų Lietuvos Respublikos policijos rezervo nuostatų normas, susijusias su
policijos rezervu, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad asmuo, būdamas policijos rezerve ir
atlikdamas jam pavestas policijos pareigūnų funkcijas, įgijo socialines garantijas, kurios,
vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 punktu, taikomos visam jo tarnybos laikui ir vėlesniu teisiniu reguliavimu negali būti paneigtos. Atsižvelgusi į tai, teisėjų
kolegija padarė išvadą, kad atsakovas neteisėtai atsisakė į pareiškėjo vidaus tarnybos
60 1990 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. I-851 redakcija.
61 Atkreiptinas dėmesys, jog šis nutarimas negalioja nuo 2002 m. rugpjūčio 31 d.
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stažą įskaičiuoti laikotarpį nuo 1993 m. kovo 26 d. iki 1994 m. kovo 7 d. (2011 m. birželio
23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-2249/2011).
IV.2.1.2.1.2. Pusės studijų laiko įskaitymas į vidaus tarnybos stažą
(VTS 37 str. 1 d. 9 p.)

48. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktas (2006 m. liepos 19 d.
įstatymo Nr. X-804 redakcija) įtvirtina, jog į vidaus tarnybos stažą įskaitomas mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse,
aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose laikas. Mokymosi tokiose pat kitų valstybių mokyklose laikas gali būti įskaitytas
į vidaus tarnybos stažą Vyriausybės nustatyta tvarka. Į vidaus tarnybos stažą taip pat
įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę
asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos,
nėštumo ir gimdymo bei tėvystės atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje
ar dalyvavimo kariniuose mokymuose, ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos
įvadinio mokymo kursų trukme.
49. Pirmiausia pastebėtina, kad nurodyto punkto nuostatos yra specialioji teisės
norma, kuri taikoma tik statutiniams valstybės tarnautojams, t. y. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų statutinių įstaigų statutiniams valstybės tarnautojams. Ji reglamentuoja vidaus tarnybos stažo skaičiavimą pareigūnams, kurie dirba
statutiniais vidaus reikalų sistemos tarnautojais. Vidaus tarnybos stažas, kurį numato
Vidaus tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, kurį numato Valstybės
tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių stažų skaičiavimą reglamentuoja skirtingi įstatymai (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-518/2010,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, p. 242-260).
50. Akcentuotina ir tai, jog Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnyje numatytas vidaus
tarnybos stažas ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnyje numatytas tarnybos laikas valstybinei pensijai skirti nėra tapačios sąvokos, tai viena nuo kitos
nepriklausančios kategorijos, numatytos skirtingoms teisinėms situacijoms ir teisiškai
savarankiškiems teisiniams santykiams. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnis nėra specialioji teisės norma Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio atžvilgiu. Apskaičiuojant pareigūnų ir karių tarnybos laiką valstybinei pensijai skirti, turi būti
vadovaujamasi Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu bei jį detalizuojančiais
poįstatyminiais teisės aktais, o nustatant vidaus tarnybos stažą – Vidaus tarnybos statutu (2011 m. spalio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A146-1477/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 193-212).
51. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos buvo aiškintos Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos administracinėje
byloje A556-984/2008. Šioje byloje ginčas buvo kilęs dėl atsakovo (Plungės rajono policijos komisariato) atsisakymo (2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu) į pareiškėjo vidaus
tarnybos stažą įskaityti pusę studijų nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. birželio 25 d.
laiko Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas Lietuvos žemės
ūkio akademiją baigė 1993 m. birželio 25 d. Policininku jis buvo paskirtas nuo 1993 m.
spalio 19 d. Tą pačią dieną buvo sudaryta Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto62 14
62 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304.
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punkte numatyta terminuota sutartis tarp pareiškėjo bei atsakovo ir buvo duota Policijos
pareigūno priesaika.
Išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje pirmiausia sprendė dėl VTS 37 straipsnio 1
dalies 9 punkte vartojamos formuluotės „priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius“.
Lingvistiniu metodu analizuodama šią normą, kolegija pažymėjo, kad joje įstatymų leidėjas įtvirtino reikalavimą, kad asmuo turi būti priimtas į vidaus tarnybą per tris mėnesius – tam, kad į tarnybos stažą būtų įskaitytas minėtas laikotarpis. Sistemiškai įvertinusi
galiojantį ir ankstesnį teisinį reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog priėmimo į vidaus tarnybą momentas yra siejamas su vidaus reikalų sistemos pareigūno
statuso įgijimo momentu, numatytu šiuo metu galiojančio Vidaus tarnybos statuto 10
straipsnio 3 dalyje (vidaus tarnybos pareigūno statusą asmuo įgyja, kai vidaus reikalų
sistemos centrinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu yra paskiriamas į konkrečias pareigas ir prisiekia), arba, jeigu asmuo į tarnybą priimtas laikotarpiu nuo 1991
m. rugsėjo 11 d. iki 2003 m. gegužės 1 d. – Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto
17 punkte (asmuo, paskyrus jį į pareigas ir jam suteikus atitinkamą laipsnį (pareiginį
laipsnį), tampa pareigūnu).
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog
tam, kad, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktu, į vidaus
tarnybos stažą būtų įskaityta pusė mokymosi aukštojoje švietimo įstaigoje laiko, asmuo
į vidaus tarnybą turi būti priimtas, t. y. turi įgyti vidaus reikalų sistemos pareigūno
statusą, per tris mėnesius nuo aukštosios švietimo įstaigos baigimo. Minėtoje Vidaus
tarnybos statuto nuostatoje pateikiamas aplinkybių, kada gali būti pratęsiamas įstatymų
leidėjo nustatytas trijų mėnesių terminas, sąrašas yra baigtinis.
Kadangi pareiškėjas Lietuvos žemės ūkio akademiją baigė 1993 m. birželio 25 d., o
į tarnybą vidaus reikalų sistemoje buvo priimtas 1993 m. spalio 19 d., išplėstinė teisėjų
kolegija konstatavo, jog jis praleido VTS 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte įstatymų leidėjo imperatyviai nustatytą trijų mėnesių terminą. Taigi atsakovo sprendimas neperskaičiuoti pareiškėjo vidaus tarnybos stažo atitinka ginčijamo sprendimo priėmimo metu
galiojusiame Vidaus tarnybos statute įstatymų leidėjo nustatytus reikalavimus.
Vis dėlto išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į VTS 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, kuriais grindžiama vidaus tarnyba, ypač teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms principą. Kolegijos teigimu, įstatymų leidėjas, keisdamas teisinį tam tikrų
santykių reguliavimą, yra saistomas konstitucinių teisingumo, teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principų. Vykdydamas Konstitucijos jam suteiktą įstatymų leidybos
funkciją, jis turi konstitucinę pareigą įvertinti visas su keičiamu teisiniu reguliavimu susijusias aplinkybes, ir, jei būtina, nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris ypatingais atvejais
leistų visiškai arba iš dalies apsaugoti ir apginti teisei paklususių, įstatymo reikalavimų
besilaikiusių asmenų įgytas teises, tam pasirinkdamas skirtingus teisėkūros metodus.
Siekdamas užtikrinti minėtą pareigą, įstatymų leidėjas, patvirtindamas Vidaus tarnybos statutą, taip pat priėmė ir Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą, kurio 2 straipsnio 2 dalyje nustatė, jog iki Vidaus tarnybos statuto
įsigaliojimo pareigūnams galiojusios socialinės garantijos taikomos ir toliau tiek, kiek
neprieštarauja Vidaus tarnybos statutui. Nuo vidaus tarnybos stažo priklauso pareigūnams suteikiamų kasmetinių atostogų trukmė, nustatomas priedo už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą dydis, kvalifikacinė kategorija bei pareiginis laipsnis (VTS 13 str. 1 d., 37
str. 2 ir 3 d.). Vadinasi, vidaus tarnybos stažas ir jo apskaičiavimo tvarka turi esminę įta515
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ką pareigūnams garantuojamų socialinių garantijų dydžiui. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog šiems santykiams yra taikomi Vidaus tarnybos statuto
patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies reikalavimai.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, jei iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo
teisė įskaityti pareiškėjo nurodomą laikotarpį į vidaus tarnybos stažą jam buvo suteikta
galiojusių teisės aktų – siekiant užtikrinti teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus,
į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą turi būti įskaitytas ir minėtas laikotarpis. Nustačius,
kad pagal ankstesnį teisinį reguliavimą tam tikri laikotarpiai turėjo būti įskaityti į pareiškėjo vidaus tarnybos stažą, šie laikotarpiai, remiantis teisėtų lūkesčių ir pagarbos
įgytoms teisėms principu bei socialinių garantijų tęstinumo principu, turėtų būti įskaitomi į pareiškėjo stažą ir šiuo metu.
Analizuodama ankstesnį teisinį reguliavimą, kolegija nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl darbo stažo, suteikiančio
teisę gauti procentinį darbo užmokesčio priedą už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje
metus, įskaitymo“ buvo išvardinti atvejai, kokia tarnyba įskaitoma į minėtą stažą. Jame
nebuvo numatytas pareiškėjo nurodytas laikotarpis, todėl jis neturėjo būti įskaitytas
priimant pareiškėją į tarnybą. Šis nutarimas neteko galios, priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo“. Pagal naujai priimto nutarimo 4.2
punktą, asmenims, priimtiems iki 1995 m. sausio 1 d. į tarnybą vidaus reikalų, valstybės
saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnais ir kariais, tarnybos laikui, pagal kurį apskaičiuojami procentiniai priedai už ištarnautus metus, prilyginami
laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto
apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas) 16 straipsnyje. Nuo 1995 m. sausio
1 d. įsigaliojusio Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punktas nustatė, kad asmenims, priimtiems tarnauti Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros pareigūnais ir kariais, į
tarnybos laiką pensijai skirti įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jei jas baigę asmenys iš karto paskirti
pareigūnais. Kaip akcentavo išplėstinė teisėjų kolegija, į tarnybos laiką įskaitomi tik iki
įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1995 m. sausio 1 d., buvę laikotarpiai.
Sistemiškai įvertinusi galiojusį teisinį reguliavimą (inter alia Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83, 6.2 punktą63), išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
jog minėtoje normoje vartojama sąvoka „iš karto“ turi būti aiškinama kaip reiškianti,
jog asmens pirmoji tarnybos (darbo) vieta po mokslo baigimo turi būti vidaus reikalų,
valstybės saugumo, krašto apsaugos ar prokuratūros sistemos institucijoje, kurioje jis
tarnauja (dirba) turėdamas pareigūno (kario) statusą. Asmeniui po studijų (mokslo)
63 Šių nuostatų 6.2 punkto 2 pastraipa nustato, kad „Į tarnybos laiką įskaitoma pusė mokymosi kitose
aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir
stojimo į tarnybą nepraėję trys mėnesiai, tam tikrais atvejais pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir
gimdymo atostogų trukme.“
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baigimo per tris mėnesius pareiškus valią tarnauti (dirbti) vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros sistemoje, t. y. stojus į tarnybą, sėkmingai praėjus atitinkamas patikros procedūras ir paskyrus jį pareigūnu, laikytina, kad asmuo yra
iš karto paskirtas pareigūnu Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 6 punkto prasme.
Atsižvelgdama į tai, kad nuo pareiškėjo studijų užbaigimo 1993 m. birželio 25 d.
iki jo priėmimo į pareigas praėjo trys mėnesiai ir dvidešimt penkios dienos, į tai, kad
pareiškėjas valią tarnauti vidaus reikalų sistemoje pareiškė nepraėjus trijų mėnesių terminui po studijų užbaigimo (1993 m. rugsėjo 14 d), į tai, kad nuo studijų užbaigimo iki
jo tarnybos Plungės rajono policijos komisariate jis niekur kitur nedirbo, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, jog pareiškėjas iš karto po aukštosios mokyklos užbaigimo buvo
paskirtas pareigūnu, todėl pusė jo studijų Lietuvos žemės ūkio akademijoje laikotarpio
turi būti įskaitoma į jo tarnybos stažą (2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-984/2008, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis, Nr. 16, 2008, 224-239 p.).
IV.2.1.2.2. Kvalifikacinės kategorijos nepatvirtinimas
(VTS 36 str. 2 d., Kvalifikacinių kategorijų nuostatų 3, 19, 20, 29, 36 p.)

52. Pažymėtina, kad pareigūnui suteikta kvalifikacinė kategorija iš naujo tvirtinama kas penkeri metai (VTS 36 str. 2 d.). Pagal Kvalifikacinių kategorijų nuostatų 19, 20
punktus64, pareigūnų profesionalumo įvertinimas yra grindžiamas pareigūnų savanoriškumo principu, t. y. pareigūnas, kuris nepageidauja būti įvertintas, turi teisę atsisakyti
šio vertinimo. Tačiau, pagal Kvalifikacinių kategorijų nuostatų 29.4., 29.5. punktus65, toks
atsisakymas yra pagrindas jam suteikti viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, iš šio teisinio reguliavimo darytina išvada, kad pareigūnas, atsisakęs profesionalumo įvertinimo, netenka teisės ir į turėtos
kvalifikacinės kategorijos patvirtinimą, ir į aukštesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimą
(2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-566/2009).
53. Be to, kvalifikacinės kategorijos suteikiamos (patvirtinamos) nustatyta tvarka
atestuotiems, neturintiems tarnybinių nuobaudų, išlaikiusiems vidaus reikalų ministro
64

Šie punktai įtvirtina: „19. Apie numatomą profesionalumo vertinimą pareigūnui pasirašytinai ne
vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki profesionalumo vertinimo pradžios praneša vidaus reikalų įstaigos
personalo tarnyba ar už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas valstybės tarnautojas (pareigūnas).
Per šį terminą pareigūnas turi raštu informuoti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingą valstybės
tarnautoją (pareigūną), ar jis sutinka, kad jo profesionalumas būtų vertinamas. 20. Vidaus reikalų
įstaigų personalo tarnybos sudaro ir pateikia komisijai ne vėliau kaip prieš savaitę iki profesionalumo
vertinimo pradžios pareigūnų, kurie sutinka, kad jų profesionalumas būtų vertinamas, sąrašus.“
65 „29. Komisija, balsų dauguma apsisprendusi dėl pareigūno profesionalumo įvertinimo, raštu pateikia
siūlomą sprendimą – išvadą (priedas) komisiją sudariusiam asmeniui:
<...>
29.4. suteikti pareigūnui viena pakopa žemesnę kvalifikacinę kategoriją, jei priimamas sprendimas
nepatvirtinti pareigūno turimos 1-osios ar 2-osios kvalifikacinės kategorijos arba pareigūnas,
privalantis patvirtinti turimą 1-ąją ar 2-ąją kvalifikacinę kategoriją, nesutinka, kad jo profesionalumas
būtų vertinamas;
29.5. panaikinti pareigūno turimą 3-iąją kategoriją, jei priimamas sprendimas nepatvirtinti pareigūno
turimos šios kvalifikacinės kategorijos arba pareigūnas, privalantis patvirtinti turimą 3-iąją
kvalifikacinę kategoriją, nesutinka, kad jo profesionalumas būtų vertinamas“.
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nustatytus fizinio parengimo normatyvus, išlaikiusiems vidaus reikalų centrinių įstaigų
vadovų nustatytus konkrečioms pareigybėms taktinio ir kovinio parengimo normatyvus, turintiems atitinkamą vidaus tarnybos stažą pareigūnams, kurių profesionalumą
įvertino komisija (Kvalifikacinių kategorijų nuostatų 3 p.). Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A438-566/2009 konstatavo, jog iš šios teisės normos matyti, kad ja yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį pareigūnas, turintis tarnybinių nuobaudų,
neišlaikęs vidaus reikalų ministro nustatytų fizinio parengimo normatyvų, neatestuotas
ir pan., taip pat netenka teisės ir į turėtos kvalifikacinės kategorijos patvirtinimą ir į
aukštesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimą. Tokie pareigūnai į aukštesnės (turėtos)
kvalifikacinės kategorijos suteikimą gali pretenduoti ne anksčiau kaip po vienerių metų
nuo atitinkamai kvalifikacinės kategorijos nesuteikimo, panaikinimo ar pažeminimo
dienos (Kvalifikacinių kategorijų nuostatų 36 p.). Drausminių nuobaudų turėjimo faktas
yra ta teisiškai reikšminga aplinkybė, kuri iš tokio pareigūno atima teisę į turėtos kvalifikacinės kategorijos patvirtinimą ir / ar į aukštesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimą.
Aplinkybė, jog pareigūnė buvo neatestuota, neišlaikiusi vidaus reikalų ministro nustatytų fizinio parengimo normatyvų ir pan., neatima teisės tokiam pareigūnui suteikti
žemesnę kvalifikacinę kategoriją, o tuo pačiu neatima teisės atsakovui atlikti pareigūno
profesionalumo įvertinimo (žemesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo) procedūrų
(2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-566/2009).
IV.2.1.3. Pareigūnų specialūs laipsniai ir jų suteikimo tvarka
54. Per apžvelgiamą laikotarpį itin daug ginčų kilo dėl pareigūnų specialių laipsnių
nesuteikimo. Pareigūnų specialius laipsnius įtvirtina ir jų suteikimo tvarką reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto II skyrius (13 ir 14 str.) bei vadovaujantis Vidaus tarnybos
statuto 14 straipsnio 16 dalimi priimtos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų specialiųjų
nekarinių laipsnių suteikimo ir pervardijimo taisyklės, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1V-52 (Žin., 2004, Nr. 39-1282; toliau – ir Specialiųjų nekarinių laipsnių suteikimo taisyklės).
IV.2.1.3.1. Aukštesnio laipsnio suteikimas
(VTS 14 str.)

55. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 13 straipsnio 5 dalimi, išskiriami keturių
grandžių vidaus tarnybos laipsniai, tai yra: 1) pirminės grandies pareigūnų; 2) vidurinės
grandies pareigūnų; 3) aukštesniosios grandies pareigūnų; 4) aukščiausiosios grandies
pareigūnų.
Kiekvienoje iš nurodytų grandžių išskiriami toliau nurodomi laipsniai. Pirminės
grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsniai yra: 1) vidaus tarnybos grandinis; 2) vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkis; 3) vidaus tarnybos puskarininkis; 4) vidaus
tarnybos vyresnysis puskarininkis (VTS 13 str. 6 d.). Vidurinės grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsniai yra: 1) vidaus tarnybos leitenantas; 2) vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas; 3) vidaus tarnybos kapitonas (VTS 13 str. 7 d.). Aukštesniosios grandies
pareigūnų vidaus tarnybos laipsniai yra: 1) vidaus tarnybos majoras; 2) vidaus tarnybos
pulkininkas leitenantas; 3) vidaus tarnybos pulkininkas (VTS 13 str. 8 d.). Aukščiausio518
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sios grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsnis yra vidaus tarnybos generolas (VTS
13 str. 9 d.).
Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 13 straipsnio 11 dalimi, taip pat išskiriami
keturių grandžių policijos pareigūnams suteikiami policijos laipsniai, tai yra: 1) pirminės grandies pareigūnų; 2) vidurinės grandies pareigūnų; 3) aukštesniosios grandies
pareigūnų; 4) aukščiausiosios grandies pareigūnų.
Kiekvienoje iš nurodytų grandžių išskiriami toliau nurodomi laipsniai. Pirminės
grandies pareigūnų policijos laipsniai yra: 1) jaunesnysis policininkas; 2) policininkas;
3) vyresnysis policininkas; 4) viršila (VTS 13 str. 12 d.). Vidurinės grandies pareigūnų
policijos laipsniai yra: 1) inspektorius; 2) vyresnysis inspektorius; 3) komisaras inspektorius (VTS 13 str. 13 d.). Aukštesniosios grandies pareigūnų policijos laipsniai yra: 1)
komisaras; 2) vyresnysis komisaras; 3) vyriausiasis komisaras (VTS 13 str. 14 d.). Aukščiausiosios grandies pareigūnų policijos laipsnis yra generalinis komisaras (VTS 13 str.
15 d.).
56. Kaip minėta, tiek reikalavimus pačiam žemiausiam laipsniui, tiek reikalavimus
aukštesniam laipsniui įgyti įtvirtina Vidaus tarnybos statuto 14 straipsnis.
Šio straipsnio 6 dalis nustato, jog aukštesnis vidurinės grandies pareigūnų laipsnis
suteikiamas atsižvelgiant į pareigūno kvalifikaciją, nuopelnus einant atitinkamas pareigas, kai jis ištarnauja: 1) vidaus tarnybos leitenantu, inspektoriumi – ne mažiau kaip
2 metus; 2) vidaus tarnybos vyresniuoju leitenantu, vyresniuoju inspektoriumi – ne
mažiau kaip 2 metus. Pagal 14 straipsnio 8 dalį, vidaus tarnybos majoro ar komisaro
laipsnis suteikiamas atsižvelgiant į pareigūno kvalifikaciją, nuopelnus einant atitinkamas pareigas ir kai jis ne mažiau kaip 3 metus ištarnauja vidaus tarnybos kapitonu ar
komisaru inspektoriumi.
57. Apžvelgiamu laikotarpiu administraciniuose teismuose kilusiuose ginčuose
ypač dažnai buvo vertinami atsakovų sprendimai, kuriais atsisakyta suteikti aukštesnį
laipsnį, motyvuojant tuo, kad pareigūnas neatitinka tokio laipsnio suteikimui būtinos
sąlygos – neturi aukštojo išsilavinimo. Šiam klausimui išspręsti buvo aktualus VTS 14
straipsnio 6 ir 8 dalies bei atitinkamų Specialiųjų nekarinių laipsnių suteikimo taisyklių
nuostatų aiškinimas.
57.1. Praktika minėtu klausimu buvo suformuota administracinėje byloje Nr.
A502-1969/2008. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo atsakovo sprendimą, kuriuo pareiškėjui
(vidaus tarnybos kapitonui) buvo atsisakyta suteikti aukštesnį vidaus tarnybos majoro laipsnį, motyvuojant tuo, jog jis neturi tam reikalingo aukštojo išsilavinimo. Teisėjų
kolegija, sistemiškai išanalizavusi VTS 13 ir 14 straipsnio nuostatas, nurodė, jog VTS 13
straipsnio 5 dalis nustato keturių lygių (grandžių) vidaus tarnybos laipsnius (pirminės
grandies pareigūnų, vidurinės grandies pareigūnų, aukštesniosios grandies pareigūnų
ir aukščiausiosios grandies pareigūnų), kurių aukštesnio (tiek aukštesnio lygio (grandies) vidaus tarnybos laipsnio, tiek ir to paties lygio (tos pačios grandies) aukštesnio vidaus tarnybos laipsnio) įgijimas, kaip matyti iš atitinkamų VTS 14 straipsnio nuostatų,
yra sąlygojamas žemesnio vidaus tarnybos laipsnio (žemesnio lygio (grandies) vidaus
tarnybos laipsnio arba to paties lygio (tos pačios grandies) žemesnio vidaus tarnybos
laipsnio) turėjimo, o tuo pačiu – ir tokiam laipsniui įgyti reikalaujamų sąlygų atitikimo.
Vidaus tarnybos statuto 14 straipsnio 4 dalis inter alia nustato, kad vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui ar viršilai aukštesnis laipsnis gali būti suteikiamas tik kai jie
pakelia kvalifikaciją, įgyja aukštąjį išsilavinimą ir yra paskiriami į atitinkamas pareigas,
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o to paties straipsnio 5 dalis įtvirtina, jog vidaus tarnybos leitenanto ar inspektoriaus
laipsnis vidaus reikalų centrinės ar profesinio mokymo įstaigos vadovo įsakymu suteikiamas atitinkamas pareigas einantiems asmenims, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą ir
kvalifikaciją, atitinkančią pareigybių aprašymo reikalavimus. Pagal VTS 13 straipsnio 6
ir 7 dalis, pirmiau paminėti vidaus tarnybos laipsniai priskirtini pirminės ir vidurinės
grandžių pareigūnų vidaus laipsnių lygiams. Vidaus tarnybos majoro laipsnis, į kurį pretenduoja pareiškėjas, pagal Vidaus tarnybos statuto 13 straipsnio 8 dalies 1 punktą, priskiriamas aukštesniosios grandies pareigūnų vidaus tarnybos laipsnių kategorijai. Pasak
teisėjų kolegijos, aiškinant VTS 14 straipsnio nuostatas loginiu sisteminiu būdu, akivaizdu, jog aukštesnio lygio vidaus tarnybos laipsniai (to paties lygio (grandies) aukštesni
vidaus tarnybos laipsniai ar aukštesnio lygio (grandies) vidaus tarnybos laipsniai) nei
vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio ar vidaus tarnybos leitenanto suteikiami tik
tiems pareigūnams, kurie turi aukštąjį išsilavinimą.
Vyriausiasis administracinis teismas, nenustatęs, jog pareiškėjo Maskvos valstybiniame industriniame universitete įgytas išsilavinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 patvirtintų Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio
pripažinimo nuostatų nustatyta tvarka būtų buvęs pripažintas Lietuvos Respublikoje,
konstatavo, jog pareiškėjas neatitinka VTS 14 straipsnio 8 dalies keliamų reikalavimų
pareigūnui, siekiančiam įgyti vidaus tarnybos majoro laipsnį (2008 m. lapkričio 20 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1882/2008).
57.2. Pažymėtina, kad analogiška praktika taikoma ir suteikiant vidurinės grandies
pareigūnų policijos laipsnius bei aukštesnį vidurinės grandies pareigūno laipsnį (VTS 13
str. 13 d., 14 str. 5-7 d.) (žr. 2011 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1461379/2011, 2009 m. gegužės 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-586/2009,
2009 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-479/2009, 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-467/2009, 2009 m. balandžio
14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-446/2009, 2010 m. vasario 22 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662-373/2010, 2010 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A438-239/2010, 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4381605/2009). Taigi pareigūno aukštojo (nebūtinai aukštojo universitetinio) išsilavinimo
turėjimas yra būtina sąlyga suteikti jam vidurinės ir aukštesniosios grandies pareigūnų
vidaus tarnybos laipsnį.
57.3. Be to, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis
nustato, jog aukštasis išsilavinimas – tai išsilavinimas, įgytas baigus pagrindines arba
vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje arba lygiavertes studijas užsienio
aukštojoje mokykloje, to paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalis apibrėžia, jog aukštoji mokykla yra studijų ir mokslo įstaiga, rengianti specialistus su aukštuoju išsilavinimu šio
įstatymo nustatyta tvarka. Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 16 dalis įtvirtina, jog
pagrindinės studijos – tai pirmosios pakopos nuosekliosios universitetinės bei neuniversitetinės studijos, o pagal to paties straipsnio 13 dalį, neuniversitetinės studijos – tai
pagrindinės, į praktinę veiklą orientuotos profesinės studijos aukštojoje mokykloje, sudarančios sąlygas įgyti taikomaisiais moksliniais tyrimais ir (ar) taikomąja moksline
veikla grindžiamą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir (arba) profesinę kvalifikaciją. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse inter alia nustatyta, kad aukštojo mokslo studijų programas vykdo aukštosios mokyklos, t. y. univer520
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sitetai ir kolegijos, ir kad baigus aukštojo mokslo studijų programas įgyjamas aukštasis
išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija. Kaip matyti iš pirmiau pacituotų teisės aktų nuostatų,
aukštasis išsilavinimas gali būti universitetinis ir neuniversitetinis (žr. pvz., 2009 m. gegužės 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-586/2009, 2009 m. balandžio 20 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A63-479/2009).
57.4. Pastebėtina, kad tokiam aiškinimui neprieštarauja ir Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas)
nuostatos (Žin., 2003, Nr. 42-1928). Pastarasis įstatymas įgyvendino 2003 m. balandžio
29 d. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymą (Žin., 2003,
Nr. 42-1927), kuriuo buvo patvirtintas Vidaus tarnybos statutas. Įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintas tarnybos tęstinumo principas. Nustatyta, kad pareigūnai,
iki Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo tarnavę vidaus reikalų
sistemoje, nustatyta tvarka laikomi vidaus tarnybos sistemos pareigūnais, tarnaujančiais
Statuto patvirtinimo įstatymo nustatyta tvarka (1 str. 1 d.). Pareigūnai, kurie įsigaliojus
Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymui eina pareigas vidaus reikalų sistemoje
neturėdami reikiamo išsilavinimo, negali dalyvauti atrankoje aukštesnėms pareigoms
eiti (1 str. 2 p.). Pareigūnai, kurie neturi einamoms pareigoms eiti būtino išsilavinimo,
tokį išsilavinimą privalo įgyti per 5 metus nuo Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo
įstatymo įsigaliojimo (1 str. 3 p.). Pareigūnai, kurie per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą
laiką neįgijo reikiamo išsilavinimo, skiriami į pareigas, atitinkančias jų turimą išsilavinimą, o jei su tuo nesutinka, atleidžiami iš vidaus tarnybos. Ši nuostata netaikoma
pareigūnams, kurie įstojo į atitinkamas mokymo įstaigas ir jose mokosi (studijuoja),
tačiau dėl pateisinamų priežasčių negali iki nurodyto laiko įgyti reikiamo išsilavinimo
(1 str. 4 p.). Vadovaujantis Įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 5 dalimi (2006 m. liepos
19 d. įstatymo Nr. X-804 redakcija), šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimai netaikomi
pareigūnams, kurie iki Statuto patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo turi ne mažesnį kaip
10 metų vidaus tarnybos stažą.
Būtent pastarąja nuostata pareiškėjai dažnai remdavosi, ginčydami atsisakymą suteikti aukštesnį laipsnį, kadangi, jų vertinimu, reikalavimas turėti aukštąjį išsilavinimą
siekiant aukštesnio laipsnio suteikimo netaikomas pareigūnams, kurie iki Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo turi ne mažesnį kaip 10 metų vidaus
tarnybos stažą. Vyriausiasis administracinis teismas pažymi, kad toks aiškinimas yra
neteisingas.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-1379/2011 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš Įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 1
dalyje nustatyto teisinio reguliavimo akivaizdu, jog šiame įstatyme įtvirtintu tarnybos
tęstinumo principu įstatymų leidėjas užtikrino pareigūnų, kurie pradėjo tarnauti vidaus tarnybos sistemoje iki Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo
ir iki šio įstatymo įsigaliojimo turėjo ne mažesnį kaip 10 metų tarnybos stažą, tarnybos
tęstinumą užimant tas pačias pareigas vidaus tarnyboje. Kartu įstatymų leidėjas pabrėžė
bendrąjį reikalavimą, kad atitinkamoms pareigoms užimti reikia turėti reikiamą išsilavinimą ir nustatė pereinamąjį laikotarpį jį įsigyti, jei pareigūnas pereinamuoju laikotarpiu
neturėjo reikiamo išsilavinimo. Įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnis nustatė pareigūnų
laipsnių prilyginimo ir pervardijimo tvarką. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad policijos pareigūnų pareiginiai laipsniai, kuriuos šie pareigūnai turėjo iki Vidaus tarnybos
statuto patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo, prilyginami pareigūnų specialiems nekari521
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niams policijos laipsniams ir pervardijami pagal Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo
įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 13 straipsnį. Įgyvendinimo įstatymas nereglamentuoja tvarkos, kurios turi būti laikomasi atlikus pareigūnų laipsnių prilyginimą
ir pervardinimą suteikiant aukštesnius laipsnius pareigūnams jiems einant atitinkamas
pareigas, kurias jie užima po Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo. Minėtas teisinis reguliavimas lemia, kad sprendžiant dėl aukštesnių specialiųjį nekarinių policijos laipsnių
suteikimo taikytinas Vidaus tarnybos statutas (2011 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1379/2011; taip pat žr. 2010 m. vasario 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-373/2010; 2010 m. sausio 25 d. nutartį aministracinėje byloje Nr.
A438-239/2010).
Vadinasi, Įgyvendinimo įstatymas aukštesnių laipsnių suteikimo pareigūnams
(jiems einant atitinkamas pareigas, kurias jie užima po Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo) klausimų nereglamentuoja, o tik nustato iki Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo
įstatymo įsigaliojimo turėtų pareiginių laipsnių prilyginimo specialiems nekariniams
policijos laipsniams ir pervardijimo taisykles. Todėl aukštesnių policijos laipsnių suteikimo klausimams spręsti Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo
įstatymas netaikytinas, o, kaip jau minėta, taikytinas Vidaus tarnybos statutas.
IV.2.1.4. Pareigūno pareigų paaukštinimas
(VTS 15 str.)

58. Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 6 dalyje numatytą vieną iš pagrindinių
vidaus tarnybos principų – karjeros principą įgyvendinantis Vidaus tarnybos statuto 15
straipsnis, reglamentuojantis pareigūno pareigų paaukštinimą, įtvirtina, kad atrankoje
į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas gali dalyvauti aukštesnių pareigų siekiantys, žemesnes pareigas einantys tos pačios ar atitinkamos kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai (1 d.). Atrankos metu atsižvelgiama į pretendentų profesionalumą, tarnybinę veiklą,
tinkamumą pretenduojamoms pareigoms, vidaus tarnybos trukmę einant konkrečias
pareigas, turimą kvalifikaciją, būtiną naujoms pareigoms eiti (2 d.). Pareigūnus iš vienų
pareigų į kitas savo įsakymu perkelia vadovai, turintys teisę skirti į pareigas. Vidaus
reikalų centrinių įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus į pareigas skiria ir iš jų atleidžia
vidaus reikalų ministras, jei kiti įstatymai nenustato kitaip (3 d.). Draudžiama pareigūną perkelti į pareigas vidaus reikalų įstaigoje, kurioje eina pareigas asmens sutuoktinis,
sugyventinis (partneris), asmens artimasis giminaitis ar asmuo, su juo susijęs svainystės
ryšiais, jeigu jie pagal einamas pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais (4
d.). 2008 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 2, 10, 15,
34, 37, 51, 53, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 161 straipsniu
įstatymas (2008 m. liepos 15 d. įstatymas Nr. X-1705), kurio 3 straipsniu Vidaus tarnybos statuto 15 straipsnis buvo papildytas 7 dalimi, numatančia, kad atrankos į laisvas
aukštesnes pareigūno pareigas tvarką nustato vidaus reikalų ministras. Atrankai vykdyti vidaus reikalų įstaigoje veikia atrankos į laisvas aukštesnes pareigas komisija. Vienu
šios komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos atstovas. Vadovaujantis šia nuostata,
Vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 (Žin., 2008, Nr. 1104197) buvo patvirtintas Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašas (toliau – ir Atrankos aprašas).
59. VTS 15 straipsnio ir VSATĮ 16 straipsnio 3 dalies santykis. Atrankos į laisvas aukš522
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tesnes pareigūno pareigas aspektu aktuali administracinė byla Nr. A11-497/2007, kurioje,
aiškinant VTS 15 straipsnio ir VSATĮ 16 straipsnio 3 dalies nuostatas, buvo konstatuota,
kad Vidaus tarnybos statuto 15 straipsnyje numatyta atranka vyksta į laisvas aukštesnes
pareigūno pareigas, ji yra skirta žemesnes pareigas einantiems tos pačios ar atitinkamos
kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnams, siekiantiems užimti aukštesnes pareigūno
pareigas. Tai reiškia, kad nuostatos dėl atrankos taikytinos tik tuo atveju, kai siekiama
užpildyti laisvas pareigas pasirenkant tinkamesnį kandidatą iš žemesnės grandies pareigūnų. Tuo atveju, kai laisvos pareigos yra siūlomos lygiavertės ar aukštesnės grandžių
pareigūnams, taikytinos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3
dalies nuostatos, t. y. šiuo atveju Vidaus tarnybos statute numatyta atranka nevykdoma
(2007 m. gegužės 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A11–497/2007; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 12, 2007, p. 92-103).
IV.2.1.4.1. Atrankos komisijos sudėtis
(Atrankos aprašo 21 p.)

60. Kaip nurodoma Atrankos aprašo 2 punkte, atrankos procedūra į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas apima: 1) atrankos paskelbimą; 2) dokumentų, kurie turi būti
pateikti norint dalyvauti atrankoje (toliau – dokumentai), priėmimą; 3) atrankos vykdymą ir 4) vidaus reikalų įstaigos vadovo sprendimo dėl pareigūno paskyrimo į pareigas
priėmimą. Atranką vykdo Vidaus reikalų įstaigos vadovo įsakymu sudaroma komisija
(toliau – ir Atrankos komisija). Atrankos komisija sudaroma vieneriems metams iš ne
mažiau kaip 5 narių (Atrankos aprašo 19 p.). Į komisijos sudėtį, be kitų narių, turi būti
įtrauktas personalo tarnybos vadovas arba kitas personalo tarnybos valstybės tarnautojas (darbuotojas) ir profesinės sąjungos atstovas. Dalyvauti komisijos posėdyje nario teisėmis turi būti kviečiamas būsimasis tiesioginis pretendento vadovas arba vidaus
reikalų įstaigos, kurioje organizuojama atranka, vadovo įgaliotas pareigūnas. Dalyvauti
komisijos posėdyje taip pat gali būti kviečiami ekspertai (specialistai), kurie pateikia
komisijai nuomonę dėl pretendento atitikties pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams. Ekspertai (specialistai) nėra
komisijos nariai (Atrankos aprašo 21 p.).
61. Dėl Atrankos komisijos sudėties inter alia Atrankos aprašo 21 punkto aiškinimo
buvo spręsta administracinėje byloje Nr. A146-269/2010. Šioje byloje teisėjų kolegija nustatė, kad sudarant atrankos komisiją, į jos sudėtį nebuvo įtrauktas profesinės sąjungos
atstovas. Todėl, pasak teisėjų kolegijos, sudarant atrankos komisiją buvo pažeistas VTS
15 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas imperatyvus reikalavimas. Teisėjų kolegija priminė,
jog ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios
procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu,
jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus,
pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto
teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas
(2005 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 7, 2005, p. 131-138). Teisėjų kolegija nesutiko
su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog šis procedūrinis pažeidimas nesudaro
pagrindo atrankos procedūrą pripažinti neteisėta. VTS 15 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas
reikalavimas komisijos nariu skirti profesinės sąjungos atstovą yra imperatyvus. Profe523
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sinių sąjungų įstatymo preambulėje numatyta, jog asmenys įstatymo nustatyta tvarka
turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir
ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Teisėjų kolegijos nuomone, reikalavimas komisijos nariu skirti profesinės sąjungos atstovą
įstatyme įtvirtintas siekiant užtikrinti darbuotojų teises, jis yra imperatyvus, todėl nėra
pagrindo manyti, jog šio reikalavimo nesilaikymas nelaikytinas esminiu pažeidimu. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog VTS 15 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas reikalavimas
nėra siejamas su atrankoje dalyvaujančių pretendentų naryste profesinėje sąjungoje, todėl sprendžiant klausimą, ar buvo pažeistos pagrindinės procedūros, neturi reikšmės
aplinkybė, ar konkretūs asmenys atrankos metu buvo profesinės sąjungos nariais, ar ne
(2010 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-269/2010).
62. Administracinėje byloje Nr. A146-269/2010 teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad
esminiu procedūros pažeidimu būtų galima laikyti aplinkybę, jei pareiškėjui dėl formaliai netinkamos informavimo formos (nepranešimo raštu) būtų sutrukdyta dalyvauti
atrankoje (2010 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-269/2010).
IV.2.1.4.2. Teismo galių ribos, nustačius atrankos pažeidimą
63. Kaip jau minėta, atrankos procedūra apima tam tikrus etapus – atrankos paskelbimą; dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti atrankoje, priėmimą; atrankos vykdymą; vidaus reikalų įstaigos vadovo sprendimo dėl pareigūno paskyrimo į
pareigas priėmimą.
64. Administracinėje byloje Nr. A146-1195/2010 pareiškėjas prašė panaikinti Tauragės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato pretendentų į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas atrankos komisijos 2009-01-13 protokolą Nr. 85-IN-9, kuriuo nuspręsta, kad atranką
į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato
(toliau – ir Šilalės rajono PK) viršininko pareigas laimėjo V. M., ir įpareigoti Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą priimti sprendimą, jog jis laimėjo atranką į Šilalės
rajono PK viršininko pareigas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko
su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą
aktą (atrankos protokolą), pažeidė taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Kaip toliau nurodė teisėjų kolegija, konstatavus,
jog vieno iš atrankos procedūros etapų metu priimtas aktas neatitinka tokio pobūdžio
dokumentams keliamų reikalavimų, atsiranda pagrindas šį aktą panaikinti, atitinkamai
pripažįstant atrankos vykdymo rezultatus negaliojančiais. Tačiau ši išvada nesudaro pagrindo įpareigoti Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą toliau tęsti atrankos
procedūrą pareiškėjo pageidaujamu būdu ir priimti sprendimą dėl atrankos laimėtojo, nes
tokiu atveju teismas turėtų pats imtis vertinti kandidatų tinkamumą einamoms pareigoms,
jų dalykines savybes, kas ne tik išeitų iš teismo kompetencijos ribų, bet ir prieštarautų Atrankos apraše įtvirtintam atrankos procedūros eiliškumui bei jos vykdymo tvarkai (2010
m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1195/2010).
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IV.2.2. Tarnybos muitinėje statuto taikymas tarnautojų karjeros santykiams
65. Tarnybos muitinėje statuto taikymas per apžvelgiamą laikotarpį taip pat buvo
aktualus nagrinėjant muitinės pareigūnų ginčus, susijusius su jų tarnybinės veiklos vertinimu ir kvalifikacinių kategorijų suteikimu. Šie aspektai reglamentuojami Tarnybos
muitinėje statuto 19, 20, 25 ir 26 straipsniuose. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos
vertinimo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1K-213 (Žin., 2003, Nr. 79-3604; Žin.,
2008, Nr. 143-5722) patvirtintos Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės
veiklos vertinimo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo taisyklės (toliau – ir Muitinės
pareigūnų vertinimo taisyklės).
IV.2.2.1. Statutinės komisijos išvada
ir muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens sprendimas
(TMS 3, 19, 25 str.; Muitinės pareigūnų vertinimo taisyklių 4, 14, 29, 47, 48 p.)

66. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tikslas – įvertinti jų kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigas. Muitinės pareigūną iš esmės gali vertinti net trys subjektai. Pirmiausia, muitinės departamento generalinio direktoriaus ir muitinės įstaigos
vadovo tarnybinę veiklą vertina juos į pareigas priimantis asmuo, o muitinės pareigūno
tarnybinę veiklą ir pakaitinio muitinės pareigūno tarnybinę veiklą – jų tiesioginis vadovas (TMS 25 str. 4 d.). Šie asmenys muitinės pareigūno tarnybinę veiklą gali įvertinti:
1) labai gerai; 2) gerai; 3) patenkinamai; 4) nepatenkinamai (TMS 25 str. 5 d.). Jeigu
tiesioginis vadovas muitinės pareigūno tarnybinę veiklą įvertina labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, tiesioginio vadovo išvada teikiama statutinei komisijai, kuri
toliau vertina muitinės pareigūno tarnybinę veiklą (TMS 25 str. 7 d.). Statutinė komisija,
įvertinusi muitinės pareigūno tarnybinę veiklą (labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai) (TMS 25 str. 12 d.), muitinės pareigūną į pareigas priėmusiam asmeniui
teikia TMS 25 straipsnio 15-20 dalyse numatytą siūlymą. Pavyzdžiui, statutinė komisija,
įvertinusi muitinės pareigūno (išskyrus pakaitinį muitinės pareigūną) tarnybinę veiklą
labai gerai, muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui siūlo: 1) suteikti muitinės pareigūnui kvalifikacinę kategoriją; 2) perkelti muitinės pareigūną į aukštesnės
kategorijos pareigas toje pačioje įstaigoje; 3) perkelti muitinės pareigūną į aukštesnės
kategorijos pareigas toje pačioje įstaigoje ir suteikti jam kvalifikacinę kategoriją; 4) palikti muitinės pareigūnui turimą pirmą (aukščiausią) kvalifikacinę kategoriją ir skirti
jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą (TMS 25 str. 16 d.). Tuomet vertinamą
pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą dėl statutinės komisijos siūlymo įgyvendinimo. Jeigu muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti statutinės komisijos siūlymo, muitinės pareigūno iki
vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia (TMS 25 str. 29 d.).
67. Administracinių teismų praktikoje, taikant minėtas normas, buvo susidurta su
klausimais dėl statutinės komisijos išvados reikšmės ir muitinės pareigūną į pareigas priimančiam subjektui suteiktos galimybės atsisakyti įgyvendinti statutinės komisijos siūlymą.
68. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A62-677/2011,
sistemiškai įvertinęs muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą reglamentuojančias
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TMS nuostatas (19 str. 1 ir 3 d., 25 str. 7, 8, 16 ir 29 d.) bei Muitinės pareigūnų vertinimo
taisyklių (4, 14, 29, 47, 48 p.) nuostatas, padarė išvadą, kad statutinės komisijos sprendimas suteikti muitinės pareigūnui atitinkamą kvalifikacinę kategoriją pareigūną į pareigas
priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio ir neprivalomas, o muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę motyvuotai nuspręsti dėl kvalifikacinės kategorijos muitinės pareigūnui nesuteikimo. Tačiau teisėjų kolegija pažymėjo, kad
reikalavimas muitinės pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui priimti šiuo klausimu
motyvuotą sprendimą reiškia, jog ši muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens teisė
nėra absoliuti. Muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens sprendimas turi būti, visų
pirma, pagrįstas tarnybą muitinėje reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Atkreiptinas dėmesys, kad nei TMS, nei jo nuostatas dėl muitinės pareigūno tarnybinės veiklos
vertinimo įgyvendinantis teisės aktas – Muitinės pareigūnų vertinimo taisyklės, expressis
verbis neįtvirtina konkrečių sąlygų, kurioms esant muitinės pareigūną į pareigas priimantis asmuo turi teisę priimti TMS 25 straipsnio 29 dalyje numatytą sprendimą, tačiau minėta nuostata turi būti aiškintina sistemiškai su TMS 3 straipsnio 1 dalies teisės norma,
įtvirtinančia pagrindinius tarnybos muitinėje principus. Šie principai taikytini ir muitinės
pareigūną į pareigas priimančio asmens sprendimams neįgyvendinti statutinės komisijos
siūlymų, priimamų muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo procese, ir laikytini
pamatiniais muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens diskrecijos teisės įgyvendinimo reguliatoriais, kurių nepaisymas gali sudaryti teisinį pagrindą tokį muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens sprendimą pripažinti neteisėtu (2011 m. gegužės 12 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-677/2011).
69. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal TMS ir Muitinės pareigūnų vertinimo taisyklėse įtvirtintą reguliavimą galutinį sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo
muitinės pareigūnams priima juos į pareigas priėmęs asmuo, kuriam, kaip jau minėta,
statutinės komisijos (tuo labiau – tiesioginio muitinės pareigūno vadovo) siūlymas nėra
privalomas, vien tik tiesioginio vadovo ir statutinės komisijos palankus muitinės pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimas jokių teisėtų lūkesčių muitinės pareigūnams negali
sukurti (2011 m. gegužės 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-677/2011).
IV.2.3. Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto taikymas tarnautojų karjeros santykiams
70. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir STT) pareigūnų
atestaciją reglamentuoja Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnis. Šio straipsnio
8 dalis paveda Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui patvirtinti nuostatus, reglamentuojančius Tarnybos pareigūnų vertinimo kriterijus, periodiškumą ir tvarką, o taip pat
– atestacijos komisijos veiklą.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatus Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius patvirtino 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 2-208. Jie
neteko galios 2007 m. birželio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 2-112 (Žin., 2007, Nr. 50-1992).
2009 m. spalio 9 d. STT direktoriaus įsakymu Nr. 2-258 šių nuostatų pavadinimas pakeistas
į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatus (toliau – ir STT pareigūnų atestacijos nuostatai).
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IV.2.3.1. Atestacijos komisijos kompetencija, kai tiesioginis vadovas
pareigūno veiklą įvertina „gerai“
(STTS 10 str. 3 d.)

71. Per apžvelgiamą laikotarpį buvo išnagrinėta norminė byla Nr. I444-9/2007, kurioje analizuotas klausimas, ar STT pareigūnų atestacijos nuostatų (STT direktoriaus 2004
m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 2-208 redakcija) 20 punktas ta apimtimi, kuria nustatė, kad
tuo atveju, jei tiesioginis vadovas pareigūno tarnybinę veiklą įvertina gerai, atestacijos
lapas pateikiamas atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti, o atestacijos komisijos pirmininkui nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą vertina atestacijos komisija, taip pat
minėtų nuostatų 22 punktas ta apimtimi, kuria nustatė, kad tuo atveju, jei pareigūnų veiklą vertina atestacijos komisijos pirmininkas, nepriklausomai nuo vertinimo, atestacijos
lapai pateikiami atestacijos komisijai, kuri šiuos pareigūnus vertina komisijos posėdyje,
neprieštarauja STTS 10 straipsnio 3 daliai. Pagal STTS 10 straipsnio 3 dalį, STT pareigūnų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus vertina tiesioginis tarnybos pareigūno
vadovas. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje tiesioginis tarnybos pareigūno vadovas arba tarnybos pareigūną į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo tarnybos
pareigūno tarnybinę veiklą įvertina labai gerai, gerai arba nepatenkinamai. Jei tarnybos
pareigūno tarnybinė veikla įvertinama labai gerai arba nepatenkinamai, tarnybos pareigūną vertina atestacijos komisija dėl jo tolesnės veiklos.
Pareiškėjo skundo argumentai šioje byloje iš esmės buvo susiję su tuo, jog STTS 10
straipsnio 3 dalis nenumato galimybės tiesioginiam vadovui įvertinus pareigūno veiklą
„gerai“, dar kartą vertinti jį atestacijos komisijos pirmininkui, o tuo atveju, jei tiesioginis
vadovas kartu yra ir atestacijos komisijos pirmininkas – nenumato, kad pareigūno veikla
papildomai būtų vertinama atestacijos komisijoje.
Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog STTS 10 straipsnio 1 dalis įtvirtina specialų organą, skirtą pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimui, bei nustato jo sudarymo tvarką. Tuo tarpu STTS 10 straipsnio 2 dalis suteikia atestacijos komisijai bendro pobūdžio kompetenciją vertinti Tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus
ir kvalifikaciją. Pastaroji norma nenumato ir neriboja atvejų, nenustato būdų, kuriais
atestacijos komisija galėtų vertinti Tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir
kvalifikaciją. STTS 10 straipsnio 8 dalis suteikia įgaliojimus STT direktoriui patvirtinti
nuostatus, reglamentuojančius ne tik STT pareigūnų vertinimo kriterijus ir periodiškumą, bet ir vertinimo tvarką bei atestacijos komisijos veiklą. Suteikti įgaliojimai reglamentuoti atestacijos komisijos veiklą reiškia ir įgaliojimus detalizuoti šios komisijos
kompetenciją, kurią leidžia aukštesnės galios teisės aktai (konkrečiu atveju – Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas), pareigūnų tarnybinės veiklos atestacijos paskirtis bei
viešojo administravimo principai. STTS 10 straipsnio 2 dalis neriboja atestacijos komisijos atliekamo STT pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo. Įgyvendindamas STTS 10
straipsnio 8 dalį, STT direktorius turi ribotą diskrecijos teisę nustatyti, kokiais atvejais
pareigūnų atestacijoje dalyvaus atestacijos komisija. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutui
prieštarautų toks teisinis reguliavimas, kuriame atestacijos komisijai būtų suteikti įgaliojimai, kuriuos pagal STTS turėtų įgyvendinti kiti subjektai, arba teisinis reguliavimas,
draudžiantis atestacijos komisijai įgyvendinti funkcijas, kurios jai tiesiogiai numatytos
STTS. Šiuo atveju STTS nuostatos nenumato draudimo atestacijos komisijai vertinti tie527
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sioginio vadovo gerai įvertintą pareigūną, o STTS 10 straipsnio 3 dalyje nėra pateiktas
baigtinis sąrašas atvejų, kai pareigūno veiklą gali vertinti atestacijos komisija.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad STTS
10 straipsnio 2 ir 3 dalys nekonkuruoja tarpusavyje. STTS 10 straipsnio 2 dalis įtvirtina
bendrą normą, suteikiančią įgaliojimus atestacijos komisijai vertinti STT pareigūnų veiklos rezultatus ir kvalifikaciją, o STTS 10 straipsnio 3 dalis pateikia privalomus atvejus,
kai toks pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas atestacijos komisijoje turi būti atliekamas. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog nuostatose detalizuojama atestacijos komisijos ir jos pirmininko kompetencija nepažeidžia atestuojamojo asmens teisių.
Priešingai – STT pareigūnų atestacijos nuostatų 20, 22 punktų reglamentavimas leidžia
išsamiai įvertinti atestuojamojo pareigūno tarnybinės veiklos rezultatus. Be to, pagal šių
nuostatų 20 punktą, nesutikdamas su tiesioginio vadovo įvertinimu, atestacijos komisijos pirmininkas gali siūlyti atestacijos komisijai įvertinti pareigūną tiek labai gerai, tiek
ir nepatenkinamai. Kartu atestacijos komisija gali priimti siūlymą tiek daugiau, tiek ir
mažiau palankų atestuojamajam pareigūnui, taip pat ir patvirtinti pirminį tiesioginio
vadovo įvertinimą. Taigi atestacijos komisija nėra saistoma nei tiesioginio vadovo, nei
atestacijos komisijos pirmininko siūlymų. Būtent atestacijos komisija yra tas subjektas,
turintis bendrąją kompetenciją, numatytą STTS 10 straipsnio 2 dalyje, vertinti atestuojamus pareigūnus, taip pat ir tikrinti tiesioginio vadovo išvados pagrįstumą. Toks teisinis
reguliavimas sukuria sąlygas objektyviai ir išsamiai įvertinti atestuojamojo pareigūno
veiklą ir jos rezultatus. Tiesioginio vadovo išvados patvirtinimas atestacijos komisijoje
leidžia išvengti subjektyvių ar dėl kitų priežasčių nepagrįstų vertinimų ir užtikrinti vertinimo objektyvumą bei visapusiškumą (2007 m. kovo 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-9/2007, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis, Nr. 11, 2007, p. 65-76).
72. Šiuo klausimu, jau galiojant naujai patvirtintiems STT pareigūnų atestacijos
nuostatams, buvo priimtas sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-246/2012. Šioje
byloje pareiškėja (STT pareigūnė) ginčijo atsakovo (STT) direktoriaus įsakymą, kuriuo
po atliktos atestacijos buvo nuspręsta perkelti pareiškėją į žemesnes pareigas.
Byloje nustatyta, kad atlikdamas kasmetinę pareiškėjos veiklos atestaciją už 2010
metus, tiesioginis pareiškėjos vadovas 2010 m. gruodžio 8 d. pareigūno atestacijos lape
pareiškėjos tarnybinę veiklą, asmenines savybes ir kvalifikaciją įvertino „gerai“ (41 balu).
Pareiškėja atestacijos lape nurodė, kad su juo nesutinka, nes turėtų būti įvertinta geriau. Be to, ji 2010 m. gruodžio 10 d. raštu „Dėl atestacijos lapuose nurodytų vertinimų“
kreipėsi į STT direktorių, nurodydama nesutikimo motyvus, pageidaujamą vertinimą ir
paprašė Atestacijos komisijos atsižvelgti į jos išsakytus argumentus dėl atestacijos lape
pateikto tiesioginio vadovo vertinimo. Pareiškėjos raštas dėl nesutikimo su tiesioginio
vadovo įvertinimu buvo svarstomas 2011 m. sausio 17 d.–2011 m. sausio 18 d. Atestacijos komisijos posėdyje. 2011 m. sausio 17 d. posėdžio metu Atestacijos komisija nutarė
nepritarti pareiškėjos vadovo 2010 m. gruodžio 8 d. pateiktam jos veiklos įvertinimui.
2011 m. sausio 18 d. posėdyje pareiškėjos tiesioginis vadovas Atestacijos komisijai pateiktame rašte „Dėl N. Č. vertinimo“ pasisakė dėl pareiškėjos 2010 m. gruodžio 10 d. rašto, pagrindė savo argumentus dėl teigiamo pareiškėjos įvertinimo. Atestacijos komisija
pareiškėjos kasmetinę veiklą įvertino nepatenkinamai ir pasiūlė STT direktoriui perkelti pareiškėją į žemesnes pareigas. STT direktorius ginčijamu įsakymu priėmė sprendimą
pareiškėją perkelti į žemesnes pareigas.
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Pažymėtina, kad pareiškėja apžvelgiamoje byloje, be kita ko, teigė, jog STTS (10
str.) nustato du atvejus, kai Atestacijos komisija gali vertinti tarnybos pareigūno tarnybinę veiklą: 1) kai tiesioginis tarnybos pareigūno vadovas veiklą įvertina labai gerai; 2)
kai tiesioginis tarnybos pareigūno vadovas veiklą įvertina nepatenkinamai. Tuo tarpu
STT direktorius STT pareigūnų atestacijos nuostatuose įtvirtino dar tris papildomus ir
STTS nenumatytus atvejus, kai Atestacijos komisija gali vertinti pareigūno tarnybinę
veiklą (vienas iš jų, kai tiesioginis vadovas įvertina pareigūno tarnybinę veiklą gerai
ir atestuojamasis su šiuo vertinimu nesutinka). Pareiškėjos vertinimu, toks Atestacijos
komisijos įgaliojimų išplėtimas prieštarauja imperatyvumo principui, todėl STT direktorius viršijo savo kompetencijos ribas.
Teisėjų kolegija apžvelgiamoje byloje su tokia pareiškėjos pozicija nesutiko. Vadovaudamasi norminėje byloje Nr. I444-9/2007 išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog laikantis pozicijos, kad Atestacijos komisija negali svarstyti atestuojamo
pareigūno nesutikimo su tiesioginio vadovo įvertinimu, būtų paneigta pareigūno teisė
ginčyti tokį tiesioginio vadovo vertinimą. STTS 10 straipsnio 2 dalis būtent ir suteikia
Atestacijos komisijai teisę vertinti tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir
kvalifikaciją. Aiškinant STTS 10 straipsnio nuostatas taip, kaip jas supranta pareiškėja,
būtų nepagrįstai susiaurintos Atestacijos komisijos teisės vertinti tarnybos pareigūnų
tarnybinės veiklos rezultatus (2012 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A63-246/2012).
IV.2.4. Diplomatinės tarnybos įstatymo taikymas tarnautojų karjeros santykiams
73. Diplomatų, kaip statutinių valstybės tarnautojų grupės, specifiškumas neleidžia
jų statuso 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. Pastebėtina, kad iš diplomatinių teisinių santykių kylantys
ginčai administraciniuose teismuose yra itin reti. Per apžvelgiamą laikotarpį šioje srityje
buvo išnagrinėtos tik kelios bylos inter alia susijusios su diplomatų perkėlimu į kitas
pareigas, taikant vieną iš pagrindinių diplomatinei tarnybai būdingų rotacijos principą.
IV.2.4.1. Diplomato rotacijos taikymo sąlygos
(VTĮ 19 str., DTĮ 24, 25 str.)

74. Vienas pagrindinių diplomatinėje tarnyboje taikomų – rotacijos – principas
atskleidžia diplomatinės tarnybos esmę – diplomatas nėra siejamas su konkrečia užsienio valstybe, kurioje atlieka 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. Šį principą įgyvendina DTĮ 24 ir 25 straipsniai,
kurie buvo išaiškinti toliau apžvelgiamose administracinėse bylose:
74.1. Administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010 buvo sprendžiamas klausimas
dėl, įgyvendinant diplomatinėje tarnyboje taikomą rotacijos principą, pareiškėjos paskyrimo į trečiosios sekretorės pareigas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate
Kaliningrade teisėtumo. Pareiškėja ginčijo atsakovo užsienio reikalų ministro 2009 m.
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balandžio 23 d. įsakymą Nr. D-30 „Dėl M. V. perkėlimo darbui užsienyje“.
Minėtoje byloje aktualiu laikotarpiu galiojusi DTĮ 24 straipsnio 1 dalis (1998 m.
gruodžio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1012 redakcija) nustatė, jog 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. 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.
Sistemiškai išanalizavusi šias nuostatas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jog laikant Diplomatinės tarnybos įstatymą specialiuoju
įstatymu Valstybės 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.
Teisėjų kolegijos vertinimu, DTĮ 25 straipsnis reguliuoja ne tik diplomato perkėlimą į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, bet ir paskyrimą dirbti diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Iš to išplaukia, kad 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. Teisėjų
kolegija pastebėjo, kad asmens sutikimo būtinumas galėtų užkirsti kelią taikyti rotacijos
principą, 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,
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kaip 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 (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756 – 1229/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
20, 2010 m., p. 415-438).
74.2. Kaip minėta ankstesniame papunktyje, diplomatą 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 ši taisyklė nėra taikoma tuomet, kai diplomatas yra perkeliamas į užsienio reikalų ministeriją. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A7-433/2005, kurioje Vyriausiasis administracinis
teismas sprendė dėl diplomato laikino perkėlimo, esant tarnybiniam būtinumui, taip pat
diplomato rotacijos principo taikymo sąlygų, perkeliant pareiškėją į Užsienio reikalų
ministeriją.
Byloje nustatyta, jog pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos ambasados vienoje iš
valstybių patarėjo pareigų laikinai perkeltas darbui į Užsienio reikalų ministeriją dėl
tarnybinės būtinybės (VTĮ 18 str. 2 d.). Išnykus šiam pagrindui, tęsta jo rotacija pagal
DTĮ 24 ir 25 straipsniuose įtvirtintas taisykles – pareiškėjas perkeltas į Užsienio reikalų
ministerijos Konsulinio departamento Konsulinės informacijos ir analizės skyriaus patarėjo pareigas. Pareiškėjas ginčijo tarnybinio būtinumo pasibaigimą, o taip pat nurodė
esminius diplomatų rotacijai taikytinų taisyklių pažeidimus.
74.2.1. Diplomato perkėlimas dėl tarnybinio būtinumo. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad tarnybinės būtinybės atsiradimo ir pasibaigimo
fakto konstatavimas yra darbdavio, šiuo atveju – užsienio reikalų ministro diskrecija,
suponuota atsakomybės už ministerijai pavestų funkcijų tinkamą įgyvendinimą, todėl
valstybės tarnautojas, dėl tarnybinio būtinumo laikinai vykdęs jam nustatytas pareigas,
neturi teisinių pagrindų perkėlimo pasibaigimą ginčyti, įrodinėdamas išlikusią tarnybinę būtinybę. Ginčo ribos dėl laikino perkėlimo, esant tarnybiniam būtinumui, pasibaigimo apibrėžiamos procedūrų, užtikrinančių diplomato teises, ir tokiam valstybės
tarnautojui nustatytų garantijų taikymo teisėtumo vertinimu.
74.2.2. Rotacijos principo taikymas, perkeliant diplomatą į Užsienio reikalų ministeriją. Dėl diplomato rotacijos taisyklių taikymo kolegija nurodė, kad pagal Diplomatinės
tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį diplomatas, išdirbęs Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje šio įstatymo 24 straipsnyje nustatytą laikotarpį, jo sutikimu paskiriamas Užsienio reikalų ministerijoje pareigoms, kurios pagal
darbo užmokesčio lygį yra ne žemesnės už tas, kurias jis ėjo iki išvykdamas dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, jei užsienio reikalų ministras Atestacijos komisijos teikimu nenusprendžia kitaip. Jeigu toks sutikimas negautas,
perkėlimas negalimas ir yra teisinis pagrindas pradėti diplomato tarnybos sutarties nutraukimo, remiantis Diplomatinės tarnybos įstatymo 58 straipsnio 3 dalimi, procedūras.
Šioje byloje nustatyta, jog susipažindamas su ministro įsakymu dėl jo perkėlimo dirbti
į ministeriją vykdant rotaciją, pareiškėjas jame įrašė „Nesutinku“, tačiau dirbti pareigose, į kurias buvo perkeltas, pradėjo suprasdamas galimas teisines pasekmes, numatytas
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Diplomatinės tarnybos įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje. Tokia faktinė situacija kolegijos
kvalifikuota kaip tarnautojo perkėlimas į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje be jo
sutikimo, t. y. perkėlimas pažeidžiant Diplomatinės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1
dalyje numatytus reikalavimus. Pažymėtina ir tai, jog Atestacijos komisijos nuostatuose, patvirtintuose užsienio reikalų ministro 2003 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 106 (su
pakeitimais, priimtais 2003 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 210 ir 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-48), numatytos garantijos rotuojamiems diplomatams: jei jiems siūlomos
kitos pareigos nei jie nurodė pateiktoje paskyrimo pageidavimo anketoje, tik diplomatui
nesutikus su dviem siūlymais užimti pareigas ministerijos padaliniuose, Komisija savo
nuožiūra rekomenduoja ministrui skirti diplomatą į kitas pareigas ministerijoje (40 p.).
Tokios garantijos pareiškėjui nebuvo suteiktos, todėl konstatuotas jo teisių pažeidimas ir
taikyti atitinkami jo teisių gynimo būdai (2005 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A7-433/2005, Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose
praktikos apibendrinimas, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006, p.
297-298).
IV.2.4.2. Teisės kreiptis į teismą dėl rotacijos pagrindu vykdomo
diplomatų perkėlimo įgyvendinimo sąlygos
(ABTĮ 33 str. 1 d., VTĮ 4 str. 2 d., 19 str., DK 297 str. 1 d.)

75. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies terminai skundui paduoti taikytini tais atvejais, kai specialus įstatymas nenustato kitaip. DTĮ nenustato termino kreiptis į teismą ginčijant perkėlimą rotacijos pagrindais (DTĮ 24 str. 1 d.) į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje (DTĮ 25
str. 1 d.).VTĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statutiniams valstybės tarnautojams, kuriais
pagal VTĮ 2 straipsnio 6 dalį yra ir diplomatinės tarnybos sutarčių pagrindu dirbantys valstybės tarnautojai, Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir
4 dalis, 15 straipsnis, 16 straipsnio 4 ir 6 dalys, 161 straipsnis, 17 straipsnis, 181 straipsnis, 19
straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnio 2, 5 ir 6 dalys, 30 straipsnis, 31 straipsnis, 311 straipsnis, 32 straipsnis, 33 straipsnis, 381 straipsnis, 39 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 5 dalies 9
punktas, 44 straipsnio 1 dalies 19 ir 20 punktai ir šio Įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų.
Kitos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams taikomos
tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja jų statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas. Darbo
santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės
tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės
tarnybos įstatymas (VTĮ 5 str.). Valstybės tarnybos įstatyme, taip pat ir jo 19 straipsnyje,
reglamentuojančiame karjeros valstybės tarnautojų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų perkėlimą į kitas pareigas, nenustatyti terminai kreiptis į teismą ginčijant perkėlimą rotacijos
pagrindais, todėl taikytinas Darbo kodeksas. Šio kodekso 297 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad darbuotojas, nesutikdamas su darbo sąlygų pakeitimu, per vieną mėnesį nuo atitinkamo dokumento gavimo dienos turi teisę kreiptis į teismą66. Diplomatinės tarnybos sutarčių
66 Pastebėtina, kad įsigaliojus 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio
ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymui (Žin., 2012, Nr. 80-4138), DK 297 straipsnį pakeitė DK 300
straipsnis, kurio 1 dalis įtvirtina: „Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo darbdavio
iniciatyva, atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo
dienos jis turi teisę kreiptis į teismą. <...>.“
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pagrindu dirbančių valstybės tarnautojų perkėlimo dėl vykdomos rotacijos iš Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje atveju keičiamos
darbo funkcijos, todėl toks perkėlimas yra darbo sąlygų pakeitimas. Atsižvelgiant į tai, taikytinas DK 297 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas kreiptis į teismą dėl perkėlimo ginčijimo (2005 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-433/2005, Administracinių
bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006, p. 297-298).
IV.2.4.3. Rotacijos principo nesilaikymas
(DTĮ 58 str. 3 d.)

76. Pažymėtina, kad DTĮ 58 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog diplomato tarnybos sutartis gali būti nutraukta, jei diplomatas nesilaiko šio įstatymo 24 straipsnyje numatytų
diplomatų rotacijos sąlygų, tai yra atsisako paklusti užsienio reikalų ministro įsakymui
dėl paskyrimo dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar grąžinimo į darbą Užsienio reikalų ministerijoje.
77. Šios nuostatos taikymo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A7561268/2010, kurioje iš esmės buvo vertinamas pareiškėjos (diplomatės) atleidimo teisėtumas, jai atsisakius dirbti generaliniame konsulate. Vyriausiasis administracinis teismas
šioje byloje pažymėjo, kad DTĮ 58 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtintas savarankiškas diplomato tarnybos sutarties nutraukimo pagrindas, kurio egzistavimui būtinos šios sąlygos:
1) teisėtas ir pagrįstas Užsienio reikalų ministro įsakymas dėl paskyrimo dirbti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ir 2) diplomato atsisakymas paklusti šiam
įsakymui, tai yra nesilaikymas Diplomatinės tarnybos įstatyme numatytų diplomatų
rotacijos principų. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad užsienio reikalų ministro įsakymas
dėl paskyrimo dirbti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje buvo teisėtas,
dėl antrosios sąlygos taikymo pažymėjo, kad nutraukiant diplomato tarnybos sutartį
DTĮ 58 straipsnio 3 dalies pagrindu, užsienio reikalų ministro teisės yra apribotos – nutraukimas galimas tik diplomato atsisakymo vykdyti užsienio reikalų ministro įsakymą
atveju. Kitos atskiros aplinkybės (pvz., diplomatės atsisakymas mokytis rusų kalbą) šiuo
atveju pačios savaime negali būti pagrindas nutraukti diplomato tarnybos sutartį. Kita
vertus, jos gali būti svarbios sprendžiant klausimą, ar ministro įsakymą buvo atsisakyta
vykdyti. Antra, diplomato atsisakymas vykdyti Užsienio reikalų ministro įsakymą turi
būti akivaizdus ir aiškus (2010 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7561268/2010).

V. Valstybės tarnautojo darbo užmokestis
1. Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno piliečio teisę gauti teisingą
apmokėjimą už darbą. Ši teisė garantuojama ne tik darbo, bet ir valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose. Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio 11
d. nutarimuose, aiškindamas Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalį būtent valstybės tarnybos
teisinių santykių kontekste, yra pažymėjęs, kad kiekvieno piliečio teisė gauti teisingą
apmokėjimą už darbą yra daugelio kitų konstitucinių teisių įgyvendinimo prielaida in533
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ter alia viena svarbiausių Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintos nuosavybės teisės įgyvendinimo prielaidų. Asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal Konstituciją atsiranda
teisė reikalauti, kad jam būtų sumokėtas visas pagal teisės aktus priklausantis darbo
užmokestis (atlyginimas), taip pat – kad jis būtų sumokėtas nustatytu laiku. Ši asmens
teisė yra garantuojama, saugoma ir ginama kaip nuosavybės teisė. Pagal Konstituciją
negali būti tokios teisinės situacijos, kad valstybės tarnautojui, kuris atliko pavestą darbą, už šį darbą nebūtų mokama, būtų mokama ne nustatytu laiku arba mokama mažiau
negu priklauso pagal įstatymus ir jais remiantis išleistus kitus teisės aktus. Teisingo apmokėjimo už darbą principas taip pat nustatytas tarptautiniu lygiu (pvz., Tarptautinio
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 7 str., Europos socialinės chartijos 4
str., Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose). Lietuvos Respublikoje konstitucinę
piliečio teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose įgyvendina Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir
Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius („Darbo užmokestis“). Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktu įstatymų leidėjas įtvirtino imperatyvą, jog valstybės tarnautojas turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį.
Valstybės tarnautojo gaunamas darbo užmokestis yra svarbus kitų valstybės tarnautojui
suteikiamų garantijų pagrindas, pavyzdžiui, jis aktualus išmokant išeitines išmokas ar
kompensacijas (žr. VTĮ 41 str.).
2. Pastebėtina, kad ginčai dėl valstybės tarnautojui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) per apžvelgiamą laikotarpį sudarė didžiąją dalį visų Vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtų tarnybinių ginčų. Tai, be kita ko, suponavo Konstitucinio Teismo
2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas, kuriame valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ribojimas buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai (plačiau šiuo aspektu žr. šio apibendrinimo V.5. skyrių „Konstitucijai prieštaraujantis darbo užmokesčio ribojimas“).
3. Ginčų dėl darbo užmokesčio kontekste primintina, kad vadovaujantis Europos
Žmogaus Teisių Teismo praktika, ginčai dėl valstybės tarnautojų teisių inter alia ginčai,
susiję su darbo užmokesčiu, pašalpomis ar panašiomis teisėmis, patenka į 6 straipsnio 1
dalies67 taikymo sritį. Pagal EŽTT požiūrį, pirmą kartą išdėstytą byloje Vilho Eskelinen
prieš Suomiją68, tam, kad ginčai dėl valstybės tarnautojų nepatektų į Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, turi būti išpildytos dvi sąlygos: pirma, valstybė iš savo nacionalinės teisės
turi būti aiškiai pašalinusi valstybės tarnautojo teisę kreiptis į teismą, ir, antra, pašalinimas
turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis – valstybės interesais (žr. 2007 m. balandžio
19 d. EŽTT sprendimą byloje Vilho Eskelinen prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 63235/00, 62
par.) (šiuo aspektu žr. apibendrinimo I skyriaus „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas“
8.1. punktą).
67 Pagal šią dalį, kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam
pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai
trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas
ir nešališkas teismas. Teismo sprendimas paskelbiamas viešai, tačiau demokratinėje visuomenėje
moralės, viešos tvarkos ar valstybės saugumo interesais spaudos atstovams ar visuomenei gali būti
neleidžiama dalyvauti per visą procesą ar jo dalį, kai tai reikalinga dėl nepilnamečių ar bylos šalių
privataus gyvenimo apsaugos, arba tiek, kiek, teismo nuomone, yra būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl
kurių viešumas pakenktų teisingumo interesams.
68 Šia byla EŽTT iš esmės vysto savo poziciją, išdėstytą byloje Pellegrin prieš Prancūziją, kurioje EŽTT
pabrėžė, jog ginčams dėl pensijų taikomas Konvencijos 6 straipsnis, nes tarnautojai, išeidami į pensiją,
nebėra susiję su valdžios institucijomis jokiais ryšiais, todėl jų padėtis prilygsta darbuotojams, kurių
darbo klausimus reglamentuoja privatinė teisė.
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4. Kaip minėta, valstybės tarnautojai yra ypatinga grupė, kurios specifiką lemia
valstybės tarnybos paskirtis ir visuomeninis reikšmingumas. Iš to išplaukia, jog valstybės tarnautojo teisių ir pareigų, taip pat jam suteikiamų garantijų įgyvendinimas turi
reikšmingų ypatybių. Ne išimtis ir valstybės tarnautojo teisė gauti teisingą atlyginimą už
darbą. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojų darbo užmokestis nėra valstybės tarnautojo ir įstaigos, kurioje jis dirba, vadovo susitarimo dalykas. Nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei kituose teisės aktuose nesuteikiama teisės institucijos (įstaigos) vadovui priimti
vidaus administravimo aktus ir susitarimo su valstybės tarnautoju pagrindu mažinti
valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytą darbo užmokestį (šiais aspektais žr. 2008
m. vasario 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A248-225/2008, taip pat 2005 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8, 2006, p. 316-329). Valstybės tarnautojo darbo užmokestis yra
griežtai reglamentuojamas įstatymo. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio struktūra,
jos elementų sandara ir mokėjimo pagrindai yra nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje (23-261 str.). Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2
dalimi, statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo nustatyta darbo apmokėjimo
tvarka taikoma be išlygų. Pažymėtina ir tai, jog nagrinėjant ginčus dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, subsidiariai
taikomi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti
teisės aktai.
5. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalį (2008 m. gruodžio 9 d.
įstatymo Nr. XI-53 redakcija), valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro tokios sudedamosios dalys (elementai): 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas
už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą69.
V.1. Valstybės tarnautojo pareiginė alga ir jam mokamas priedas
(VTĮ 25 str., 1 priedas)

6. Valstybės tarnautojo pareiginė alga ir jam mokamas priedas yra valstybės tarnautojo darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnis įtvirtina, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda
visoms tos pačios kategorijos pareigybėms (1 d.). Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Kiekvienos kategorijos pareigybėms taikomą
koeficientą nustato VTĮ 1 priedas „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra
valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis70. Ateinančių finansinių metų bazinis
69 Pažymėtina, kad apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą
ir budėjimą kaip atskira sudėtinė valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dalis buvo išskirta priėmus
2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 16, 16(1), 17, 23, 26,
37, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 26 (1), 43 (1) straipsniais ir 3
priedo II skyriaus pakeitimo įstatymą. Iki šio teisės akto priėmimo toks apmokėjimas buvo priskirtas
priemokoms.
70 Pažymėtina, kad iki 2007 m. sausio 1 d. pareiginės algos apskaičiavimui buvo taikomas minimalios
mėnesinės algos dydis, ir tik priėmus 2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo ir Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo
įstatymą Nr. X-789 (Žin., 2006, Nr. 87-3400) minimalios mėnesinės algos sąvoką pakeitė pareiginės
algos bazinio dydžio sąvoka.
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dydis, atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį
vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui
bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali
būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės
algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5 (2 d.).
Pareiginė alga yra pagrindinė ir svarbiausioji valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dalis, nes nuo jos dydžio priklauso ir kiti priedų bei priemokų dydžiai. Be to,
pareiginė alga, kaip fiksuotas pinigų kiekis, turi įtakos ne tik kitų valstybės tarnautojo
darbo užmokesčio elementų dydžiams, bet ir kitoms valstybės tarnautojui mokamoms
išmokoms, pavyzdžiui, išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms, kasmetinių atostogų
apmokėjimui ir pan. (VTĮ 39 str. 1 d., 41 str.).
7. Kaip minėta, nuo pareiginės algos dydžio priklauso valstybės tarnautojui mokamo priedo dydis. Valstybės tarnautojams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą (toliau – ir tarnybos stažas); 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę
kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės
algos dydžio vienkartinis priedas (VTĮ 25 str. 1 d. (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr.
X-1175 redakcija).
7.1. Valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės
algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali
viršyti 30 procentų pareiginės algos (VTĮ 25 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, šio priedo skaičiavimui yra reikšminga tai, kada sueina pirmi treji (po to – kiekvieni kiti treji) tarnybos
stažo Lietuvos valstybei metai pagal Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje nustatytas šio stažo skaičiavimo taisykles. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą valstybės
tarnautojams turėtų būti mokamas nustatyta tvarka nuo kitos dienos, kai sueina pirmi
treji tarnybos Lietuvos valstybei metai (2009 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-1253/2009). Tarnybos stažo apskaičiavimas reglamentuojamas Valstybės
tarnybos įstatymo 42 straipsnyje.
7.2. Priedas už kvalifikacinę klasę yra trijų dydžių – priklausomai nuo turimo kvalifikacinės klasės. Už trečią kvalifikacinę klasę priedas sudaro 10 procentų pareiginės
algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę
klasę – 30 procentų pareiginės algos (VTĮ 25 str. 3 d. (2009 m. liepos 17 d. įstatymo Nr.
XI-363 redakcija).
7.3. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 36 straipsnio 5 dalimi, pareigūnams
nustatomi tokie pareiginės algos priedai už kvalifikacines kategorijas: 1) už 3-iąją – 10
procentų pareiginės algos; 2) už 2-ąją – 20 procentų pareiginės algos; 3) už 1-ąją – 30
procentų pareiginės algos.
7.4. Vidaus tarnybos statuto 35 straipsnis numato, kad pareigūnams nustatomi tokie pareiginės algos priedų už turimus laipsnius, nustatytus šio Statuto 13 straipsnyje,
apskaičiavimo pagal pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis) koeficientai:
1) grandinis, jaunesnysis policininkas – 0,1 bazinio dydžio; 2) jaunesnysis puskarininkis, policininkas – 0,15 bazinio dydžio; 3) puskarininkis, vyresnysis policininkas – 0,2
bazinio dydžio; 4) vyresnysis puskarininkis, viršila – 0,3 bazinio dydžio; 5) leitenantas,
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inspektorius – 0,4 bazinio dydžio; 6) vyresnysis leitenantas, vyresnysis inspektorius – 0,5
bazinio dydžio; 7) kapitonas, komisaras inspektorius – 0,6 bazinio dydžio; 8) majoras,
komisaras – 0,7 bazinio dydžio; 9) pulkininkas leitenantas, vyresnysis komisaras – 0,8
bazinio dydžio; 10) pulkininkas, vyriausiasis komisaras – 0,9 bazinio dydžio; 11) generolas, generalinis komisaras – 1 bazinio dydžio.
7.5. Kaip nurodoma Diplomatinės tarnybos įstatymo 57 straipsnyje (2006 m. liepos
19 d. įstatymo Nr. X-794 redakcija), diplomatui už diplomatinį rangą prie pareiginės
algos, kurią jis gauna atlikdamas diplomatinę tarnybą, yra mokamas priedas pagal 5
priedėlyje „Priedas už diplomatinį rangą“ pateiktą koeficientą. Priedo už diplomatinį
rangą koeficiento vieneto vertė litais lygi pareiginės algos baziniam dydžiui.
8. Atkreiptinas dėmesys, jog 2009 metais buvo keičiamas Valstybės tarnybos įstatymo
25 straipsnis ir šio įstatymo 1 priedas. Pagal iki 2009 m. balandžio 30 d. galiojusį Valstybės
tarnybos įstatymo 1 priedą (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija), buvo nustatyti tokie Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių
algų koeficientai baziniais dydžiais: 1 kategorija – 3,0, 2 kategorija – 3,2, 3 kategorija – 3,4,
4 kategorija – 3,6, 5 kategorija – 3,8, 6 kategorija – 4,0, 7 kategorija – 4,2, 8 kategorija – 4,4,
9 kategorija – 4,6, 10 kategorija – 4,8, 11 kategorija – 5,2, 12 kategorija – 5,7, 13 kategorija – 6,3, 14 kategorija – 7,0, 15 kategorija – 7,8, 16 kategorija – 8,7, 17 kategorija – 9,7, 18
kategorija – 10,8, 19 kategorija –11,9, 20 kategorija – 13,0.
2009 m. balandžio 23 d. Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo (2009 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. XI-227 redakcija; Žin., 2009, Nr. 49-1937) 1
straipsniu, įsigaliojusiu nuo 2009 m. gegužės 1 d., Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas
pakeistas, sumažinant pareiginių algų koeficientus 15-20 kategorijos valstybės tarnautojams71.
2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo (Nr. XI-363; Žin., 2009, Nr. 91-3918) 1 straipsniu taip
pat buvo sumažinti priedai už kvalifikacines klases: už trečią kvalifikacinę klasę nustatytas 10 procentų pareiginės algos priedas (vietoj buvusių 15 proc.), už antrą kvalifikacinę
klasę – 20 procentų pareiginės algos (vietoj 30 proc.), už pirmą kvalifikacinę klasę – 30
procentų pareiginės algos (vietoj 50 proc). Numatyta, kad toks teisinis reguliavimas įsigalioja nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. (šio įstatymo 4 str. 1-2 d., 2 str.). Be to, šiuo įstatymu
dar kartą buvo pakeistas Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas, sumažinant valstybės
tarnautojų pareiginių algų koeficientus 11-20 kategorijos valstybės tarnautojams72.
8.1. Dėl šių pakeitimų konstitucingumo Vyriausiasis administracinis teismas ir Vilniaus
apygardos administracinis teismas yra pateikęs prašymus Konstituciniam Teismui.
8.1.1. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A14371 15 kategorijos valstybės tarnautojams pareiginės algos koeficientai sumažinti nuo 7,8 iki 7,6, 16
kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 8,7 iki 8,4, 17 kategorijos valstybės tarnautojams nuo 9,7 iki
9,1, 18 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 10,8 iki 9,9, 19 kategorijos valstybės tarnautojams nuo 11,9 iki 10,7, 20 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 13,0 iki 11,4.
72 11 kategorijos valstybės tarnautojams pareiginės algos koeficientas sumažintas nuo 5,2 iki 5,17, 12
kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 5,7 iki 5,64, 13 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 6,3
iki 6,2, 14 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 7,0 iki 6,86, 15 kategorijos valstybės tarnautojams
- nuo 7,6 iki 7,41, 16 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 8,4 iki 8,1, 17 kategorijos valstybės
tarnautojams nuo 9,1 iki 8,69, 18 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 9,9 iki 9,35, 19 kategorijos
valstybės tarnautojams - nuo 10,7 iki 10, 20 kategorijos valstybės tarnautojams - nuo 11,4 iki 10,54. Šio
įstatymo 4 str. 3 d. nustatyta, kad toks reguliavimas įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.
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2532/2012, nagrinėdamas skundą dėl neišmokėtos valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dalies, kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar VTĮ 25 straipsnio 3
dalis (2009 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XI-363 redakcija), šio įstatymo 1 priedas (2009
m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XI-363 redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio
1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Vyriausiojo
administracinio teismo vertinimu, ginčijamoje Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu sumažintas valstybės tarnautojų, turinčių
tam tikrą kvalifikacinę klasę, darbo užmokestis, nors kvalifikacinės klasės neturinčių
valstybės tarnautojų darbo užmokestis atitinkamu dydžiu nebuvo mažinamas. Be to,
kvalifikacines klases turinčių valstybės tarnautojų priedai už atitinkamą kvalifikacinę
klasę buvo sumažinti ne tuo pačiu procentiniu dydžiu. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, kad įstatymų leidėjas, nauja redakcija išdėstydamas VTĮ 1 priedą,
sumažino 11-20 valstybės tarnautojų pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientus,
nors 1-10 valstybės tarnautojų kategorijų pareiginių algų koeficientai nebuvo keičiami. Teismas pažymėjo ir tai, kad skirtingų valstybės tarnautojų kategorijų pareiginių
algų koeficientai buvo sumažinti ne tuo pačiu procentiniu dydžiu. Taigi, Vyriausiojo
administracinio teismo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu valstybės tarnautojų
darbo užmokestis dėl sunkios ekonominės, finansinės padėties buvo sumažintas tik tam
tikroms valstybės tarnautojų kategorijoms, jis buvo sumažintas nevienodai, neišlaikant
iki sunkios finansinės, ekonominės padėties buvusių skirtingų kategorijų valstybės tarnautojų atlyginimų dydžių proporcijų. Ginčijamoje VTĮ 25 straipsnio 3 dalyje nustatytu
teisiniu reguliavimu valstybės tarnautojų atlyginimas buvo mažinamas atsižvelgiant ne į
visą gaunamą darbo užmokestį, bet tik į atskiras valstybės tarnautojo darbo užmokesčio
sudedamąsias dalis – buvo mažinamas tik turinčių kvalifikacinę klasę valstybės tarnautojų darbo užmokestis.
8.1.2. Su šiuo aspektu susijusį prašymą Konstituciniam Teismui 2010 m. lapkričio
15 d. taip pat yra pateikęs Vilniaus apygardos administracinio teismas73. Teismas prašo
išnagrinėti, ar VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymas (2009 m. liepos 17 d.
redakcija) kartu su VTĮ 1 priedo pakeitimo įstatymu (2009 m. balandžio 23 d. redakcija) bei Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymu (2009 m.
liepos 17 d. redakcija) ta apimtimi, kuria juose nustatytas skirtingas valstybės tarnautojų atlyginimų mažinimo mastas, neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48
straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
V.1.1. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą
(VTĮ 25 str. 1 d. 1 p., 42 str.)

9. Į valstybės tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaičiuojamus laikotarpius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalis. Atsižvelgiant į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nustatomas VTĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto priedo
dydis ir VTĮ 36 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė.
Tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimo tvarką nustato Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Žin., 2002, Nr. 60-2471; toliau – ir Tarnybos Lietuvos
valstybei stažo skaičiavimo taisyklės). Pastebėtina, kad šio akto antraštė iki Lietuvos
73 Prašymo Nr. 138/2010.
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Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 570 redakcijos įsigaliojimo
buvo Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarka.
10. Tarnybos stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos,
kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, struktūrinis padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas (Tarnybos Lietuvos valstybei stažo
skaičiavimo taisyklių 8 p. (2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1327 redakcija). Ginčus,
kilusius dėl tarnybos stažo skaičiavimo, sprendžia valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo sudaryta komisija. Valstybės tarnautojui nesutikus su komisijos
sprendimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka (Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 9 p.
(2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 962 redakcija).
11. Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalis (2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-936 redakcija) įtvirtina, jog pagal VTĮ tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant
šio Įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1–4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus
savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius.
VTĮ 4 straipsnio 3 dalyje nurodytos šios pareigos: Seimo ar Respublikos Prezidento
paskirti valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybės pareigūnai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir Vyriausybės priimami kiti šių
įstaigų pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojas, policijos
generalinis komisaras, Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris, Seimo kancleris.
VTĮ 4 straipsnio 4 dalyje nurodytos šios pareigos: Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai,
taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkai
ir nariai. VTĮ 4 straipsnio 5 dalies 1-4 punktuose įvardintos tokios pareigos: valstybės
politikas; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir kitų teismų teisėjas, prokuroras; Lietuvos
banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas, valdybos narys ir kiti Lietuvos banko
tarnautojai; profesinės karo tarnybos karys.
Pastebėtina, kad VTĮ 42 straipsnio 1 dalis nurodo stažą nuo 1990 m. kovo 11 d., tai
yra laiką, kai dar nebuvo priimti nei Valdininkų įstatymas (galiojęs nuo 1995 m. liepos
30 d. iki 1999 m. liepos 30 d.), nei abiejų redakcijų (1999 m. liepos 8 d. ir 2002 m. balandžio 23 d.) Valstybės tarnybos įstatymas (galiojo atitinkamai nuo 1999 m. liepos 30 d. ir
nuo 2002 m. liepos 1 d.).
Iš minėtos normos taip pat išplaukia, kad tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo pradžia gali būti nustatoma dviem alternatyviais VTĮ 42 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais. Pirmasis iš jų siejamas su valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės
ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžia. Antrasis – su paskyrimo (išrinkimo) į
pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka diena.
Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.
Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, atleidimo nuo tarnybinių pareigų dalyvauti Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ar savivaldybių tarybų rinkimuose pagal šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 8 punktą, perkėlimo į
pareigas tarptautinėje institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pagal šio Įstatymo
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19 straipsnio 2 dalį, darbo tarptautinėje institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje
laikotarpiai, dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos finansuojamuose
projektuose užsienio valstybės institucijoje laikotarpiai, atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos
teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, mokymosi atostogos, pagal šio Įstatymo 37, 38 ir 39 straipsnius suteiktų atostogų
laikas ir ligos pašalpos gavimo laikotarpiai.
12. Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 5 punktas nustato, jog
iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002,
Nr. 45-1708)74 įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant
viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų
pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr.
66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 92-2845, Nr. 102-3213, Nr. 105-3312; 2001, Nr. 37-1231,
Nr. 111-4024; 2002, Nr. 38-1362) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83- 2900) ir Valstybės
tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame vidaus reikalų ministro 2002
m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2002, Nr. 42-1575), taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr.
75-2270; 2001, Nr. 37-1231) 4 straipsnio 4 dalies 1-6 punktuose.
13. Pagal Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 6.1. punktą, iki
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130)75 įsigaliojimo viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos vykdomosios
valdžios funkcijoms įgyvendinti skirtos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose
iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų
fondų, kurias einant už darbą buvo mokama (rekomenduojama mokėti) vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 3-62), o iki nurodytojo
nutarimo įsigaliojimo – pareigos, analogiškos šiame punkte nurodytoms pareigoms.
14. Pagal Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 6.2. punktą, iki
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo
A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose
ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip
pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba
vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.
Šis punktas buvo aiškintas Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 9
skelbtoje byloje, kurioje pareiškėjas ginčijo atsisakymą įskaityti jo dirbtą laiką paslaugų
valstybės tarnautoju į tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Pareiškėjas nurodė, jog yra karjeros valstybės tarnautojas viename iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinių skyrių. Nuo 1990 m. kovo 11 dienos iki 2002 m. liepos 1 dienos, t. y. Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo, kai nutrūko paslaugų valstybės
74 Šiuo įstatymu Valstybės tarnybos įstatymas buvo išdėstyta nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2002 m.
liepos 1 d.
75 Kitaip tariant, iki pirminės Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos.
540

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimas (I dalis)

tarnautojo statusas, jis ėjo A lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigas. Jo teigimu,
minėtas laikotarpis turi būti įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Teismas šį
pareiškėjo reikalavimą tenkino, pripažindamas, jog remiantis Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos 6.2 punktu, laikotarpis einant A lygio paslaugų valstybės
tarnautojo pareigas įskaitytinas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, reikšmingą priedui
pagal Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą gauti (plačiau žr. Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006, 301-303 p.).
15. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje A143-1182/2009
yra pažymėjęs, jog atsižvelgiant į tai, kad iki Valdininkų įstatymo įsigaliojimo bei šio
įstatymo galiojimo metu asmenys buvo priimami į valstybės tarnybą bei atliko tarnybą
paprastai pagal darbo sutartis, taip pat į tai, kad tarnybos stažo skaičiavimo pradžia gali
būti siejama su valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžia, darbas (pareigų atlikimas) pagal darbo sutartį VTĮ 42 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu savaime nepaneigia galimybės įskaityti tokį darbą (pareigų atlikimą) į tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Taigi tarnybos Lietuvos valstybei stažo
laikotarpio negalima sieti vien su tuo, ar asmuo dirbo pagal darbo sutartį. Sprendžiant
klausimą dėl darbo pripažinimo tarnyba Lietuvos valstybei yra būtina išsiaiškinti šio
darbo (tarnybos) pobūdį ta prasme, ar savo turiniu ir pareigybės įvardijimu jis atitinka
Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 5 ir 6 punktų reikalavimus.
Šioje byloje buvo kilęs ginčas dėl pareiškėjos (karjeros valstybės tarnautojos) tarnybos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Palangos
skyriuje nuo 1995 m. gruodžio 4 d. iki 2002 m. liepos 1 d. įskaitymo į tarnybos Lietuvos
valstybei stažą. Byloje nustatyta, jog pareiškėjos darbas vyresniąja socialinio draudimo
apskaitos specialiste atitiko Valdininkų įstatymo 4-6 straipsniuose B lygio valstybės valdininkų pareigas bei pateko į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 3 d.
nutarimu Nr. 1081 patvirtintą šio lygio valdininkų pareigybių sąrašą. Valdininkų įstatymo 11 straipsnyje buvo nurodyta, kad B lygio valdininkai į valstybės valdymo tarnybą
priimami darbo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka; šių valdininkų priėmimas galimas tik
viešo konkurso būdu arba išlaikius kvalifikacinius egzaminus; konkursų ir egzaminų
nuostatus tvirtina Vyriausybė. Tačiau šiame įstatyme nebuvo nurodyta, kaip šis (B lygio
valdininko) statusas turėjo būti suteiktas jo įsigaliojimo metu jau dirbantiems asmenims, kurių darbas faktiškai atitinka šio lygio valdininko pareigas. Todėl galima konstatuoti, kad Valdininkų įstatymo taikymo prasme pareiškėja tapo B lygio valdininke ir
šis jos statusas nepasikeitė 1999 m. liepos 30 d. įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymui
(1999 m. liepos 8 d. įstatymo redakcija). Be to, skirtingai nuo Valdininkų įstatymo, Valstybės tarnybos įstatyme (1999 m. liepos 8 d. įstatymo redakcija) buvo nustatyta, kokiu
būdu valstybės tarnautojo statusas yra įgyjamas pagal šios redakcijos Valstybės tarnybos
įstatymą. Tai buvo nustatyta šios redakcijos įstatymo 62 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią
B lygio valdininkai, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo taikomas Valdininkų įstatymas, ir pareigūnai, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo Valdininkų įstatymas nebuvo
taikomas, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis, tampa viešojo administravimo
karjeros valstybės tarnautojais. Todėl byloje buvo konstatuota, kad Valstybės tarnybos
įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo redakcija) taikymo prasme pareiškėja tapo viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautoja, ir šis jos statusas nepasikeitė 2002 m.
liepos 1 d. įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymui.
Įvertinusi šias aplinkybes Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 5
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ir 6 punktų taikymo požiūriu, teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjos darbas VSDFV
Palangos skyriuje nuo 1994 m. gruodžio 4 d. iki 2002 m. liepos 1 d. laikytinas valstybės
tarnyba ir yra įskaitomas į jos tarnybos Lietuvos valstybei stažą (2009 m. gruodžio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1182/2009).
16. Tarnybos Lietuvos valstybei stažui apskaičiuoti taip pat aktualus 2002 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas, įsigaliojęs nuo 2002 m. liepos 1 d. Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalį
valstybės tarnautojams, priimtiems į pareigas iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo, į tarnybos Lietuvos valstybei stažą taip pat įskaitomas laikotarpis
einant Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 1023213; 2001, Nr. 63-2278, Nr. 85-2972) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas.
Pažymėtina, jog Konstitucinio Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarimu (Žin., 2012, Nr.
79-4110) pripažinta, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 4 straipsnio 5 dalis tiek,
kiek joje nustačius, kad laikotarpis einant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. redakcija) 33 straipsnio (2000 m. rugpjūčio 29 d., 2001 m. rugsėjo
27 d. redakcijos) 3 dalyje nustatytas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas į
tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaitomas valstybės tarnautojams, priimtiems į pareigas iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo
2002 m. liepos 1 d., nenustatyta, kad toks laikotarpis į tarnybos Lietuvos valstybei stažą
įskaitomas ir valstybės tarnautojams, priimtiems į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo,
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „piliečiai turi <...> teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę
tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinis Teismas nustatė, kad
tokiu reguliavimu pagal priėmimo į valstybės tarnybą datą yra diferencijuotas valstybės
tarnautojų, ėjusių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, teisinis statusas – vien pagal
priėmimo į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą datą yra skirtingai reguliuojama vienodoje padėtyje esančių valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir socialinės garantijos.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos ir 33 straipsnio
1 dalies nuostata „piliečiai turi <...> teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos
valstybinę tarnybą“ suponuoja inter alia tai, kad konstituciškai nepateisinamais pagrindais
negali būti diskriminuojami ir asmenys, einantys pareigas valstybės tarnyboje. Konstituciškai pateisinamas pagrindas skirtingai reguliuoti vienodoje padėtyje esančių valstybės
tarnautojų darbo užmokestį ir socialines garantijas negali būti vien jų priėmimo į Lietuvos
Respublikos valstybinę tarnybą data.
Šis nutarimas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A520-2849/2012, kurioje
(1) pareiškėja V. G. prašė įpareigoti atsakovą (Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją) į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaičiuoti laiką nuo 1990 m. kovo 11 d.,
kai ji dirbo Liaudies švietimo skyriaus Ūkinės grupės viršininke bei Klaipėdos miesto
savivaldybės Švietimo skyriaus Ūkinio aptarnavimo grupės viršininke (pakeitus pavadinimą – Biudžetinės įstaigos Klaipėdos švietimo įstaigų ūkio tarnybos viršininke) ir
kurioje (2) pareiškėja R. G. prašė įpareigoti atsakovą į tarnybos Lietuvos valstybei stažą
įskaičiuoti laiką nuo 1998 m. gegužės 18 d., kai ji dirbo Klaipėdos miesto savivaldybės
Švietimo skyriaus Ūkinės aptarnavimo grupės inžiniere ir Klaipėdos švietimo įstaigų
ūkio tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo sektoriaus vadove. Abi pareiškėjos į valstybės tarnybą buvo priimtos po Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsiga542
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liojimo – V. G. į karjeros valstybės tarnautojos pareigybę priimta nuo 2010 m. liepos 1
d., o R. G. – nuo 2010 m. rugsėjo 15 d.
Byloje buvo nustatyta, jog pareiškėjų V. G. ir R. G. statusas prilyginamas paslaugų
valstybės tarnautojų teisiniam statusui, jos ėjo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų
pareigas, dirbo įstaigoje, išlaikomoje iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Pareiškėjų
darbo pobūdis atitinka Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 6.2 punktą. Pareiškėjos taip pat atitinka Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių
5 punkte įtvirtintą reikalavimą, kadangi vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22
d. įsakymu Nr. 195 patvirtinto Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo XVI
skirsnio „Paslaugų valstybės tarnautojai“ 134 punkte nurodytas inžinierius, o 325 punkte
nurodytas vedėjas (vadovas, viršininkas) (<...>, grupės, <...>, tarnybos, <...>).
Vadovaudamasi Konstitucinio Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarimu, teisėjų kolegija
šioje byloje atmetė atsakovo argumentą, jog pareiškėjos į valstybės tarnautojų pareigas
buvo priimtos tik 2010 m. ir dėl to prarado teisę į tai, kad joms būtų skaičiuojamas tarnybos A ir B paslaugų valstybės tarnautojomis stažas. Kaip konstatavo teisėjų kolegija,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarnybinio stažo skaičiavimo komisijos
išvada, kuria į V. G. tarnybos Lietuvos valstybei stažą neįskaičiuotas laikotarpis nuo 1990
m. kovo 11 d. iki 2002 m. birželio 30 d., t. y. iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo, bei į R. G. tarnybos Lietuvos valstybei stažą neįskaičiuotas laikotarpis nuo 1998 m. gegužės 18 d. iki 2002 m. birželio 30 d., yra neteisėta ir nepagrįsta,
todėl, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, naikintina (2012 m. rugsėjo
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2849/2012).
17. Primintina, kad nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalyse, nei 4
straipsnio 5 dalies 1-4 punktuose, nei Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nėra nustatyta, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būtų
įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio
1 dalies 9 punkto nuostatos, numatančios, kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus
tarnybos stažą, yra specialioji teisės norma, kuri yra taikoma tik vidaus tarnybos statutiniams valstybės tarnautojams. Vidaus tarnybos stažas, kurį numato Vidaus tarnybos
statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, kurį numato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių stažų skaičiavimą reglamentuoja
skirtingų įstatymų normos (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A146-518/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, p. 242-260;
šiuo aspektu taip pat žr. 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS8551/2007).
V.2. Valstybės tarnautojui mokamos priemokos
(VTĮ 26 str.)

18. Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis (2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-53 redakcija) įtvirtina, jog valstybės tarnautojams mokamos šios priemokos:
1) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;
2) už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenu543
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statytos funkcijos. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos
raštu;
3) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis;
4) statutiniams valstybės tarnautojams už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti.
Pagal VTĮ 26 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos
priemokos negali būti mokamos ilgiau kaip vienerius metus nuo jų paskyrimo, išskyrus
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Jei valstybės tarnautojui ilgiau
negu vienerius metus tenka dirbti šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytomis
sąlygomis, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį. Šiuo atveju papildomas valstybės
tarnautojo pareigybės aprašymas, taikoma Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 12
dalyje nustatyta garantija ir gali būti patikslinami struktūrinio padalinio uždaviniai ir
funkcijos. VTĮ 26 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad priemokų dydį nustato valstybės
tarnautoją į pareigas priimantis asmuo. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų
priemokų suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos, o 1 dalies 3 ir 4 punktuose
nurodytos priemokos dydis negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.
V.2.1. Priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą
(VTĮ 26 str. 1 d.)

19. Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte (2002 m. liepos 1 d.
įstatymo redakcija) buvo nustatyta, kad valstybės tarnautojams mokamos priemokos už
įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą. Dėl šios nuostatos aiškinimo buvo spręsta administracinėje
byloje Nr. A8-831/2005, kurioje pareiškėjas reikalavo įpareigoti atsakovą mokėti jam VTĮ
26 straipsnio 3 dalyje numatyto dydžio priemoką už vykdant pavedimą rengti teisės aktus
įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
išaiškino, kad esminė teisiniu požiūriu reikšminga aplinkybė, nuo kurios konstatavimo
priklauso teisė gauti priemoką prie pareiginės algos, yra įprastos darbo krūvį viršijančios
veiklos faktas.Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies
6 punktu, pareiškėjui tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius šį faktą. Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas neįrodė, kad jo darbo krūvis vykdant pavedimą rengti teisės aktus
viršijo įprastąjį (2005 m. rugpjūčio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-831/2005,
Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2006, 301-303 p.).
V.2.2. Priemokos už papildomų užduočių atlikimą
(VTĮ 26 str. 1 d. 2 p.)

20. VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-53
redakcija) įtvirtintos priemokos paskirtis – teisingai atlyginti valstybės darbuotojui už
papildomai atliekamą darbą. Minėta priemoka yra privalomai mokama tik jeigu egzistuoja VTĮ 26 straipsnio dalies 2 punkte įtvirtintas mokėjimo pagrindas, t. y. kai valstybės
tarnautojui paskiriama atlikti papildomas užduotis. Išnykus minėtam pagrindui (valstybės tarnautojui nebeatliekant papildomų užduočių), priemokos mokėjimas turi būti nutraukiamas (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-847/2011).
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V.3. Apmokėjimas valstybės tarnautojui už darbą poilsio ir švenčių dienomis,
nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą
(VTĮ 261 str.)

21. Kaip minėta, Valstybės tarnybos įstatymas nuo 2009 m. sausio 1 d. buvo papildytas 261 straipsniu76. Šis straipsnis nustato: „1. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis,
jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo
valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. 2. Už darbą
švenčių dieną pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. 3. Už nakties ir
viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės
algos su jam nustatytais priedais dydžio. 4. Už budėjimą valstybės tarnautojui mokama
Darbo kodekso nustatyta tvarka. 5. Laikas dirbant poilsio dienomis ir švenčių dienomis,
nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimo laikas skaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.“ Pastebėtina, kad tai, kas laikoma nakties darbu, sprendžiama pagal Darbo
kodeksą, nes Valstybės tarnybos įstatymas šio aspekto nereguliuoja (plačiau dėl to žr.
apibendrinimo V.4.1. skyrių „Priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą“ ir V.4.2.
skyrių „Priemokos už darbą nakties metu“).
V.4. Statutiniams valstybės tarnautojams mokamos priemokos
(VTS 38 str.)

22. Priemokų, mokamų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, rūšis nustato ne
tik Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis, bet ir Vidaus tarnybos statuto 38
straipsnis. Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1
dalies redakcija įtvirtina, kad pareigūnams priemokos mokamos ir už darbą poilsio ir
švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Ši tvarka nustatyta jau minėtame VTĮ 261 straipsnyje.
V.4.1. Priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą
(VTS 38 str., VTĮ 26 str. 1 d. 1 p.)

23. Pažymėtina, kad priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, taip pat
kaip ir pareiginė alga bei priedai, yra darbo užmokesčio, mokamo vidaus tarnybos pareigūnams, sudėtinė dalis. Priemokų mokėjimas, anot išplėstinės Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, pareigūnams yra privalomas ir priemokos negali būti
nemokamos, jeigu egzistuoja teisės aktuose nustatyti šių priemokų mokėjimo pagrindai
(2008 m. gruodžio 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. I444-3/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6 (16), 2008, p. 8-21).)
24. Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punkte (2003 m. balandžio 29
d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) buvo nustatyta, kad pareigūnams, be kita ko, turi būti
mokama priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių,
76 Žr. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 16, 16-1, 17, 23, 26, 37, 41, 42 straipsnių
pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 26-1, 43-1 straipsniais ir 3 priedo II skyriaus pakeitimo
įstatymo 8 straipsnį (Žin., 2008, Nr. 143-5688)
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atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę ir suformuluotų raštu, atlikimą. Nuo 2009
m. sausio 1 d. teisinis reglamentavimas keitėsi ir Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio
1 dalyje (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1820 redakcija, įsigaliojusi nuo 2009 m.
sausio 1 d.) buvo įtvirtinta, kad pareigūnams priemokos mokamos ir už darbą poilsio
ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Valstybės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
26 straipsnio 1 dalyje (2008 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-53 redakcija, įsigaliojusi
nuo 2009 m. sausio 1 d.) inter alia nurodoma, kad valstybės tarnautojams mokamos
šios priemokos: už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas
atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko
trukmės (1 p.), už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme
nenustatytos funkcijos. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos raštu (2 p.).
25. Vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje Nr. A62-1206/2011
įvertinęs paminėtų teisės aktų nuostatas, konstatavo, kad pareiškėjo (vidaus tarnybos pareigūno) teisės į priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą atsiradimui konstatuoti
(tiek pagal Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 3 punktą iki 2009 m. sausio 1 d.,
tiek pagal VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punktą po 2009 m. sausio 1 d.) būtina nustatyti šią
sąlygą – įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos atlikimą. Tai yra teisiniu požiūriu reikšminga aplinkybė, nuo kurios buvimo priklauso pareiškėjo teisė gauti priemoką prie pareiginės algos. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6
punktu ir 57 straipsnio 4 dalimi, pareiškėjui, teigiančiam, kad funkcijas vykdė esant padidintam darbo krūviui, tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius minėtą aplinkybę
(2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-1206/2011; taip pat žr.
2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-3556/2011).
V.4.2. Priemokos už darbą nakties metu
(VTS 38 str. 1 d., VTĮ 4 str. 2 d., 5 str., 261 str., DK 154 str., 193 str.)

26. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnio taikymo inter alia darbo nakties
metu buvo spręsta administracinėje byloje Nr. A822-84/2012, kurioje kilo ginčas dėl darbo užmokesčio už darbą nakties metu, švenčių ir poilsio dienomis, viršvalandinį darbą
2010 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais apskaičiavimo ir sumokėjimo pareiškėjui
– statutiniam valstybės tarnautojui.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, pagal Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalį pareigūnams priemokos mokamos ir už darbą
poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnio 3
dalis nustato, kad už nakties ir viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro
valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio, tačiau VTĮ nenumato, koks darbas yra laikomas darbu naktį. Todėl nustatant, kas yra darbas nakties
metu, turi būti vadovaujamasi DK nuostatomis. Darbo kodekso 154 straipsnis nustato,
kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 valandos iki 6 valandos. Kadangi nei
Valstybės tarnybos įstatymas, nei VTS nenumato kitokio darbo naktį aiškinimo, darbo
nakties metu sąvoka ir priemokos už jį dydis negali būti nustatomas ir aiškinamas kitaip,
negu tai nustatyta Darbo kodekse. Be to, priemokos už darbą nakties metu turi būti
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mokamos už visą darbo laiką, tenkantį nakties laikui, tai yra už darbo laiką nuo 22 iki 6
valandos, nepriklausomai nuo to, kokias konkrečias funkcijas pareigūnas šiuo laiku atliko (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-84/2012). Pastebėtina,
kad tokios pačios pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir ankstesnėje
savo praktikoje (pvz., žr. 2005 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2176/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 8, 2005, p. 330-337, 2007 m.
rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8–744/2007).
27. Šiame kontekste pažymėtina, kad iki VTĮ 261 straipsnio įsigaliojimo, nustatant,
kaip privalu mokėti už darbą nakties metu, buvo vadovaujamasi Darbo kodekso 193
straipsniu, įtvirtinusiu, jog už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui
nustatyto valandinio atlyginimo (mėnesinės algos). Darbo kodeksas buvo taikomas atsižvelgiant į tai, kad Vidaus tarnybos statutas neapibrėžė, kas laikoma darbu nakties metu
ir kokio dydžio priemokos už jį turi būti mokamos. Pagal VTĮ 4 straipsnio 2 dalį, statutiniams valstybės tarnautojams šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo tvarką. Valstybės
tarnybos įstatyme tokio reglamentavimo taip pat nebuvo. Pagal VTĮ 5 straipsnį, valstybės
tarnautojams tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas,
taikomi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės
aktai. Todėl nustatant, kaip turi būti apmokama už darbą nakties metu, turėjo būti vadovaujamasi Darbo kodekso nuostatomis (žr. 2005 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A2-176/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8, 2005, p. 330337).
28. Dėl atlyginimo už darbą nakties metu taip pat aktualus Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 11 d. sprendimas, kuriuo Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-431 patvirtintų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 2.2 punkte išdėstytos nuostatos, kad darbas nakties metu – tai naktinis darbas, jeigu tris darbo valandas tenka dirbti
naktį, pripažintos prieštaraujančiomis Darbo kodekso 154 straipsnio 2 daliai (2004 m.
spalio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I8-9/2004, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 6, 2004, p. 35-39).
29. Remdamasis šiuo sprendimu, pareiškėjas administracinėje byloje Nr. A15997/2005 kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos
komisariato darbo užmokestį už darbo nakties metu valandas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimu patenkino šį pareiškėjo
prašymą, nurodydama, jog Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. I8-9/2004 priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Priemokų mokėjimo statutiniams
valstybės tarnautojams policijos įstaigose taisyklių 2.2 punktą ta apimtimi, kuria nustatyta, kad darbas nakties metu – tai naktinis darbas, jeigu tris darbo valandas tenka dirbti
naktį, prieštaraujančiu Darbo kodekso 154 straipsnio 2 daliai, ir tą jo dalį panaikino.
Vertinant paminėtų Priemokų mokėjimo statutiniams valstybės tarnautojams policijos
įstaigose taisyklių 2.2 punkto galiojimą iki to momento, kuomet jis buvo panaikintas,
būtina nuspręsti, ar šis punktas šioje byloje susidariusioje teisinėje situacijoje galėjo pakeisti ar daryti įtaką Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymui.
Įvertindama minėtų teisės aktų galią, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad joks poįstatyminis aktas negalėjo apriboti Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto,
kuriame numatyta pareiškėjo teisė gauti, o atsakovo pareiga mokėti priemokas už dar547
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bą nakties metu, taikymą. Todėl atsakovas, nemokėdamas pareiškėjui už darbą nakties
metu, liko skolingas, ir ši skola, neatsižvelgiant į atsakovo kaltę, turi būti pareiškėjo naudai priteista (2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-997/2005).
V.4.3. Atlyginimas už budėjimą; pamaininis darbo laiko organizavimas,
viršvalandinis darbas
(VTS 29, 31 str.)

30. Pastebėtina, kad administraciniuose teismuose ne vienoje byloje buvo susidurta su ginčais, nustatant teisingą pareigūno darbo laiko organizavimo formą (darbą
pamainomis, budėjimą, viršvalandinį darbą), nulemiančią konkretų jam mokamą atlyginimą77. Tokio pobūdžio bylose Vyriausiasis administracinis teismas aiškino Vidaus
tarnybos statuto 29-31 straipsnio nuostatas.
31. Vidaus tarnybos pareigūnų darbo laiką reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto
29 straipsnis, nustatantis:
„1. Pareigūnų, išskyrus šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytus pareigūnus, darbo laiko
norma negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį). Esant šio Statuto 30 straipsnyje78 nurodytiems pagrindams, vidaus reikalų įstaigos vadovas savo sprendimu pareigūnui gali pavesti dirbti ilgiau nei nustatyta savaitės darbo laiko norma.
2. Pareigūnui negalima pavesti dirbti daugiau kaip 8 valandas viršvalandžių per
vieną dieną. Pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė kaip 24 valandos. Į pamainos trukmę įskaičiuojamas laikas, skirtas pareigūnams instruktuoti,
apsiginkluoti ir atsiskaityti už tarnybos rezultatus. Vieno pareigūno viršvalandžiai per
metus negali viršyti 250 valandų.
3. Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančiose vidaus reikalų įstaigose tam
tikras pareigas einantiems pareigūnams, dirbantiems pamainomis, vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo sprendimu gali būti nustatyta ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, viršijanti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 40 valandų per savaitę (7 dienų
laikotarpį) darbo laiko normą, bet ne ilgesnė kaip 48 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko norma. Šių pareigūnų darbas, kiekvieną savaitę (7 dienų laikotarpį)
neviršijantis 48 valandų darbo laiko normos, nelaikomas viršvalandiniu. Šioje dalyje
nurodytų pareigūnų pareigybių sąrašą bei šių pareigūnų darbo ir poilsio laiko apskaitos
77 Pažymėtina, kad pagal VTS 31 straipsnio 3 dalį už budėjimą, kai viršijama darbo laiko trukmė, per
artimiausią mėnesį pareigūnui privalo būti suteiktas poilsio laikas tokios pat trukmės kaip viršytas
darbo laikas arba pareigūno pageidavimu šis poilsio laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių
atostogų, arba apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujantis šiuo metu
galiojančio VTĮ 261 straipsnio 3 dalimi, už nakties ir viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip
pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Už budėjimą
valstybės tarnautojui mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka (VTĮ 261 str. 4 d.).
78 VTS 30 straipsnis įtvirtina: „1. Pareigūnas privalo vykdyti vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas,
įsakymą ar nurodymą dirbti viršvalandinį darbą, kai būtina: 1) gelbėti žmonių gyvybę ar sveikatą;
2) užkirsti kelią stichinėms nelaimėms, gaisrams, avarijoms ar katastrofoms, taip pat likviduoti
jų padarinius; 3) užkirsti kelią masinėms riaušėms ar jas nutraukti; 4) užtikrinti viešąją tvarką
masinių renginių metu; 5) įvykdyti tarnybinę užduotį, kurios vykdymas dėl jos ypatumų negali būti
sustabdytas ar nutrauktas; 6) sustiprinti valstybės sienos apsaugą; 7) ruoštis ginkluotai krašto gynybai;
8) sustiprinti strateginių objektų apsaugą; 9) kai būtina užtikrinti oficialių užsienio svečių saugumą;
10) kitais įstatymų nustatytais atvejais. 2. Vidaus reikalų įstaigos vadovas šio straipsnio 1 dalyje
nurodytais atvejais gali pavesti pareigūnams dirbti poilsio ir švenčių dienomis.“
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ypatumus nustato Vyriausybė.
4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems pareigūnams dirbti viršvalandžius galima
pavesti tik šio Statuto 30 straipsnyje nustatytais atvejais. Tokiais atvejais pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė kaip 26 valandos, o vieno pareigūno
viršvalandžiai per metus negali viršyti 164 valandų.“
Vadovaujantis VTS 29 straipsnio 3 dalimi, Nustatytas funkcijas nepertraukiamai
vykdančių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis, pareigybės (toliau – ir Funkcijas nepertraukiamai vykdančių pareigūnų, dirbančių pamainomis, pareigybės), taip pat Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančių vidaus
reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis, darbo ir poilsio laiko apskaitos ypatumai (toliau – ir Funkcijas nepertraukiamai vykdančių pareigūnų, dirbančių
pamainomis, laiko apskaitos ypatumai) patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1150 (Žin., 2003, Nr. 87-3941).
32. Pareigūnų budėjimo laiko teisinius santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos
statuto 31 straipsnis (2006 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. X-804 redakcija), kuriame įtvirtinta:
„1. Pareigūno budėjimo laikas yra laikas, kurį jis pagal teisės aktų nustatyta tvarka
iš anksto patvirtintą grafiką turi būti iš anksto aptartoje vietoje laisvu nuo tarnybos
metu tam, kad vidaus reikalų įstaigos vadovas ar budėtojų tarnyba galėtų jį iškviesti
atlikti neatidėliotinų veiksmų.
2. Budėjimo laikas negali trukti ilgiau kaip 96 valandas per mėnesį. Pareigūno budėjimo laikas įstaigoje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose ar iš anksto
aptartoje tarnybos vietovės vietoje – ne mažiau kaip pusei darbo laiko.
3. Už budėjimą, kai viršijama darbo laiko trukmė, per artimiausią mėnesį pareigūnui privalo būti suteiktas poilsio laikas tokios pat trukmės kaip viršytas darbo laikas arba pareigūno pageidavimu šis poilsio laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių
atostogų, arba apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
4. Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys, pareigūnai, auginantys vaiką iki 3 metų, ir pareigūnai, vieni auginantys vaiką iki
14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugantys pareigūnai budėti gali būti
skiriami tik jų sutikimu.“
33. Pažymėtina, jog aiškinant šias Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnio nuostatas,
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog įstatymų leidėjas,
visų pirma, siekė pareigūnų teisinį statusą nustatyti specialiu įstatymu – Vidaus tarnybos statutu, kuriame pareigūnų darbo laikas yra specialiai ir išsamiai reglamentuotas
– tam yra skirtas 29 straipsnis („Pareigūnų darbo laikas“). Statuto 29 straipsnio 1 ir 3
dalyse yra aiškiai nustatytos pareigūnų darbo laiko normos, kurios gali būti dvejopos –
40 val. per savaitę (7 dienų laikotarpį) arba 48 val. per savaitę (7 dienų laikotarpį). Esant
48 valandų per savaitę darbo laiko normai, turi būti šios įstatymo nustatytos sąlygos, t. y.
1) vidaus reikalų įstaigose nustatytos funkcijos turi būti nepertraukiamai vykdomos, 2)
dirbama pamainomis, 3) pareigūno pareigybė turi būti įrašyta Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis, pareigybių sąraše, 4) turi būti įstaigos vadovo sprendimas dėl pamaininio darbo
režimo tam tikras pareigas užimantiems pareigūnams nustatymo (2008 m. birželio 12 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A575-2063/2008; taip pat
žr. 2012 m. kovo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-68/2012; 2012 m. sausio
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12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-1/2012).
34. Šis aiškinimas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A662-68/2012, kurioje
kilo ginčas dėl atsakovo (Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato) 2009 m.
rugsėjo 7 d. sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta pareiškėjui sumokėti už poilsio dienomis
dirbtą laiką, kadangi pareiškėjo darbą operatyvinėje grupėje šeštadieniais ir sekmadieniais pagal grafiką atsakovas vertino kaip darbą pamainomis, kuris nelaikytinas darbu
poilsio dienomis. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė. Apeliacinės
instancijos teismo kolegija su tuo nesutiko.
Iš byloje esančių duomenų Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia padarė
išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra tenkinamos sąlygos, kurioms esant pareigūnui gali
būti nustatyta 48 valandų per savaitę darbo laiko norma: nors pareiškėjo užimamos
pareigos pateko į Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis, pareigybių sąrašą, vis dėlto pareiškėjui
buvo nustatyta penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis (šeštadienį ir
sekmadienį), dirbant aštuonias valandas per dieną, išskyrus atvejus, kai pagal grafikus
jis buvo paskiriamas į operatyvinę grupę ir savo pareigas turėjo vykdyti 12 valandų.
Tokie atvejai, t. y. darbas operatyvinėje grupėje, tyrėjams būdavo nustatomi keletą kartų
(dažniausiai keturis) per mėnesį. Taigi pagrindinė pareiškėjo darbo funkcija – tyrėjo
pareigų vykdymas – buvo organizuotas nustatant ne ilgesnę kaip 40 valandų per savaitę
(7 dienų laikotarpį) darbo laiko normą (VTS 29 str. 1 d.), tuo tarpu darbas operatyvinėje
grupėje, kaip papildoma darbo funkcija (susijusi su pagrindinės funkcijos atlikimu), –
organizuotas nustatant budėjimą įstaigoje po 12 val. dieną ir / arba naktį (VTS 31 str.).
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas nagrinėjamoje byloje nepateikė objektyvių
įrodymų, patvirtinančių, jog egzistavo įstatymo (Vidaus tarnybos statuto) nustatytos
sąlygos, leidžiančios vertinti pareiškėjo darbą kaip pamaininį ir atitinkamai taikyti jo
atžvilgiu darbo laiko organizavimo ir apmokėjimo už darbą poilsio dienomis nuostatas,
įtvirtintas Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnio 3 dalyje. Bylos duomenys nepatvirtino,
jog pareiškėjo darbas operatyvinėje grupėje galėjo būti kvalifikuojamas kaip tam tikrų
nuolatinių (nepertraukiamų) funkcijų vykdymas, suponuojantis teisinę būtinybę taikyti
pareiškėjui pamaininio darbo laiko režimą. Taip pat nebuvo priimtas policijos įstaigos
vadovo sprendimas dėl pamaininio darbo režimo pareiškėjui nustatymo.
Apibendrindama teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčo laikotarpiu pareiškėjo darbas operatyvinėje grupėje šeštadieniais ir sekmadieniais (poilsio dienomis) negalėjo
būti vertinamas kaip darbas pamainomis (VTS 29 str. 3 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į pareiškėjo vykdytų funkcijų specifiką, jo darbas policijos komisariato operatyvinėje grupėje pripažintinas budėjimo laiku (VTS 31 str. 1 d.). Pirmosios
instancijos teismas, kvalifikavęs pareiškėjo darbą operatyvinėje grupėje kaip pamaininį
darbą, netyrė ir nevertino įrodymų, susijusių su šio darbo apmokėjimu, t. y. netyrė bei
netikrino duomenų, ar tinkamai buvo apmokėta (kitomis formomis kompensuota) už
budėjimo laiką, atsižvelgiant į jo trukmę bei kitas įstatymuose (Vidaus tarnybos statute)
įtvirtintas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Dėl to byla perduota šiam teismui nagrinėti
iš naujo (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-68/2012; taip pat
žr. 2011 m. gruodžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-3769/2011).
35. Vidaus tarnybos statuto 29 ir 31 straipsnio taikymo kontekste taip pat paminėtina administracinė byla Nr. A146-687/2011, kurioje pareiškėjas, be kita ko, kėlė ginčą
dėl apmokėjimo už budėjimo laiką laisvu nuo tarnybos metu 2006 m. lapkričio–2007 m.
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birželio mėn. laikotarpiu, už viršvalandžius 2007 m. kovo, balandžio, liepos mėnesiais,
taip pat už darbą poilsio dienomis ir naktį 2006 m. lapkričio–2007 m. liepos mėnesiais.
Kauno apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: priteisė
pareiškėjui iš atsakovo (Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato) 6 772,65
Lt už budėjimą namuose laisvu nuo tarnybos laiku bei už tarnybinių pareigų atlikimą
budint laisvu nuo tarnybos metu, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Apeliacinės
instancijos teismas su tuo nesutiko.
Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia nustatė, kad pagal Nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių
pamainomis, pareigybių sąrašą, į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų, dirbančių pamainomis,
pareigybių sąrašą teritorinių policijos įstaigų vadovų pavaduotojų, tai yra pareiškėjo
pareigybė neįtraukta. Taigi pareiškėjo užimta pareigybė nėra priskirta prie tų pareigybių, kurias užimančių pareigūnų darbas organizuojamas pamainomis taikant šiems pareigūnams VTS 29 straipsnio 3-4 dalių nuostatas. Toliau, sistemiškai išanalizavusi VTS
31 straipsnį, šio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatymų leidėjas pareigūno budėjimo laikui VTS 31 straipsnio 1 dalies prasme nustatė sąlygas: 1) budėjimas turi būti
numatytas laisvu nuo tarnybos metu pagal teisės aktų nustatyta tvarka iš anksto patvirtintą grafiką; 2) budėjimo laikas negali trukti ilgiau kaip 96 valandas per mėnesį. Statutinių valstybės tarnautojų, kurių pareigos nepriskirtos pamaininiam darbo organizavimo
modeliui, laisvu nuo tarnybos metu laikytinas laikas, kai pasibaigia atitinkamas pareigas užimančiam pareigūnui nustatyta darbo dienos trukmė, taip pat poilsio ir švenčių
dienos, išskyrus atvejus, kai pareigūnas privalo vykdyti vadovo, turinčio teisę skirti į
pareigas, įsakymą ar nurodymą dirbti viršvalandinį darbą. Pagal nuo 2006 m. lapkričio
1 d. galiojantį teisinį reguliavimą, už Vidaus tarnybos statuto 31 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą budėjimą pareigūnui kompensuojama vienu iš trijų Statuto 31 straipsnio 3 dalyje
numatytų būdų tuo atveju, kai viršijama Statute apibrėžta darbo laiko trukmė.
Atsižvelgdama į minėtas Vidaus tarnybos statuto nuostatas, apeliacinės instancijos teismo kolegija vertino, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo
reikalavimus dėl apmokėjimo už budėjimo laiką ir budėjimo dienomis dirbtus viršvalandžius, turėjo nustatyti kurių būtent 2006 m. lapkričio–2007 m. birželio mėnesio
dienų atitinkamos valandos gali būti priskirtos pareiškėjo budėjimui namuose Vidaus
tarnybos statuto 31 straipsnio prasme, o konstatavęs tokio priskirtinumo galimybę, turėjo patikrinti, ar buvo viršyta darbo laiko trukmė (Statuto 29 str. 1 ir 2 d., 31 str. 2, 3
d.) kiekvienu konkrečiu nagrinėjamam ginčui aktualiu 2006 m. lapkričio–2007 m. birželio mėnesių laikotarpiu. Tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių tinkamai
neištyrė, todėl Vyriausiasis administracinis teismas grąžino minėtą klausimą pirmosios
instancijos teismui spręsti iš naujo (2011 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-687/2011).
36. Pažymėtina, kad 33 punkte nurodytos taisyklės pirmą kartą buvo suformuotos
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje administracinėje byloje Nr. A575-2063/2008, kurioje pareiškėjas (statutinis valstybės tarnautojas)
prašė prašė priteisti iš atsakovo (Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos Pagėgių rinktinės) 983,68 Lt darbo užmokestį už viršvalandinį darbą 2006
m. kovo–balandžio mėnesiais. Pareiškėjas paaiškino, jog 2006 m. lapkričio 27 d. jis kreipėsi į Pagėgių rinktinės vadą, prašydamas sumokėti darbo užmokestį už viršvalandinį
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darbą, tačiau jam buvo atsakyta, kad jo prašymas nepagrįstas, nes įstaigos vadovo sprendimu nustatytas darbo laikas, neviršijantis 48 valandų darbo laiko per savaitę, nelaikomas viršvalandiniu. Pareiškėjas nurodė, kad tokia atsakovo pozicija prieštarauja Darbo
kodekso 144 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40
valandų per savaitę. VSAT vado 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-688 nustačius
suminę darbo laiko apskaitą, pareigūnams, dirbantiems pamainomis, yra taikoma iki
48 valandų trukmės darbo savaitė, nelaikant to Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalies
pažeidimu. Tačiau suminė darbo laiko apskaita gali būti nustatoma tik vadovaujantis
Darbo kodekso 149 straipsnio 3 dalimi ir Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu
Nr. 587 patvirtinta tvarka.
Išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, visų pirma, siekė pareigūnų teisinį statusą nustatyti specialiu įstatymu – Vidaus tarnybos statutu. Vidaus
tarnybos statute pareigūnų darbo laikas yra specialiai reglamentuotas – tam yra skirtas 29
straipsnis („Pareigūnų darbo laikas“) ir nėra nuorodos į Darbo kodekso XIII skyrių („Darbo
laikas“). Iš to akivaizdu, kad įstatymų leidėjas siekė pareigūnų darbo laiko normas reglamentuoti Vidaus tarnybos statutu išsamiai. Be to, pareigūnų darbo ir poilsio režimas turi
itin didelę specifiką lyginant su darbuotojais, dirbančiais darbo sutarties pagrindu. Todėl ir
Vidaus tarnybos statutas įtvirtina tarnybos ypatumų kompensavimo principą, pagal kurį pareigūnų tarnybos ypatumai (padidėjęs pavojus gyvybei ar sveikatai,sugriežtinta atsakomybė,
ilgesnis darbo laikas bei įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) yra kompensuojami šiame
statute bei kituose teisės aktuose nustatytomis socialinėmis garantijomis (įvairiais priedais
ir priemokomis, specialia tvarka skaičiuojamu tarnybos stažu, specialia sveikatos priežiūra,
kompensacijomis, specialia pareigūnų valstybine pensija, aprūpinimu maistu, gyvenamosiomis patalpomis ir t. t.). Todėl pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mechaniškas sulyginimas nėra galimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnio 1
ir 3 dalyse yra aiškiai nustatytos pareigūnų darbo laiko normos. Įstatymu nėra nustatyta, kad apskaičiuojant pareigūnų darbo laiko normas per ilgesnį laikotarpį turi būti
taikoma suminė darbo laiko apskaita nustatyta Darbo kodeksu. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo reikalavimas plečiamai aiškinti Vidaus tarnybos statuto 29
straipsnio 1 ir 3 dalis ir jo atžvilgiu taikyti Darbo kodekso 149 straipsnį ir Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimą Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki
dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko
ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama
suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose,
organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra teisiškai pagrįstas (2008 m. birželio 12
d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A575-2063/2008; 2009
m. vasario 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-166/2009; 2009 m. sausio 14
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-105/2009; 2009 m. gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-1706/2009; 2011 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2491/2011).
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V.5. Konstitucijai prieštaraujantis darbo užmokesčio ribojimas
37. Kaip jau buvo minėta, didžioji dalis Vyriausiajame administraciniame teisme
išnagrinėtų tarnybinių ginčų buvo susiję su reikalavimais išmokėti darbo užmokesčio
dalį, neišmokėtą taikant vėliau – Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. ir 2009
m. gruodžio 11 d. nutarimais – Konstitucijai prieštaraujančiomis pripažintas valstybės
tarnautojų užmokestį reglamentavusias teisės nomas. Šio pobūdžio Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinių teisėjų kolegijų išnagrinėtose bylose buvo suformuluotos
esminės taisyklės dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo (toliau – ir
Konstitucinio Teismo įstatymas) 72 straipsnio 4 dalies, ieškinio senaties nuostatų taikymo, darbo užmokesčio valstybės tarnautojams keitimo sąlygų, vidaus administravimo
aktų, kuriais remiantis mokamas sumažintas darbo užmokestis, ginčijimo, reikalavimo
priteisti negautą darbo užmokestį ir reikalavimo dėl žalos atlyginimo atskyrimo, taip pat
administracinio teismo ad hoc atliekamo teisinio reguliavimo spragų užpildymo.
38. Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1
straipsnio 3 dalies (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) nuostata „Jeigu valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos apskaičiuotas pagal patvirtintas valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijas lėšų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui poreikis
viršys atitinkamiems metams Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir savivaldybių
biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus, valstybės tarnautojų darbo
užmokestis skaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų darbo
užmokesčio skaičiavimo taisykles, tačiau valstybės tarnautojo pareiginė alga neturi būti
mažesnė už jo pareiginę algą, gautą iki 2002 m. birželio 30 d.“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai,
konstituciniam teisinės valstybės principui, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo
taisyklių“ 1 ir 2 punktai bei šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
39. Dėl vadovavimosi minėtomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis valstybės tarnautojams buvo nesumokėta dalis darbo užmokesčio, dėl
kurio priteisimo jie kėlė ginčus administraciniuose teismuose. Šiuo aspektu yra aktuali
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 8, taip pat Administracinių bylų dėl
tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinime skelbta šio teismo
išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A444-638/2005.
Šioje byloje pareiškėjas 2004 m. lapkričio 2 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš policijos komisariato 2 409,88 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir delspinigius iki darbo užmokesčio išmokėjimo dienos, tai yra pareiškėjas reikalavo priteisti 2003 metais ir 2004 m. sausio–liepos mėnesiais jam nesumokėtą
darbo užmokesčio dalį, susidariusią atsakovui pritaikius darbo užmokesčio indeksavimo koeficientą. Pareiškėjas, remdamasis Vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 1 dalimi,
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nurodė, kad su atleidžiamu iš vidaus tarnybos pareigūnu turi būti visiškai atsiskaityta
jo atleidimo dieną. 2004 m. birželio 21 d. pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, tačiau
iki kreipimosi į teismą dienos jam nebuvo grąžintas priklausantis darbo užmokestis.
Pareiškėjas pažymėjo, kad, skaičiuojant darbo užmokestį nuo 2003 metų pradžios iki
jo atleidimo iš tarnybos dienos (2004 m. birželio 21 d.), buvo vadovaujamasi Valstybės
tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis, dėl to susidarė 2 409,88 Lt darbo
užmokesčio nepriemoka. Taisyklėmis buvo vadovaujamasi nepagrįstai – policijos pareigūno darbo užmokestis, nustatytas įstatymo lygio teisės aktų, galėjo būti sumažintas
taip pat tik įstatymo nustatyta tvarka. Be to, taisyklės neleidžia keisti pareigūno darbo
užmokesčio taip, kad jis sumažėtų, nes darbo užmokestis yra viena esminių darbo sutarties sąlygų (DK 95 str. 3 d.), kuri gali būti keičiama tik nutraukiant vieną darbo sutartį ir
sudarant naują. Pareiškėjas akcentavo, kad apie besikeičiančias darbo sąlygas jis nebuvo
informuotas, todėl jo darbo užmokestis sumažintas neteisėtai.
Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, priteisė iš Kauno rajono policijos komisariato pareiškėjui 2 409,88 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kitą skundo dalį atmetė. Atsakovas
apeliaciniu skundu prašė pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą dėl neišmokėto sumažinto darbo užmokesčio atmesti. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija atsakovo
apeliacinį skundą atmetė.
Pirmiausia išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad Administracinių bylų teisenos
įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, per kuriuos administraciniuose teismuose turi būti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai arba neveikimas, ir nereglamentuojamas terminas, per kurį turi būti pareiškiamas valstybės tarnautojo reikalavimas dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo. Tokio termino nenustatyta ir Valstybės
tarnybos įstatyme. Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų
ieškinio senaties terminas Darbo kodekso reglamentuojamiems santykiams, jeigu Darbo kodeksas ir kiti įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio
senaties terminų. Darbo kodekse kitokio senaties termino reikalavimams dėl negauto
darbo užmokesčio priteisimo nenumatyta, todėl Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio pagrindu Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų senaties terminas taikytinas ir pareikštiems valstybės tarnautojų reikalavimams dėl nesumokėto
darbo užmokesčio priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija toliau nurodė, kad Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo
dalis), 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 Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti
teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie
sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, ir vadovaudamasis ankstesne praktika (2004 m.
kovo 1 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 5), teismas pažymėjo, jog Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme sprendimo įvykdymu reikėtų laikyti
situaciją, kai asmuo yra praradęs galimybę įsiterpti ir per teismą reikalauti koreguo554
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ti tuos teisinius santykius, kurie susiklostė iki teisės normos, reglamentavusios minėtus santykius, pripažinimo neteisėta. Ir, priešingai, ginčų dėl darbo užmokesčio bylose
sprendimas yra neįvykdytas, kol valstybės tarnautojas turi teisę į savo pažeistų teisių
gynimą teisme ar kitose įstatymų numatytose institucijose. Būtent iki to momento, kada
teisė pareikšti skundą ar ieškinį teisme gali būti įgyvendinta, negali būti laikoma, kad
valstybės tarnautojui atsiradusi darbo užmokesčio nepriemoka yra laikoma „įvykdytu
sprendimu“ Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme. Pareiškėjas į
teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo kreipėsi nepažeisdamas terminų, nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti.
Išplėstinė teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmetė atsakovo apeliaciniame skunde
dėstomą argumentą, kad reikalavimas dėl negauto darbo užmokesčio galėtų būti tenkinamas tik nuginčijus vidaus administravimo aktus, kuriais remiantis toks sumažintas
darbo užmokestis buvo mokamas. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalyje
nustatyta, kad valstybės tarnautojui priklausantis darbo užmokestis ir kitos su tarnybos
santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Ši nuostata,
analogiška Darbo kodekso 298 straipsnio nuostatai, nustato naikinamąjį terminą, kuriam
praėjus valstybės tarnautojui nesumokėtas darbo užmokestis nebegali būti priteisiamas.
Tuo tarpu administraciniam aktui ginčyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 33
straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, skaičiuojamas nuo administracinio akto paskelbimo dienos. Administracinio akto, kuriuo nuspręsta nemokėti ar mokėti
ne visą darbo užmokestį, nuginčijimas, kaip būtina reikalavimo dėl darbo užmokesčio
priteisimo tenkinimo sąlyga, paneigtų Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalies
prasmę, nes darbo užmokesčio už trejus metus priteisimas, nustačius vieno mėnesio
terminą administraciniams aktams nuginčyti ir reikalavimams dėl negauto darbo užmokesčio pareikšti, taptų praktiškai neįmanomas. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų išplėstinė kolegija konstatavo, kad vidaus administravimo akto, kuriuo
nutarta mokėti valstybės tarnautojui ne visą jam priklausantį darbo užmokestį, nenuginčijimas neužkerta kelio reikalauti paties negauto darbo užmokesčio priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad reikalavimas priteisti negautą
darbo užmokestį nėra reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir nesiejamas su darbo užmokesčio nesumokėjusio subjekto (institucijos) kalte. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija
atmetė apelianto argumentus, susijusius su atsakovo civilinės atsakomybės pagrindų
nebuvimu.
Nutartyje konstatuota, kad atsakovo atsisakymas mokėti pareiškėjui Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto dydžio darbo užmokestį negali būti pripažintas teisėtu. Tarnybos teisiniai santykiai pagal savo pobūdį ir teisinę prigimtį yra dvišaliai, nes pagal
juos valstybės tarnautojas yra įpareigotas tinkamai atlikti įstatymuose ir pareigybių
aprašyme nurodytas funkcijas, o darbdavys privalo mokėti darbo užmokestį ir teikti
kitas įstatymuose numatytas socialines garantijas. Pareiškėjas atliko savo kaip valstybės
tarnautojo pareigas, tačiau jam 2003 metais ir 2004 m. sausio–liepos mėnesiais nebuvo
sumokėtas pagal įstatymą priklausantis darbo užmokestis.
Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad nagrinėjant administracinę bylą po
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimo priėmimo, iš Lietuvos Respublikos taikytinų teisės aktų sistemos yra pašalinta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostata ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Valstybės
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tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ patvirtintos Valstybės tarnautojų
darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Sprendimas dėl skundo turi būti priimamas
vadovaujantis sprendimo priėmimo dieną galiojančiomis teisės normomis. Kauno apygardos administraciniam teismui 2005 m. vasario 7 d. skelbiant sprendimą, Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažintos neteisėtomis teisės normos
nebegalėjo būti taikomos. Taigi yra išnykęs teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas galėtų
grįsti Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto darbo užmokesčio nemokėjimą pareiškėjui.
Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalies ir Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4
dalies nuostatos, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipta į ateitį, tokiu
aiškinimu nėra paneigiamos, nes Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros, t. y. išlikus galimybei
teismine tvarka koreguoti tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl darbo užmokesčio mokėjimo
susiklosčiusius teisinius santykius.
Nors atsakovo įsakymai, kuriuose nustatyti konkretūs darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai policijos komisariato valstybės tarnautojams, yra nenuginčyti ir yra
praleistas terminas jiems skųsti, tačiau tai nepanaikina teisės reikalauti priteisti darbo
užmokestį, nes tokią galimybę nustato įstatymai, ir jai įgyvendinti DK 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų senaties terminas. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, nurodytų
įsakymų pareiškėjas neprivalėjo ginčyti. Šie atsakovo įsakymai negali būti vertinami ir
kaip darbo sąlygų pakeitimas DK 297 straipsnio 1 dalies prasme. Reikalavimams, kylantiems iš darbo sąlygų pakeitimo, pareikšti teisinių santykių atsiradimo metu galiojusioje
DK 297 straipsnio 1 dalyje (2002 m. birželio 4 d. įstatymo Nr. IX-926 redakcija) nustatytas vieno mėnesio terminas nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos.
Darbo apmokėjimo sąlygos yra specifinė darbo sąlygų rūšis. Pagal DK 120 straipsnio 3
dalį, keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Darbo teisiniuose santykiuose darbuotojo darbo užmokestis
nustatomas darbdavio ir darbuotojo susitarimo pagrindu; kiekvienoje darbo sutartyje
šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (DK 95 str. 3 d.). Su valstybės tarnautojais
darbo sutartys nesudaromos (VTĮ 10 str. 5 d.). Valstybės tarnautojų darbo užmokestis
nustatytas įstatymų ir kitų teisės aktų (VTĮ 23–26 str.), o valstybės tarnautojas turi teisę
į įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą darbo užmokestį (VTĮ 16 str. 1 d. 2 p.).
Nei Valstybės tarnybos įstatyme, nei kituose teisės aktuose nesuteikiama teisės institucijos (įstaigos) vadovui priimti vidaus administravimo aktus ir susitarimo su valstybės
tarnautoju pagrindu mažinti valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytą darbo užmokestį. Dėl to darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimą reglamentuojanti DK 120 straipsnio
3 dalis valstybės tarnybos teisiniuose santykiuose netaikytina (2005 m. gruodžio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 8, 2005, p. 316-329).
40. Šioje byloje suformuotos teisės aiškinimo taisyklės buvo aktualios ir vystomos
administracinėse bylose, kuriose buvo keliami ginčai dėl negauto darbo užmokesčio, tai
yra dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies, kuri susidarė galiojant Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcija)
numatytai priedų ir priemokų ribai.
41. Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 7 d. įstatymo
Nr. X-1175 redakcija) buvo įtvirtinta, jog valstybės tarnautojui mokamų priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Ši nuostata buvo įtvirtinta Valstybės
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tarnybos įstatymo VI skyriuje „Darbo užmokestis“, kuris ta apimtimi, kad jame nebuvo
nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą
vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties
metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje
(2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175
redakcijos) nustatytą ribą, Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimu buvo
pripažintas prieštaraujantis Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai.
42. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, spręsdama pareiškėjos (vidaus tarnybos pareigūno) inicijuotą ginčą dėl negauto darbo užmokesčio
priteisimo iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kuris susidarė dėl to, kad vadovaudamasis Konstitucijai prieštaraujančiomis VTĮ 23 straipsnio 2
dalies nuostatomis, darbdavys ribojo jos gaunamą darbo užmokestį, administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010 konstatavo, jog Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos dėl to, kad Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje
„Darbo užmokestis“, pažeidžiant Konstituciją, nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo,
pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas
užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų
suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d.
įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytą ribą,
turėjo (turi) teisę dėl tokių pažeidimų kreiptis į teismą, kuris savo ruožtu privalo, jeigu
nustato, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl nurodytos priežasties, užtikrinti
pažeistų teisių teisminę gynybą, taikydamas ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet ir
inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia
aukščiausiąją teisę – Konstituciją. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc,
teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl savo
pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose.
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, dirbę poilsio bei švenčių dienomis, nakties
metu, atlikę papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje
(2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175
redakcijos) nustatytą ribą ir todėl atitinkama darbo užmokesčio suma jiems nebuvo
išmokėta, turi teisę reikalauti teisingai atlyginti už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto apribojimo taikymo. Atsižvelgiant į pareikštą reikalavimą ir šiuo metu
galiojantį teisinį reguliavimą, pagal kurį priemokų už faktiškai atliktą darbą poilsio bei
švenčių dienomis, nakties metu, taip pat atliekant papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę (viršvalandinis darbas) dydis nėra ribojamas (VTS 38 str. 1 d., VTĮ
261 str.), teisingu atlyginimu už darbą, kuris liko neatlygintas dėl minėtos legislatyvinės
omisijos, gali būti darbo užmokesčio dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m.
birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytos ribos taikymo nebuvo išmokėta,
sumokėjimas.
Teismas pažymėjo, kad pažeistą pareiškėjos teisę teismas šiuo atveju privalo ginti,
nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis,
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kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems
teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie dar negali būti laikomi
įvykdytais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies
prasme.
Išplėstinė teisėjų kolegija priminė, kad Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai savo praktikoje laikosi nuomonės, jog reikalavimas priteisti negautą darbo užmokestį
nėra reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir nesiejamas su darbo užmokesčio nesumokėjusio
subjekto (institucijos) kalte. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra kilęs akivaizdžiai tarnybinis ginčas, kuris spręstinas taikant tarnybos teisinius santykius, o ne žalos
atlyginimą (civilinę atsakomybę) reglamentuojančias teisės normas, tarnybos teisinių santykių teisės aktuose egzistuojančias teisinio reguliavimo spragas įveikiant ad hoc.
Spręsdama dėl tinkamo atsakovo šioje byloje, išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog
ginčas dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (teisingo atlyginimo už darbą) yra laikytinas tarnybiniu ginču. Pareiškėjos teisė į neišmokėtos darbo užmokesčio
dalies priteisimą kyla būtent iš tarnybos teisinių santykių. Tarnybos teisiniai santykiai
pagal savo pobūdį ir teisinę prigimtį yra dvišaliai, nes pagal juos vidaus tarnybos pareigūnas yra įpareigotas tinkamai atlikti įstatymuose ir pareigybių aprašyme nurodytas funkcijas, o darbdavys privalo mokėti darbo užmokestį ir teikti kitas įstatymuose
numatytas socialines garantijas. Šioje byloje nėra ginčo, jog pareiškėja atliko savo kaip
pareigūno pareigas, už kurių atlikimą nebuvo teisingai atlyginta. Taigi būtent darbdaviui
tenka pareiga tinkamai atlyginti pareigūnui už jo atliktą darbą inter alia darbą poilsio
bei švenčių dienomis, nakties metu, papildomų užduočių, viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą. Ginčo laikotarpiu pareiškėjos darbdavio funkcijas visa apimtimi realiai
įgyvendino būtent vidaus reikalų statutinė įstaiga, kurioje ji tarnavo.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pirmosios instancijos
teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjai iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato buvo priteista 1 689,51 Lt, paliko nepakeistą (2010 m. birželio 7 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010, Administracinių teismų
praktika Nr. 18, 2010, p. 261-276).
43.VystydamaVyriausiojo administracinio teismo praktiką ir atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarime pateiktas oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas, inter alia susijusias su neįvykdyto sprendimo samprata Konstitucinio Teismo įstatymo
72 straipsnio 4 dalies prasme, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr.A575-1831/2011 dar kartą sprendė dėl reikalavimo dėl pareiškėjui
neišmokėtos darbo užmokesčio dalies už 2007-2008 metus, susidariusios dėl šiuo laikotarpiu
galiojusioje Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. IX-1175 redakcijos) numatytos priedų
ir priemokų ribos, priteisimo. Teismas pažymėjo, kad minėto reikalavimo patenkinimas yra
tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytinu 3 metų ieškinio
senaties terminu (Darbo kodekso 27 str.2 d.). Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį
(Civilinio kodekso 1.124 str.). Taigi atitinkamais atvejais šis terminas apibrėžia laiko tarpą,
per kurį asmuo gali teismine tvarka apginti savo teises, be kita ko, kylančias iš Konstitucijos.
Todėl jei pareiškėjas į teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo (teisingo apmokėjimo už darbą) kreipėsi nepažeisdamas terminų, nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti,
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ir byloje nenustatoma jokių aplinkybių, užkertančių (ribojančių) galimybę realizuoti aptariamą teisę, paisant iš Konstitucijos, inter alia jos 30 straipsnio 1 dalies, nuostatų kylančio
reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, pareiškėjas turi teisę
teisme reikalauti teisingai atlyginti už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtinto apribojimo taikymo. Teisingu atlyginimu už darbą
gali būti darbo užmokesčio dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos įstatymo
23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d.
įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytos ribos taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas.
Pažeistą pareiškėjo teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos
Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys asmens teisę į teisingą darbo apmokėjimą,
o pati asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą būtų fiktyvi – asmuo, net ir per įstatyme
nustatytą terminą kreipęsis į teismą dėl inter alia iš Konstitucijos kylančių teisių gynimo, realiai tokių teisių apginti teisme negalėtų. Be to, nevykdant iš Konstitucijos kylančios ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti Konstitucijai
prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant pareiškėjui teisingo
atlyginimo už faktiškai atliktą darbą, įstatyminis reguliavimas, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas. Tačiau tai nebūtų suderinama su
Konstitucijos 110 straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja
Konstitucijai (2011 m. lapkričio 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, p.
318-325). Iš to, kas paminėta pirmiau, matyti, kad naujausiojoje teismo praktikoje galimybė
priteisti teisingą apmokėjimą už darbą, kai jis nebuvo mokamas dėl Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo, nebėra tiesiogiai siejama su Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4
dalimi ir jos pagrindu išvystyta „neįvykdyto sprendimo“ samprata administracinių teismų
jurisprudencijoje. Panašu, kad esminę reikšmę įgyja aplinkybė, ar asmuo dėl savo teisės, taip
pat kai ji kyla iš Konstitucijos, gynimo į kompetentingas institucijas (teismus) kreipiasi per
įstatymų nustatytą terminą (pvz., kaip buvo minėtu atveju, ieškinio senaties terminą).

V.6. Atlyginimas už valstybės tarnautojų mokymąsi
V.6.1. Valstybės tarnautojo mokymosi išlaidų apmokėjimas
(VTĮ 43 str. 5, 6, 9 d.)

44. Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 8 punktas įtvirtina valstybės tarnautojo pareigą mokytis, kurią detalizuoja VTĮ X skyrius „Valstybės tarnautojų
mokymas“ (45-47 str.), nustatantis valstybės tarnautojų mokymo rūšis, mokymo finansavimo ir mokymo organizavimo pagrindus ir tvarką. Pagal VTĮ 45 straipsnį valstybės
tarnautojų mokymas skirstomas į įvadinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą. Įvadinis
mokymas – tai priimtų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas valstybės tarnautojų
profesinių žinių įgijimas ir įgūdžių formavimas. Pradėję eiti pareigas karjeros valstybės tarnautojai, kurie prieš tai nėra išklausę įvadinio mokymo programų, per metus
nuo priėmimo į pareigas dienos privalo jas išklausyti. Valstybės tarnybos įstatymo 45
straipsnyje numatytas valstybės tarnautojų mokymas už valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas yra valstybės ir savivaldybių investicija į valstybės tarnautojus, siekiant to559
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bulinti jų administracinius gebėjimus, profesionalumą, kad valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms teisės aktais pavesti tikslai ir uždaviniai būtų įgyvendinami
kaip galima efektyviau (2010 m. vasario 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A146–262/2010).
45. Tarnautojui mokymosi metu VTĮ 43 straipsnis numato konkrečias garantijas.
Kai valstybės tarnautojai valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu yra pasiųsti į VTĮ nustatytą mokymą (išskyrus VTĮ 43 straipsnio 6 dalyje nustatytą
atvejį), valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo
užmokestis (VTĮ 43 str. 5 d. 1 p.). Valstybės tarnautojui, kuris jo sutikimu siunčiamas į
šio Įstatymo nustatytą mokymą ilgesniam negu 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, garantuojamos einamos pareigos ir: 1) visas nustatytas darbo užmokestis už laikotarpį iki
30 kalendorinių dienų; 2) ne mažiau kaip 50 procentų nustatyto darbo užmokesčio už
laikotarpį, viršijantį 30 kalendorinių dienų. Tiksli valstybės tarnautojui mokamo darbo
užmokesčio dalis nustatoma valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimu (VTĮ 43 str. 6 d.). Valstybės tarnautojas turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka gauti
išmokas už mokymosi ir komandiruotės išlaidas (VTĮ 43 str. 9 d.). Vadovaudamasi šia
nuostata, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 780
patvirtino Valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisykles (toliau – ir Mokymosi išlaidų
apmokėjimo taisyklės), be kita ko, reglamentuojančias mokymosi (įvadinio mokymo ir
kvalifikacijos tobulinimo) išlaidų apmokėjimo tvarką. Mokymosi išlaidų apmokėjimo
taisyklių 19 punktas įtvirtina, jog su mokymu, vykstančiu Lietuvos Respublikos teritorijoje, susijusios išlaidos apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (toliau – ir Tarnybinių komandiruočių išlaidų
apmokėjimo taisyklės).
46. Pastebėtina, kad Tarnybos Kalėjimų departamente statutui nereglamentuojant
įvadinio mokymosi išlaidų apmokėjimo, VTĮ normos ir jas įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai aktualūs ir statutiniams valstybės tarnautojams (šiuo aspektu žr. 2011
m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1444/2011; 2006 m. gruodžio 8 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A469-2551/2006).
47. Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis VTĮ 43 straipsnio 9 dali79
mi , Mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklių 19 punktu bei Tarnybinių komandiruočių
išlaidų apmokėjimo taisyklėmis80, yra konstatavęs, jog pareigūno buvimas įvadiniame
mokyme toje pačioje kaip darbovietė vietoje neturi būti laikomas tarnybine komandiruote, ir priešingai – išvykimas įvadiniam mokymui į kitą negu nuolatinė darbovietė
vietą turi būti traktuojamas kaip tarnybinė komandiruotė (žr., pvz., 2006 m. gruodžio 8
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-2551/2006, 2007 m. gegužės 15 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A143-505/2007, 2010 m. vasario 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A146-262/2010, 2011 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A756-1444/2011). Pastebėtina, kad remiantis anksčiau cituota praktika, tarnautojo išvy79 Iki 2006 m. sausio 1 d. galiojusioje VTĮ redakcijoje – VTĮ 43 straipsnio 6 dalimi.
80 Iki Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklių įsigaliojimo – Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos
Respublikos teritorijoje“.
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kimu į kitą negu yra jo darbovietė vietovę nelaikoma, pavyzdžiui, tarnautojo išvykimas
iš darbo vietos į tame pačiame mieste vykstančius įvadinius mokymus (žr., pvz., 2011
m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1444/2011; 2010 m. vasario 17 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A146-262/2010). Ir priešingai, valstybės tarnautojo siuntimas įvadiniam mokymui iš darbo vietos Pravieniškių 1-ųjų pataisos namuose,
Kaišiadorių rajone, į Vilniuje esantį Mokymo centrą prilyginamas tarnybinei komandiruotei ir tokiu atveju valstybės tarnautojui įvadinio mokymo išlaidos apmokamos taikant Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles,
patvirtintas Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (gali būti mokami
dienpinigiai, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos ir kt.).
V.6.2. Apmokėjimas už mokymosi atostogas statutiniams valstybės tarnautojams
(TKDS 46 str. 8 d., VTĮ 35 str. 2 d., DK 210 str. 1 ir 2 d., 209 str. 2 d.)

48. Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 46 straipsnis reglamentuoja pareigūnų kasmetinių, nemokamų atostogų bei atostogų dėl pareigūno persikėlimo suteikimą.
Vadovaujantis šio straipsnio 8 dalimi, kitas atostogų rūšis, trukmę ir jų suteikimo pareigūnams tvarką nustato šis statutas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Pagal VTĮ 35
straipsnio 2 dalį, valstybės tarnautojai turi teisę į šio VTĮ nustatytas atostogas. Valstybės
tarnautojai taip pat turi teisę į Darbo kodekso nustatytas nėštumo ir gimdymo atostogas, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, ir mokymosi
atostogas. Darbo kodekso 210 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad šio Kodekso 181
straipsnyje nurodytiems darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į
aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už
mokymosi laiką klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu.
49. Aiškindamas šias nuostatas Vyriausiasis administracinis teismas iš esmės yra padaręs išvadą, jog darbdavys nėra įpareigotas visais atvejais apmokėti mokymosi atostogas.
Šiuo aspektu yra aktuali administracinė byla Nr. A438-1256/2012, kurioje teisėjų kolegija
pažymėjo, jog iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad yra nustatytos skirtingos apmokėjimo už mokymosi atostogas sąlygos, kurios priklauso nuo to, kieno iniciatyva darbuotojas (statutinis valstybės tarnautojas) mokosi aukštojoje mokykloje, t. y. ar jis mokosi
darbdavio, ar savo iniciatyva. Kai darbuotojas mokosi darbdavio siuntimu (iniciatyva),
darbdavys privalo darbuotojui už mokymosi atostogas mokėti ne mažesnį kaip vidutinį
darbo užmokestį (DK 210 str. 1 d.), o kai darbuotojas mokosi savo iniciatyva, apmokėjimo
už mokymosi atostogas klausimą pavesta spręsti kolektyvine sutartimi arba šalių susitarimu (DK 210 str. 2 d.). Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes (pareiškėja
aukštojoje mokykloje mokėsi savo iniciatyva; prašydama išleisti mokymosi atostogų, ji
atsakovo neprašė spręsti šių atostogų apmokėjimo klausimo, t. y. neinicijavo šio klausimo
sprendimo susitarimo tarp šalių būdu; atsakovas, išleisdamas pareiškėją minėtų atostogų,
aiškiai išreiškė savo valią, kad išleidžia pareiškėją nemokamų atostogų; šis klausimas nėra
sureguliuotas kolektyvine sutartimi), konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos
reikalavimo sumokėti jai už neapmokėtas mokymosi atostogas.
Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad Darbo kodekso 209 straipsnio 2 dalies
nuostatų ginčo teisiniams santykiams taikyti nėra pagrindo, nes ši teisės norma regla561
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mentuoja apmokėjimo už darbą darbuotojams, kurie mokosi mokymo įstaigose klausimus, o būtent, nustato minimalią darbo užmokesčio ribą – ne mažesnę už Vyriausybės
nustatytą minimaliąją mėnesinę algą, kuri turi būti mokama besimokančiam darbuotojui už darbą, tačiau nereguliuoja mokymosi atostogų suteikimo bei jų apmokėjimo
klausimų (2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1256/2012).
V.7. Visiškas atsiskaitymas su atleidžiamu statutiniu valstybės tarnautoju
(TMS 56 str. 1 d., TKDS 36 str., VTS 58 str. 1 d., VTĮ 4 str. 2 d., 5 str., DK 141 str. 3 d.)

50. Vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad su atleidžiamu
iš vidaus tarnybos pareigūnu turi būti visiškai atsiskaityta jo atleidimo dieną. Iš esmės
analogišką nuostatą – su atleidžiamu iš tarnybos pareigūnu turi būti visiškai atsiskaityta
jo atleidimo dieną – iki 2010 m. sausio 1 d. įtvirtino Tarnybos Kalėjimų departamente
statuto 37 straipsnis (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1545 redakcija). Šiuo metu
ši nuostata nustatyta Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 36 sraipsnyje. Tarnybos
muitinėje statuto 56 straipsnio 1 dalis (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1770 redakcija) taip pat įtvirtina, jog atleidžiamam iš pareigų muitinės pareigūnui jo atleidimo
iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio Statuto
53 straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką81.
51. Kaip ne kartą pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas, minėtose normose
nėra reglamentuojama atsiskaitymo su atleidžiamu pareigūnu tvarka bei pareiga mokėti už
uždelstą laiką atsiskaityti. Atsižvelgdamas į tai ir sistemiškai aiškindamas VTĮ 4 straipsnio
2 dalies, 5 straipsnio, VTS 5 straipsnio 2 dalies, 58 straipsnio 1 dalies, Tarnybos Kalėjimų
departamente statuto 37 straipsnio (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1545 redakcija), Tarnybos muitinėje statuto 56 straipsnio 1 dalies nuostatas, Vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra sprendęs ir suformavęs praktiką, jog statutinio valstybės tarnautojo teisė
gauti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimą visiškai atsiskaityti atleidimo iš tarnybos dieną
yra ginama taikant Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį (dėl VTS 58 straipsnio 1 dalies taikymo žr. 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1021/2009; 2009
m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1296/2009; 2009 m. gruodžio 28
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1534/2009; 2010 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-877/2010; 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A146 – 1143/2010; 2009 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8221534/2009; 2012 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1779/2012; dėl
TKDS 37 straipsnio taikymo žr., pvz., 2009 m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A662-1078/2009; dėl TMS 56 straipsnio 1 dalies žr. 2012 m. birželio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2330/2012).
52. DK 141 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo dieną. Tiek Vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra
pažymėjęs, kad pagrindas taikyti DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytas pasekmes yra
81 TMS 53 straipsnio 2 dalis nustato: „2. Pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą atleidžiamam
iš pareigų muitinės pareigūnui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į muitinės pareigūno tarnybos muitinėje stažą: 1) iki
penkerių metų – 2 mėnesių; 2) nuo penkerių iki dešimties metų – 3 mėnesių; 3) nuo dešimties iki
dvidešimties metų – 4 mėnesių; 4) daugiau kaip dvidešimties metų – 6 mėnesių.“
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konstatavimas tokių sąlygų: 1) darbdavys ne visiškai atsiskaitė su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną; 2) dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas. Šios aplinkybės
DK 141 straipsnio taikymo prasme yra būtinos sąlygos šio straipsnio 3 dalyje numatyto
vidutinio darbo užmokesčio priteisimui. Todėl, taikant Darbo kodekso 141 straipsnio 3
dalį, yra būtina nustatyti (aptarti) kiekvienos iš šių sąlygų buvimą, tuo pačiu pateikti šių
sąlygų sampratą ir tik tai padarius aiškinti konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes
(žr., pvz., 2010 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1521/2009; 2012
m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-397/2012; 2010 m. rugpjūčio
30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A146 – 1143/2010; 2009 m. gruodžio 28 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1296/2009; 2009 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1534/2009; 2009 m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A662-1078/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-82/2008; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje
Nr.3K-3-625/2008).
53. Apie tai, ar darbdavys pažeidė savo pareigą laiku atsiskaityti su atleidžiamu
darbuotoju ir ar jam taikytinos DK141 straipsnio 3 dalyje nustatytos teisinio poveikio
priemonės, sprendžiama pagal darbuotojo atleidimo dienos padėtį (2012 m. birželio 4
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2330/2012; 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A520-3128/2012).
54. Tiek Vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
laikosi praktikos, jog pagal DK 141 straipsnio 3 dalį joje nustatytų pasekmių taikymas
siejamas ne su darbdavio kalte, bet su darbuotojo kaltės nebuvimu. Tai reiškia, jog siekiant paneigti darbdavio pareigą mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, nereikalaujama nustatyti, jog dėl neatsiskaitymo nėra darbdavio
kaltės. Ši darbdavio prievolė neatsiranda tik darbuotojo kaltės konstatavimo atveju. Jeigu darbuotojo kaltės nėra, tai darbdaviui kyla neigiamos pasekmės dėl neatsiskaitymo
laiku (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje
byloje Nr.3K-3-625/2008; taip pat Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 8
d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A662-1078/2009; 2009 m. gruodžio 28 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A822-1534/2009; 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A146 – 1143/2010).
55. Taikydamas DK 141 straipsnio 3 dalį, Vyriausiasis administracinis teismas ne
kartą sprendė dėl pagal šią normą priteistinos sumos dydžio ir teisės šią sumą mažinti.
55.1. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad priteistina kompensacija už uždelstą atsiskaityti laiką neturi būti priteista tokio dydžio, kad susidarytų pernelyg didelė
disproporcija tarp darbuotojams priklausančių darbo pajamų už jų išdirbtą laikotarpį
ir daugelį kartų jų darbo pajamas viršijančios kompensacijos, nes tokia situacija nebūtų
suderinama su darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu kaip bendruoju teisės principu. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo
principų aspektas. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų
nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Neadekvačios sankcijos taikymas tokiais atvejais pažeistų ne tik šiuos principus, bet ir galėtų padaryti žalos kitų darbuotojų
interesams (žr., pvz., 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5203128/2012; 2012 m. birželio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2330/2012, LAT
2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d.
nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008).
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Šiame kontekste paminėtina administracinė byla Nr. A520-3128/2012, kurioje pareiškėjas (atleistas iš vidaus tarnybos pareigūnas) prašė priteisti iš atsakovo (Šiaulių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato) neišmokėtą kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už 1999-2001 metus, iš viso už 105 kalendorines dienas – 15
586,41 Lt, bei vidutinį darbo užmokestį po 212,06 Lt už kiekvieną darbo dieną nuo 2011
m. sausio 4 d. iki kol atsakovas sumokės pareiškėjui priklausančią kompensaciją. Pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos nuo 2011 m. sausio 3 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 40-TE-556 pagal
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą. Pirmosios instancijos teismas
pareiškėjo skundą tenkino.
Atsakovas ginčijo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo
pareiškėjui priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką pagal DK
141 straipsnio 3 dalį, t. y. nuo 2011 m. sausio 4 d. iki sprendimo įvykdymo dienos po
212,06 Lt vidutinio vienos dienos darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną, ir nustatyta, kad nėra pagrindo mažinti priteistino vidutinio darbo užmokesčio.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atsakovo ginčytą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį panaikino. Teisėjų kolegija nurodė, jog tam tikrais atvejais tik
formaliai nustatant tam tikros dalies išmokų, susijusių su darbo santykiais, nesumokėjimo faktą darbuotojo atleidimo iš darbo metu, vidutinio darbo užmokesčio ar jo dalies
už uždelsimo laiką priteisimas, neįvertinus konkrečių faktinių bylos aplinkybių, gali būti
vertinamas teismo kaip prieštaraujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Priteisus vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo laiką reikštų nepagrįstą,
pernelyg didelę disproporciją, neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, vidutinio darbo užmokesčio už visą uždelsimo laiką priteisimas nebūtų suderinamas su DK 2,
35 straipsniuose įtvirtintais principais, taip pat su proporcingumu kaip bendruoju teisės
principu. Specifinėje apžvelgiamoje byloje susiklosčiusioje situacijoje buvo pagrindas
taikyti minėtus principus. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi visas aplinkybes, susijusias su atsakovo veiksmais, vykdant atsiskaitymą su pareiškėju jo atleidimo iš
vidaus tarnybos dieną (pareiškėjui buvo išmokėtos visos pagrindinės su darbo teisiniais
santykiais susijusios išmokos ir nebuvo išmokėta tik kompensacija už nepanaudotas
kasmetines atostogas už 1999, 2000, 2001 metus, kurios mokėjimo pagrindas ir dydis
buvo nustatytas tik išnagrinėjus administracinę bylą; pareiškėjo atleidimo iš vidaus
tarnybos dieną atsakovas neturėjo dokumentų, kurie pagrįstų pareiškėjo tarnybiniame
pranešime nurodytą faktą, kad pareiškėjui nebuvo suteiktos kasmetinės atostogos, kai
jis dirbo ne pas atsakovą) padarė išvadą, jog pirmosios instancijos teismo priteistas pareiškėjui vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką yra nesuderinamas su
darbo teisės principais, su proporcingumu kaip bendruoju teisės principu, prieštarauja
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (2012 m. gruodžio 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A520-3128/2012).
55.2. Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta suma – vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo atsiskaityti laiką – mokėtina
(išieškotina) tik tais atvejais, kai atleidžiamam iš darbo darbuotojui nebuvo išmokėtas
visas jam priklausantis vieno mėnesio (ar daugiau) darbo užmokestis. Jeigu atleidžiamam darbuotojui nebuvo išmokėta mažesnė už jo vidutinį darbo užmokestį suma, tai
tokiais atvejais pagal DK 141 straipsnio 3 dalį mokėtinos išmokos dydį sudaro neišmokėto darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelsimo laiką (žr., pvz., 2012 m. bir564
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želio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2330/2012; 2012 m. gruodžio 10 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A520-3128/2012; 2012 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1779/2012; 2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A438-397/2012; 2010 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4441521/2009; 2009 m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A662-1078/2009;
2009 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1534/2009; taip pat žr.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3625/2008; 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės
12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008). Todėl sprendžiant dėl Darbo kodekso
141 straipsnio 3 dalyje nustatytos sankcijos taikymo yra svarbu įvertinti atsiskaitymo
su atleidžiamu iš tarnybos darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną apimtį (žr. 2009 m.
gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1296/2009; 2010 m. birželio 21 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A662 – 877/2010).
Šiuo aspektu, pavyzdžiui, gali būti paminėta administracinė byla Nr. A520-2330/2012,
kurioje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog atsakovas (Muitinės kriminalinė tarnyba) vieną dieną uždelsė atsiskaityti su pareiškėja (atleista iš tarnybos muitinės pareigūne), ir tuo pagrindu, taikydamas DK 141 straipsnio 3 dalį, už vieną uždelstą
atsiskaityti dieną priteisė pareiškėjai vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio dydžio
sumą (2012 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2330/2012).
56. Vadovaujantis nuoseklia Vyriausiojo administracinio teismo praktika, DK 141
straipsnio 3 dalies pritaikymas eliminuoja galimybę taikyti Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo
nuostatas. Priešingas patarojo įstatymo aiškinimas reikštų, kad toms pačioms darbdavio
nesumokėtoms sumoms būtų taikoma ir Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalis, kurios
nuostatos pagal teismų praktiką atlieka ir kompensacinę, ir prevencinę bei nubaudimo
funkcijas, ir Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo
santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas, o tai būtų nesuderinama su tais tikslais, dėl kurių
buvo priimtos šios teisės normos (2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-834/2010; šiuo aspektu taip pat žr. šio apibendrinimo V.10.3. skyrių „Delspinigiai“).
V.8. Už valstybės tarnautojo nušalinimo nuo tarnybos laikotarpį
tarnautojui mokamas darbo užmokestis
(VTĮ 34 str.)

57. Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr.
X-464 redakcija), reglamentuojančio nušalinimą nuo pareigų, 2 dalis nustato, jog Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima
Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras nušalina
valstybės tarnautoją nuo pareigų ir sustabdo jam darbo užmokesčio mokėjimą, remdamiesi pagal įstatymus turinčių teisę nušalinti pareigūnų arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos rašytiniu reikalavimu. Šiame reikalavime turi būti nurodyta,
kokiam laikui valstybės tarnautojas nušalinamas nuo pareigų, nušalinimo priežastys ir
teisinis pagrindas.
Administracinėje byloje Nr. A261-1581/2012 Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad teismui nutartimi nušalinus valstybės tarnautoją nuo
pareigų, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, vadovaujantis VTĮ 34 straips565
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nio 2 dalimi, privalėjo sustabdyti darbo užmokesčio mokėjimą šiam tarnautojui. Apeliacinio skundo argumentus, kad nutartis dėl nušalinimo turėjo būti vykdoma ne iš karto
po jos priėmimo, o tik po to, kai nutartis įsiteisės, teisėjų kolegija įvertino kaip nepagrįstus (2012 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1581/2012).
V.9. Už statutinio valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų laikotarpį
pareigūnui mokamas darbo užmokestis
(VTS 28 str.)

58. Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnis (2007 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1127
redakcija) įtvirtina, jog tarnybinio patikrinimo metu pareigūnas gali būti nušalinamas
nuo pareigų vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu, tačiau ne ilgiau kaip 3
mėnesiams (2 dalis), taip pat jeigu pradedamas ikiteisminis tyrimas, pareigūnas gali
būti nušalintas nuo pareigų Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka (3 dalis).
Jei pareigūnas nušalinamas nuo pareigų, taip pat tais atvejais, kai nušalinamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu pareigūnui
darbo užmokestis nemokamas (4 dalis). Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad
pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, kad nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo,
taip pat tais atvejais, kai nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinei nuobaudai paskirti yra pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas ir per 5 darbo dienas nuo tada, kai vėl pradėjo eiti pareigas, jam išmokamas darbo
užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat delspinigiai už
šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka (6 dalis). Laikotarpis, kurį pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, į vidaus tarnybos stažą neįskaitomas, išskyrus atvejus, kai tarnybinio patikrinimo metu pripažįstama, kad pareigūnas nepadarė tarnybinio
nusižengimo, kad nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio
teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais atvejais, kai nustatoma,
kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinei nuobaudai paskirti yra
pasibaigęs senaties terminas (7 dalis). Pažymėtina, kad taikant VTS 28 straipsnio nuostatas taip pat vadovaujamasi Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarka, patvirtinta vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio
27 d. įsakymu Nr.1V-308 (Žin., 2003, Nr. 84-3861; toliau – ir Tarnybinių patikrinimų
atlikimo tvarka). Be to, iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad taikant minėtas normas, aktualus yra ir vadovavimasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodekso (toliau – ir BPK) nuostatomis (pvz., BPK 157 str.).
V.9.1. Statutinio valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų
baudžiamojo proceso tvarka
(VTS 28 str. 5 ir 6 d., VTĮ 34 str. 5 d., CK, Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų,
atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymas)

59. Iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo buvo taikomas Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304. Šio statuto 87 punkto pirma pastraipa nustatė,
kad tarnybinio patikrinimo metu pareigūnai gali būti nušalinti nuo pareigų, sustabdant
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jiems darbo užmokesčio mokėjimą. Šio punkto antroje pastraipoje buvo nurodyta, kad
pareigūnams, nepagrįstai nušalintiems nuo pareigų, už laiką, kurį jie buvo nušalinti,
išmokamas vidutinis darbo užmokestis.
Pažymėtina, kad šioje teisės normoje įtvirtintos nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai pareigūnas nuo tarnybos nušalinamas atliekant jo veiklos tarnybinį patikrinimą, t. y. darbdavio iniciatyva, ir netaikytinos pareigūną nušalinus Baudžiamojo proceso
kodekso nustatyta tvarka. Tokią išvadą Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė
teisėjų kolegija padarė administracinėje byloje Nr. A19 – 64/2009, kurioje iš esmės buvo
vertinamas atsisakymas pareiškėjui (statutiniam valstybės tarnautojui) išmokėti darbo
užmokestį, susidariusį tuo laikotarpiu, kai prokuroras 2002 m. sausio 11 d. nutarimu
jį nušalino nuo pareigų baudžiamojo proceso tvarka. Atsakovas – institucija, kurioje
pareiškėjas dirbo iki jo nušalinimo – atsisakymą išmokėti darbo užmokestį motyvavo
aplinkybe, jog pastarasis nuo pareigų buvo nušalintas ne atsakovo iniciatyva, bet ikiteisminį tyrimą pareiškėjui iškeltoje baudžiamojoje byloje atlikusio prokuroro nutarimu.
Vadovaudamasi VTĮ 5 straipsniu, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo nušalinimo metu tarnybos (darbo) apmokėjimo teisinius santykius, pareigūną
nušalinus Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, reglamentavo Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo (2001 m. birželio 12 d. įstatymo Nr. IX-373 redakcija)
(toliau – ir Darbo sutarties įstatymas) nuostatos.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad procesinės prievartos priemonės
– nušalinimo nuo pareigų baudžiamojo proceso metu – darbdavys negali atsisakyti ir
privalo vykdyti prokuroro (tardytojo) nutarimą. Kadangi nušalinimas nuo pareigų gali
būti panaikinamas tik prokuroro (tardytojo) nutarimu, nušalinimo trukmė ir nušalinimo pasekmės pareigūno tarnybos santykiams nepriklauso nuo darbdavio valios. Šios
aplinkybės leidžia pagrįstai konstatuoti, kad siekiant pripažinti asmens nušalinimą nuo
pareigų Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka neteisėtu ir (ar) nutraukti šios
procesinės prievartos priemonės taikymą, turi būti ginčijamas ne darbdavio, bet tardytojo (nagrinėjamu atveju – prokuroro) sprendimas (nutarimas).
Atsižvelgdama į tai, kad Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūra procesinę prievartos priemonę – nušalinimą nuo pareigų panaikino 2006 m. kovo 16 d. nutarimu,
išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje aiškino ir VTS 28 straipsnio 5 dalies82 (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2007 m. gegužės 29 d.) nuostatas. Lingvistiniu teisės aiškinimo būdu
analizuodama šią Vidaus tarnybos statuto nuostatą, ji padarė išvadą, jog pareigūnui darbo užmokestis ir delspinigiai už nušalinimo laikotarpį šios nuostatos pagrindu, be kita
ko, turi būti mokami, kai tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, 1) kad pareigūnas
nepadarė tarnybinio nusižengimo, arba (ir), 2) kad pareigūnas nėra įstatymo nustatyta
tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos
padarymo, t. y. šių aplinkybių nebuvimas turi būti konstatuotas pareigūno atžvilgiu pradėto tarnybinio patikrinimo metu. Taigi Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalis, ta
apimtimi, kuria numato darbo užmokesčio ir delspinigių už nušalinimo nuo tarnybos
laikotarpį išmokėjimą, kai pareigūnas nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu
dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, yra taikytina tik tuo atveju, kai į pareigas skiriančio asmens (darbdavio) iniciatyva ir sprendimu
(įsakymu) pareigūnas, pradėjus jo veiklos tarnybinį patikrinimą, yra nušalinamas nuo
pareigų ir, nustačius galimos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo
82 Šiuo metu aktualios VTS 28 straipsnio redakcijos 6 dalis.
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požymius, tarnybinis patikrinimas sustabdomas, o jo medžiaga perduodama kompetentingoms institucijoms. Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalys yra taikoma
tik tuo atveju, kai pareigūnas nuo pareigų nušalinamas atliekant tarnybinį patikrinimą,
t. y. Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 2 dalies pagrindu, esant į pareigas pareigūną
priėmusio (ar jo įgalioto) asmens įsakymui ir jo iniciatyva.
Įvertinusi teisines ir faktines bylos aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija padarė
išvadą, jog esant ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimui pritaikyti procesinę prievartos priemonę – nušalinimą nuo pareigų, ginčui dėl negauto
darbo užmokesčio, delspinigių bei tarnybos stažo išspręsti taikomos ne Vidaus tarnybos
statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalių (ar Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 87 punkto), bet Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 5 dalies ir (ar)
atitinkamai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei
įstatymo nuostatos (išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-64/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17,
2009, p. 275-289; taip pat šiuo aspektu žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A492-3133/2011).
V.9.2. Pareigūno nušalinimas nuo pareigų vadovo,
turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu
(VTS 28 str. 2, 4, 6 d., Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 6, 10, 13, 31 p.)

60. Administracinėje byloje Nr. A143-676/2009, taikant šiuo metu galiojančios redakcijos Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio nuostatas, buvo vertinama, ar atsakovas
pagrįstai atsisakė išmokėti darbo užmokestį grąžintam į pareigas pareiškėjui už nušalinimo nuo pareigų vadovo iniciatyva laikotarpį, neviršijantį trijų mėnesių, esant faktinėms aplinkybėms, kai tarnybinis patikrinimas, kuris buvo sustabdytas iki bus užbaigtas
ikiteisminis tyrimas, tebėra sustabdytas, nes ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje,
dėl kurio buvo sustabdytas tarnybinis patikrinimas, neužbaigtas. Byloje nustatyta, kad
atsakovas už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, viršijusį 3 mėnesius, išmokėjo pareiškėjui vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją už priverstinę pravaikštą, o dėl apmokėjimo už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, neviršijantį trijų mėnesių, nutarė spręsti
gavęs ikiteisminio tyrimo institucijos sprendimą, priimtą baigus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, atnaujinęs ir baigęs tarnybinį patikrinimą.
Šioje byloje aktualus buvo Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 2 dalies83 aiškinimas. Kaip nurodė Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, pagal šios dalies
nuostatas vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu pareigūnas gali būti nušalintas
nuo pareigų, esant sąlygai – vykstančiam tarnybiniam patikrinimui. Įstatymų leidėjas
jokių kitų sąlygų nenustatė. Šią įstatymo normą detalizuojančiame Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 13 punkte numatyta, kad tikrinamas pareigūnas vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu gali būti nušalintas nuo pareigų, esant svarbioms
priežastims (veikoje įžvelgiama nusikaltimo ar pareigūno vardo pažeminimo požymių,
tikrinamas pareigūnas aktyviais veiksmais trukdo atlikti patikrinimą ar kt.), išskyrus
83 VTS 28 straipsnio 2 dalis (2007 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1127 redakcija) įtvirtina: „Tarnybinio
patikrinimo metu pareigūnas gali būti nušalinamas nuo pareigų vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas,
įsakymu, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Į šį terminą neįskaitomas pareigūno ligos ar atostogų laikas.“
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atvejus, kai pareigūnas yra nušalintas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.
Tokį įsakymą vadovas, turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą, esant minėtoms svarbioms priežastims, gali priimti savo iniciatyva arba gavęs motyvuotą tikrintojo teikimą.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šiame 13 punkte išvardytas svarbių priežasčių sąrašas
nėra baigtinis, todėl vadovas, turintis teisę skirti į pareigas, pareigūno nušalinimą nuo
pareigų gali pagrįsti ne tik 13 punkte išvardytomis, bet ir kitomis svarbiomis priežastimis, jeigu tokias nustato.
Išanalizavusi apžvelgiamos bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, jog Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta vidaus reikalų įstaigos vadovui informacija apie ikiteisminį tyrimą ir pareiškėjui pareikštą įtarimą nusikaltimu valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams buvo pagrindas pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, t. y. pradėti
tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą, o ją pradėjus spręsti dėl pareiškėjo nušalinimo nuo pareigų.
Vidaus tarnybos statuto 25 straipsnio 1 dalis ir Tarnybinių patikrinimų atlikimo
tvarkos 32 punktas nustato, kad pareigūnai už tarnybinius nusižengimus tarnybinėn
atsakomybėn traukiami neatsižvelgiant į baudžiamosios ar administracinės atsakomybės taikymą. Pagal Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 10 punkto nuostatas, tais
atvejais, kai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau pradėjus tarnybinį patikrinimą yra
nustatoma, kad pareigūno veikoje yra savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių,
įgalinančių atriboti atitinkamas pareigūno veikas nuo galimai jo padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra šioje dalyje tęsiama bei baigiama laikantis šios Tvarkos reikalavimų. Priešingu
atveju, kai tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, jog neįmanoma atriboti pareigūno
veikos, turinčios savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių, nuo galimai jo padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, tarnybinis patikrinimas
stabdomas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 10
punkte aptartas tarnybinio patikrinimo pradėjimas ir jo sustabdymas yra ne vienas, o
skirtingi tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros
veiksmai. Ar pareigūno, dėl kurio atitinkamų veikų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas,
kokioje nors veikoje yra savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių, kurie gali būti
atriboti nuo galimai jo padarytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo ir savarankiškai įvertinti taikant Vidaus tarnybos statuto apibrėžtas tarnybinės
atsakomybės normas, gali būti nustatyta (atribota) tik pradėjus tarnybinį patikrinimą ir
atlikus atitinkamus veiksmus. Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 31 punkte nustatyta, kad šios tvarkos 10 ir 11 punktuose numatytais atvejais sustabdžius tarnybinės
nuobaudos skyrimo procedūrą, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra atnaujinama
ir tęsiama, jeigu atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, bylos dėl administracinio teisės
pažeidimo teiseną arba asmuo patraukiamas (nepatraukiamas) baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn ir procesas yra pasibaigęs. Tokiu atveju tarnybinė nuobauda
turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šių sąlygų atsiradimo, jei po
ikiteisminį tyrimą atlikti ar administracinę bylą tirti kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos nepraėjo daugiau kaip vieneri metai84. Jei šis terminas praėjo,
84 Pagal šiuo metu galiojantį Tarnybinių patikrinimo atlikimo tvarkos 31 punktą (2011 m. rugpjūčio
31 d. įsakymo Nr. 1V-652 redakcija) tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo šių sąlygų atsiradimo, jei nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos nepraėjo daugiau
kaip 3 metai.
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tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra nutraukiama.
Byloje nustatyta, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas buvo sustabdytas 2007 m.
birželio 27 d. vadovaujantis Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 10 punktu, t. y.
nenustačius, kad atitinkamas pareiškėjo veikas galima atriboti nuo galimai jo padarytos
nusikalstamos veikos ir spręsti tarnybinės atsakomybės klausimą iki ikiteisminio tyrimo
baudžiamojoje byloje baigties. 2007 m. spalio 31 d. įsakymu atsakovas leido pareiškėjui
tęsti tarnybą nuo 2007 m. lapkričio 1 d., t. y. neužbaigus tarnybinio patikrinimo (Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos 31 punktas), kadangi nebuvo išnykęs jo sustabdymo
pagrindas – nebuvo baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje. Atsižvelgęs į tai,
kad Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 2 dalis leidžia vadovui, turinčiam teisę skirti į
pareigas, savo įsakymu nušalinti pareigūną nuo pareigų ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, neįskaitant į šį terminą ligos ar atostogų laiko, atsakovas už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, viršijusį 3 mėnesius, išmokėjo pareiškėjui vidutinio darbo užmokesčio kompensacija už priverstinę pravaikštą, o dėl apmokėjimo už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį,
neviršijantį trijų mėnesių (nuo 2007 m. birželio 26 d. iki 2007 m. rugsėjo 26 d.) nutarė
spręsti gavęs ikiteisminio tyrimo institucijos sprendimą, priimtą baigus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, atnaujinęs ir baigęs tarnybinį patikrinimą.
Teisėjų kolegija šioje byloje akcentavo, kad Vidaus tarnybos statutas ir Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos normos darbo užmokesčio išmokėjimo už nušalinimo
nuo pareigų laikotarpio (VTS 28 str. 4 d.) nesieja su nušalinimo nuo pareigų teisėtumu, o sieja su atlikto tarnybinio patikrinimo išvadomis, numatytomis Vidaus tarnybos
statuto 28 straipsnio 6 dalyje. Pagal šią normą, tarnybinio patikrinimo metu nustačius,
kad pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, kad nėra įstatymo nustatyta tvarka
pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais atvejais, kai nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą,
tačiau tarnybinei nuobaudai paskirti yra pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas ir per 5 darbo dienas nuo tada, kai vėl pradėjo eiti pareigas, jam išmokamas darbo
užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat delspinigiai už
šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
Apžvelgiamu atveju atsakovui priimant sprendimą atsisakyti išmokėti pareiškėjui
darbo užmokestį už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, neviršijantį trijų mėnesių, tarnybinis patikrinimas pareiškėjo atžvilgiu nebuvo užbaigtas. Vadinasi, nebuvo sąlygos,
su kuria įstatymų leidėjas susiejo darbo užmokesčio išmokėjimą už nušalinimo nuo
pareigų laikotarpį, nes pagal Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 6 dalies nuostatas
šis klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į tarnybinio patikrinimo baigtį (rezultatus). Taigi darbo užmokesčio pareiškėjui už jo nušalinimo nuo pareigų laikotarpį
išmokėjimo klausimas turi būti sprendžiamas atsakovui užbaigus tarnybinį patikinimą
(2009 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-676/2009).
61. Kaip jau minėta, iki Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 14 ir 28
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo85 priėmimo darbo užmokesčio už nušalinimo laikotarpį mokėjimo klausimai buvo reglamentuoti Vidaus tarnybos statuto 28
straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX‑1538 redakcija)86 nuosta85 (Žin., 2007, Nr. 59-2282)
86 VTD 28 straipsnio 5 dalyje buvo nustatyta, jog tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad
pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, kad nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu
dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais atvejais, kai
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tomis. Jos buvo aiškintos administracinėje byloje Nr. A502-35/2008, kurioje buvo spręsta dėl teisės gauti užmokestį už nušalinimo laikotarpį tuo atveju, kai įtarimai, dėl kurių
pradėtas pareiškėjo tarnybinis patikrinimas, o pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų,
nepasitvirtino, tačiau tarnybinio patikrinimo išvadoje, kuria buvo užbaigtas tarnybinis
patikrinimas, teisėtai ir pagrįstai buvo nurodyti ir aptarti kiti šio tarnybinio patikrinimo
metu nustatyti teisės pažeidimai, dėl kurių pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą.
Šioje byloje pareiškėjas prašė priteisti neišmokėtą darbo užmokestį už laikotarpį
nuo 2004 m. sausio 12 d. iki 2004 m. birželio 30 d., kai jis Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2004 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. TE-10 buvo nušalintas nuo pareigų dėl jo atžvilgiu pradėto tarnybinio patikrinimo. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo atžvilgiu buvo
pradėtas tarnybinis patikrinimas, nes buvo duomenų apie galimą tarnybinio nusižengimo padarymą, t. y. apie galimai padarytą neteisėtą fizinės jėgos panaudojimą prieš S. J.
2004 m. sausio 14 d. tarnybinis patikrinimas pareiškėjo atžvilgiu buvo sustabdytas. Tai
padaryta atsižvelgiant į tai, kad dėl galimai padarytų pareiškėjo veiksmų S. J. atžvilgiu
buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir tuo metu turimoje medžiagoje nebuvo duomenų,
rodančių, kad pareiškėjo veikoje buvo savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių,
įgalinančių jį atriboti nuo nusikalstamos veikos. 2004 m. birželio 21 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas pareiškėjo atžvilgiu buvo nutrauktas. 2004 m. birželio 30 d. tarnybinis
patikrinimas pareiškėjo atžvilgiu atnaujintas. Susipažinus su paminėto ikiteisminio tyrimo medžiaga, buvo nustatyti pareiškėjo atlikti teisei priešingi veiksmai (naudojimasis
privačių juridinių asmenų mobiliojo ryšio telefono kortelėmis, nurodymas atšaukti į
įvykio vietą išvykusią operatyvinę grupę, bandymas paveikti Šiaulių miesto vyriausiojo
policijos komisariato viršininką bei Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros pareigūnus),
dėl kurių tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo siūloma atleisti pareiškėją iš vidaus
tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą. Tačiau tarnybinio patikrinimo išvadoje nekonstatuota, kad pareiškėjas padarė kokius nors teisei priešingus veiksmus, susijusius
su 2004 m. sausio 12 d. pranešime apie tarnybinį patikrinimą nurodytu epizodu dėl
galimo fizinės jėgos panaudojimo prieš S. J. Atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo
išvadą, Lietuvos policijos generalinis komisaras atleido pareiškėją iš vidaus tarnybos
už pareigūno vardo pažeminimą. Taigi pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas ne
dėl tų įtartų veiksmų (pažeidimų), dėl kurių buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Šie
veiksmai (pažeidimai), sudarę faktinį pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą pagrindą, buvo atlikti dar iki jo nušalinimo nuo pareigų 2004
m. sausio 12 d. Taigi tuo metu, kai pareiškėjas buvo nušalintas nuo pareigų, savo faktiniais veiksmais jis jau buvo padaręs šiurkštų teisės pažeidimą – savo elgesiu pažeminęs
pareigūno vardą, už ką jis galėjo būti ir vėliau buvo atleistas iš vidaus tarnybos.
Bylos medžiaga patvirtino, kad pareiškėjas nuo pareigų buvo nušalintas Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 12 d. įsakymu. Šis įsakymas teisės aktų
nustatyta tvarka nebuvo nuginčytas (panaikintas). Šio įsakymo teisėtumo pareiškėjas
nekvestionavo ir šioje byloje. Taigi išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, ji neturi pagrindo abejoti tuo, kad 2004 m. sausio 12 d. pareiškėjas buvo teisėtai nušalintas nuo parnustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinei nuobaudai paskirti yra
pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas ir per 5 darbo dienas nuo tada, kai vėl pradėjo eiti
pareigas, jam išmokamas darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat
delspinigiai už šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
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eigų. Tačiau vien tik ta aplinkybė, kad paminėtas įsakymas dėl nušalinimo nuo pareigų
nėra nuginčytas (panaikintas), dar nesudaro pagrindo atmesti pareiškėjo skundą. Kaip
matyti iš Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalies loginės konstrukcijos, darbo
užmokesčio už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį išmokėjimas visų pirma siejamas su
teisei priešingų pareigūno veiksmų nenustatymu atitinkamo tyrimo metu, t. y. ne su
sprendimo nušalinti nuo pareigų neteisėtumu (jo panaikinimu), bet su iš esmės teigiamais atlikto asmens veiklos tyrimo rezultatais. Savo ruožtu, pagal paminėtos teisės normos prasmę, jei atlikto tyrimo rezultatai asmeniui yra iš esmės neigiami, pagal bendrąją
taisyklę, darbo užmokestis už nušalinimo laikotarpį neturėtų būti mokamas. Išplėstinė
teisėjų kolegija priminė, jog Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad nušalinimo nuo pareigų pagrįstumas vertinamas pagal atlikto
tyrimo rezultatus, t. y. retrospektyviai įvertinant nušalinimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad tie įtarimai, dėl kurių buvo pradėtas pareiškėjo tarnybinis patikrinimas, nepasitvirtino. Tačiau nagrinėjamu atveju būtent tarnybinio patikrinimo, kurio pradžioje pareiškėjas buvo nušalintas nuo pareigų, metu
buvo išaiškinti bei nustatyti kiti teisei priešingi pareiškėjo veiksmai, dėl kurių jis vėliau
buvo atleistas iš tarnybos. Duomenys apie šiuos pažeidimus buvo gauti ne atsitiktinai, o
atnaujinus tarnybinį patikrinimą ir susipažinus su ikiteisminio tyrimo, dėl kurio buvo
sustabdytas tarnybinis patikrinimas, medžiaga, t. y. susipažinus su ta medžiaga, kuri
buvo tiesiogiai susijusi su tarnybinio patikrinimo pradžioje egzistavusiais įtarimais. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos 12 punktą, patikrinimo
išvadoje gali būti nurodyti ir aptariami kiti, t. y. informacijoje, pagal kurią buvo pradėta
tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra, nenurodyti (tikrinamo pareigūno tariamai
padaryti) nusižengimai (2004 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A11-851/2004; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6, p. 186–192). Tai nagrinėjamoje byloje iš esmės ir buvo padaryta, nes atnaujinus tarnybinį patikrinimą ir
nustačius kitus pareiškėjo padarytus teisės pažeidimus, apie tai buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvadoje, kuria užbaigtas pareiškėjo tarnybinis patikrinimas. Taigi šioje
byloje susidarė specifinė situacija – nors tie įtarimai, dėl kurių buvo pradėtas pareiškėjo
tarnybinis patikrinimas, nepasitvirtino, tačiau tarnybinio patikrinimo išvadoje, kuria
buvo užbaigtas šis tarnybinis patikrinimas, teisėtai ir pagrįstai buvo nurodyti ir aptarti
kiti šio tarnybinio patikrinimo metu nustatyti teisės pažeidimai, dėl kurių pareiškėjas
buvo atleistas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą. Ši specifinė situacija, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, lėmė, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar pareiškėjas
turi teisę į darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 12 d. iki 2004 m. birželio
30 d., negali būti vertinama tik tai, kad nepasitvirtino tie įtarimai, kurie egzistavo tarnybinio patikrinimo pradžioje, kaip iš esmės teigia pareiškėjas. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju turi būti įvertinti galutiniai tarnybinio patikrinimo rezultatai (galutinai nustatyti teisės pažeidimai), tai, ar jie, vertinant retrospektyviai, pateisina
pareiškėjo nušalinimą nuo pareigų, t. y. ar dėl tarnybinio patikrinimo metu nustatytų
pažeidimų pareiškėjas galėjo būti teisėtai ir pagrįstai nušalintas nuo pareigų per faktinio
jo nušalinimo nuo pareigų laikotarpį.
Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju tarnybinio patikrinimo metu buvo išaiškinti ir nustatyti tokie pareiškėjo veiksmai (pažeidimai), kurie liudija, kad dar iki 2004 m. sausio 12 d. egzistavo faktinis pagrindas
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pradėti tarnybinį patikrinimą dėl tų pareiškėjo veiksmų (pažeidimų), dėl kurių jis vėliau
buvo atleistas, bei tuo pagrindu teisėtai ir pagrįstai nušalinti jį nuo pareigų, kad dar iki
2004 m. sausio 12 d. savo faktiniais veiksmais pareiškėjas jau buvo padaręs šiurkštų teisės pažeidimą – savo elgesiu pažeminęs pareigūno vardą, už ką jis galėjo būti ir vėliau
buvo atleistas iš vidaus tarnybos. Tad vertinant retrospektyviai, pareiškėjo nušalinimas
nuo pareigų gali būti laikomas pagrįstu (pateisinamu) per visą jo faktinio nušalinimo
laikotarpį, nes dėl tarnybinio patikrinimo metu nustatytų pažeidimų pareiškėjas galėjo
būti pagrįstai ir teisėtai nušalintas per visą jo faktinio nušalinimo laikotarpį. Dėl šių
priežasčių darytina išvada, kad šiuo atveju tarnybinio patikrinimo rezultatai pareiškėjui
yra iš esmės neigiami bei nesudaro pagrindo tenkinti jo reikalavimus. Atsižvelgdama
į šias išskirtines šios bylos aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad tenkinti
pareiškėjo apeliacinį skundą nėra pagrindo (2008 m. vasario 19 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-35/2008, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 14, 2008, p. 124-138).
V.9.3. Apkaltinamojo teismo nuosprendžio priėmimo senaties įtaka
darbo užmokesčio už nušalinimo laikotarpį mokėjimui
(VTS 28 str. 5, 6, 7 d.)

62. Pažymėtina, kad administracinėse bylose ne kartą buvo keliamas klausimas dėl
teismo nuosprendžių reikšmės VTS 28 straipsnio 6 dalyje numatytam darbo užmokesčio išmokėjimui už pareigūno nušalinimo laikotarpį.
62.1. Administracinėje byloje Nr. A146-959/2009 kilo ginčas dėl atsisakymo išmokėti
pareigūnui darbo užmokestį už nušalinimo, kuris buvo atliktas vadovo, turinčio teisę
skirti į pareigas, įsakymu, laikotarpį. Atsakovo atsisakymas iš esmės buvo grindžiamas
tuo, kad pareiškėjas 2008 m. balandžio 29 d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu
buvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nustatė, jog Panevėžio apygardos
administracinis teismas perkvalifikavo pareiškėjo nusikalstamą veiką į BK 225 straipsnio
4 dalį, tačiau pritaikęs apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatį reglamentuojančias
normas, bylą nutraukė, vadovaudamasis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Teisėjų kolegija šias aplinkybes, vertindama BPK nuostatų ir VTS 28 straipsnio 6 ir 7 dalių (2007
m. gegužės 15 d. įstatymas Nr.X-1127) kontekste, konstatavo, kad pareiškėjas įstatymu
nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis,
jog atsakovas pagrįstai atsisakė išmokėti pareiškėjui darbo užmokestį už nušalinimo nuo
pareigų laikotarpį bei įskaityti pareiškėjo nušalinimo nuo pareigų laikotarpį į vidaus tarnybos stažą (2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-959/2009).
62.2. Pažymėtina, kad šiame kontekste taip pat aktuali administracinė byla Nr. A4923133/2011, kurioje buvo analizuojama pareiškėjos teisė gauti darbo užmokestį, neišmokėtą nušalinimo nuo pareigų baudžiamojo proceso tvarka nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.
iki 2006 m. gruodžio 20 d. Vidaus tarnybos statuto (2006 m. rugsėjo 17 d. įstatymo Nr.
IX-1538 redakcija) 28 straipsnio 5 dalies pagrindu. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija šioje byloje, be kita ko, nurodė, kad nusikalstamos veikos pripažinimas
mažareikšme nėra tolygus Vidaus tarnybos statuto VTS 28 straipsnio 5 dalyje numatytam atvejui, kai asmuo nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu. Baudžiamosios
bylos nutraukimas dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo, kai nuosprendžiu yra nustatyta
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nusikalstamos veikos sudėtis, nepatenka į Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalies
normos „kad pareigūnas <...> nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl <...>
nusikalstamos veikos padarymo“ dispoziciją ir negalėtų būti pagrindu taikyti šiame
teisės akte numatytas pasekmes – išmokėti vidutinį darbo užmokestį už ikiteisminio
tyrimo laikotarpį, kurį pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų (2011 m. rugsėjo 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3133/2011).
V.9.4. Darbo užmokesčio sumokėjimas už nušalinimo laikotarpį,
nutrūkus valstybės tarnybos santykiams
(VTS 28 str. 5-7 d., TMS 43 str. 3 d.)

63. Administracinėje byloje Nr. A502-35/2008 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
jog aiškinant Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 ir 6 dalis (2003 m. balandžio 29 d.
įstatymo Nr. IX-1538 redakcija)87 tik lingvistiniu teisės aiškinimo metodu ir darant išvadą, kad tik grįžęs (grąžintas) į pareigas pareigūnas turi teisę reikalauti, kad būtų išmokėtas darbo užmokestis už nušalinimo laikotarpį, įstatymų leidėjo tikslai liktų nepasiekti,
o darbo užmokestis už nušalinimo laikotarpį liktų neišmokėtas ir visiškai nepagrįstai
nuo pareigų nušalintam pareigūnui, kuris dėl pateisinamų priežasčių, ne dėl pareigūno
kaltės, pavyzdžiui, paties pareigūno prašymu, buvo atleistas iš tarnybos. Tokia praktika
būtų nesuderinama su teisingumo bei sąžiningumo principais. Vidaus tarnybos statuto
28 straipsnio 5 dalis negali būti interpretuojama, kaip visais atvejais draudžianti priteisti
darbo užmokestį už nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, jei pareigūnas po nušalinimo
nuo pareigų nebegrįžta į tarnybą. Tad vien tik ta aplinkybė, kad pareigūnas negrįžo į
tarnybą, nėra pakankamas pagrindas atmesti pareiškėjo reikalavimų (2008 m. vasario 19
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-35/2008, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 14, 2008, p. 124-138).
64. Iš principo analogiška išvada – nutrūkę tarnybos santykiai neatleidžia darbdavio
nuo prievolės išmokėti pareigūnui jam priklausančias teisės aktų numatytas išmokas už
praeityje vykdytas tarnybines funkcijas ar nepagrįsto nušalinimo laikotarpį – buvo padaryta ir administracinėje byloje Nr. A415-2088/2006, kurioje buvo aiškinamos Tarnybos
muitinėje statuto 43 straipsnio 3 dalies nuostatos. Statuto 43 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu nušalintas muitinės pareigūnas atleidžiamas iš pareigų, už nušalinimo laikotarpį darbo užmokestis jam nemokamas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija byloje nurodė, jog pirminis cituotos teisės normos vertinimas, neatsižvelgiant
87 Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio, reglamentuojančio pareigūno nušalinimą nuo pareigų, 5 ir 6
dalys (2003 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) įtvirtino, kad tarnybinio patikrinimo
metu nustačius, kad pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, kad nėra įstatymo nustatyta tvarka
pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais
atvejais, kai nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinei nuobaudai
paskirti yra pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas ir per 5 darbo dienas nuo tada, kai
vėl pradėjo eiti pareigas, jam išmokamas darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo
pareigų, taip pat delspinigiai už šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka (5 dalis). Laikotarpis,
kurį pareigūnas buvo nušalintas nuo pareigų, į vidaus tarnybos stažą neįskaitomas, išskyrus atvejus, kai
tarnybinio patikrinimo metu pripažįstama, kad pareigūnas nepadarė tarnybinio nusižengimo, kad nėra
įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos
padarymo, taip pat tais atvejais, kai nustatoma, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau
tarnybinei nuobaudai paskirti yra pasibaigęs senaties terminas (6 dalis). Iš esmės analogiškas nuostatas
šiuo metu įtvirtina atitinkamai aktualaus VTS 28 straipsnio 6 ir 7 dalys.
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į kitas Tarnybos muitinėje statuto normas, susijusias su darbo užmokesčio mokėjimu
nušalinimo atveju, suponuotų poziciją, kad kiekvienu atveju, kai muitinės pareigūnas
nušalinimo metu būtų atleidžiamas iš pareigų, nepriklausomai nuo atleidimo pagrindų,
jam darbo užmokestis už nušalinimo laikotarpį nebūtų mokamas, tačiau toks teisinis
aptariamos teisės normos interpretavimas neatitiktų siekiamo įstatymų leidėjo tikslo –
nemokėti darbo užmokesčio tik tokiam pareigūnui, kuris pagrįstai buvo nušalintas nuo
pareigų (2006 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-2088/2006).
V.10. Teisė kreiptis į administracinį teismą
dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir šios teisės ribojimas
V.10.1. Reikalavimų apimtis, kreipiantis į administracinį teismą
dėl darbo užmokesčio (atlyginimo) už valstybės tarnybą priteisimo
(DK 301 str.)

65. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tais atvejais, kai
valstybės tarnautojas kreipiasi į teismą su reikalavimu dėl atlyginimo už tarnybą bei kitų
su tarnybos santykiais susijusių išmokų priteisimo, atskirų administracinių aktų ar procedūrų ginčijimas nėra būtinas, pakanka tokių aktų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimo
kaip pagrindo pareikštam piniginiam reikalavimui (2005 m. gruodžio 21 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8, 2006, p. 160-167; 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1253/2009, 2009 m. kovo 6 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A502-313/2009). Todėl nagrinėjant ginčus dėl su tarnybos santykiais susijusių
išmokų priteisimo, ginčui neturi reikšmės aplinkybė, jog neginčyti administraciniai aktai, kuriais, pavyzdžiui, apskaičiuotas (fiksuotas) tarnybos Lietuvos valstybei stažas (žr.,
pvz., 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1253/2009; 2009
m. kovo 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-313/2009) ar administraciniai
aktai, kuriais nutarta mokėti valstybės tarnautojui ne visą jam priklausantį darbo užmokestį (2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8, 2006, p. 160-167).
66. Be to, paminėtina ir tai, kad nagrinėdamas reikalavimus, susijusius su neišmokėto darbo užmokesčio (jo dalies) priteisimu, Vyriausiasis administracinis teismas ne
kartą yra konstatavęs, kad laikotarpis, už kurį neišmokėtos sumos yra priteistinos, turi
būti nustatomas vadovaujantis Darbo kodekso 298 straipsniu. Vadovaujantis nurodyta
įstatymo nuostata, darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus88 (pvz., 2011 m.
lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, p. 318-325; 2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822‑790/2009; 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756‑859/2009).
88 Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. laikotarpį, už kurį valstybės tarnautojams
neišmokėtos sumos yra priteistinos, reglamentuoja ne Darbo kodekso 298 straipsnis, o šio kodekso
301 straipsnis, įtvirtinantis, jog darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo
santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Šie pakeitimai atlikti,
priėmus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymą (Žin.,
2012, Nr. 80-4138).
575

III. Informacinė dalis

V.10.2. Ieškinio senatis
(DK 27 str.)

67. Darbo kodekso 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad ieškinio senatis – tai
įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Bendrasis ieškinio senaties terminas šio Kodekso reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, jeigu šis Kodeksas ir kiti darbo įstatymai
atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama, jog valstybės tarnautojų
reikalavimams dėl išmokų, susijusių su tarnybos santykiais, taikomas Darbo kodekso
27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas (2005
m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A444638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8, 2006, p. 160-167; 2011
m. lapkričio 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A5751831/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, p. 318-325; 2009
m. rugsėjo mėn. 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1066/2009 ir kt.).
V.10.2.1. Ieškinio senaties taikymas
(CK 1.126 str.)

68. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ieškinio senaties terminas yra civilinės teisės institutas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VII skyriuje įtvirtintų teisės normų. Civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2
dalyje yra įtvirtinta imperatyvi ieškinio senaties taikymo taisyklė, pagal kurią ieškinio
senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (2006 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-1570/2006; 2006 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-1562/2006). Taigi ieškinio senaties administracinis teismas savo
iniciatyva netaiko.
V.10.2.2. Ieškinio senaties atnaujinimas
(CK 1.131 str. 2 d.)

69. Administracinėje byloje Nr. A261-363/2012 buvo nagrinėjamas pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo išlaidų, susijusių su darbu užsienyje, kompensaciją. Teisėjų
kolegija pažymėjo, jog remiantis CK 1.131 straipsnio 2 dalimi, ieškinio senaties terminas
gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Vadinasi, turi būti įvertinamos aplinkybės, dėl kurių pareiškėjas praleido
senaties terminą, turi būti nustatyta, ar susidariusios aplinkybės gali būti vertinamos kaip
svarbios priežastys, dėl kurių senaties terminas buvo praleistas. Jeigu ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį, teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes,
ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas (dėl ieškinio senaties termino trukmės
ir eigos pradžios nustatymo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo ir atnaujinimo) turi taikyti net tada, kai nėra ieškovo prašymo (CK 1.131 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų
kolegija konstatavusi, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas, vis dėlto nurodė: pa576
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reiškėjas neprašė pirmosios instancijos teismo atnaujinti ieškinio senaties terminą, tačiau
nurodė, jog nurodytų išmokų mokėjimo praktika nebuvo galutinai susiklosčiusi, tvarka
nuolat keitėsi, o atsakovas kompensacijos mokėjimą derino su Užsienio reikalų ministerija. Pareiškėjas, būdamas apdairus ir rūpestingas, pasitikėjo valstybės institucija ir pagrįstai
manė, kad kompensacijos mokėjimas atidedamas dėl teisinio reguliavimo pokyčių ar (ir)
techninių priežasčių. Taigi pirmosios instancijos teismas spręsti klausimą dėl ieškinio senaties atnaujinimo teisės normų taikymo privalėjo ex officio (2012 m. kovo 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261-363/2012).
V.10.2.3. Ieškinio senaties skaičiavimas
(CK 1.127 str. 1 d.)

70. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.
A261-363/2012 pažymėjo, kad pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklę, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti
apie savo teisės pažeidimą. Taigi pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino
eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie jo teisės pažeidimą. Sprendžiant, kada apie pažeistą teisę turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą, nuo kurio bet koks vidutinis
apdairiai ir rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje
turėjo išsiaiškinti, jog jo teisė yra pažeista (2012 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A261-363/2012). Sužinojimo apie pažeistą teisę į teisingą apmokėjimą už atliktą
darbą diena laikoma su darbo užmokesčiu susijusių sumų išmokėjimo asmeniui diena (žr.,
pvz., 2013 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-164/2013).
V.10.3. Delspinigiai
71. Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo (Žin., 1996, Nr. 20-521) 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos
su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami
delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už
kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai
išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, – darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo
dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą
per praėjusius kalendorinius metus89. Kolektyvinėje (jeigu jos nėra, – darbo) sutartyje
gali būti numatytos darbuotojams palankesnės sąlygos. Pažymėtina, kad Delspinigių
89 Delspinigių dydžio indeksavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 9 (Žin., 2001, Nr. 5-150). Vadovaujantis šia tvarka ir Delspinigių
nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi,
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-25 (Žin., 2013, Nr. 11-531)
patvirtintas 0,07 procento delspinigių dydis, įsigaliojantis nuo 2013 m. vasario 1 d.
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nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas taikomas ir valstybės tarnybos teisiniams santykiams.
Vis dėlto pažymėtina, kad vadovaujantis nuoseklia Vyriausiojo administracinio
teismo praktika, pastarojo įstatymo nuostatos taikytinos tik tais atvejais, kuomet dirbančiam darbuotojui ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis
ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, tai yra, kai valstybės tarnybos teisiniai
santykiai nėra nutrūkę (žr., pvz., 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2902/12; 2010 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858834/2010; 2010 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662 – 877/2010;
šiuo aspektu taip pat žr. šio apibendrinimo V.7. Visiškas atsiskaitymas su atleidžiamu
statutiniu valstybės tarnautoju). Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu ir Darbo kodekso 27 straipsniu, reikalavimams dėl delspinigių priteisimo taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas (žr.
Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A143-1244/2008; 2007 m. gruodžio mėn. 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A469-1163/2007).
Iš administracinių teismų praktikos matyti, jog pripažinus valstybės tarnautojo atleidimą neteisėtu buvo taikoma Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalis. Pagal šią dalį,
jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali
būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto
dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo
atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju laikoma, kad
darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos90. Šios normos
taikymo kontekste analizuodama delspinigių priteisimo klausimą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A520-2902/12 konstatavo, jog
delspinigiai, kaip ir palūkanos, numatytos CK 6.37 straipsnyje, yra nepriteisiami tuo atveju, kai darbuotojui (valstybės tarnautojui) yra priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už
priverstinę pravaikštą pagal Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalį. Teisės aktai nenumato, jog delspinigiai yra priteisiami tam, kad darbdavys būtų skatinamas įvykdyti piniginio pobūdžio teismo sprendimą, kuriuo darbuotojui priteistinos piniginės sumos. Pasak
teisėjų kolegijos, nuostata, skirta skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai,
taip darbuotojui suteikiant papildomų teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą, įtvirtinta
Darbo kodekso 300 straipsnyje91. Jame yra numatyti piniginio pobūdžio teismo sprendi90 Pažymėtina, kad ši norma galiojo iki 2013 m. sausio 1 d. Šiuo metu individualių darbo ginčų dėl
darbuotojo nušalinimo nuo darbo ir atleidimo iš darbo klausimus reglamentuoja Darbo kodekso
300 straipsnis, kurio 4 dalis įtvirtina: jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali
būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad
jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties
nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio
išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo
iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu
darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta
teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.
91 Pažymėtina, kad ši norma galiojo iki 2013 m. sausio 1 d. Šiuo metu sprendimų darbo bylose
neįvykdymo pasekmes reglamentuoja Darbo kodekso 303 straipsnis, pagal kurį tais atvejais, kai
darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu
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mų nevykdymo darbo teisinių santykių bylose teisiniai padariniai. Pagal šią normą tais
atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo sprendimo, darbuotojo prašymu teismas priima
nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Ši norma taikytina visų rūšių darbo byloms, taigi,
ji gali būti taikoma ir piniginio, ir nepiniginio pobūdžio sprendimų įvykdymui užtikrinti.
DK 300 straipsnis yra specialioji darbo teisės nuostata (žr. 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A520-2902/2012).
Be to, vadovaujantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, jeigu su darbuotoju nebuvo atsiskaityta jo atleidimo iš darbo dieną, darbuotojui priteisiamas vidutinis
darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką pagal DK 141 straipsnio 3 dalį92, o ne
delspinigiai.
Jei darbo užmokestis valstybės tarnautojui apskaičiuojamas vadovaujantis apskaičiavimo metu galiojančiais teisės aktais, tačiau vėliau paaiškėja, kad šie aktai prieštaravo
Konstitucijai, Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, jog
šiuo atveju dėl ne viso darbo užmokesčio valstybės tarnautojui sumokėjimo jį išmokančio asmens kaltės nėra ir dėl aptariamos situacijos ypatumų delspinigiai nepriteisiami
(šiuo aspektu žr. 2005 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A444-638/2005, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, 2006, Nr.
8, p. 160-167).
V.10.4. Įrodinėjimo našta
72. Valstybės tarnybos teisinių santykių srityje suformuota reikšminga Vyriausiojo
administracinio teismo praktika, pagal kurią įrodinėjimo našta dėl neigiamų pasekmių
tarnautojui taikymo paprastai perkeliama darbdaviui. Byloje, kurioje pareiškėjas kėlė
ginčą, kad su juo atleidimo dieną nebuvo visiškai atsiskaityta, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad nė vienas iš atsakovų nepateikė jokių įrodymų, kad su pareiškėju buvo atsiskaityta jį perkeliant iš vienos vidaus reikalų įstaigos į kitą, nors bylose,
kuriose ginčai kilę iš valstybės tarnybos teisinių santykių, būtent atsakovas paprastai
privalo įrodyti visiško atsiskaitymo su atleidžiamu pareigūnu faktą. Šalis paprastai
objektyviai negali įrodyti to, ką neigia (pavyzdžiui, tam tikrų faktų, kurių egzistavimą
nurodo kita šalis, nebuvimo). Todėl įrodinėti bylos aplinkybes paprastai turi ta šalis,
kuri teigia buvus tas aplinkybes (2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-156/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 766).
V.10.5. Neteisėtai valstybės tarnautojui išmokėtas darbo užmokestis
(VTĮ 5 str., DK 224 str. 3 d., CK 6.241 str.)

73. Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatyme nereglamentuoti tokio pobūdžio
teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties)
priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos.
92 Pagal DK 141 straipsnio 3 dalį (2005 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. X-188 redakcija), kai uždelsiama
atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už
uždelsimo laiką.
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teisiniai santykiai, kai valstybės tarnautojui neteisėtų administracinių aktų pagrindu
išmokamas darbo užmokestis ar jam prilygintos darbo išmokos. Tuo tarpu Darbo kodekso 224 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad negalima iš darbuotojo išieškoti permokėto
ir neteisingai pritaikius įstatymą apskaičiuoto darbo užmokesčio, išskyrus skaičiavimo
klaidos atvejus. Civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktas taip pat nustato,
jog negali būti išreikalaujama kaip be pagrindo įgyta: sumos, be pagrindo išmokėtos
kaip dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atsiradusios žalos atlyginimas, darbo
užmokestis ir jam prilygintos išmokos, pensija ir išlaikymas, jeigu gavėjas veikė sąžiningai
arba nebuvo padaryta sąskaitybos klaidos.
Minėtomis nuostatomis buvo remiamasi administracinėje byloje Nr. A438-98/2013.
Šioje byloje ginčas kilo pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą dėl to, kad Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2011
m. sausio 27 d. įsakymu Nr. P-66 atsakovei Z. D. buvo paskirta 100 proc. jos pareiginės
algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, 2011 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. P-68 Z. D. atleista iš Tauragės rajono savivaldybės
administracijos centralizuotos buhalterijos vyriausiosios buhalterės (skyriaus vedėjos)
pareigų atsistatydinus savo noru Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1
punkte numatytu pagrindu, ir jai pavesta išmokėti dviejų mėnesių jos vidutinio darbo
užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Byloje nustatyta, kad Vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A662346/2012, buvo konstatuotas 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. P–66 ir 2011 m. sausio 28
d. įsakymo Nr. P–68 2 punkto (dėl dviejų mėnesių atsakovės vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos mokėjimo) neteisėtumas. Apžvelgiamoje byloje toliau buvo
sprendžiamas klausimas dėl šių administracinių aktų (įsakymų) pagrindu išmokėtų 7
644,39 Lt priteisimo iš atsakovės Z. D.
Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad atsakovei išmokėta suma (vienkartinė piniginė išmoka už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir dviejų
mėnesių atsakovės vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka) yra susijusi su
jos darbo (tarnybos) santykiais, todėl nagrinėjamu atveju yra aktualus Civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatų taikymas. Aiškindama šią normą, teisėjų
kolegija padarė išvadą, jog darbuotojo gauta išeitinė išmoka negali būti iš jo išreikalauta kaip be pagrindo įgyta, išskyrus atvejus, kai šis darbuotojas veikė nesąžiningai
arba buvo padaryta sąskaitybos klaida. Civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4
punkte įtvirtintas sąžiningumo kriterijus aiškinamas kaip vertybinis teisinių santykių
subjekto elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip elgesys, atitinkantis protingumo ir
teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas, apdairus ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako teisinių santykių subjekto vidinius motyvacinius
veiksnius konkrečioje situacijoje, be kita ko, veikiamus subjektą individualizuojančių
savybių, pavyzdžiui: jei tai fizinis asmuo – jo amžiaus, išsimokslinimo, praktinių įgūdžių
ir pan., jei tai juridinis asmuo – veiklos pobūdžio, jos ypatybių, verslo patirties ir t. t.
Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali
skirtis, priklausomai nuo to, kokioje situacijoje asmenys veikia. Tokiu atveju turi būti
nustatinėjamos aplinkybės, patvirtinančios asmenų nesąžiningumą, kurį būtina įrodyti konkrečiais faktais. Teisės doktrinoje bei administracinių teismų praktikoje sąžinin580
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gumas taip pat suprantamas kaip bendrasis teisės principas, išreiškiantis elgesio matą,
atitinkantį protingumo ir teisingumo principų reikalavimus. Sąžiningumas reikalauja
atidumo, rūpestingumo bei draudžia piktnaudžiauti teise, o sąžiningas subjektas yra
toks, kuris veikia rūpestingai ir teisingai.
Įvertinusi objektyvųjį (asmens elgesio objektyviuosius požymius, patvirtinančius
jo rūpestingumą, atidumą, apdairumą) ir subjektyvųjį (asmens vidinius motyvacinius
veiksnius) kriterijus šioje byloje nustatytų aplinkybių kontekste, apeliacinės instancijos
teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog Z. D. nesąžiningumas gaunant iš Tauragės
rajono savivaldybės administracijos 7 644,39 Lt dydžio su darbo užmokesčiu susijusias
sumas yra neįrodytas (2013 m. sausio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A43898/2013).
V.10.6. Teismo sprendimu priteistų ir išmokėtų darbo užmokesčio
sumų vykdymo atgręžimas
74. Teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis – atkurti ankstesnę
šalių materialinių teisinių santykių padėtį, buvusią iki teismo sprendimo, kuris vėliau
buvo panaikintas apeliacinės ar kasacinės instancijos teismo procesiniu sprendimu ir
byla išspręsta iš esmės kitaip, nei buvo nustatyta pirminiu teismo sprendimu. Šio instituto taikymas grindžiamas principo ex iniuria ius non oritur taikymu, t. y. neteisėtas
sprendimas daro neteisėtą ir tokio sprendimo vykdymą, todėl būtina grąžinti šalis, įvykdžiusias tokį sprendimą, į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo.
75. Teismo sprendimu priteistų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų vykdymo atgręžimo klausimas buvo nagrinėtas administracinėje byloje Nr. AS822-471/2011. Šioje
byloje atsakovas Kauno teritorinė muitinė prašė išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, priteisiant Kauno teritorinei muitinei 63 158,46 litų iš pareiškėjo (buvusio
muitinės pareigūno), kuriam vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010
m. vasario 22 d. sprendimą buvo pervesta 139 801,41 litų suma kaip vidutinis darbo
užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, šis teismo
sprendimas Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartimi buvo pakeistas, sumažinant pareiškėjui iš Panevėžio teritorinės muitinės priteistą vidutinį darbo
užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką iki 50 437,44 litų. Atsakovas laikėsi pozicijos,
jog Vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2011 m. vasario 7 d. nutartį dėl
vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteistos sumos sumažinimo nuo 128 895,16 litų iki 50 437,44 litų, atsirado pagrindas sprendimo įvykdymo
atgręžimui pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 760
straipsnio 1 dalį. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas su tuo nesutiko.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog pagal ABTĮ 97
straipsnį neįvykdyti teismo sprendimai vykdomi CPK nustatyta tvarka. Jeigu teismo
sprendimai įvykdyti, sprendimų įvykdymo atgręžimas vykdomas CPK LVI skyriaus nustatyta tvarka. DK 301 straipsnyje93 taip pat yra numatyta, kad kai panaikinamas jau
įvykdytas darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimas ar nutartis, sprendimo ar nu93 Šioje byloje taikytas DK 301 straipsnis galiojo iki 2013 m. sausio 1 d. Nuo šios datos sprendimo
ar nutarties įvykdymo atgręžimą reglamentuoja DK 304 straipsnis, kuriuo vadovaujantis, jeigu
panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas arba teismo sprendimas ar nutartis,
sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas vykdomas pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas.
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tarties įvykdymo atgręžimas vykdomas pagal CPK nuostatas. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad sprendžiant sprendimų įvykdymo atgręžimą CPK 760-762 straipsniuose nustatyta
tvarka, būtina atsižvelgti į tai, kad sprendimų įvykdymo atgręžimas kai kuriais įstatyme
numatytais atvejais yra ribojamas. Pagal CK 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktą negali
būti išreikalaujamos kaip be pagrindo įgytos sumos, išmokėtos kaip darbo užmokestis
ir jam prilygintos išmokos, jeigu gavėjas veikė sąžiningai ir nebuvo padaryta sąskaitybos klaidų. Taikant CPK 760 straipsnio 1 dalį, kai sprendimo įvykdymo atgręžimo būdu
pareiškėjas nori susigrąžinti teismo sprendimu darbuotojui išmokėtą darbo užmokestį,
reikia nustatyti, ar darbuotojas veikė sąžiningai. CK 4.26 straipsnio 2 dalyje yra numatyta sąžiningumo prezumpcija, todėl ar darbuotojas, kuriam buvo išmokėtas darbo
užmokestis buvo nesąžiningas, turi įrodyti sprendimo įvykdymo atgręžimo siekiantis
asmuo. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė byloje įrodymų, leidžiančių teigti, kad
pareiškėjas būtų elgęsis nesąžiningai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog
byloje nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas be pagrindo įgijo turtą (CK 6.237 str.) ar
nepagrįstai praturtėjo (CK 6.242 str.), ir reikalauti, kad jis grąžintų gautas išmokas (2011
m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-471/2011).
Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4126) 371 straipsniu, Civilinio proceso kodekso
762 straipsnis buvo papildytas 4 dalimi, pagal kurią apeliacine ar kasacine tvarka panaikinus sprendimą bylose dėl darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų išieškojimo,
atgręžti įvykdymą leidžiama tik tais atvejais, kai gavėjas veikė nesąžiningai ar buvo padaryta sąskaitybos klaidų.
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IV.2.3.1. Atestacijos komisijos kompetencija, kai tiesioginis vadovas pareigūno veiklą
527
10 str. 3 d.
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36 str.
V.7. Visiškas atsiskaitymas su atleidžiamu statutiniu valstybės tarnautoju
562
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IV.2.2.1. Statutinės komisijos išvada ir muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens
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574
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Šioje rodyklėje yra nurodomas Apibendrinimo skyrius, kuriame plačiau aptariama tam tikra valstybės tarnybos
teisiniams santykiams aktualių teisės aktų nuostata.
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26 str.
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26 str. 1 d.
V.2.1. Priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą
26 str. 1 d. 1 p.
V.4.1. Priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą
26 str. 1 d. 2 p.
V.2.2. Priemokos už papildomų užduočių atlikimą
V.3. Apmokėjimas valstybės tarnautojui už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties
1
26 str.
bei viršvalandinį darbą ir budėjimą
V.4.2. Priemokos už darbą nakties metu
261 str.
V.8. Už valstybės tarnautojo nušalinimo nuo tarnybos laikotarpį tarnautojui mokamas
34 str.
darbo užmokestis
V.9.1. Statutinio valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų baudžiamojo proceso
34 str. 5 d.
tvarka
35 str. 2 d.
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42 str.
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43 str. 5, 6, 9 d.
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V.1. Valstybės tarnautojo pareiginė alga ir jam mokamas priedas
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bos stažą
14 str.
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15 str.
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18 str. 3 d.
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37 str.
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19 str.
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2012 m. liepos – gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl vietos savivaldos institucijų savivaldybės teritorijoje esančių medžių ir
kitų želdinių nepriežiūros turtui padarytos žalos atlyginimo
Pareiškėjas Estijos bendrovė Seesam Insurance AS skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą ir prašė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisti 14 485,12 Lt
žalai atlyginti. Nurodė, kad vienoje Vilniaus miesto gatvių nulūžusi medžio šaka užkrito ant
automobilio ir jį apgadino, dėl ko pareiškėjas turėjo išmokėti draudimo išmoką automobilio
remonto išlaidoms apmokėti. Jis (pareiškėjas) teigė, kad Vilniaus miesto savivaldybė buvo
atsakinga už medžio, kurio šakos nulūžo, priežiūros organizavimą, todėl privalėjo užtikrinti,
kad medžiai ir kiti želdiniai nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, nutarė kreiptis į
Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismui kilo abejonių, ar reikalavimas atlyginti dėl medžio nepriežiūros atsiradusią žalą,
kai šis medis auga valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kuriame
esančius statinius prižiūri atitinkamas turto administratorius, atsiranda iš viešosios teisės reguliuojamų santykių ar iš privatinių teisinių santykių.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 7 punkte nustatyta, kad vietos savivaldos
institucijos, organizuodamos aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės bei Aplinkos
ministerijos priimtų norminių aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, tvarko miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių želdynus, rengia ir tvirtina želdinių apsaugos
taisykles, skelbia saugotinais vertingus dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu
bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne
miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punkte numatyta, kad viena iš savarankiškųjų (Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų yra
savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas. Vykdydama šią viešosios teisės aktais reglamentuojamą želdinių tvarkymo, priežiūros funkciją, savivaldybė veikia viešojo administravimo srityje. Jeigu dėl netinkamos šios funkcijos vykdymo padaroma žala tretiesiems asmenims, ginčai dėl tokios žalos atlyginimo
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3
punkto pagrindu nagrinėtini administraciniame teisme (2012 m. liepos 2 d. nutartis
byloje Seesam Insurance AS prieš Vilniaus miesto savivaldybę, T-51-12).
2.1.2. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo įsigyti vertybinius popierius iš privataus
asmens
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje su pareiškimu kreipėsi į Kauno
apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos
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2012 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį, kurioje nuspręsta už 350 000 Lt pirkti iš fizinio
asmens 17 787 prastųjų vardinių 5 Lt nominaliosios vertės UAB kino teatro „Romuva“
akcijų, įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių atitinkamo laikotarpio biudžete numatyti šiam tikslui reikalingas lėšas ir įgalioti šį administracijos
pareigūną pasirašyti aptariamų vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutartį. Pareiškėjas nurodė, kad savivaldybių turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymu, kurio 19 straipsnio 3 dalyje įstatymų leidėjas imperatyviai
nurodė, jog valstybės ar savivaldybių turtas negali būti investuojamas įmonei ar vertybiniams popieriams įsigyti iš fizinių ir privačių juridinių asmenų, išskyrus šio ir kitų
įstatymų nustatytus atvejus. Teigė, kad atsakovo sprendimas pirkti minėtas akcijas iš
fizinio asmens nepateko į šias išimtis.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo klausimą, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Šis teismas manė, kad sprendžiant ginčą turėtų būti vertinamas
civilinius teisinius santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo normų taikymo teisėtumas ir tikslingumas, todėl ginče
dominuoja civiliniai teisiniai santykiai, o toks ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.
Tačiau Specialioji teisėjų kolegija su tokiu prašymą išspręsti rūšinio teismingumo
klausimą pateikusio teismo vertinimu nesutiko. Nurodė, kad nors akcijų pirkimo–pardavimo sutartis yra civilinis sandoris, tačiau prieš tokį sandorį sudarant yra atliekama
specialių teisės aktų reglamentuota viešojo administravimo procedūra, kurios metu viešojo administravimo subjektas nustato, ar egzistuoja teisės aktuose numatyti kriterijai ir
sąlygos savivaldybės turtui investuoti, parengia reikiamus dokumentus, taip pat atlieka
kitus būtinus veiksmus. Pareiškėjas, ginčydamas atsakovo sprendimą, civilinių teisinių
argumentų nenurodė, keliamą ginčą siejo su viešojo administravimo procedūrų vykdymu, o tokios bylos nagrinėjimo metu sprendžiami ne civilinio teisinio pobūdžio klausimai, bet vertinama, ar egzistuoja teisės aktuose numatytos prielaidos savivaldybės turtui
investuoti. Tai yra administracinio pobūdžio klausimas. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji
teisėjų kolegija, šiuo atveju aptariamame ginče iš esmės dominavo administraciniai teisiniai aspektai, jis (ginčas) turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2012 m.
liepos 10 d. nutartis byloje Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje prieš Kauno miesto
savivaldybės tarybą, T-52-12).
2.1.3. Dėl pagal įstatymą paveldėto reikalavimo į valstybės tarnautojui neišmokėtą
darbo užmokesčio dalį
Pareiškėjai su pareiškimu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą,
prašydami priteisti iš atsakovo Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
mirusiam tarnautojui G. Š. neišmokėtą darbo užmokestį, kurio reikalavimo teisę pareiškėjai paveldėjo.
Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Šis teismas nurodė, kad pareiškėjų, kurie nebuvo susiję tarny587
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bos santykiais su atsakovu, teisė reikalauti G. Š. priklausančio darbo užmokesčio dalies
atsirado paveldėjimo teisinių santykių pagrindu. Panevėžio apygardos administracinio
teismo nuomone, tarp pareiškėjų ir atsakovo ginčas kilo dėl palikimo, kurį sudaro mirusiajam neišmokėto darbo užmokesčio, nors ir atsiradusio valstybės tarnybos santykių
pagrindu, dalis, todėl kyla abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo.
Dėl šio klausimo Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad administracinių teismų kompetencijai, be kita ko, priskirta spęsti tarnybinius ginčus, ir bylos dėl
valstybės tarnautojams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo yra teismingos
administraciniam teismui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 19 d., 15 str. 1 d. 5 p.). Šioje byloje pareiškėjai prašė priteisti atitinkamai sutuoktiniui ir tėvui neišmokėto darbo užmokesčio dalį, be kita ko, pateikdami paveldėjimo
pagal įstatymą teisės liudijimą, pagal kurį G. Š. reikalavimo teisę į neišmokėtą darbo
užmokesčio dalį paveldi pareiškėjai. Paveldėtojų teisės šioje byloje nebuvo kvestionuojamos ir pareiškėjų keltas reikalavimas buvo tiesiogiai susijęs su darbo užmokesčio valstybės tarnautojui mokėjimu. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, pagrindinis klausimas, į kurį šioje byloje turėjo atsakyti teismas, yra būtent dėl dalies valstybės
tarnautojui neišmokėto užmokesčio priteisimo, todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme (2012 m. liepos 24 d. nutartis byloje Z. Š., V. Š. ir J. Š. prieš
Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, T-48-12).
2.1.4. Dėl statybos užbaigimo akto panaikinimo dėl šiame akte nustatytų techninių
klaidų
Pareiškėjas UAB „Šakių vandenys“ ypatingosios teisenos tvarka kreipėsi į Šakių
rajono apylinkės teismą ir prašė panaikinti statybos užbaigimo aktą dėl nustatytų techninių klaidų šiame akte. Pareiškėjas teigė, kad minėtas reikalavimas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, nes ginčo akte nebuvo valinio pobūdžio patvarkymų,
kurie turėtų įtakos pareiškėjo teisėms ir interesams.
Gavęs šį prašymą Šakių rajono apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad
ginčas kilo dėl statybos užbaigimo akto panaikinimo, o tam, jog būtų išspręstas reikalavimas panaikinti statybos užbaigimo aktą, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi šio akto
išdavimo tvarkos. Tai yra teisiniai statytojo ir viešojo administravimo subjekto (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos
padalinių) santykiai, kurie yra reglamentuojami administracinės teisės normų, tarp šio
santykio subjektų dominuoja administraciniai teisiniai santykiai.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad aptariamu atveju ginčas kilo dėl statybos
užbaigimo akto panaikinimo dėl statybos užbaigimo akte rastų techninių klaidų. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užbaigus naujo
statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą
ar negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2010
m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 8.2 punktas numato, kad statybos užbaigimo aktas
– šiame reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas
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ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto
sprendinius. Teisės aktai nustato, kad statybos užbaigimo akto, kuriame padarytos tik
techninio pobūdžio klaidos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme, galiojimą iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre panaikina
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba
teismas, po statinio įregistravimo – teismas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24
str. 5 d.).
Vadovaudamasi pirmiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, Specialioji teisėjų
kolegija konstatavo, kad priimant ginčytą statybos užbaigimo aktą teisiniai santykiai
susiklostė tarp statytojo ir viešojo administravimo subjekto – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (šios inspekcijos sudarytos
statybos užbaigimo komisijos). Nors, pasak kolegijos, prašomame panaikinti akte nebuvo valinio pobūdžio patvarkymų, kurie turėtų įtakos pareiškėjo teisėms ir interesams,
sprendžiant dėl reikalavimo panaikinti statybos užbaigimo aktą, bylą nagrinėjantis teismas turės patikrinti, ar buvo laikytasi šio akto išdavimo tvarkos. Atitinkamai, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginčas kilęs dėl konkretaus administracinio akto – statybos
užbaigimo akto – nagrinėtinas administraciniame teisme (2012 m. liepos 26 d. nutartis
byloje UAB „Šakių vandenys“ prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją
prie Aplinkos ministerijos ir kt., T-157-2012).
2.1.5. Dėl neturtinės žalos, patirtos dėl galbūt neteisėtų teisėjo veiksmų (neveikimo) vykdant vidinio teismų administravimo funkcijas, atlyginimo
Ieškovas L. Z. kreipėsi su ieškiniu į Lazdijų rajono apylinkės teismą prašydamas
pripažinti, kad jo teisės buvo pažeistos ir atlyginti jam 10 000 Lt neturtinės žalos, kurios
atsiradimą jis kildino iš Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos B. B. veiksmų nagrinėjant jo pareiškimą. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodė, kad teisėjos B. B. veiksmai,
nagrinėjant L. Z. pareiškimą, buvo viešojo administravimo veikla, todėl ginčai dėl šia
veikla padarytos žalos atlyginimo yra teismingi administraciniam teismui.
Lazdijų rajono apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją. Šis teismas
atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas savo reikalavimą grindė tuo, jog teisėja B. B. nepagrįstai nenagrinėjo jo pareiškimo dėl neteisėtų teisėjo V. P. veiksmų, todėl neveikė taip, kaip
pagal įstatymus privalėjo veikti, ir savo neveikimu padarė jam neturtinę žalą. Jonavos
rajono apylinkės teismo teisėjos B. B. raštiškas atsakymas L. Z. patvirtino, kad teisėja,
veikdama teismo pirmininkės pavedimu ir vadovaudamasi Administravimo teismuose
nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2),
nuostatomis, raštu atsakė pareiškėjui L. Z. į jo pareiškimą dėl teisėjo V. P. veiksmų ir
nenagrinėjo šio pareiškimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad minėtas atsakymas L. Z. buvo parašytas teisėjai B. B. vykdant Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkės pavedimą, tokia
teisėjo veikla nėra teisingumo vykdymo teismo procese veikla, nes ji pagal Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 104 straipsnio 4 dalį priskirtina vidiniam teismų administravimui. Tokie veiksmai patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reglamentavimo
apimtį, o ginčai, kylantys iš šių santykių, pagal Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą nagrinėtini administraciniame
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teisme (2012 m. liepos 18 d. nutartis byloje L. Z. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, T-128-2012).
2.1.6. Dėl atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą, reikalingą savavališkai
statybai įteisinti
Ieškovė M. G. A. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama
panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo atsisakyta išduoti statybą leidžiantį dokumentą savavališkoms statyboms įteisinti, ir įpareigoti atsakovą tokį dokumentą išduoti.
Šios bylos nagrinėjimo metu kilus klausimui dėl tokio ginčo rūšinio teismingumo,
Kauno miesto apylinkės teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Spręsdama klausimą dėl šios bylos rūšinio teismingumo, Specialioji teisėjų kolegija
pastebėjo, kad ginčijamu atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimu, kuris buvo viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, šiam
atliekant viešojo administravimo funkcijas ieškovei atsisakyta išduoti statybą leidžiantį
dokumentą ir nurodytos tokio atsisakymo priežastys, tačiau ieškovė nebuvo įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius. Kadangi šiuo sprendimu ieškovei nebuvo sukelti jokie civiliniai teisiniai padariniai, šis reikalavimas turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme. Antrasis ieškovės reikalavimas – prašymas įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus – pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, taip pat buvo
administracinio teisinio pobūdžio, todėl ginčas dėl abiejų reikalavimų turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis byloje M. G. A. prieš
Kauno miesto savivaldybės administraciją, T-210-2012).
2.1.7. Dėl Lietuvos banko sprendimo, kuriuo patvirtintas privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras, teisėtumo ir pagrįstumo
Pareiškėjas Plass Investments Limited skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos banko sprendimą, kuriuo
patvirtintas FR&R IGA S.A. pateiktas privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas
supirkti įmonių grupės „Alita“, AB likusias paprastąsias vardines akcijas, mokant už vieną akciją 0,616 EUR; 2) teismui nustačius oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo
teisę suteikiančias įmonių grupės „Alita“, AB akcijas kainą, pratęsti oficialaus siūlymo
supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias šios įmonių grupės akcijas galiojimą naujam 21 dienos terminui nuo galutinio teismo sprendimo šiuo klausimu įsiteisėjimo dienos. Siekiant nustatyti likusių balsavimo teisę suteikiančių įmonių grupės „Alita“, AB
akcijų oficialaus siūlymo supirkimo kainą, pareiškėjas taip pat prašė paskirti nepriklausomą ekspertizę.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėdamas bylą kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šis teismas
nurodė, kad ginčas iš esmės kilo dėl privalomo oficialaus siūlymo kainos teisingumo –
pareiškėjas Plass Investment Limited, ginčydamas atsakovo Lietuvos banko sprendimą,
kuriuo patvirtintas cirkuliaras su koreguota „teisinga kaina“, prašo teismo nustatyti privalomo oficialaus siūlymo kainą, atitinkančią teisingumo reikalavimus tam, kad galėtų
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tinkamai realizuoti savo teisę parduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui FR&R IGA
S.A. savo turimas akcijas. Kadangi teisinis santykis, iš kurio kilo ginčas, buvo mišrus,
šiam teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo.
Šiuo klausimu, ir kiek tai susiję su minėtu Lietuvos banko sprendimu, Specialioji
teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos bankas yra finansinių priemonių rinkas prižiūrinti
institucija, kurios pagrindiniai uždaviniai yra prižiūrėti, kaip laikomasi sąžiningos prekybos taisyklių finansinių priemonių apyvartoje, imtis priemonių, užtikrinančių veiksmingą finansinių priemonių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą, teikti pasiūlymus
dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą,
formavimo, skleisti informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo principus ir
imtis kitų priemonių šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams, susijusiems su finansinių
priemonių rinka, įgyvendinti (Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 70 str. 1 d.). Įgyvendindamas šiuos uždavinius, Lietuvos bankas vykdo viešąjį administravimą finansų rinkoje.
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 4 punkte
įtvirtinta, jog viena iš Lietuvos banko, kaip priežiūros institucijos, funkcijų yra tvirtinti
oficialių siūlymų cirkuliarus. Pagal šio įstatymo 34 straipsnio 3 dalį, priežiūros institucija turi teisę leisti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, kai siekiama padėti
finansinius nuostolius patiriančiai įmonei. Lietuvos banko kompetencijai priskirta teisė
tvirtinti oficialių pasiūlymų cirkuliarus įgyvendinama viena iš Lietuvos banko vykdomos finansų rinkos priežiūros formų, kuriai būdingi viešojo administravimo teisinių
santykių požymiai. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, ginčas šiuo atveju
iš esmės kilo viešojo administravimo srityje, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2012 m. lapkričio 2 d. nutartis byloje Plass Investments Limited prieš
Lietuvos banką, T-228-2012).
2.1.8. Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš šios pagalbos gavėjo
Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo priimtas Lietuvos valstybės, atstovaujamos
Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, ieškinys, kuriuo ieškovas
prašė priteisti iš atsakovės S. S. 20 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 5 procentų
metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo
visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
Ieškovas nurodė, kad 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimu atsakovei buvo teikiama
antrinė teisinė pagalba administracinio teisės pažeidimo byloje pagal pirmąjį asmens
turto ir pajamų lygį, valstybei apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
2010 m. sausio 20 d. sprendimu antrinės teisinės pagalbos teikimas buvo nutrauktas,
nustačius, kad atsakovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir valstybės garantuojama teisine pagalba, pati savarankiškai, be advokato pagalbos, gali įgyvendinti ar
apginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus, nebendradarbiauja su antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuojančia tarnyba bei advokatu, teikiančiu antrinę teisinę
pagalbą.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi bylą perdavė pagal teismingumą nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, kuris, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, su prašymu išspręsti bylos
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rūšinio teismingumo klausimą.
Nagrinėdama šį prašymą Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra viešojo administravimo subjektas,
įgyvendinantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą ir su juo susijusius kitus teisės aktus. Šios tarnybos santykiai su asmenimis, kuriems
yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, turi pavaldumo požymį ir yra
administraciniai.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 24
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei antrinės teisinės pagalbos teikimas buvo nutrauktas dėl šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nurodytų priežasčių, šios
teisinės pagalbos išlaidos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš asmens, kuriam ji
buvo teikiama. Šioje byloje pareiškėjas reikalavo, kad atsakovė įvykdytų jo reikalavimą
ir padengtų antrinės teisinės pagalbos išlaidas, nutraukus antrinės teisinės pagalbos teikimą atsakovei dėl minėto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 10 punktuose nurodytų
priežasčių. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, paskaičiuodama išlaidas
už antrinę teisinę pagalbą, kai antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas įstatyme nurodytais pagrindais, ir nurodydama asmeniui, kuriam tokios teisinės pagalbos
teikimas buvo nutrauktas, padengti antrinės teisinės pagalbos išlaidas, vykdo funkcijas,
kylančias iš tokios teisinės pagalbos teikimo administravimo. Taigi ginčas dėl antrinės
teisinės pagalbos teikimo išlaidų priteisimo kilo administruojant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme
(2012 m. spalio 19 d. nutartis byloje Lietuvos valstybė, atstovaujama Klaipėdos valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, prieš S. S., T-224-2012).
2.1.9. Dėl mokestinio ginčo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, priimto dėl
mokesčio mokėtojo, kuriam iškelta bankroto byla
Ieškovas BUAB „Klaipėdos saturnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą,
kuriuo įskaityta nepriemoka ir kuriuo nuspręsta negrąžinti pridėtinės vertės mokesčio
permokos.
Kilus abejonių dėl šios bylos rūšinio teismingumo, Klaipėdos miesto apylinkės
teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Ši kolegija nurodė, kad aptariamoje byloje bankrutavusi įmonė ginčijo mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo jo turėta mokesčių permoka buvo panaudota
įskaityti mokestinę nepriemoką ir kuriuo nuspręsta negrąžinti pridėtinės vertės mokesčio permokos, bei prašė priteisti šią mokestinę permoką, t. y. ieškovas siekė paneigti mokesčių administratoriaus reikalavimo teisę į bankrutavusią įmonę ir įgyti reikalavimo
teisę į mokesčių administratorių.
Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ginčas kilęs iš mokestinio teisinio santykio,
kurio atsiradimo pagrindas buvo administracinis aktas. Tai atitiko ginčo, kuris pagal
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4
punktą nagrinėtinas administraciniame teisme, požymius. Pagal Lietuvos Respublikos
įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalį „ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios
įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vie592
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tą“. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad šia įstatymo nuostata yra nustatomas tik
teritorinis bylos teismingumas. Iš to darytina išvada, kad tiek reikalavimai pareikšti bankrutavusiai įmonei, tiek reikalavimai, kuriuos reiškia bankrutavusi įmonė, priklausomai
nuo reikalavimų teisinio pobūdžio, t. y. nuo teisinių santykių teisinio pobūdžio, gali būti
nagrinėjami tiek bendrosios kompetencijos, tiek administraciniuose teismuose pagal
bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Kadangi šiuo atveju bankrutuojančios įmonės
reikalavimai buvo administracinio teisinio pobūdžio, Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. Tokio skundo priėmimo klausimas administraciniame teisme turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į mokestinių ginčų
nagrinėjimo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme
(2012 m. lapkričio 13 d. nutartis byloje bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos
saturnas“ prieš Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, T-232-2012).
2.1.10. Dėl nurodymo profesinės karo tarnybos kariui išsikelti iš tarnybinio buto
Ieškovas E. D. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos sudarytos Tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo komisijos posėdžio protokolo dalį, kuria nutarta siųsti pranešimą ieškovui su raginimu pradėti tarnybinio buto perdavimo procedūrą pagal nustatytą tvarką ir
išsikelti ne vėliau kaip iki nurodytos datos. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį
patenkino, dėl ko atsakovas pateikė apeliacinį skundą.
Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčo rūšiniam teismingumui nustatyti.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad byloje buvo sprendžiamas
klausimas, ar teisėtai minėta Tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo komisija nusprendė, kad E. D. turi išsikelti iš tarnybinio buto. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 1 straipsnyje
numatyta, kad šis įstatymas nustato krašto apsaugos sistemos organizavimo, valdymo ir
kontrolės pagrindus, karo tarnybos atlikimo ir karių aprūpinimo tvarką, taip pat civilių
tarnybos krašto apsaugos sistemoje ypatumus. Taigi šis įstatymas reglamentuoja ir karių
aprūpinimo tarnybinėmis gyvenamosiomis patalpomis tvarką. KASOKTĮ 63 straipsnio
4–8 dalys nustato karių aprūpinimo tarnybine gyvenamąja patalpa sąlygas ir tvarką,
kurioms esant profesiniams karo tarnybos kariams suteikiami tarnybiniai butai, reikalavimus, kuriuos atitinkantys asmenys gali pretenduoti į tarnybinį butą, taip pat sąlygas,
kada iš profesinės karo tarnybos kario gali būti pareikalauta atlaisvinti tarnybinį butą.
Kadangi profesinės karo tarnybos santykiai yra pavaldumo santykiai, o tarnybinių butų
suteikimas yra reglamentuotas specialiu teisės aktu, Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad kilęs ginčas dėl aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis – tarnybinis ginčas, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2012 m. gruodžio 3 d. nutartis
byloje E. D. prieš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją, T-238-2012).
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2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl žalos, patirtos dėl netinkamos medžių ir kitų želdinių priežiūros atlyginimo, kai reikalavimas yra kildinamas iš veiklos, susijusios su daiktinių teisių įgyvendinimu, o ne viešuoju administravimu
Pareiškėjas L. V. su prašymu ir patikslintu prašymu kreipėsi į Kauno apygardos
administracinį teismą bei prašė iš atsakovo VĮ Registrų centro priteisti 20 419 Lt turtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad ant jam nuosavybės teise priklausančio automobilio
užvirto medis, augęs prie atsakovo pastato esančiame žemės sklype, ir jį apgadino. Teigė,
kad medžio priežiūrą turėjo atlikti atsakovas, atkreipė dėmesį, kad VĮ Registrų centro
Kauno filialui dar 2004 m. rugsėjo 29 d. buvo išduotas savivaldybės leidimas nukirsti
tame sklype augusią liepą išpuvusiu stiebu, tačiau per apsirikimą buvo nupjautas ne tas
medis.
Kauno apygardos administracinis teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, kad
tarp pareiškėjo ir atsakovo susiklostę santykiai nebuvo pagrįsti subjektų pavaldumu
ir viešojo administravimo funkcijų vykdymu, o žalos atsiradimas kildinamas iš atsakovo, kaip žemės sklypo valdytojo, bendro pobūdžio pareigos rūpintis jam priskirtoje
teritorijoje augančių medžių priežiūra ir tvarkymu, reglamentuotos Civilinio kodekso
normomis, nevykdymo.
Specialioji teisėjų kolegija sutiko su tokiu vertinimu. Pažymėjo, kad ginčai dėl žalos
atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir, pagal bendrą taisyklę, jie yra priskirti nagrinėti
bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 st.). Administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3
punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų
veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.).
Kolegija pabrėžė, kad pareiškėjo keltas reikalavimas dėl žalos atlyginimo nebuvo
grindžiamas VĮ Registrų centro, kaip viešojo administravimo subjekto, veiksmais, jis
(pareiškėjas) reikalavo atlyginti turtinę žalą, kuri kilo dėl to, kad atsakovas VĮ Registrų centras netinkamai vykdė naudojamame žemės sklype augančių želdinių priežiūrą.
Tokia atsakovo veikla susijusi su daiktinių teisių įgyvendinimu, o ne viešuoju administravimu, todėl padarytos žalos atlyginimo klausimas nepatenka į Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją bei yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2012 m. liepos 17 d. nutartis byloje L. V. prieš valstybės įmonę Registrų
centras, T-42-12).
2.2.2. Dėl atsisakymo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį naujomis sąlygomis
Pareiškėjas J. V. su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą
ir prašė įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių sudaryti su juo valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį
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naujomis sąlygomis ir vidutinėmis rinkos kainomis. Nurodė, kad 2010 m. kovo 29 d.
įsigijo bendrosios jungtinės nuosavybės teise dalį biurų pastato, kuris yra valstybinės
žemės sklype, o 2012 m. kovo 21 d. pateikė prašymą dėl naujos šio žemės sklypo dalies
nuomos sutarties sudarymo naujomis sąlygomis. Tačiau atsakovas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius 2012 m. balandžio 20 d. raštu nurodė, jog minėtas valstybinės žemės sklypas gali būti išnuomotas
tik tomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo nustatytos galiojančioje nuomos sutartyje,
išnuomojant minėtą sklypą aukcione, bei kad galiojančios sutarties sąlygos negali būti
keičiamos.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas manė, kad byloje turės būti vertinami ne tik viešojo
administravimo subjekto veiksmai, bet ir bus sprendžiama dėl civilinių teisių bei pareigų, t. y. dėl galiojančioje valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytų sąlygų teisėtumo,
šioje sutartyje numatytų sąlygų taikymo pareiškėjui ir kt., kas yra civilinės teisės reguliavimo sritis.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo, kad pareiškėjas kėlė ginčą dėl
atsakovo atsisakymo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį naujomis sąlygomis.
Byloje spręstini pagrindiniai klausimai buvo susiję ne su viešojo administravimo procedūrų vykdymu, bet su civiliniais teisiniais aspektais, t. y. su pareiškėjo kreipimosi į
teismą metu galiojusios nuomos sutarties, sudarytos išnuomojant ginčo valstybinės žemės sklypą aukciono būdu ankstesniam dalies to paties biuro pastato savininkui, galiojimu ir šios sutarties sąlygų aiškinimu bei taikymu sudarant to paties valstybinės žemės
sklypo nuomos sutartį su pareiškėju. Taigi ginčas kilo iš ikisutartinių valstybinės žemės
nuomos santykių, kuriuose atsakovas veikė kaip potencialus žemės sklypo nuomotojas.
Byloje dominavo civilinis teisinis santykis, todėl ji, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos,
turėjo būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme (2012 m. liepos 30 d. nutartis
byloje J. V. prieš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių).
2.2.3. Dėl prokuroro nutarimo įspėti nedaryti teisės pažeidimo
Pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija su skundu ir patikslintu
prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas, be kita ko,
panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokuroro nutarimą,
kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė J. S. įspėta nedaryti teisės
pažeidimų vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalyje
numatytus įgaliojimus ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio
11 dalyje numatytą reguliavimą dėl bendrojo plano viešo skelbimo.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo ir patikslinto
prašymo priėmimo klausimą, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šis teismas nurodė, kad pareiškėjas ginčijo
prokuroro procesinius veiksmus, kurie susiję su teisėtumo kontrole ir teisingumo vykdymu, todėl reikalavimas dėl ginčo sprendimo panaikinimo gali būti ir nepriskirtinas
tai ginčų kategorijai, kuri pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles
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turi būti nagrinėjama administraciniame teisme.
Nagrinėdama šį teismo pateiktą prašymą Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia
nurodė, kad pareiškėjo ginčijamas Klaipėdos apygardos prokuratūros nutarimas įspėti
nedaryti teisės aktų pažeidimų priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 7 punktu (2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1661
redakcija), kuris numato, kad prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad yra pažeisti
teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus nutarimu įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją ar jiems prilygintą asmenį, kad nedarytų teisės
pažeidimų. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2
dalis, be kita ko, numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti
prokurorų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip
pat su sprendimų vykdymu.
Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalį (2003 m.
balandžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1518 redakcija), prokuratūra yra valstybės institucija,
atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame įstatyme ar kituose įstatymuose
nustatytas funkcijas; prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Minėto straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyta, jog prokuratūra įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gina viešąjį interesą.
Šiame kontekste Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjo ginčijamas
Klaipėdos apygardos prokuratūros nutarimas priimtas prokuratūrai ištyrus Klaipėdos
miesto savivaldybės mero prašymą patikrinti vieno Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimo teisėtumą ir, esant pagrindui,
kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Taigi prokuroras, įgyvendindamas jam
suteiktus įgaliojimus bei spręsdamas dėl pagrindo ginti viešąjį interesą ir priimdamas
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytą
procesinį sprendimą įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją ar jiems prilygintą
asmenį, kad nedarytų teisės pažeidimų, vykdo vieną iš savo funkcijų – padeda užtikrinti
teisėtumą (Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 str. 1 d.). Atsižvelgdama į tai,
Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad šis ginčas nepateko į administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijas ir buvo teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2012 m. liepos 31 d. nutartis byloje Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
prieš Klaipėdos apygardos prokuratūrą, T-62-12)
2.2.4. Dėl savivaldybės, kuri yra viešosios įstaigos dalininkė (savininkė), sprendimų
dėl šios įstaigos turto perdavimo teisėtumo ir pagrįstumo
Ieškovas bankrutuojanti VšĮ „Vilniaus butai“ Vilniaus apygardos teismui pareikštu
ieškiniu teismo prašė pripažinti negaliojančiais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo perduotas ieškovui nuosavybės teise priklausantis
turtas savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“, šio ilgalaikio ir trumpalaikio turto
perdavimo ir priėmimo aktą bei grąžinti ieškovui šiuo aktu perduotą turtą, t. y. taikyti
restituciją.
Pirmosios instancijos teismui atsisakius tenkinti ieškinį, ieškovas su apeliaciniu
skundu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, kurio Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydama išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
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Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl nuosavybės teisių
į ieškovui priklausiusį turtą pažeidimo, kurį ieškovas kildino iš atsakovo priimtų aktų
– Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir turto perdavimo–priėmimo akto, kuriais ieškovo valdytas turtas perduotas atsakovui savivaldybės
įmonei „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – ginčijami aktai). Ieškovas ieškinį grindė tuo,
kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perleisdama ieškovui nuosavybės teise
priklausiusį turtą naujai įsteigtai savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“, elgėsi
nesąžiningai, nes iškėlus VšĮ „Vilniaus butai“ bankroto bylą ir nebelikus turto, ieškovas
negali padengti kreditorinių reikalavimų.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas ginčijamus aktus priėmė būdamas VšĮ „Vilniaus butai“ dalininku (savininku). Taigi Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius šiuo atveju veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas,
vykdantis viešojo administravimo funkcijas, o atliko civilinio pobūdžio veiksmus dėl
disponavimo viešosios įstaigos turtu, sukuriančius civilines teisines pasekmes. Kolegija
nusprendė, kad ieškovo reiškiami reikalavimai buvo civilinio teisinio pobūdžio, todėl
tarp šalių kilęs ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2012 m. liepos 16
d. nutartis byloje bankrutuojanti viešoji įstaiga „Vilniaus butai“ prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“, T-131-2012)
2.2.5. Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo
Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo
ir jos pagrindu atliktos statinių teisinės registracijos panaikinimo bei įpareigojimo nugriauti ginčo statinius ir sutvarkyti statybvietę.
Kilus abejonių dėl pagal tokį ieškinį nagrinėjamos bylos rūšinio teismingumo,
Kauno miesto apylinkės teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Spręsdama rūšinio teismingumo klausimą, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia
patikslino, kad šioje byloje ieškovas reiškė reikalavimą dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą ir jos pagrindu atliktos ginčo statinių teisinės registracijos panaikinimo. Byloje
taip pat buvo prašoma įpareigoti atsakovą UAB „Palemono keramika“ per 3 mėnesius
nuo teismo sprendimo priėmimo nugriauti ginčo statinius ir sutvarkyti statybvietę. Taigi, kaip pastebėjo Specialioji teisėjų kolegija, nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą turėjo
būti sprendžiama, ar statytojo teisė buvo įgyvendinta teisės aktų nustatyta tvarka, ar statytojas statybos būdu sukūręs nekilnojamąjį daiktą turėjo teisę jį sukurti ir įregistruoti.
Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828,
III skyriaus 8.3 punkte nustatyta, kad deklaracija apie statybos užbaigimą – tai statytojo
(užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo) ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis
pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. To paties reglamento 44 punkte numatyta,
kad ši deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį nekilnojamojo turto registre.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad deklaracija apie statybos užbaigimą yra
dokumentas, parengiamas ir pasirašomas statytojo. Kadangi statytojas nėra viešojo
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administravimo subjektas, ši deklaracija negali būti laikoma viešojo administravimo
veiksmu, o ginčai dėl jos panaikinimo – administracinio teisinio pobūdžio ginčais. Atsižvelgusi į nurodytas teisės aktų nuostatas, Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
aptariama deklaracija, kaip statytojo parengiamas ir pasirašomas dokumentas, įstatymų
nustatyta tvarka sukuria tam tikras civilines teises ir pareigas, todėl pripažintinas vienašaliu sandoriu (Civilinio kodekso 1.63 str.). Ginčai dėl jos panaikinimo – civilinio
teisinio pobūdžio ginčais. Nuo to, kaip byloje bus išspręstas deklaracijos apie statybos
užbaigimą galiojimo ir jos pagrindu atliktos ginčo statinių teisinės registracijos panaikinimo klausimas, priklausys ir klausimo dėl įpareigojimo nugriauti ginčo statinius ir
sutvarkyti statybvietę išsprendimas, kuris susijęs su nuosavybės teisių įgyvendinimu, t. y.
civiliniais teisiniais santykiais. Dėl šių aplinkybių Specialioji teisėjų kolegija konstatavo,
kad ginčas buvo teismingas bendrosios kompetencijos teismams (2012 m. liepos 16 d.
nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prieš UAB „Palemono keramika“, T-126-2012).
2.2.6. Dėl vietos savivaldos institucijų įpareigojimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu paimti žemę visuomenės poreikiams
tenkinti
Ieškovai G. A. ir V. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą
Šiaulių rajono savivaldybę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu paimti ieškovei V. A. priklausančius žemės sklypus bei ieškovui G. A. priklausančias gatves visuomenės poreikiams tenkinti.
Bylą nagrinėjusiam Šiaulių miesto apylinkės teismui kilo abejonių dėl ginčo rūšinio teismingumo, todėl nutarta kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją. Teismas nurodė,
kad ieškovai savo ieškiniu teismo prašo įpareigoti atsakovą (viešojo administravimo subjektą) atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau pats turto paėmimas visuomenės poreikiams
susijęs su konkrečiu civiliniu santykiu tarp šalių, tad bylos teismingumas nėra aiškus.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovai prašė įpareigoti Šiaulių rajono
savivaldybę atlikti veiksmus, būtinus jų nuosavybės – žemės sklypų ir gatvių – paėmimui visuomenės poreikiams. Nors ieškovai prašė teismą įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybę – viešojo administravimo subjektą – atlikti tam tikrus veiksmus, šie veiksmai
būtų atliekami nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams procese. Nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams yra civiliniai teisiniai santykiai, nes asmens privati nuosavybė gali būti paimama visuomenės poreikiams tik išimtiniais atvejais ir tik įstatymų
nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 4.100 str.), todėl, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2012 m. rugsėjo 24
d. nutartis byloje G. A. ir V. A. prieš Šiaulių rajono savivaldybę, T-217-2012).
2.2.7. Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimų
apskundimo
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą, kuriuo konstatuota, kad
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asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teiktos pareiškėjo pacientui, buvo nekokybiškos,
todėl šio paciento prašymas dėl žalos atlyginimo tenkintas iš dalies. Tačiau šis teismas
nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.
Atskirąjį skundą dėl tokios pirmosios instancijos teismo nutarties nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas manė, kad ginčai dėl minėtos
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos priimtų sprendimų nagrinėtini
bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teisėjų kolegija patvirtino tokį prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą pateikusio teismo vertinimą. Ji priminė, kad Lietuvos Respublikos
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalis ir 8 dalis numato,
jog Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo
nagrinėti. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos
atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio
asmens nagrinėjimo iš esmės.
Taigi Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo spręsti. Aptariamo ginčo
atveju kelti klausimai buvo tiesiogiai susiję su žalos, padarytos pacientui galbūt netinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, atlyginimo santykiais. Šie santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai, todėl keliamas ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios
kompetencijos teisme (2012 m. spalio 19 d. nutartis byloje J. P. įmonė „Apgamas“ prieš
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, T-119-12)
2.2.8. Dėl laisvės atėmimo įstaigos atsisakymo teismui teikti dokumentus dėl nuteistojo lygtinio paleidimo
L. L. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:
1) pripažinti, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo viršininkas, kaip vienas iš
valstybinio administravimo subjektų, nepagrįstai atsisakė teikti dokumentus atitinkamam teismui, reikalingus spręsti klausimą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos; 2)
panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
sprendimą, kuriame, įvertinus visas aplinkybes (tai, kad nuteistasis nuteistas 20 metų
laisvės atėmimo bausme, kurios 10 metų turi atlikti kalėjime, taip pat tą aplinkybę, kad
nuteistasis nėra atlikęs didesnės minimalios bausmės dalies), nurodyta, kad Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija, atsisakydama teikti dokumentus dėl nuteistojo lygtinio paleidimo, elgėsi teisėtai bei pagrįstai; 3) įpareigoti Lukiškių tardymo
izoliatorių-kalėjimą įstatymų nustatyta tvarka spręsti iš naujo nuteistojo L. L. teikimo
klausimą pataisos įstaigos vietovės teismui, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, tam,
kad teismas galėtų spręsti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi bylą perdavė bendrosios
kompetencijos teismui – Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, kuris nuteistojo prašymo
netenkino. L. L. apeliacinį skundą dėl tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo
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nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas šį skundą tenkino ir grąžino bylą Vilniaus miesto
2 apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Šis teismas, iš naujo nagrinėdamas nuteistojo
skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, kad būtų išspręstas L. L. skundo rūšinio
teismingumo klausimas.
Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad Bausmių vykdymo kodekso 183
straipsnyje numatyta galimybė apskųsti apygardos administraciniam teismui terminuoto
laisvės atėmimo bausmę vykdančios institucijos veiksmus ar sprendimus nereiškia, jog
visais atvejais tokios institucijos veiklos teisminę kontrolę atlieka ir jos veikloje iškylančius
klausimus, kuriuos pagal įstatymą turi spręsti teismas, sprendžia apygardos administracinis teismas. Administraciniam teismui teismingi tik tie ginčai, kurie susiję su bausmę vykdančios institucijos administravimo veikla. Teikiamais reikalavimais nuteistasis iš esmės
siekė lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo įstaigos. Šie reikalavimai buvo tiesiogiai susiję
su Baudžiamojo proceso kodekso 360 bei 362 straipsniuose, Bausmių vykdymo kodekso
157 straipsnyje numatytomis procedūromis, todėl jie nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme pagal Baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnio 2 dalyje ir 362 straipsnio 2
dalyje, Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalyje nustatytas teismingumo taisykles (2012 m. spalio 15 d. nutartis byloje L. L. prieš Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą ir
Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, T-222-2012).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
3.1. 2012 m. rugsėjo 5 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Secretary
of State for the Home Department prieš Muhammad Sazzadur Rahman ir kt. (C‑83/11)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/
EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (toliau
– ir Direktyva 2004/38), 3 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies išaiškinimu. Šis
prašymas pateiktas nagrinėjant Secretary of State for the Home Department (toliau – ir
Secretary of State) ir Bangladešo piliečių Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam bei Mohibullah Rahman ginčą dėl šių asmenų prašymo suteikti jiems, kaip Europos
ekonominės erdvės (toliau – ir EEE) valstybės piliečio išlaikomiems šeimos nariams,
leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Laisvas asmenų judėjimas sudaro vieną iš pagrindinių vidaus rinkos, t. y. teritorijos be vidaus sienų, kurioje laisvė užtikrinta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, laisvių. Naudojimosi Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių laisvo judėjimo
ir (nuolatinio) gyvenimo valstybių narių teritorijoje teise reikalavimus ir šių teisių ribas,
be kita ko, nustato Direktyva 2004/38, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra sudaryti
palankias sąlygas laisvai judėti Sąjungos piliečiui, šeimos vienybei.
Šiuo antrinės Europos Sąjungos teisės aktu teikiamos naudos gavėjai yra ne tik
Europos Sąjungos piliečiai ir jo šeimos nariai, kaip jie apibrėžiami pagal Direktyvos
2004/38 2 straipsnio 2 dalį (t. y. sutuoktinis, partneris, tiesioginiai palikuoniai, tiesioginiai giminaičiai, esantys aukščiau pagal giminystės liniją), bet ir kiti šeimos nariai, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kurie savo išvykimo šalyje yra išlaikomi ar veda bendrą namų
ūkį su pirminę gyvenimo šalyje teisę turinčiu Sąjungos piliečiu arba dėl rimtų sveikatos
priežasčių jiems būtinai reikia asmeninės Sąjungos piliečio priežiūros. Žinoma, šioms
dviem asmenų grupėms aptariama direktyva garantuojamų teisių apimtis ir jų įgyvendinimo tvarka skiriasi. Skiriasi ir iš šios direktyvos kylantys valstybių narių įsipareigojimai tokiems asmenims. Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalies a punktas dėl antrosios
grupės asmenų įtvirtina, kad nepažeisdama jokių laisvo judėjimo ir gyvenimo teisių,
kuriuos atitinkami asmenys gali turėti savaime, priimančioji valstybė narė, laikydamasi
savo teisės aktų, palengvina galimybę tokiems asmenims įvažiuoti ir gyventi šalyje.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas pirmą kartą pasisakė dėl šios nuostatos taikymo ir joje nurodytų asmenų teisių įgyvendinimo, pirmiausia pripažinęs, kad valstybės narės neprivalo tenkinti bet kokio Direktyvos 2004/38 3
straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto asmens prašymo leisti įvažiuoti į šalį ar gyventi
joje, net jeigu jie įrodo, kad Europos Sąjungos pilietis juos išlaiko. Kita vertus, ši Europos
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Sąjungos teisminė institucija taip pat akcentavo valstybės narės pareigą užtikrinti, kad
jų teisės aktuose būtų numatyti kriterijai, leidžiantys minėtiems asmenims gauti sprendimą dėl prašymo leisti įvažiuoti į šalį ir gyventi joje, kuris būtų grindžiamas išsamiu jų
asmeninių aplinkybių nagrinėjimu, o atmetus prašymą – motyvuotas.
Valstybės narės, įskaitant Lietuvą, turi pakankamai plačią diskreciją nacionalinės
teisės nuostatomis įgyvendindama minėtą įpareigojimą palengvinti aptariamų asmenų atvykimą ir (ar) apsigyvenimą šioje valstybėje narėje. Šios diskrecijos įgyvendinimo
aspektu apžvelgiamas prejudicinis sprendimas yra reikšmingas ir tuo, kad Teisingumo
Teismas jame aiškiai nurodė, kad ši nuostata taikoma asmenims, kurie yra nuo Europos
Sąjungos piliečio priklausomi (jo išlaikomi) šalyje, iš kurios atvyko, ir bent jau tada,
kai prašo leisti prisijungti prie jį išlaikančio Sąjungos piliečio. Taigi Europos Sąjungos
teisminė institucija, nors ir pripažindama valstybių narių diskreciją, aiškiai nurodė tam
tikrus objektyvius kriterijus, kurie reikšmingi nagrinėjant aptariamų asmenų prašymus
leisti susijungti su Europos Sąjungos piliečiu. Be to, šiame prejudiciniame sprendime
buvo pripažinta valstybių narių teisė aptariamiems asmenims nustatyti specialius reikalavimus dėl priklausymo nuo Europos Sąjungos piliečio pobūdžio ir trukmės su sąlyga,
kad tokie reikalavimai nepaneigs pačių Direktyvos 2004/38 nuostatų veiksmingumo.
Neabejotina, kad Teisingumo Teismo pateiktas Direktyvos 2004/38 3 straipsnio
2 dalies a punkto aiškinimas, ypač atsižvelgiant į tai, jog ši nuostata nėra tiesiogiai taikoma, yra reikšmingas sprendžiant klausimus dėl direktyvos nuostatas įgyvendinančių
nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintų normų aiškinimo ir taikymo konkretiems atvejams.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad 2006 m. gegužės 31 d. Bangladešo pilietis
Mahbur Rahman susituokė su Jungtinėje Karalystėje dirbančia Airijos piliete. Sudarius
santuoką, jo brolis, įbrolis ir sūnėnas pateikė prašymą išduoti jiems kaip šeimos nariams
EEE leidimą gyventi, kad jie galėtų pasinaudoti teise gyventi Jungtinėje Karalystėje kaip
sutuoktinių Rahman išlaikomi asmenys. 2006 m. liepos 27 d. Jungtinės Karalystės pareigūnai Bangladeše atmetė šiuos prašymus, nes jie negalėjo įrodyti, kad Bangladeše buvo
išlaikomi sutuoktinių Rahman. Tokį sprendimą apskundus teismui, šis patenkino šių
Bangladešo piliečių ieškinį, pripažinęs, kad jiems gali būti taikomos Direktyvos 2004/38
3 straipsnio 2 dalies nuostatos, todėl jiems turi būti palengvinta galimybė įvažiuoti į
Jungtinę Karalystę. Atitinkamai šiems asmenims buvo išduoti EEE leidimai gyventi kaip
šeimos nariams ir jie galėjo prisijungti prie sutuoktinių Rahman Jungtinėje Karalystėje.
2008 m. sausio 9 d. šie asmenys paprašė išduoti leidimo gyventi šalyje korteles, kad
taip būtų patvirtinta jų teisė gyventi Jungtinėje Karalystėje. Tačiau 2008 m. gruodžio 24
d. sprendimu Secretary of State atmetė šiuos prašymus, nes nusprendė, kad jie neįrodė,
jog gyveno kartu su atitinkama Sąjungos piliete R. Rahman toje pačioje EEE valstybėje
narėje iki šios atvykimo į Jungtinę Karalystę ir kad ir toliau yra jos išlaikomi arba veda
su ja bendrą namų ūkį Jungtinėje Karalystėje.
Ginčui dėl tokio sprendimo pasiekus apeliacinės instancijos teismą, šis nutarė
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą jo pateiktais
klausimais.
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Dėl valstybės narės pareigos tenkinti Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą asmens prašymą leisti įvažiuoti į šalį ar gyventi joje apimties
Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar pagal Direktyvos 2004/38 3
straipsnio 2 dalį valstybė narė įpareigojama priimti teisės akto nuostatas, kurios palengvintų galimybę įvažiuoti į kitą valstybę narę ir (arba) gyventi joje kitų šeimos narių
kategorijai priklausantiems asmenims, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, galintys
atitikti šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies reikalavimus, bei ar toks kitas šeimos narys
gali remtis Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalies tiesioginiu taikymu tuomet, jeigu jis
negali atitikti jokių nacionalinės teisės aktais nustatytų reikalavimų.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas iš karto pažymėjo, kad Direktyva 2004/38 valstybės narės neįpareigojamos tenkinti bet kokį asmenų, įrodančių, kad yra šios direktyvos
3 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyti Sąjungos piliečio „išlaikomi“ asmenys, prašymą leisti įvažiuoti į šalį ar gyventi joje. Tiek iš Direktyvos 2004/38 3 straipsnio
2 dalies, tiek iš jos bendros struktūros matyti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas atskyrė
Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus Sąjungos piliečio šeimos narius,
šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis įgyjančius teisę įvažiuoti į šį pilietį priėmusią
šalį ir gyventi joje, ir kitus tos pačios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a
punkte nurodytus šeimos narius, kuriems ši valstybė narė tik turi palengvinti galimybę
įvažiuoti į šalį ir gyventi joje.
Taigi, nors pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalį valstybės narės nėra įpareigotos pripažinti asmenų, kurie yra Sąjungos piliečio išlaikomi šeimos nariai plačiąja
prasme, teisę įvažiuoti į šalį ir gyventi joje, vis dėlto, kaip matyti iš šio 3 straipsnio 2
dalyje pavartoto žodžio „palengvina“, šia nuostata valstybės narės įpareigojamos teikti
pirmenybę asmenų, kuriuos sieja ypatingi priklausymo santykiai su Sąjungos piliečiu,
prašymams, palyginti su kitų trečiųjų šalių piliečių prašymais leisti įvažiuoti į šalį ir
gyventi joje.
Siekdamos įvykdyti šį įpareigojimą valstybės narės turi, kaip nustatyta Direktyvos
2004/38 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, numatyti to paties straipsnio 2 dalies
pirmoje pastraipoje nurodytiems asmenims galimybę gauti sprendimą dėl prašymo,
kuris būtų grindžiamas išsamiu jų asmeninių aplinkybių nagrinėjimu, o atmetus prašymą – motyvuotas. Nagrinėdama prašymą pateikusio asmens asmenines aplinkybes,
kompetentinga valdžios institucija turi atsižvelgti į įvairius veiksnius, kurie kiekvienu
konkrečiu atveju gali būti svarbūs, pavyzdžiui, finansinio ar fizinio priklausymo laipsnis
arba šeimos nario ir Sąjungos piliečio, kurį šis nori lydėti ar prie kurio nori prisijungti,
giminystės laipsnis. Atsižvelgęs į tai, kad Direktyvoje 2004/38 nenumatytos išsamesnės
taisyklės, o jos 3 straipsnio 2 dalyje pavartoti žodžiai „laikydamasi savo teisės aktų“,
Teisingumo Teismas konstatavo, jog kiekviena valstybė narė turi didelę diskreciją pasirinkti veiksnius, į kuriuos atsižvelgs. Taigi priimančioji valstybė narė turi užtikrinti, kad
jos teisės aktuose būtų nustatyti kriterijai, atitinkantys įprastą sąvokos „palengvina“ ir
minėto 3 straipsnio 2 dalyje pavartotų su priklausymu susijusių sąvokų reikšmę ir nedarantys šios nuostatos neveiksmingos.
Galiausiai ši Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad nors Direktyvos
2004/38 3 straipsnio 2 dalyje pavartotos sąvokos nėra pakankamai tikslios, kad prašymą
leisti įvažiuoti į šalį ir gyventi joje pateikęs asmuo galėtų tiesiogiai remtis šia nuostata,
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nurodydamas vertinimo kriterijus, kurie, jo nuomone, turėtų būti taikomi jo prašymui,
vis dėlto toks prašymą pateikęs asmuo turi teisę teisme patikrinti, ar nacionalinės teisės
aktai priimti ir taikomi neperžengiant direktyvoje nustatytų diskrecijos ribų.
Dėl Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens pripažinimo išlaikomu
Europos Sąjungos piliečio
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat siekė sužinoti, ar
norint patekti į Sąjungos piliečio „išlaikomų“ šeimos narių kategoriją pagal Direktyvos
2004/38 3 straipsnio 2 dalį, būtinai reikia būti gyvenusiam toje pačioje šalyje kaip ir Sąjungos pilietis ir būti jo išlaikomam šiam persikeliant į priimančiąją valstybę narę arba
prieš pat šį momentą.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad remiantis Direktyvos
2004/38 tekstu negalima daryti išvados, kad nepatenkantys į šios direktyvos 2 straipsnio
2 dalies apibrėžimą Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie tinkamai įrodė savo priklausymą nuo šio piliečio, gali nepatekti į šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies taikymo sritį
tik dėl to, kad negyveno toje pačioje valstybėje kaip ir minėtas pilietis. Pagal minėtą
3 straipsnio 2 dalį valstybės narės, laikydamosi savo teisės aktų, palengvina galimybę
įvažiuoti į šalį ir gyventi joje „bet kokiems kitiems šeimos nariams <...>, kurie savo išvykimo šalyje yra išlaikomi ar veda bendrą namų ūkį su pirminę gyvenimo šalyje teisę
turinčiu Sąjungos piliečiu <...>“. Be to, pagal Direktyvos 2004/38 10 straipsnio 2 dalies
e punktą dėl leidimo gyventi šalyje kortelės išdavimo, valstybės narės gali iš tos pačios
direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų šeimos narių reikalauti pateikti „kilmės šalies
arba šalies, iš kurios jie atvyksta, institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jie
yra Sąjungos piliečio išlaikytiniai“.
Kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, negalima teigti, kad minėtoje nuostatoje pavartotą žodžių junginį „išvykimo šalis“ reikia suprasti kaip reiškiantį šalį, kurioje Sąjungos pilietis gyveno iki persikėlimo į priimančiąją valstybę narę. Atvirkščiai, skaitant
cituotas nuostatas kartu, matyti, kad trečiųjų valstybių piliečio, deklaravusio, kad yra
„išlaikomas“ Sąjungos piliečio, atveju minėta „išvykimo šalis“ – tai valstybė, kurioje jis
gyveno, kai paprašė leisti lydėti Sąjungos pilietį ar prie jo prisijungti.
Dėl momento, kuriuo prašymą pateikęs asmuo turi būti priklausomas, kad būtų pripažintas „išlaikomu“ pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalį, Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad, kaip matyti iš šios direktyvos 6 konstatuojamosios dalies, šios nuostatos
tikslas – „išlaikyti šeimos vienybę platesne prasme [šeimos plačiąja prasme vienybę]“
palengvinant galimybę įvažiuoti į šalį ir gyventi joje asmenims, nepatekusiems į Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą Sąjungos piliečio šeimos nario apibrėžimą,
tačiau dėl specifinių faktinių aplinkybių, kaip antai ekonominė priklausomybė, bendras
namų ūkis arba prasta sveikata, palaikantiems su Sąjungos piliečiu glaudžius ir tvarius
šeiminius ryšius. Tačiau tokie ryšiai gali egzistuoti Sąjungos piliečio šeimos nariui negyvenant toje pačioje valstybėje kaip ir šis pilietis arba nebūnant jo išlaikomam šiam
persikeliant į priimančiąją valstybę arba prieš pat persikėlimą. Atvirkščiai, priklausymas
šalyje, iš kurios atitinkamas šeimos narys atvyko, turi egzistuoti tada, kai jis prašo leisti
prisijungti prie jį išlaikančio Sąjungos piliečio.
Atsakydamas į nacionalinio teismo klausimą, ar valstybė narė gali nustatyti
specialius reikalavimus dėl Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalyje numatyto priklausy604
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mo pobūdžio arba trukmės, kad galėtų įsitikinti, jog šis priklausymas yra realus, nuolatinis
ir nebuvo sukurtas siekiant tik vieno tikslo – įvažiuoti ir apsigyventi jos teritorijoje, Teisingumo Teismas priminė, kad valstybės narės turi didelę diskreciją pasirinkdamos veiksnius, į kuriuos atsižvelgs nagrinėdamos Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų
Sąjungos piliečio šeimos narių prašymus leisti įvažiuoti į šalį ir gyventi joje. Taigi valstybės
narės, pasinaudodamos šia diskrecija, gali savo teisės aktuose numatyti specialius reikalavimus dėl priklausymo pobūdžio ir trukmės, be kita ko, kad galėtų įsitikinti, jog šis priklausymas yra realus, nuolatinis ir nebuvo sukurtas siekiant tik vieno tikslo – įvažiuoti ir
apsigyventi priimančiojoje valstybėje narėje. Tačiau šie reikalavimai turi atitikti įprastą su
Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytu priklausymu susijusių sąvokų reikšmę ir nedaryti šios nuostatos neveiksmingos.
Paskutiniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės siekė sužinoti, ar išduodant leidimo gyventi šalyje kortelę, kaip numatyta Direktyvos 2004/38 10 straipsnyje, gali būti taikomas reikalavimas, kad šios direktyvos 3
straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytas priklausymas tęstųsi ir priimančioje valstybėje narėje.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, kiek tai susiję su Direktyvoje
2004/38 numatytu leidimo gyventi šalyje kortelės išdavimu, Sąjungos teisės aktų leidėjas
šios direktyvos 10 straipsnyje iš esmės tik išvardijo dokumentus, kuriuos reikia pateikti
siekiant gauti tokią kortelę, kuri savo ruožtu turi būti išduota per šešis mėnesius nuo
paraiškos pateikimo dienos. Dėl Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytų asmenų minėtame 10 straipsnyje teigiama, kad šie prašymus
teikiantis asmenys turi, be kita ko, pateikti „kilmės šalies arba šalies, iš kurios jie atvyksta, institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį [priklausymą] nuo Sąjungos piliečio‘.
Tačiau teisės aktų leidėjas nei šia nuostata, nei kitomis Direktyvos 2004/38 nuostatomis
nereglamentavo klausimo, ar leidimo gyventi šalyje kortelė gali būti neišduota nepatenkantiems į šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą apibrėžimą Sąjungos piliečio
šeimos nariams, prašantiems išduoti leidimo gyventi šalyje kortelę ir pateikiantiems
šalyje, iš kurios jie atvyksta, išduotą dokumentą, patvirtinantį jų priklausymą nuo Sąjungos piliečio, motyvuojant tuo, jog įvažiavę į priimančiąją valstybę narę, jie nustojo
būti priklausomi nuo minėto piliečio.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip:
– valstybės narės neprivalo tenkinti bet kokio Sąjungos piliečio šeimos narių, nepatenkančių į minėtos direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą apibrėžimą, prašymo leisti
įvažiuoti į šalį ar gyventi joje, net jeigu jie įrodo, kaip numatyta jos 10 straipsnio 2 dalyje,
kad šis pilietis juos išlaiko,
– tačiau valstybės narės turi užtikrinti, kad jų teisės aktuose būtų numatyti kriterijai, leidžiantys minėtiems asmenims gauti sprendimą dėl prašymo leisti įvažiuoti į šalį
ir gyventi joje, kuris būtų grindžiamas išsamiu jų asmeninių aplinkybių nagrinėjimu, o
atmetus prašymą – motyvuotas,
– valstybės narės turi didelę diskreciją pasirinkdamos minėtus kriterijus, tačiau jie
turi atitikti įprastą sąvokos „palengvina“ ir minėto 3 straipsnio 2 dalyje pavartotų su
priklausymu susijusių sąvokų reikšmę ir nedaryti šios nuostatos neveiksmingos,
605

III. Informacinė dalis

– bet kuris prašymą pateikęs asmuo turi teisę teisme patikrinti, ar nacionalinės
teisės aktai ir jų taikymas atitinka šiuos reikalavimus.
Tam, kad atitinkamas šeimos narys patektų į Sąjungos piliečio „išlaikomų“ šeimos
narių kategoriją pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalį, jis turi būti priklausomas
šalyje, iš kurios atvyko, ir bent jau tada, kai prašo leisti prisijungti prie jį išlaikančio
Sąjungos piliečio.
Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės, pasinaudodamos savo diskrecija, gali numatyti specialius reikalavimus dėl priklausymo pobūdžio ir trukmės su sąlyga, kad šie reikalavimai atitinka įprastą su Direktyvos
2004/38 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytu priklausymu susijusių sąvokų reikšmę ir nedaro šios nuostatos neveiksmingos.
Klausimas, ar išduodant leidimo gyventi šalyje kortelę, kaip numatyta Direktyvos
2004/38 10 straipsnyje, gali būti taikomas reikalavimas, kad šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytas priklausymas tęstųsi ir priimančioje
valstybėje narėje, nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

3.2. 2012 m. rugsėjo 6 d. prejudicinis sprendimas byloje Mecsek-Gabona Kft prieš
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C‑273/11)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies pakeistos 2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 2010/88/ES (toliau – ir Direktyva
2006/112), 138 straipsnio 1 dalies aiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp
Mecsek-Gabona Kft (toliau – ir Mecsek-Gabona) ir vietos mokesčių administratoriaus dėl
šio atsisakymo leisti ieškovei pagrindinėje byloje neapmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – ir PVM) sandorio, kurį ši laikė prekių tiekimu Bendrijos viduje.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Tiekimas Europos Sąjungos viduje, t. y. sandoris, kurį lemia įsigijimas Bendrijos
viduje, yra neapmokestinamas PVM, jeigu atitinka Direktyvos 2006/112 138 straipsnio
1 dalyje nustatytas sąlygas (pvz., žr., Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C‑409/04, 28 p. ir 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo byloje X,
C-84/09, 26 p.). Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką toks prekių tiekimas
neapmokestinamas tik kai teisė kaip savininkui disponuoti preke perduota įgijėjui, o
tiekėjas nustato, kad ši prekė buvo išsiųsta ar išgabenta į kitą valstybę narę ir kad po šio
išsiuntimo ar išgabenimo jos fiziškai nebėra tiekimo valstybėje narėje (pvz., žr. minėto
sprendimo byloje Teleos ir kt. 42 p., 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Twoh International, C‑184/05, 23 p.). Dėl pastarosios sąlygos, t. y. prekių fizinio išgabenimo iš tiekimo valstybės narės, pastebėtina, kad panaikinus sienų kontrolę tarp valstybių narių, mokesčių administratoriui sudėtinga patikrinti, ar prekės fiziškai tebėra minėtos valstybės
narės teritorijoje. Todėl mokesčių institucijos atlieka šį tikrinimą iš esmės remdamosi
apmokestinamųjų asmenų pateiktais įrodymais ir jų deklaracijomis. Tai lemia, kad įrodinėjimo našta šiuo klausimu pirmiausia yra perkeliama apmokestinamajam asmeniui
(PVM mokėtojui). Toks šios naštos paskirstymas iš esmės yra eksplicitiškai įtvirtintas ir
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Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 straipsnyje.
Kita vertus, minėtas įrodinėjimo naštos paskirstymas negali paneigti teisinio saugumo principo, kuris reikalauja, kad apmokestinamieji asmenys žinotų savo mokestines pareigas prieš sudarydami atitinkamus sandorius. Apžvelgiamame prejudiciniame
sprendime Teisingumo Teismas, plėtodamas savo praktiką, pripažino, kad pareigos, tenkančios apmokestinamajam asmeniui įrodymų srityje, turi būti nustatomos remiantis
aiškiai šiuo atžvilgiu nacionalinėje teisėje ir įprastoje praktikoje, nustatytoje panašiems
sandoriams, numatytomis sąlygomis. Būtent remdamiesi (atsižvelgdami) į šias sąlygas,
tiek mokesčių administratoriai, tiek mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos, taip
pat nacionaliniai teismai, turi spręsti, ar apmokestinamasis asmuo įvykdė jam tenkančią
įrodinėjimo, kad prekės buvo išgabentos, pareigą.
Kitas apžvelgiamame prejudiciname sprendime aptartas reikšmingas aspektas yra
susijęs su prekių įgijėjo išbraukimo iš PVM mokėtojų registro atgaline data teisinių pasekmių Europos Sąjungos viduje įvykdyto tiekimo apmokestinimui PVM. Šiuo aspektu
Teisingumo Teismas pripažino, kad jei tiekėjas turėtų sumokėti PVM vien dėl to, kad
įgijėjo PVM mokėtojo kodas buvo išbrauktas iš registro atgaline data, tai prieštarautų
proporcingumo principui.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Kaip minėta, pagrindinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp Mecsek-Gabona
ir mokesčių administratoriaus dėl šio atsisakymo leisti Mecsek-Gabona neapmokestinti
PVM sandorio, kurį ši laikė prekių tiekimu Bendrijos viduje.
Nustatyta, kad Mecsek-Gabona yra Vengrijos bendrovė, kurios pagrindinė veikla
– didmeninė prekyba grūdais, tabaku, sėklomis ir pašarais. 2009 m. rugpjūčio 28 d. ji sudarė pirkimo–pardavimo sutartį su Italijoje įsteigta bendrove Agro Trade-S.R.L. (toliau
– Agro-Trade) dėl 1000 tonų rapsų PVM neapmokestinamo tiekimo Bendrijos viduje.
Prekes buvo sutarta paimti pardavėjo buveinės vietoje ir išgabenti pirkėjo transporto
priemonėmis.
Prieš išgabendamas prekes, pirkėjas pranešė vilkikų, kurie buvo nusiųsti paimti
prekes iš Mecsek-Gabona buveinės, valstybinės registracijos numerius. Nupirktų produktų kiekiai buvo įrašyti į CMR važtaraščius (važtaraščiai buvo parengti remiantis
1956 m. gegužės 19 d. Ženevoje pasirašyta Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties
konvencija) pasvėrus vilkikus, ir vežėjai pateikė pardavėjui reikalaujamus vežimo dokumentus. Mecsek-Gabona pasidarė šių užpildytų važtaraščių pirmojo egzemplioriaus
kopiją, o originalius važtaraščius pasiliko vežėjai. Keturiasdešimt CMR važtaraščių su
vienas po kito einančiais serijų numeriais pirkėjas persiuntė Mecsek-Gabona paštu iš
savo buveinės Italijoje.
2009 m. rugsėjo 4 d. buvo išrašytos dvi sąskaitos faktūros dėl aptariamo PVM neapmokestinamo pardavimo. Pirmoje sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą sumokėjo fizinis asmuo Vengrijos pilietis, kuris šią sumą pervedė į Mecsek-Gabona sąskaitą per kelias
dienas nuo prekių tiekimo. Tačiau antroji sąskaita faktūra, kuri turėjo būti apmokėta per
8 mėnesius nuo prekių tiekimo, nebuvo apmokėta. 2009 m. rugsėjo 7 d. Mecsek-Gabona
patikrinus apmokestinamųjų asmenų registrą paaiškėjo, kad tą dieną Agro-Trade turėjo
PVM mokėtojos kodą.
Mecsek-Gabona mokestinio patikrinimo metu Vengrijos mokesčių administrato607
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rius buvo informuotas Italijos kompetentingų institucijų, kad Agro-Trade nebuvo galima rasti, jos deklaruotos buveinės adresu buvo privatus namas ir jokia bendrovė tokiu
pavadinimu nebuvo įregistruota šiuo adresu. Kadangi Agro-Trade niekada nemokėjo
PVM, ji taip pat nebuvo žinoma Italijos mokesčių administratoriui. 2010 m. sausio 14 d.
šios bendrovės, kaip Italijos PVM mokėtojos, kodas buvo išbrauktas iš registro atgaline
data nuo 2009 m. balandžio 17 dienos. Dėl šios priežasties mokesčių administratorius
vertino, kad Mecsek-Gabona neįrodė PVM neapmokestinamo prekių tiekimo Bendrijos
viduje tikrumo, todėl pripažino jos PVM skolą.
Ginčui dėl tokio sprendimo pasiekus teismą, šis nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą jo
pateiktais klausimais.
Dėl tiekimą Bendrijos viduje įvykdžiusiam apmokestinamajam asmeniui tenkančios
įrodinėjimo, jog prekės yra faktiškai išgabentos iš tiekimo valstybės narės teritorijos, naštos
apimties, siekiant tokio tiekimo neapmokestinti PVM
Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiama, jog valstybės narės mokesčių administratorius tiekėjui, įsisteigusiam šioje valstybėje narėje, atsisako leisti neapmokestinti
PVM prekių tiekimo Bendrijos viduje susiklosčius tokioms aplinkybėms, kai: pirma,
teisė kaip savininkui disponuoti turtu perduodama minėtos valstybės narės teritorijoje
įgijėjui, įsisteigusiam kitoje valstybėje narėje, kuris vykdant sandorį turi PVM mokėtojo
kodą šioje kitoje valstybėje ir kuris pasirūpina šių prekių transportu į jų paskirties vietą,
ir, antra, tiekėjas įsitikina, kad užsienyje įregistruoti vilkikai išveža prekes iš jo sandėlio,
ir turi CMR važtaraščius, įgijėjo atsiųstus iš paskirties valstybės narės, kaip įrodymą, jog
prekės buvo išvežtos iš tiekėjo valstybės narės.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad tiekimas Bendrijos viduje, t. y. sandoris, kurį lemia įsigijimas Bendrijos viduje, yra neapmokestinamas PVM,
jeigu atitinka Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Pagal šią
nuostatą valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes tiekėjas ar įgijėjas išsiunčia ar išgabena į paskirties vietą, esančią Sąjungoje kitam apmokestinamajam
asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip tokiam, į kitą
valstybę narę nei ta, kurioje pradėtas prekių siuntimas ar gabenimas, arba kai tai atliekama tiekėjo ar įgijėjo vardu. Prekių tiekimas Bendrijos viduje neapmokestinamas tik kai
teisė kaip savininkui disponuoti preke perduota įgijėjui, o tiekėjas nustato, kad ši prekė
buvo išsiųsta ar išgabenta į kitą valstybę narę ir kad po šio išsiuntimo ar išgabenimo jos
fiziškai nebėra tiekimo valstybėje narėje.
Kalbėdamas apie tiekėjo pareigą įrodyti, kad prekė buvo išsiųsta ar išvežta iš tiekimo valstybės narės, Teisingumo Teismas nurodė, kad nors prekių tiekimui Bendrijos
viduje taikoma objektyvi sąlyga, jog prekės turi būti fiziškai išgabentos už tiekimo valstybės narės ribų, panaikinus sienų kontrolę tarp valstybių narių, mokesčių administratoriui sudėtinga patikrinti, ar prekės fiziškai tebėra minėtos valstybės narės teritorijoje.
Todėl mokesčių institucijos atlieka šį tikrinimą iš esmės remdamosi apmokestinamųjų
asmenų pateiktais įrodymais ir jų deklaracijomis.
Kadangi nė vienoje Direktyvos 2006/112 nuostatoje konkrečiai nenumatyta, kokius įrodymus apmokestinamieji asmenys privalo pateikti, kad galėtų pasinaudoti ne608
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apmokestinimu PVM, pagal Direktyvos 2006/112 131 straipsnį valstybės narės turi nustatyti sąlygas, kuriomis jos neapmokestina prekių tiekimo Bendrijos viduje, siekdamos
užtikrinti teisingą ir paprastą minėtų neapmokestinimo atvejų taikymą ir užkirsti kelią
bet kokiam galimam sukčiavimui, mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui. Vis dėlto,
įgyvendindamos joms suteiktus įgaliojimus, valstybės narės turi laikytis bendrųjų teisės
principų, sudarančių Sąjungos teisinės sistemos dalį, tarp kurių yra, be kita ko, teisinio
saugumo ir proporcingumo principai.
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pastebėjo, kad pareigos, tenkančios apmokestinamajam asmeniui įrodymų srityje, turi būti nustatomos remiantis aiškiai šiuo atžvilgiu
nacionalinėje teisėje ir įprastoje praktikoje, nustatytoje panašiems sandoriams, numatytomis sąlygomis. Teisinio saugumo principas reikalauja, kad apmokestinamieji asmenys
žinotų savo mokestines pareigas prieš sudarydami atitinkamą sandorį.
Pasisakydamas dėl to, ar tam, kad tiekimas Bendrijos viduje nebūtų apmokestintas,
valstybė narė gali reikalauti iš apmokestinamojo asmens, kad jis įsitikintų tuo, jog prekės
fiziškai išgabentos iš šios valstybės narės teritorijos, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad
jei nėra jokio patikimo įrodymo, kuris leistų daryti išvadą, jog atitinkamos prekės buvo
išgabentos iš tiekimo valstybės narės teritorijos, tuo, kad apmokestinamasis asmuo įpareigojamas pateikti tokį įrodymą, neužtikrinamas teisingas ir paprastas neapmokestinimo taikymas. Dėl tokios pareigos šio apmokestinamojo asmens padėtis tampa nesaugi
dėl galimybės neapmokestinti tiekimų Bendrijos viduje arba būtinybės įskaičiuoti PVM
į pardavimo kainą. Be to, ši Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad kai teisė kaip savininkui disponuoti atitinkama preke yra perduota įgijėjui tiekimo valstybės
narės teritorijoje ir kai įgijėjas įsipareigoja nugabenti šią prekę į paskirties valstybę narę,
reikia atsižvelgti į tai, kad įrodymas, kurį tiekėjas gali pateikti mokesčių institucijoms, iš
esmės priklauso nuo įrodymų, kuriuos šiuo tikslu jis gauna iš įgijėjo.Taigi, kai tiekėjas
įvykdo savo pareigas, susijusias su tiekimo Bendrijos viduje įrodymu, o įgijėjas neįvykdė
sutartinio įsipareigojimo išsiųsti ar išgabenti atitinkamą prekę iš tiekimo valstybės narės, pastarasis turi turėti prievolę sumokėti PVM šioje valstybėje narėje.
Kaip minėta, pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad Mecsek-Gabona pasinaudojo teise į neapmokestinimą PVM remdamasi Italijos institucijų pirkėjui suteiktu PVM
mokėtojo kodu, tuo, kad parduotas prekes išvežė užsienyje įregistruoti sunkvežimiai,
ir CMR važtaraščiais, kuriuos įgijėjas atsiuntė iš savo pašto adreso ir kuriuose nurodyta, kad prekės atvežtos į Italiją. Pasak Teisingumo Teismo, klausimą, ar taip elgdamasi
Mecsek-Gabona įvykdė pareigas, kurios jai tenka įrodymų ir rūpestingumo srityje, turi
vertinti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtas sąlygas. Be to, jei nustatoma, kad įgijėjas pagrindinėje byloje sukčiavo, o tiekėjas žinojo ar turėjo žinoti, kad jo
vykdomas sandoris yra įtrauktas į įgijėjo atliekamą sukčiavimą, ir nesiėmė visų pagrįstų
priemonių, kad išvengtų šio sukčiavimo, nacionalinis teismas turėtų atsisakyti MecsekGabona suteikti teisę į neapmokestinimą PVM.
Dėl prekių įgijėjo išbraukimo iš PVM mokėtojų registro atgaline data teisinių pasekmių Bendrijos viduje įvykdyto tiekimo neapmokestinimui
Apžvelgiamoje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas taip pat klausė, ar galima atsisakyti leisti tiekėjui neapmokestinti tiekimą
Bendrijos viduje, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 1 dalį,
609

III. Informacinė dalis

remiantis tuo, kad kitos valstybės narės mokesčių administratorius vėliau nei įvykdytas
prekių tiekimas išbraukė įgijėjo PVM mokėtojo kodą atgaline data, ankstesne nei šio
tiekimo data.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad PVM mokėtojų registravimu atskirais kodais siekiama palengvinti nustatyti valstybę narę, kur prekės galutinai suvartojamos. Atitinkamai Direktyvos 2006/112 214 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta pareiga valstybėms narėms imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad atskiru
kodu būtų registruojami visi apmokestinamieji asmenys, kurie įsigyja prekių Bendrijos
viduje. Be to, šios direktyvos 226 straipsnio 4 punkte reikalaujama, kad sąskaitoje faktūroje, kuri privalo visada būti išrašyta tiekimo Bendrijos viduje atveju, būtų privalomai
nurodytas įgijėjo PVM mokėtojo kodas, kurį naudodamas jis gavo tiekiamas prekes,
kaip nurodyta minėtos direktyvos 138 straipsnyje.
Vis dėlto Teisingumo Teismas pastebėjo, kad nei Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 1 dalyje, nei teismo praktikoje tarp išsamiai išvardytų materialinių tiekimo Bendrijos viduje sąlygų nepaminėta pareiga turėti PVM mokėtojo kodą. Žinoma, tokio kodo
suteikimas – tai apmokestinamojo asmens mokestinio statuso įrodymas siekiant taikyti
PVM ir jis palengvina sandorių Bendrijos viduje mokestinę kontrolę. Vis dėlto tai formalus reikalavimas, dėl kurio negali būti abejojama teise neapmokestinti PVM, jeigu
įvykdytos materialinės tiekimo Bendrijos viduje sąlygos.
Pasisakydama dėl pagrindinėje byloje nustatytos aplinkybės, kad vykdant sandorį
įgijėjo mokesčio mokėtojo kodas galiojo, tačiau po kelių mėnesių po šio sandorio Italijos
institucijos atgaline data jį išbraukė iš apmokestinamųjų asmenų registro, Teisingumo
Teismas nurodė, kad kadangi nacionalinė kompetentinga institucija privalo patikrinti
apmokestinamojo asmens statusą prieš jam suteikdama PVM mokėtojo kodą, dėl galimo pažeidimo, kuriuo daroma įtaka šiam registrui, ūkio subjektui, kuris rėmėsi šiame
registre esančiais duomenimis, negalima netaikyti neapmokestinimo, į kurį jis turi teisę.
Jei tiekėjas turėtų sumokėti PVM vien dėl to, kad įgijėjo PVM mokėtojo kodas buvo
išbrauktas iš registro atgaline data, tai prieštarautų proporcingumo principui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama tai, jog tokiomis aplinkybėmis, kaip antai buvo nagrinėtos pagrindinėje byloje, tiekėjui atsisakoma suteikti teisę neapmokestinti tiekimą Bendrijos viduje su sąlyga,
kad, atsižvelgiant į objektyvius įrodymus, nustatoma, jog jis neįvykdė jam tenkančių
pareigų įrodymų srityje arba kad žinojo ar turėjo žinoti, kad jo įvykdytas sandoris buvo
įgijėjo sukčiavimo dalis, ir nesiėmė visų pagrįstų prieinamų priemonių išvengti savo
dalyvavimo sukčiavime.
Negalima atsisakyti leisti tiekėjui neapmokestinti tiekimą Bendrijos viduje, kaip
tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112, iš dalies pakeistos Direktyva 2010/88, 138
straipsnio 1 dalį, vien dėl to, kad kitos valstybės narės mokesčių administratorius vėliau
nei įvykdytas prekių tiekimas išbraukė įgijėjo PVM mokėtojo kodą atgaline data, ankstesne nei šio tiekimo data.
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3.3. 2012 m. rugsėjo 6 d. prejudicinis sprendimas byloje Eurogate Distribution GmbH
prieš Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-28/11)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1992 m. spalio 12 d.
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 648/2005 (toliau – Muitinės kodeksas), 204 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimo.
Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp Eurogate Distribution GmbH (toliau
– ir Eurogate) ir mokesčių administratoriaus (teritorinės muitinės) dėl iš Eurogate reikalaujamos importo muitų skolos muitinei, kuri atsirado prekių apskaitoje pavėluotai
įregistravus prekės išgabenimo iš muitinės sandėlių faktą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Vadovaujantis Muitinės kodekso 204 straipsnio 1 dalies a punktu, importo skola muitinei atsiranda neįvykdžius bent vienos iš prievolių, susijusių su importo muitais
apmokestinamų prekių laikinuoju saugojimu arba su joms įformintos muitinės procedūros taikymu. Žinoma, ne kiekvienas šioje nuostatoje minimas prievolės neįvykdymas
(procedūros pažeidimas) savaime sąlygoja skolos muitinei atsiradimą. 1993 m. liepos
2 d. Europos Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Reglamento (EEB)
Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas, su pakeitimais, padarytais 2006 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (toliau – ir Įgyvendinimo reglamentas), 859 straipsnyje
yra pateikiami pažeidimai, kurie laikomi neturinčiais esminės įtakos tinkamam laikinojo
prekių saugojimo arba atitinkamos muitinės procedūros taikymui.
Apžvelgiamas prejudicinis sprendimas yra aktualus tuo, jog jis atskleidžia griežtą Teisingumo Teismo, kaip aiškinti Europos Sąjungos teisę kompetentingo subjekto,
požiūrį į ekonominį poveikį turinčių sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūrų,
pavyzdžiui, muitinės sandėliavimo, pažeidimus. Iš esmės šiame sprendime buvo pripažinta, kad bet koks kitas nei minėtoje Įgyvendinimo reglamento nuostatoje numatytas
aptariamų muitinės procedūrų pažeidimas lemia skolos muitinei atsiradimą, net jei tas
pažeidimas yra formalus.
Neabejotina, kad šiame sprendime pateiktas Teisingumo Teismo išaiškinimas yra
aktualus ne tik muitinės įstaigoms, bet ir ginčus dėl muitinės procedūros pažeidimo
pasekmių nagrinėjančioms institucijoms, ypač sprendžiant klausimą dėl Lietuvos teisės
sistemoje pripažįstamo turinio viršenybės prie formą taikymo apimties.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad 2006 m. Eurogate buvo išduotas leidimas
privačiai užsiimti muitinės sandėliavimu. Sandėliuojamų prekių apskaita, kaip nustatyta
išduotame leidime, buvo vykdoma naudojant kompiuterinę programą. Ši įmonė, kaip
sandėlininkė, į savo privatų muitinės sandėlį įvežė ne Bendrijos kilmės prekių, skirtų reeksportuoti iš Europos Sąjungos teritorijos, kurias jos klientai pateikė saugoti. Atsiimant
minėtas prekes iš muitinės sandėlio buvo surašytos jų reeksporto muitinės deklaracijos. Tačiau atlikus muitinės patikrinimą konstatuota, kad apie šiuos prekių išgabenimo
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faktus prekių apskaitoje buvo pažymėta tik praėjus nuo 11 iki 126 dienų nuo nustatyto
termino, t. y. pernelyg vėlai, atsižvelgiant į Muitinės kodekso 105 straipsnio 1 pastraipą,
skaitomą kartu su Įgyvendinimo reglamento 529 straipsnio 1 dalimi ir 530 straipsnio
3 dalimi. Mokesčių administratorius sprendimu pareikalavo sumokėti importo muitus
už prekes, kurios į prekių apskaitą buvo įtrauktos pavėluotai. Eurogate šį sprendimą
apskundė.
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti
prejudicinį sprendimą klausimu, ar Muitinės kodekso 204 straipsnio 1 dalies a punktas
turi būti aiškinamas taip, kad ne Bendrijos kilmės prekių atveju dėl prievolės nedelsiant
įregistruoti prekių išgabenimo iš muitinės sandėlių faktą tuo tikslu vedamoje prekių
apskaitoje neįvykdymo, kai šios prekės buvo reeksportuotos užbaigiant muitinio sandėliavimo procedūrą, atsiranda muitinės skola už minėtas prekes.
Vadovaujantis Muitinės kodekso 204 straipsnio 1 dalies a punktu, bent dėl vienos
iš prievolių, susijusių su importo muitais apmokestinamoms prekėms įformintos muitinės procedūros taikymu, neįvykdymo atsiranda skola muitinei. Pagal muitinio sandėliavimo procedūrą, ne Bendrijos kilmės prekes galima sandėliuoti taikant sąlyginio neapmokestinimo importo muitais procedūrą, o šios prekės, net jei jos fiziškai yra Sąjungos
muitų teritorijoje, laikomos ne Bendrijos kilmės prekėmis. Pasak Teisingumo Teismo,
tokios procedūros teikiamas pranašumas susijęs su tam tikrų prievolių, kurios leidžia
muitinėms bet kuriuo momentu žinoti apie turimas prekių atsargas, kaip tai numatyta
Įgyvendinimo reglamento 529 straipsnio 1 dalyje, laikymusi. Viena iš pagrindinių su šia
procedūra susijusių prievolių yra Bendrijos muitinės kodekso 105 straipsnyje numatyta
prievolė vesti prekių, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, atsargų apskaitą. Prievolės nedelsiant įregistruoti prekių išgabenimo iš muitinės sandėlių faktą tuo
tikslu vedamoje prekių apskaitoje neįvykdymas neigiamai veikia muitinės priežiūrą. Be
to, ši Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad ne Bendrijos kilmės prekių
buvimas Sąjungos muitų teritorijoje kelia riziką, kad neatlikus muitinės formalumų, šios
prekės pateks į valstybių narių rinkas, t. y. riziką, kurios išvengti siekiama Muitinės kodekso 204 straipsniu.
Pagrindinėje byloje nagrinėtu atveju Eurogate leidimas valdyti privatų muitinės
sandėlį buvo išduotas su sąlyga, kad ji ves visų prekių, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, apskaitą. Nustatyta, kad Eurogate šioje apskaitoje pavėluotai įregistravo prekių, kurios, beje, buvo teisėtai reeksportuotos, išgabenimo faktą. Pati Eurogate
manė, kad dėl aptariamos prievolės neįvykdymo negali atsirasti skola muitinei pagal
Muitinės kodekso 204 straipsnį, kadangi jo neįvykdyta prievolė turi būti vykdoma po
nagrinėjamos muitinės procedūros užbaigimo, ir kad tai nėra pagrindinė prievolė, susijusi su muitinio sandėliavimo procedūra, todėl jos neįvykdymas yra tik paprastas muitinės procedūros trūkumas.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad jokia Muitinės kodekso ir jo Įgyvendinimo reglamento nuostata neleidžia teigti, kad, kiek tai susiję su prievolės neįvykdymo poveikiu skolos muitinei atsiradimui pagal Muitinės kodekso 204 straipsnį, reikia
skirti prievolę, kuri turi būti įvykdyta prieš atitinkamos muitinės procedūros užbaigimą,
nuo prievolės, kuri turi būti įvykdyta po šios procedūros užbaigimo, arba vadinamąją
„pagrindinę“ prievolę nuo vadinamosios „antrinės“ prievolės. Prievolė mokėti muito
mokesčius tokiu atveju yra ne administracinė, mokestinė ar baudžiamoji sankcija, o
paprasčiausiai reikiamų sąlygų, kad būtų suteiktas pranašumas pritaikius muitinio san612
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dėliavimo procedūrą, neįvykdymo pasekmė, todėl sąlyginis neapmokestinimas tampa
netaikytinas ir tuo pagrindžiamas muitų taikymas. Iš tiesų ši procedūra apima sąlyginio
pranašumo, kuris gali būti suteiktas tik įvykdžius su ja susijusias sąlygas, suteikimą. Be
to, pavėluotas įrašymas į prekių apskaitą nėra įtrauktas į išsamų pažeidimų, kurie gali
neturėti įtakos tinkamam atitinkamos muitinės procedūros taikymui, sąrašą pagal Įgyvendinimo reglamento 859 straipsnį. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad
Įgyvendinimo reglamento 859 straipsniu teisėtai nustatoma procedūra, išsamiai reglamentuojanti pažeidimus, kaip tai suprantama pagal Muitinės kodekso 204 straipsnio
1 dalies a punktą, „neturinčius esminės įtakos [tinkamam] laikinojo prekių saugojimo
arba atitinkamos muitinės procedūros taikymui“.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:
Muitinės kodekso 204 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip: ne
Bendrijos kilmės prekės atveju neįvykdžius prievolės nedelsiant įregistruoti prekių išgabenimo iš muitinės sandėlių faktą šiuo tikslu vedamoje prekių apskaitoje ne vėliau kaip
šios prekės išgabenimo momentu atsiranda skola muitinei už šią prekę, net jei ji buvo
reeksportuota.
3.4. 2012 m. gruodžio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Maatschap L.A. en D.A.B.
Langestraat en P. Langestraat-Troost prieš Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (C‑11/12)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų
ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr.
247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (toliau –
ir Reglamentas 73/2009), 23 straipsnio 1 dalies išaiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas
nagrinėjant ginčą tarp Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost
(toliau – ir Maatschap) ir Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(toliau – ir Staatssecretaris) dėl paramos, skirtos Maatschap pagal bendrą žemės ūkio
politiką, sumažinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Reglamento 73/2009 23 straipsnio 1 dalis nustato, kad jei bet kuriuo metu atitinkamais kalendoriniais metais nesilaikoma teisės aktais nustatytų valdymo arba geros
žemės ūkio bei aplinkosaugos būklės reikalavimų, ir reikalavimų buvo nesilaikoma dėl
veiksmų arba neveikimo, kurie tiesiogiai priskiriami ūkininkui, pateikusiam paraišką
paramai gauti atitinkamais kalendoriniais metais, visa tam ūkininkui skirtų ar skirtinų
tiesioginių išmokų suma yra sumažinama arba neskiriama. Ši nuostata taip pat taikoma
tais atvejais, kai reikalavimų buvo nesilaikoma dėl veiksmų ar neveikimo, kurie tiesiogiai priskiriami asmeniui, kuris perdavė ar perėmė žemės ūkio paskirties žemę.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime buvo pateiktas šių nuostatų aiškinimas
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vertinant situaciją, kai minėtos išmokos ūkininkui, kuris pateikė paraišką paramai gauti,
buvo sumažintos šiam nežinant apie ankstesnio atitinkamo žemės sklypo naudotojo
padarytus geros žemės ūkio bei aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pripažino, kad minėtos reglamento nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kad asmens, perdavusio ar perėmusio žemės ūkio paskirties žemę, veiksmai, dėl kurių nesilaikyta kompleksinio paramos susiejimo taisyklių ir kurie lėmė visos
tiesioginių išmokų sumos sumažinimą arba jų neskyrimą, turi būti visiškai priskiriami
paraišką paramai gauti pateikusiam ūkininkui.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad bendrovė L. Oosthoek en J. P. Groen (toliau
– ir Oosthoek/Groen) išnuomojo Maatschap dirbamos žemės sklypą auginti svogūnus.
Žemė buvo išnuomota su sąlyga, kad Oosthoek/Groen žemės sklypą pati suars ir patręš
keliais vežimais trąšų. Buvo susitarta, kad nuoma prasidės 2009 m. sausio 1 d., tačiau
faktiškai nuomininkas Maatschap minėtą žemės sklypą pradės eksploatuoti tik po to,
kai jis bus suartas. Oosthoek/Groen iš tikrųjų patręšė aptariamą žemės sklypą, bet ne
taip, kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus, kuriuose numatyta, kad galima
naudoti tik nedidelį kiekį teršalų išskiriančias trąšas. Dėl to Oosthoek/Groen buvo skirta
bauda.
Maatschap, kuri minėtą žemės sklypą pradėjo eksploatuoti 2009 m. kovo mėn. pradžioje, pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms 2009 metais už aptariamą žemės sklypą
gauti. Apie Oosthoek/Groen padarytą pažeidimą ji sužinojo tik iš 2009 m. lapkričio 23 d.
Staatssecretaris rašto, kuriame pranešama apie galimą tiesioginių išmokų sumažinimą
dėl nacionalinės teisės aktų pažeidimo dėl to, kad trąšos nebuvo naudotos taip, kad būtų
išskirtas nedidelis kiekis teršalų. 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Staatssecretaris 20 proc.
sumažino tiesiogines išmokas Maatschap todėl, kad dėl minėto pažeidimo nesilaikyta
teisės aktais nustatytų reikalavimų žemės ūkio srityje.
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Reglamento Nr. 73/2009 23 straipsnio 1 dalis turi
būti aiškinama taip, kad asmens, perdavusio ar perėmusio žemės ūkio paskirties žemę,
veiksmai, dėl kurių buvo nesilaikoma kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, ir lėmę
visos tiesioginių išmokų sumos sumažinimą arba jų neskyrimą, turi būti visiškai priskiriami paraišką paramai gauti pateikusiam ūkininkui.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad Reglamento Nr.
73/2009 23 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad jei bet kuriuo metu
atitinkamais kalendoriniais metais nesilaikoma teisės aktais nustatytų valdymo arba geros žemės ūkio ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, ūkininkui, pateikusiam paraišką
paramai gauti atitinkamais kalendoriniais metais, visa skirtų ar skirtinų tiesioginių išmokų suma sumažinama arba neskiriama. Pagal šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies
antrą pastraipą visa tiesioginių išmokų suma taip pat sumažinama tais atvejais, kai reikalavimų nesilaikyta dėl veiksmų ar neveikimo, kurie tiesiogiai priskiriami asmeniui,
perdavusiam ar perėmusiam žemės ūkio paskirties žemę.
Pasak Teisingumo Teismo, šios nuostatos formuluotė yra aiški, kai kalbama apie
priskyrimą ūkininkui, pateikusiam paraišką paramai gauti tais atvejais, kai kompleksinio paramos susiejimo taisyklių nesilaikė asmuo, kuris perdavė ar perėmė žemės ūkio
614

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

paskirties žemę. Tačiau Reglamente Nr. 73/2009 nepatikslinama, ar tyčios, priskirtinos
asmeniui, kuris perdavė ar perėmė žemės ūkio paskirties žemę, konstatavimo pasekmės
turi būti priskiriamos šiam ūkininkui.
Šiuo atžvilgiu Reglamente Nr. 796/2004 paaiškinama, kad ūkininko aplaidumo
atveju išmokos gali būti mažinamos nuo 1 iki 15 proc. Tačiau tyčinių ūkininko veiksmų
atveju išmokos gali būti mažinamos nuo 20 iki 100 proc.
Teisingumo Teismas nurodė, kad Reglamento Nr. 73/2009 23 straipsnio 1 dalyje
neišskiriami atvejai, kai kompleksinio paramos susiejimo taisyklių nesilaikoma, pirma,
dėl aplaidumo ir, antra, asmens, kuris perdavė ar perėmė žemės ūkio paskirties žemę,
tyčinių veiksmų. Taigi negalima atmesti, kad ūkininkui, kuris pateikė paraišką paramai
gauti, bus priskirtos asmens, kuris perdavė ar perėmė žemės ūkio paskirties žemę, veiksmų pasekmės.
Iš Reglamento Nr. 146/2008 2 konstatuojamosios dalies matyti, kad dėl sąlygų tiesioginėms išmokoms gauti supaprastinimo ūkininkai gali lengviau pasinaudoti parama
žemės ūkiui. Be to, Reglamento Nr. 73/2009 3 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama,
kad parama skiriama su sąlyga, kad jos gavėjas laikosi kompleksinio paramos susiejimo taisyklių. Todėl sankcija, taikoma minėtų taisyklių nesilaikymo atveju, yra konkreti
administracinė priemonė, kuri yra paramos žemės ūkiui schemos dalis ir kuria siekiama
skatinti laikytis šių taisyklių.
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pažeistos nuostatos skirtos vien
ūkio subjektams, kurie laisva valia nusprendė pasinaudoti paramos schema žemės ūkio
sektoriuje. Iš to išplaukia, kad paramą gaunančiam ūkininkui, net jeigu iš tikrųjų žemės
plotu, už kurį paprašė tiesioginių išmokų, jis nesinaudojo visus kalendorinius metus,
tenka rizika, kad jam bus priskirti veiksmai, dėl kurių nesilaikyta kompleksinio paramos
už šį žemės plotą susiejimo taisyklių ir kuriuos asmuo, perdavęs ar perėmęs žemės ūkio
paskirties žemę, padarė dėl aplaidumo arba tyčia, ir dėl kurių visa tiesioginių išmokų
suma gali būti sumažinta arba išmokos gali būti neskiriamos. Taigi šis ūkininkas gali
būti laikomas atsakingu už asmens, perdavusio ar perėmusio aptariamą žemės ūkio
paskirties žemę, padarytus pažeidimus ir tyčinių veiksmų pasekmes.
Tačiau Reglamento Nr. 796/2004 57 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad visos
išmokų sumos sumažinimai ir neskyrimai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į proporcingumo principą. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad ūkininko, pateikusio paraišką paramai gauti, atsakomybė už tai, kad nesilaikyta kompleksinio paramos
susiejimo taisyklių dėl asmens, perdavusio ar perėmusio žemės ūkio paskirties žemę,
aplaidumo arba tyčinių veiksmų, leidžia įgyvendinti tikslą, kuriuo grindžiama visos
tiesioginių išmokų sumos sumažinimo arba išmokų neskyrimo tvarka, nurodytą Reglamento Nr. 73/2009 3 konstatuojamojoje dalyje, t. y. į bendro rinkos organizavimo
formas įtraukti pagrindinius aplinkos, maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, geros
agrarinės ir aplinkosauginės būklės standartus. Dėl klausimo, ar tokia ūkininko, kuris
pateikė paraišką paramai gauti, atsakomybė viršija tai, kas būtina minėtam tikslui pasiekti, ši Europos Sąjungos teisminė institucija nurodė, kad paramą gaunantis ūkininkas yra vienintelis administracijos atžvilgiu atsakingas asmuo. Tačiau niekas netrukdo
žemės ūkio paskirties žemės perdavimo sutarties šalims susitarti dėl konkretesnių, su
tokios sutarties finansine rizika, įskaitant galimą žemės ūkio išmokų sumažinimo arba
neskyrimo riziką, susijusių nuostatų. Be to, negalima atmesti, kad net ir nesant tokios
nuostatos, paraišką paramai gauti pateikusio ūkininko interesai gali būti apsaugoti pasi615
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naudojant civilinės teisės priemonėmis. Todėl asmens, perdavusio ar perėmusio žemės
ūkio paskirties žemę, padaryto pažeidimo visiškas priskyrimas ūkininkui, pateikusiam
paraišką paramai gauti už žemės sklypą, dėl kurio buvo konstatuota, kad nesilaikyta
kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, neviršija to, kas būtina nurodytam tikslui
pasiekti.
Be kita ko, Teisingumo Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad sankcijos netaikomos, jeigu ūkininkas, kuris padarė pažeidimą, arba ūkininkas, kuris naudojosi aptariamu žemės sklypu referencinę datą, nepateikia paraiškos paramai gauti. Iš tikrųjų
visos tiesioginių išmokų sumos sumažinimo arba išmokų neskyrimo tvarka yra administracinė priemonė, susijusi su parama tiesioginių išmokų forma.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
Reglamento 73/2009 23 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad asmens,
perdavusio ar perėmusio žemės ūkio paskirties žemę, veiksmai, dėl kurių nesilaikyta
kompleksinio paramos susiejimo taisyklių, ir kurie lėmė visos tiesioginių išmokų sumos
sumažinimą arba jų neskyrimą, turi būti visiškai priskiriami paraišką paramai gauti
pateikusiam ūkininkui.

3.5. 2012 m. gruodžio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Expedia Inc. prieš Autorité
de la concurrence ir kt. (C-226/11)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [EB] 81 ir 82
straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – ir Reglamentas 1/2003) 3 straipsnio 2 dalies aiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp bendrovės Expedia Inc. (toliau
– ir Expedia) ir Autorité de la concurrence (Konkurencijos institucija, buvusi Conseil de
la concurrence (Konkurencijos taryba) dėl šios pradėtų procedūrų ir skirtų piniginių
sankcijų už Expedia ir Société nationale des chemins de fer français (Prancūzijos valstybinė geležinkelių bendrovė, SNCF) (toliau – ir SNCF) sudarytus susitarimus dėl bendros
dukterinės bendrovės įsteigimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį nesuderinami su vidaus rinka ir draudžiami visi
įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje. Vadovaujantis Reglamento
1/2003 3 straipsnio 1 dalimi, valstybių narių konkurencijos institucijos ar nacionaliniai
teismai, taikydami nacionalinius konkurencijos įstatymus tokiems susitarimams, įmonių asociacijų sprendimams ar suderintiems veiksmams, jei jie gali paveikti prekybą
tarp valstybių narių, taiko ir SESV 101 straipsnio nuostatas. Ir priešingai, pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką įmonių susitarimas šia nuostata nedraudžiamas,
jeigu jo poveikis rinkai yra tik nereikšmingas (pvz., žr. 1969 m. liepos 9 d. sprendimo
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byloje Völk, 5/69, 7 p.; 1998 m. gegužės 28 d. sprendimo byloje Deere prieš Komisiją,
C‑7/95 P, 77 p.; 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo byloje Asnef Equifax ir Administración
del Estado, C 238/05, 50 p.).
Tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai nedetalizuoja, koks minėtų susitarimų, sprendimų ir (ar) suderintų veiksmų poveikis turėtų būti laikomas mažareikšmiu,
kad eliminuotų nacionalinių konkurencijos institucijų pareigą taikyti SESV 101 straipsnį. Šiuo klausimu, be Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikos, tėra paskelbtas
tik Europos Komisijos pranešimas dėl nedidelės svarbos susitarimų, kurie nežymiai riboja konkurenciją pagal [EB] 81 straipsnio 1 dalį (de minimis) (toliau – ir De minimis
pranešimas), kuriame, naudodama rinkos dalies ribas, ši institucija kiekybiškai išreiškė,
kas nėra nereikšmingas konkurencijos ribojimas pagal minėtas pirminių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime iš esmės ir buvo sprendžiama dėl šio
pranešimo privalomumo ir (ar) jo taikymo apimties nacionalinėms konkurencijos institucijoms nagrinėjant klausimą, ar šiame pranešime įtvirtintos rinkos dalies ribos yra
nepaneigiama prielaida, kad nėra reikšmingo poveikio konkurencijai, kaip tai suprantama pagal minėtą SESV straipsnį. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, De
minimis pranešimu Europos Komisija apribojo savo diskreciją ir negali nukrypti nuo
šio pranešimo turinio nepažeisdama bendrųjų teisės principų, visų pirma, vienodo požiūrio ir teisėtų lūkesčių apsaugos (šiuo klausimu, pvz., žr. 2005 m. birželio 28 d. sprendimo sujungtose byloje Dansk Rørindustri ir kt. prieš Komisiją, C‑189/02 P, C‑202/02
P, C‑205/02 P–C 208/02 P ir C‑213/02 P, 211 p.). Todėl galima buvo manyti, kad ir
nacionalinės konkurencijos institucijos iš esmės privalo paisyti šiame pranešime nustatytų ribų. Tačiau šiame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas aiškiai pasakė,
kad siekdama nustatyti, ar konkurencija ribojama reikšmingai, ar ne, valstybės narės
konkurencijos institucija gali atsižvelgti į De minimis pranešime nustatytas ribas, tačiau
neprivalo jų laikytis.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad siekdama plėtoti traukinio bilietų ir kelionių
pardavimą internetu, 2001 m. rugsėjo mėn. SNCF sudarė kelis susitarimus su Expedia, kurios specializacija – kelionių pardavimas internetu, ir įsteigė kartu su ja bendrą dukterinę
bendrovę GL Expedia. Interneto svetainėje voyages SNCF.com, iki tol skirtoje informacijai
teikti, traukinių bilietams rezervuoti ir parduoti internetu, buvo suteikta vieta GL Expedia
veiklai ir ji pakeista taip, kad, be pradinių savo paslaugų, dar galėtų siūlyti ir interaktyviai
(on-line) kelionių agentūros paslaugas. 2004 m. šios bendros dukterinės bendrovės pavadinimas pakeistas į Agence Voyages SNCF.com (toliau – ir Agence VSC).
2009 m. vasario 5 d. sprendimu Autorité de la concurrence nusprendė, kad SNCF
ir Expedia partnerystė įsteigiant Agence VSC buvo kartelinis susitarimas, kuriuo pažeidžiami EB 81 straipsnis ir atitinkamos nacionalinės teisės nuostatos, kurio tikslas ir
poveikis – konkurentų nenaudai sudaryti šiai bendrai dukterinei bendrovei palankias
sąlygas kelionių agentūrų paslaugų, teikiamų organizuojant poilsines keliones, rinkoje.
Ji skyrė pinigines sankcijas Expedia ir SNCF.
Autorité de la concurrence, be kita ko, laikėsi nuomonės, kad Expedia ir SNCF yra
konkurentės poilsinių kelionių agentūrų paslaugų, teikiamų interaktyviai (on-line), rin617
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koje, kad jų užimamos šios rinkos dalys viršijo 10 proc., todėl De minimis taisyklė netaikytina.
Ginčui pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar SESV 101 straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr.
1/2003 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal jas nacionalinei konkurencijos
institucijai draudžiama taikyti SESV 101 straipsnio 1 dalį įmonių susitarimui, kuris gali
paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, tačiau kuris nesiekia ribų, nustatytų Komisijos De minimis pranešime.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį
nesuderinami su vidaus rinka ir draudžiami visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų
sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą
ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas
vidaus rinkoje. Tačiau įmonių susitarimas šia nuostata nedraudžiamas, jeigu jo poveikis
rinkai yra tik nereikšmingas. Taigi SESV 101 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas
taikomas, tik jei įmonių susitarimo tikslas ar poveikis – pastebimai apriboti konkurenciją bendrojoje rinkoje ir jeigu jis gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.
Kalbėdamas apie valstybių narių institucijų vaidmenį laikantis Sąjungos teisės
konkurencijos srityje, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Reglamento Nr. 1/2003 3
straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nustatytas glaudus SESV 101 straipsnyje įtvirtinto
kartelių draudimo ir atitinkamų nacionalinės konkurencijos teisės nuostatų ryšys. Kai
nacionalinė konkurencijos institucija įmonių susitarimui, kuris gali paveikti valstybių
narių tarpusavio prekybą, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnį, taiko kartelius
draudžiančias nacionalinės teisės nuostatas, pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies
pirmą sakinį ji kartu privalo taikyti ir SESV 101 straipsnį. Pagal Reglamento Nr. 1/2003
3 straipsnio 2 dalį, taikant nacionalinę konkurencijos teisę, tokie karteliai negali būti
draudžiami, jeigu jais neribojama konkurencija, kaip tai suprantama pagal SESV 101
straipsnio 1 dalį. Valstybių narių konkurencijos institucijos gali taikyti kartelius draudžiančias nacionalinės teisės nuostatas įmonių susitarimui, kuris gali paveikti valstybių
narių tarpusavio prekybą, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnį, tik jei šiuo
susitarimu pastebimai apribojama konkurencija vidaus rinkoje. Tokio apribojimo buvimą reikia vertinti atsižvelgiant į konkrečią tokio susitarimo situaciją. Taip pat reikia
atsižvelgti į prekių ar paslaugų, kuriems jis taikomas, pobūdį, ir į realias nagrinėjamos
rinkos ar rinkų veikimo sąlygas bei struktūrą.
Iš De minimis pranešimo 1 ir 2 punktų matyti, kad nustatydama rinkos dalies ribas
Komisija siekia kiekybiškai išreikšti tai, kas nėra reikšmingas konkurencijos apribojimas, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnį. Tačiau kalbėdamas apie šį pranešimą
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad jo (pranešimo) neprivalomumas tiek konkurencijos
institucijoms, tiek valstybės narės teismams pabrėžtas jo 4 punkto trečiame sakinyje. Be
to, šio pranešimo 2 punkto antrame ir trečiame sakiniuose Komisija pažymi, kad naudojamos rinkos dalies ribos kiekybiškai išreiškia tai, kas nėra reikšmingas konkurencijos
ribojimas, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnį, tačiau šis negatyvus tokio apribojimo reikšmingumo apibrėžimas nereiškia, kad įmonių, viršijančių šias ribas, susitarimai reikšmingai riboja konkurenciją. Galiausiai De minimis pranešime nėra jokios
nuorodos, jog valstybių narių konkurencijos institucijos patvirtina, kad pripažįsta jame
nurodytus principus ir sutinka jų laikytis. Iš De minimis pranešimu siekiamų tikslų, kaip
antai nurodytų jo 4 punkte, taip pat matyti, kad šiuo pranešimu nesiekiama saistyti
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konkurencijos institucijų ir valstybių narių teismų. Šiuo pranešimu siekiama nurodyti,
kaip Komisija, veikdama kaip Sąjungos konkurencijos institucija, pati taikys SESV 101
straipsnį. Todėl, Teisingumo Teismo teigimu, De minimis pranešimu Komisija apribojo
savo diskreciją ir negali nukrypti nuo šio pranešimo turinio nepažeisdama bendrųjų
teisės principų, visų pirma, vienodo požiūrio ir teisėtų lūkesčių apsaugos. Antra, ji siekia
pateikti gaires valstybių narių teismams ir institucijoms dėl aptariamo SESV straipsnio
taikymo. Be to, Komisijos pranešimas, kaip antai De minimis pranešimas, valstybėms
narėms neprivalomas, o ir aptariamas pranešimas buvo paskelbtas 2001 m. Europos
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, kurios paskirtis, skirtingai nuo L serijos, – skelbti
ne teisiškai privalomus aktus, o tik su Sąjunga susijusią informaciją, rekomendacijas ir
nuomones.
Apibendrindamas Teisingumo Teismas nurodė, kad siekdama nustatyti, ar konkurencija ribojama reikšmingai, ar ne, valstybės narės konkurencijos institucija gali atsižvelgti į De minimis pranešimo 7 punkte nustatytas ribas, tačiau neprivalo jų laikytis.
Tokios ribos iš tiesų yra tik vieni iš požymių, galinčių leisti šiai institucijai nustatyti
apribojimo reikšmingumą konkrečioje susitarimo situacijoje. Dėl valstybės narės konkurencijos institucijos pradėtų procedūrų ir susitarusioms įmonėms, nepasiekusioms
De minimis pranešime nustatytų ribų, skirtų sankcijų savaime negali būti pažeisti teisėtų
lūkesčių ir teisinio saugumo principai, atsižvelgiant į šio pranešimo 4 punktą.
Toliau Teisingumo Teismas nurodė, kad priešingai nei tvirtino Expedia, valstybės
narės konkurencijos institucijos pradėtomis procedūromis ir susitarusioms įmonėms,
nepasiekusioms De minimis pranešime nustatytų ribų, skirtomis sankcijomis savaime
negali būti pažeidžiami teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principai, atsižvelgiant į šio
pranešimo 4 punkto formuluotę. Be to, pagal bausmių teisėtumo principą nereikalaujama, kad De minimis pranešimas būtų laikomas nacionalinėms institucijoms teisiškai
privaloma teisės norma. Iš tiesų karteliai jau yra draudžiami pagal Sąjungos pirminę
teisę, t. y. SESV 101 straipsnio 1 dalį.
Kadangi apžvelgiamoje byloje Expedia, Prancūzijos vyriausybė ir Komisija rašytinėse pastabose ar per posėdį išreiškė abejonių dėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teiginio, kad neginčijama, jog pagrindinėje byloje nagrinėjamo
kartelio tikslas buvo antikonkurencinis, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal SESV
267 straipsnyje numatytą procedūrą, grindžiamą aiškiu nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo kompetencijos atskyrimu, bet koks pagrindinėje byloje nagrinėjamų faktinių
aplinkybių vertinimas priskiriamas nacionalinio teismo jurisdikcijai. Be to, ši Europos
Sąjungos teisminė institucija priminė, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką, taikant
SESV 101 straipsnio 1 dalį, nereikia atsižvelgti į konkretų susitarimo poveikį, jei paaiškėja, kad susitarimo tikslas yra konkurencijos ribojimas, trukdymas arba iškraipymas.
Dėl šio klausimo Teisingumo Teismas pažymėjo, kad „pažeidimas dėl susitarimo
tikslo“ ir „pažeidimas dėl susitarimo poveikio“ skiriasi tuo, jog tam tikros įmonių susitarimo formos dėl paties savo pobūdžio gali būti laikomos žalingomis normaliai konkurencijai veikti. Todėl susitarimas, kuris gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą
ir kurio tikslas yra antikonkurencinis, dėl savo pobūdžio ir, neatsižvelgiant į bet kokį
konkretų jo poveikį, yra reikšmingas konkurencijos apribojimas.
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Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
SESV 101 straipsnio 1 dalį ir Reglamento 1/2003 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti
taip, kad pagal jas nacionalinei konkurencijos institucijai nedraudžiama taikyti SESV
101 straipsnio 1 dalies įmonių susitarimui, kuris gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, tačiau nesiekia ribų, nustatytų Europos Komisijos De minimis pranešime,
jeigu šiuo susitarimu reikšmingai ribojama konkurencija, kaip tai suprantama pagal šią
nuostatą.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
(2012 m. rugpjūčio – gruodžio mėn.)

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimas byloje
Kasperovičius prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 54872/08)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) konstatavo, kad
buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis (kankinimo uždraudimas). Byloje nagrinėjamas
klausimas, ar asmens laikymo areštinėje sąlygos (kameroje be tualeto, kriauklės, lango
arba kitų higienos reikalavimus atitinkančių fiziologinių poreikių tenkinimo priemonių) buvo nežmoniškos ir žeminančios.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, Lietuvos pilietis, šiuo metu gyvenantis Vilniuje, 2006 m. spalį buvo
laikomas Anykščių policijos areštinėje. Nuo spalio 9 d. iki spalio 11 d. jis dalijosi kamera
su kitu asmeniu, o nuo spalio 12 d. iki spalio 16 d. buvo kameroje vienas.
Pareiškėjas kreipėsi į Anykščių policijos areštinės administraciją skųsdamasis, kad
jo kameroje nėra tinkamų gyvenimui sąlygų. Į šį skundą pareiškėjui buvo atsakyta, jog
kameros įrengtos pusrūsyje, todėl įrengimas lango, pro kurį patektų dienos šviesa, yra
techniškai negalimas, o tualetų ir kriauklių įrengimui kamerose reikalinga visapusiška
renovacija, kurios neįmanoma padaryti dėl lėšų trūkumo.
Taigi pareiškėjas pateikė ieškinį teismui, kuriame atsakovu įvardijo Anykščių prokuratūrą. Atsiliepime į ieškinį atsakovas pripažino, kad tam tikri ieškovo teiginiai atitinka tikrovę: sąlygos areštinėje iš tikrųjų neatitiko tinkamų „higienos ir funkcionavimo
normų“. Teigiama, kad informacija apie esamą padėtį valdžios institucijoms buvo pateikta, taip pat planuota naujo pastato statyba.
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių, nurodydamas, kad jis buvo
laikomas areštinės kameroje be kriauklės (praustuvo), tualeto ir lango, kameroje nebuvo
natūralios šviesos ir šviežio oro.
Anykščių areštinės administracijos vadovas informavo Seimo kontrolierių, kad
pastatas pastatytas 1926 m., todėl kamerose neįmanoma įrengti tualetų ir kriauklės
(praustuvo), tačiau ten laikyti asmenys galėjo naudotis tualetu, esančiu koridoriaus gale,
o „kiekvienoje kameroje buvo naktinis kibiras“. Be to, sulaikytieji į savo kameras galėjo
atsinešti geriamojo vandens.
2007 m. sausio 23 d. Seimo kontrolierius pripažino pareiškėjo skundą pagrįstu, nurodydamas, kad 2006 m. kovo mėnesį sveikatos priežiūros specialistai dar kartą pranešė
apie tai, jog kamerose trūksta sanitarinių mazgų bei natūralaus apšvietimo, nors dirbtinis apšvietimas atitiko nacionalinių įstatymų normas. Buvo nustatyti ir kiti trūkumai,
susiję su patalpų ventiliacijos sistema.
Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas
priteisti kompensaciją už patirtą neturtinę žalą, argumentuodamas tuo, kad areštinėje jis buvo laikomas žeminančiomis sąlygomis. Pareiškėjas pakartojo savo ankstesnius
argumentus ir nurodė, kad neturėdamas kriauklės (praustuvo) jis negalėjo naudotis ge621
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riamuoju vandeniu. Kameroje esant netinkamam apšvietimui ir šviežio oro trūkumui
nukentėjo jo regėjimas, kankino galvos skausmai. Pareiškėjas prašė priteisti 210 000 Lt
neturtinės žalos atlyginimą. Jis taip pat teigė, kad buvo pažeistos jo teisės pagal Konvencijos 3 straipsnį.
Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas pripažino, kad pareiškėjo kalinimo sąlygos buvo nepriimtinos, tačiau pažymėjo, kad kalėjimo
administracija negali būti pripažinta atsakinga už esamus trūkumus, nes valstybė neskyrė pakankamai lėšų pagerinti situaciją.
2008 m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino pareiškėjo skundą toje dalyje, kurioje pareiškėjo laikymo kameroje sąlygos pripažintos
nepriimtinomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad gyvenimo
sąlygos kameroje šiuo atveju pareiškėjui sukėlė neigiamus išgyvenimus, taigi nagrinėjamas atvejis priartėjo prie tos ribos, kada gali būti konstatuotas Konvencijos 3 straipsnio
pažeidimas. Tačiau pareiškėjas kameroje buvo laikomas trumpą laikotarpį ir nepateikta
įrodymų, kurie pagrįstų pareiškėjo sveikatai padarytą neigiamą poveikį. Be to, tam tikri
išgyvenimai, pavyzdžiui, privatumo trūkumas yra neišvengiami asmenims, (teisėtai) laikomiems areštinėje. Todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad
nebuvo pakankamo pagrindo konstatuoti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą.
Nagrinėdamas reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgė į EŽTT formuojamą praktiką, kurioje nurodoma, kad tam
tikrais atvejais vien pažeidimo fakto konstatavimas yra savaime pakankamai teisingas
atlyginimas už patirtą skriaudą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat
pažymėjo, kad pareiškėjas su ieškiniu kreipėsi praėjus 9 mėnesiams nuo paleidimo iš
areštinės ir per tą laiką nemalonūs išgyvenimai turėjo sumažėti. Atsižvelgdamas į tai,
kad nebuvo konstatuotas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas bei į ribotus valstybės
finansinius išteklius, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo.
Taigi pareiškėjas kreipėsi į EŽTT dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo, nes asmens laikymo areštinėje sąlygos, pasak pareiškėjo, buvo nežmoniškos ir žeminančios.
Neoficiali sprendimo medžiaga
EŽTT pakartojo, kad pagal formuojamą praktiką pažeidimas (netinkamas elgesys)
turi atitikti minimalų sunkumo (griežtumo) laipsnį tam, kad patektų į Konvencijos 3
straipsnio taikymo sritį. Šio minimalaus sunkumo (griežtumo) laipsnio reikalavimas
yra santykinis ir priklauso nuo bylos aplinkybių, pavyzdžiui, nuo pažeidimo trukmės,
pažeidimo fizinio ir moralinio poveikio, tam tikrais atvejais – ir nuo lyties, amžiaus,
nukentėjusiojo asmens sveikatos būklės (pvz., Airija prieš Jungtinę Karalystę, 1978 m.
sausio 18 d., 162 par.).
Be to, spręsdamas dėl elgesio „nežmoniškumo“ Konvencijos 3 straipsnio prasme
EŽTT privalo atsižvelgti į pažeidimo (netinkamo elgesio) tikslą (ar yra tikslas pažeminti
asmenį) ir į padarinius, kuriuos sukėlė netinkamas elgesys (pvz., Raninen prieš Suomiją,
1997 m. gruodžio 16 d., 55 par.).
Remdamasis šioje byloje nustatytais faktais EŽTT pažymėjo, kad tris dienas (iš
septynių, praleistų areštinėje) pareiškėjas dalijosi kamera su kitu asmeniu. Kaip pripaži622
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no areštinės administracija ir kaip konstatavo Seimo kontrolierius bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, naktimis pareiškėjas turėjo naudotis kibiru kaip tualetu
kito asmens akivaizdoje, ir atvirkščiai, kitas asmuo turėjo naudotis kibiru kaip tualetu
pareiškėjo akivaizdoje. Šį faktą iš esmės pripažino ir kompetentinga valstybės valdžios
institucija, nurodydama, kad „konteineriai fiziologiniams poreikiams tenkinti buvo suteikti tik kaip papildoma priemonė“. Nepaisant kompetentingos valstybės valdžios institucijos teiginio, kad sulaikyti asmenys galėjo pasibelsti į kameros duris ir paprašyti
sargybinių nuvesti juos į tualetą, EŽTT konstatavo, kad tokiu būdu sulaikyti asmenys
buvo palikti sargybinių nuožiūrai. Padėtis, kurioje atsidūrė pareiškėjas, neatitinka Europos Tarybos standartų, nes sulaikyti asmenys turi teisę turėti priėjimą prie sanitarinių
priemonių, kurios privalo būti higieniškos ir nežeminti asmens privatumo (Europos
kalėjimų taisyklių 19.3 punktas).
EŽTT taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Seimo kontrolierius ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo ventiliacijos sistemos neefektyvumą, kas galėjo
sukelti nepatogumų dėl nuolatinių nemalonių kvapų kameroje be tinkamai įrengto tualeto, ir tai dar labiau apsunkino pareiškėjo padėtį.
EŽTT teigimu, kompetentinga valstybės valdžios institucija nesiėmė jokių priemonių objektyviai nepriimtinoms sąlygoms areštinėje gerinti. EŽTT manymu, ši spraga reiškia pagarbos trūkumą pareiškėjui, ir, atsižvelgdamas į išsakytus teiginius, EŽTT
pabrėžė, kad pareiškėjo buvimas areštinėje minėtomis sąlygomis pažemino pareiškėjo
orumą ir sukėlė jam kančios bei nepilnavertiškumo jausmus, kurie taip pat jį žemino.
Taigi, remdamasis išsakytais argumentais, EŽTT konstatavo Konvencijos 3 straipsnio
pažeidimą ir priteisė pareiškėjui 3 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą.

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje
Tautkus prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 29474/09)
Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad nebuvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis (kankinimų uždraudimas). Nagrinėjamas klausimas dėl valstybės atsakomybės už kalinio
sveikatos sužalojimą, muštynių su kitu kaliniu metu.
Faktinės aplinkybės
1996 m. pareiškėjas buvo nuteistas už prostitucijos organizavimą ir prostitutės
nužudymą itin žiauriai, dalyvaujant kitiems bendrininkams. Pareiškėjas buvo nuteistas
laisvės atėmimo bausme (14 metų kalėjimo). Tai buvo pirmasis jo nuteisimas. Kiti aštuoni bendrininkai taip pat buvo nuteisti laisvės atėmimu (nuo aštuonerių iki penkiolikos
metų).
1996 m. gegužės mėnesį pareiškėjas atvyko į Pravieniškių kalėjimą ir buvo priskirtas kalėjimo IV būrio 1 brigadai. Vėliau jis buvo perkeliamas į kitus būrius. Pareiškėjas
praleido apie metus kiekviename iš jų. 2001 m. lapkričio 22 d. pareiškėjas buvo perkeltas
į II būrio 2 brigadą. Jis nepatyrė jokių sužeidimų, kol ten buvo, ir nesiskundė gydytojams dėl sveikatos problemų, kurios galėtų liudyti apie smurtą kalėjime. 2002 m. spalio
2 d. apie 23 valandą įvyko muštynės tarp pareiškėjo ir kito kalinio R. J., kurių metu
pareiškėjas patyrė kelis galvos sužalojimus, lūžo jo kaukolė. Kitą dieną jam buvo atlikta
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operacija valstybinėje ligoninėje. Vėliau jis buvo paguldytas į kalėjimo ligoninę komos
būsenos. Kitas kalinys, dalyvavęs muštynėse, patyrė kaktos traumą, jam lūžo koja, liko
mėlynės ant rankų. 2002 m. spalio 4 d. kalėjimo viršininkas pradėjo ikiteisminį tyrimą
dėl įvykusio incidento.
2003 m. gegužės 12 d. Kaišiadorių apylinkės teismas pripažino, kad pareiškėjui padarytas sunkus kūno sužalojimas. Buvo konstatuota, kad R. J. smūgiavo ne mažiau kaip
penkis kartus į pareiškėjo galvą ir kitas kūno dalis. R. J. prisipažino, kad padarė šią nusikalstamą veiką.
R. J. teigė, kad kivirčas tarp jo ir pareiškėjo buvo spontaniškas ir trumpas. R. J. taip
pat nurodė, kad pareiškėjas nuo smūgių ir spyrių į galvą ir kūną nugriuvo ant akvariumo. Kitas kalinys, Ž. L., bandė juos išskirti. Tada įbėgo sargybiniai ir muštynės baigėsi.
Ž. L. paliudijo, kad bandė sustabdyti muštynes, kurios labai greitai baigėsi, kai į patalpą
įbėgo kalėjimo darbuotojai.
Teismas, atsižvelgdamas į R. J. jauną amžių ir tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuteisė jį dvejų metų ir šešių mėnesių kalėjimo bausme bei konfiskavo
visą jo turimą turtą. Teismas pridėjo šią bausmę prie anksčiau paskirtos įkalinimo bausmės, ir R. J. iš viso buvo nuteistas 10 metų ir 2 mėnesiams kalėjimo. R. J. taip pat turėjo
atlyginti nuotolius, kuriuos patyrė valstybė dėl pareiškėjo hospitalizavimo ir gydymo,
t. y. 9 021 Lt. Pareiškėjas tuo metu nesikreipė su civiliniu ieškiniu dėl neturtinės žalos
atlyginimo.
2003 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Kauno apygardos administracinis teismas atmetė
R. J. apeliacinį skundą, nurodydamas, kad byloje nėra pagrindo mažinti nuteisimo terminą, nes padaryta veika sukėlė sunkius padarinius. 2003 m. gegužės mėnesį gydytojų
sprendimu pareiškėjui buvo konstatuotas I grupės invalidumas.
2003 m. birželio mėnesį pareiškėjas buvo paleistas iš kalėjimo, motyvuojant tuo,
kad pastarasis po 2002 m. rugsėjo 2 d. įvykio tapo visiškai neįgalus. Be to, jis atliko
du trečdalius jam paskirtos bausmės. Po įvykusių muštynių pareiškėjas buvo gydomas
daugelyje ligoninių ir reabilitacijos centrų. Be to, pareiškėjas prarado galimybę aiškiai
kalbėti ir patyrė kitų sutrikimų, dėl kurių jam reikėjo nuolatinės savo šeimos pagalbos.
2007 m. balandžio 16 d. pareiškėjas pateikė civilinį ieškinį prieš valstybę, nurodydamas, kad jis turėjo teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą dėl patirtos žalos
kalėjime. Argumentuota tuo, kad kalėjimo vadovybė privalėjo palaikyti tvarką pataisos
įstaigoje ir turėjo užkirsti kelią žalai, dėl kurios jis vos nemirė. Pareiškėjas teigė, kad
buvo tiesioginis priežastinis ryšys tarp padarytos žalos ir to, kad kalėjimo vadovybė
neužtikrino saugių sąlygų įkalinimo įstaigoje. R. J. dalyvavo byloje kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, nes sprendimas dėl žalos atlyginimo turėjo tiesioginės įtakos jo turtinei
padėčiai.
2008 m. vasario 21 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė skundą.
Teismas pažymėjo, kad apeliantas praleido trejų metų ieškinio senaties terminą, taikomą
byloms dėl žalos atlyginimo. Vis dėlto nagrinėjo bylą iš esmės ir nustatė, kad pareiškėjas
nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tai, jog skundėsi Pravieniškių kalėjimo administracijai dėl nesaugių sąlygų, nors turėjo tokią teisę. Teismas taip pat pažymėjo, jog
kalėjimo administracija tinkamai įgyvendino savo pareigas apgyvendindama kalinius,
todėl nebuvo nustatyta pagrindo priteisti žalos atlyginimą.
Pareiškėjas kreipėsi su apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis
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teismas 2008 m. lapkričio 24 d. apeliacinį skundą atmetė, nes nebuvo pateikta įrodymų,
pagrindžiančių, kad būtent Pravieniškių kalėjimo darbuotojų veikimas ar neveikimas
sąlygojo incidentą tarp pareiškėjo ir R. J. Valstybė nepripažinta atsakinga už pareiškėjui padarytą žalą, kadangi nebuvo įmanoma konstatuoti kalėjimo darbuotojų neteisėtų
veiksmų ar neveikimo.
Taigi pareiškėjas kreipėsi į EŽTT dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo, nes, jo
manymu, Pravieniškių kalėjime nebuvo apsaugota jo fizinė gerovė ir buvo sunkiai sužalota jo sveikata.
Neoficiali sprendimo medžiaga
EŽTT pakartojo, kad pagal formuojamą praktiką pažeidimas (netinkamas elgesys)
turi atitikti minimalų sunkumo (griežtumo) laipsnį tam, kad patektų į Konvencijos 3
straipsnio taikymo sritį. Šio minimalaus sunkumo (griežtumo) laipsnio reikalavimas
yra santykinis ir priklauso nuo bylos aplinkybių, pvz., nuo pažeidimo trukmės, pažeidimo fizinio ir moralinio poveikio, tam tikrais atvejais ir nuo lyties, amžiaus, nukentėjusiojo asmens sveikatos būklės (pvz., Soering prieš Jungtinę Karalystę, 1989 m. liepos 7
d., 100 par.).
Atsižvelgdamas į gydytojų išvadoje konstatuotus įvykusio incidento padarinius
pareiškėjo sveikatai, EŽTT nurodė, kad yra pakankamai rimtų požymių, rodančių, kad
patirti išgyvenimai vertintini kaip nežmoniški ir žeminantys Konvencijos 3 straipsnio
prasme. Todėl, EŽTT manymu, liko išsiaiškinti, ar valstybė gali būti laikoma atsakinga
už netinkamą elgesį pareiškėjo atžvilgiu.
EŽTT pažymėjo, kad Konvencijos 3 straipsnyje nurodyta apsauga pasižymi absoliutumo požymiu ir turi fundamentalios reikšmės visos Konvencijos sistemai, todėl
EŽTT atsižvelgia į valstybės turimus pozityvius įsipareigojimus pagal Konvencijos nuostatas. EŽTT yra konstatavęs, kad siekiant įrodyti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą,
pareiškėjui pakanka pateikti įrodymus, kad valstybė, siekdama užkirsti kelią realiam ir
tiesioginiam pavojui pareiškėjo fizinei neliečiamybei (apie kurį valstybė žinojo ar turėjo
žinoti), nesiėmė visų veiksmų, kurių iš jos buvo galima objektyviai tikėtis. Atsakymas į
klausimą, ar valstybė įvykdė savo pozityvias pareigas 3 straipsnio prasme, priklauso nuo
nagrinėjamos bylos aplinkybių. Taip pat būtina nustatyti, ar valstybė žinojo / turėjo žinoti, kad pareiškėjui grėsė pavojus iš kitų kalinių pusės ir, jeigu taip – būtina nustatyti, ar
Pravieniškių kalėjimo administracija savo įgaliojimų ribose ėmėsi protingai prieinamų
priemonių, siekdama eliminuoti grėsmę ir apsaugoti pareiškėją nuo smurto. Šiame kontekste EŽTT pažymi, kad kalėjimo administracija privalo atidžiai įvertinti, ar kaliniai
kalėjime kelia pavojų (sau ar kitiems kaliniams).
EŽTT taip pat pažymėjo, kad Pravieniškių kalėjimo administracija negalėjo numatyti spontaniškų muštynių tarp pareiškėjo ir J. R. EŽTT priminė faktą, kad iki muštynių
dienos pareiškėjas II būrio 2 brigadoje išbuvo daugiau nei dešimt mėnesių. Nei pareiškėjas, nei jo atstovas nepateikė EŽTT duomenų, kurie rodytų, kad pareiškėjas per tuos
dešimt mėnesių patyrė kokių nors sveikatos sutrikimų. Nebuvo pateikta įrodymų ir dėl
to, ar per šį laikotarpį pareiškėjui grėsė pavojus dėl kitų kalinių.
Pareiškėjas taip pat buvo nurodęs kitą argumentą, kad Pravieniškių kalėjimo administracija privalėjo žinoti, jog jis neturėjo būti priskirtas prie II būrio 2 brigados, nes
ten buvo laikomi tik itin „sunkūs“ nusikaltėliai ir pareiškėjas nėra vienas iš jų. EŽTT
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pripažino, kad R. J. buvo nuteistas už sunkius nusikaltimus, įskaitant pasikėsinimą nužudyti, ir tai gali liudyti apie jo pavojingą charakterį. Pareiškėjas taip pat buvo nuteistas už
sunkų nusikaltimą. Taigi abu muštynių dalyviai kėlė panašaus pobūdžio pavojų kitiems
kaliniams bei visuomenei.
EŽTT nuomone, svarbiausias elementas sprendžiant dėl valstybės kaltės neužkirtus kelio pavojui, kylančiam iš kitų kalinių pareiškėjo atžvilgiu, yra 2002 m. spalio 2
d. įvykusio incidento aplinkybės. EŽTT pažymėjo, kad nesutarimas įvyko vakare, po
vakarinio kalinių patikrinimo. Be to, baudžiamojo proceso metu R. J. teigė, kad „ginčas
buvo spontaniškas“, „muštynės buvo trumpos“, „įbėgo sargybiniai ir viskas baigėsi“. Tą
patį nurodė ir kitas kalinys Ž. K. Remdamasis minėtomis aplinkybėmis bei atsižvelgdamas į tai, kad pranešimų dėl kitų ankstesnių incidentų (muštynių) II būrio 2 brigadoje
nebuvo, EŽTT pripažino, kad kalėjimo administracija nėra atsakinga už aiškiai spontaniškų muštynių pasekmes. Pakartodamas, kad imtis veiksmų prieš smurtą tarp kalinių ir
užkirsti jam kelią yra valstybės atsakomybė, EŽTT konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje
Pravieniškių kalėjimo vadovybė atliko įprastą pavojaus, kurį kėlė pareiškėjas ir R. J.,
įvertinimą. Muštynės įvyko tarp vakarinio ir naktinio patikrinimo, laiko tarpas tarp šių
dviejų patikrinimų yra 1−2 valandos. Taigi Pravieniškių kalėjimo administracijai negalima priekaištauti dėl pernelyg mažo patikrinimų skaičiaus. Be to, pareiškėjas nesiskundė
sargybiniais, kurie greitai įsikišo į muštynes. EŽTT taip pat priminė, kad iki incidento
dienos pareiškėjas nesiskundė administracijai dėl savo saugumo užtikrinimo.
EŽTT taip pat pastebėjo, kad iš karto po incidento valstybė suteikė pareiškėjui medicininę pagalbą, jis buvo operuojamas valstybinėje ligoninėje. Be to, valstybės pareiga
pagal Konvencijos 3 straipsnį atlikti veiksmingą teisės pažeidimo tyrimą nagrinėjamu
atveju taip pat buvo atlikta, nes R. J., padaręs sunkų sveikatos sužalojimą, pripažintas
kaltu ir nuteistas dvejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, kuri buvo pridėta prie ankstesnio laisvės atėmimo laikotarpio.
Remdamasis aptartais argumentais, EŽTT nusprendė, kad turima bylos medžiaga
nesuteikia pakankamo pagrindo konstatuoti, jog valstybė neįvykdė savo pozityvių įsipareigojimų dėl pareiškėjo fizinės neliečiamybės apsaugojimo pareiškėjo buvimo Pravieniškių kalėjime laikotarpiu.

4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. spalio 9 d. sprendimas byloje Szima
prieš Vengriją (pareiškimo Nr. 29723/11)
Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad nebuvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis (saviraiškos laisvė). Nagrinėjamas klausimas dėl profesinės sąjungos pirmininkės saviraiškos laisvės apribojimo, siekiant drausmės nacionalinėje policijos sistemoje.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėja gimė 1960 m. Ji yra Vengrijos pilietė ir gyvena Szekszárde. Pareiškėja,
kuri yra vyresnioji policijos pareigūnė, išėjusi į pensiją, svarbiu bylai metu buvo Tettrekészo policijos profesinės sąjungos pirmininkė. Nuo 2007 m. gegužės iki 2009 m.
liepos mėnesio ji paskelbė keletą straipsnių profesinės sąjungos internetiniame tinklalapyje, kuriuose kalbėta apie neišmokėtus policijos pareigūnams darbo užmokesčius,
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tariamą protegavimą pagal giminystės ryšius, politinių jėgų įtaką policijos sistemai bei
abejotiną vyresniųjų policijos darbuotojų kvalifikaciją.
Pareiškėja buvo apkaltinta nepaklusimo kurstymu. 2010 m. balandžio 29 d. Budapešto apygardos teismas pripažino, kad pareiškėja yra kalta ir skyrė jai baudą bei pažemino pareigose. Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kuriuose buvo akcentuojama,
kad tokių straipsnių publikavimas priklausė profesinės sąjungos veiklos esmei.
2010 m. gruodžio 8 d. Budapešto apeliacinis teismas, sutikdamas su pirmosios
instancijos teismo sprendimo motyvais, nusprendė, kad dokumentų paskelbimas šiuo
konkrečiu atveju buvo už saviraiškos laisvės ribų, ypač atsižvelgiant į institucijos, kuriai
ji priklausė, pobūdį. Teismo nuomone, paskelbtuose straipsniuose išsakyta vienpusė kritika, kuri negalėjo ir neturėjo būti įrodyta teisme.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Pareiškėja skundėsi, kad baudžiamasis procesas jos atžvilgiu buvo pradėtas dėl teiginių, kuriuos ji paskelbė internete ir kuriuos ji privalėjo skelbti pagal savo turimas
pareigas profesinėje sąjungoje, kas (pareiškėjos manymu) turi būti vertinama kaip Konvencijos 10 straipsnyje garantuojamos saviraiškos laisvės pažeidimas.
EŽTT pažymėjo, kad kai kurie pareiškėjos paskelbtų internete straipsnių teiginiai
buvo tiesiogiai susiję su darbo klausimais, pavyzdžiui, neišmokėto atlyginimo (kai kurie iš policijos pareigūnų buvo profesinės sąjungos nariai) problema. Tačiau pareiškėja
internetiniame profesinės sąjungos tinklalapyje nuolat reikšdavo kritišką požiūrį į policijos sistemos lyderių turimų įgaliojimų įgyvendinimo būdą ir teigė, kad jie tarnavo
tam tikriems politiniams interesams, negerbė piliečių. EŽTT manymu, tokių teiginių
pareiškimas peržengia pareiškėjos, kaip profesinės sąjungos pirmininkės, mandatą, nes
jie nėra susiję su profesinės sąjungos narių darbo interesų apsauga. Todėl šie teiginiai,
nepatenkantys į profesinės sąjungos veiklos teisėtą apimtį, turi būti traktuojami ne profesinės sąjungos ypatumų kontekste, o bendrosios saviraiškos laisvės kontekste.
EŽTT išanalizavo baudžiamojo poveikio priemonių taikymo bei saviraiškos laisvės apribojimo proporcingumo klausimą, kai yra siekiama išvengti suirutės policijoje,
kaip hierarchine tvarka organizuotoje institucijoje, kurioje drausmė turi esminę reikšmę
tinkamai įgyvendinti šios institucijos funkcijas. EŽTT nustatė, kad kai kurie ginčijami
teiginiai (ypač dėl neišmokėtų atlyginimų) yra aiškiai susiję su profesinės sąjungos veikla ir jų sankcionavimą sudėtinga suderinti su profesinės sąjungos vadovo prerogatyvomis. Be to, Policijos departamento vadovo kritika buvo grynai subjektyvus vertinimas
ir, kaip toks, plačiai saugomas pagal Konvencijos 10 straipsnį. EŽTT taip pat pastebi, kad
dėl tam tikrų pasisakymų nacionaliniai teismai stebėtinai atsisakė priimti įrodymus, ir
jau vien šis faktas keltų abejonę dėl paskirtos sankcijos teisėtumo, jei sankcija būtų paskirta vien dėl šios priežasties. Tačiau EŽTT pritarė nacionaliniams teismams dėl pasisakymų, susijusių su policijos vadovybės veikla. Tie teiginiai, kaltinantys policijos vadovybę politiniu šališkumu ir politine darbotvarke, teisės pažeidimais, neprofesionalumu
ir protekcionizmu artimiesiems, galėjo, net jei daugiausia ir atspindėdami subjektyvius
vertinimus, sukelti nepaklusimą, kadangi jie gali diskredituoti policijos veiksmų teisėtumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų tiems teiginiams
pagrįsti. Nepaisant to, kad jai buvo užkirstas kelias pateikti įrodymus nacionaliniame
procese (ir tai kelia didelį susirūpinimą), vis dėlto, kaltindama policijos vadovybę, ji
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nesugebėjo susieti įžeidžiančių subjektyvių vertinimų su faktais.
EŽTT nustatė, kad pareiškėja anksčiau buvo vyresnioji policijos pareigūnė, todėl
turėjo didelę įtaką profesinės sąjungos nariams, be kita ko, kontroliuodama profesinės
sąjungos tinklalapį. Kaip aukšto rango pareigūnė ir profesinės sąjungos pirmininkė, ji
turėjo naudotis teise į saviraiškos laisvę atsižvelgdama į atsakomybę, kuri susijusi su šia
teise, turint omenyje jos statusą bei specialius drausmės reikalavimus policijos pajėgose.
EŽTT pastebi, kad pradėdama tarnauti policijos pajėgose pareiškėja turėjo žinoti apie
ribojimus, taikomus pareigūnams įgyvendinant savo teises. Be to, egzistuojant saviraiškos laisvės apribojimams, pareiškėjos nebuvo reikalaujama vykdyti savo profesinę veiklą
prieš savo sąžinę. EŽTT taip pat pastebėjo, kad pareiškėjai buvo pritaikytos sąlyginai vidutinės sankcijos, kurios nelaikytinos neproporcingomis. Atsižvelgiant į diskreciją, taikytiną tokiais atvejais, disciplinos palaikymas sankcionuojant kaltinimus, kurie kenkia
pasitikėjimui policijos vadovybe ir jos patikimumui, yra „neatidėliotinas visuomenės
poreikis“, ir nacionalinių institucijų pateiktos priežastys tam pagrįsti yra pakankamos.
EŽTT padarė išvadą, kad Konvencijos 10 straipsnis, siejant jį su 1 straipsniu, nebuvo pažeistas.

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimas byloje Falter
Zeitschriften GmbH prieš Austriją (pareiškimo Nr. 3084/07)
Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad nebuvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis (teisė į saviraiškos laisvę). Nagrinėjamas klausimas dėl saviraiškos laisvės apribojimo, kai
žiniasklaidoje reiškiama kritika dėl teisėjo šališkumo.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas (bendrovė) yra Vienos laikraščio „Falter“ savininkas ir leidėjas. Viename šio laikraščio straipsnyje buvo pateikta informacija apie teismo procesą dėl prieglobsčio prašytojos iš Kamerūno išprievartavimo. Straipsnyje kritiškai vertintas teismo
darbas ir paminėta teismo teisėja I. K., kuri konstatavo, kad „byloje nenustatyta, jog kaltinamasis atliko lytinį aktą prieš nukentėjusios valią“, ir priėmė išteisinamąjį nuosprendį. I. K. pateikė ieškinį prieš pareiškėją (bendrovę) dėl šmeižimo. 2005 m. rugsėjo 1 d.,
pirmojo posėdžio metu, pareiškėjas pažymėjo, kad ginčijami straipsnio teiginiai atitiko
tikrovę ir juose išreikšta kritika, kurios pagrindas yra saviraiškos laisvė, be to, buvo bandoma akcentuoti ne patį kaltinamojo išteisinimą, o nukentėjusios moters traktavimo
būdą rašytiniame teismo procese, kuriame nebuvo nagrinėjami svarbūs įrodymai, o pati
nukentėjusioji kaltinama prostitucija.
Nacionalinis teismas konstatavo, kad straipsnio turinys yra šališkas. Straipsnyje
nurodyta, kad teisėja pasielgė savavališkai dėl rasistinių motyvų (nukentėjusioji moteris
straipsnio aptariamoje byloje ‒ juodaodė, turėjusi prieglobsčio prašytojos statusą), išprievartavimas apibūdinamas kaip įrodytas faktas, o įrodymų įvertinimas teisme pavadintas absurdišku. Tačiau byloje dėl šmeižimo teismas pripažino, kad bylos aplinkybės
patvirtina, jog teisėja I. K. visapusiškai išnagrinėjo bylą.
Pareiškėjas nacionaliniame teisme savo teiginiams pagrįsti rėmėsi Konvencijos
10 straipsniu, todėl nacionalinis teismas atsižvelgė į byloje Prager ir Oberschlick prieš
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Austriją (1995 m. balandžio 26 d.) priimtą sprendimą, pagal kurį žiniasklaidos atstovai
turi teisę ir pareigą teikti nešališką informaciją (siekiant patenkinti viešąjį interesą) apie
teisingumo sistemos veikimą, kartu nepamirštant ypatingo teismų vaidmens visuomenėje. Siekiant visuomenės pasitikėjimo teismine sistema, būtina apsaugoti teismus nuo
nepagrįstų kaltinimų.
Taigi nacionalinis teismas nustatė, kad straipsnyje išreikšta kritika yra neobjektyvi,
konstatavo šmeižimą bei įpareigojo pareiškėją (bendrovę) sumokėti 7 000 eurų kompensaciją ir paskelbti šio sprendimo santrauką savo laikraštyje.
Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą 2006 m. kovo 8 d. 2006 birželio 19 d. apeliacinis skundas atmestas.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Kreipdamasis į EŽTT pareiškėjas išreiškė nuomonę, kad šiuo atveju valstybės kišimasis į informacijos skleidimą nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje. Ginčijamas
straipsnis prisidėjo prie vykstančios diskusijos visuomenėje dėl prieglobsčio prašytojų
apgyvendinimo sąlygų. Straipsnis akcentavo vieną konkretų visuomenėje vykstančios
diskusijos aspektą, t. y. prieglobsčio prašytojų statuso traktavimą teismuose, o patys
straipsnio teiginiai buvo vertinamojo pobūdžio, todėl neturėjo būti įrodyti. Pasak pareiškėjo, nacionalinis teismas neturėjo reikalauti, kad būtų įrodyti straipsnyje išdėstyti
teiginiai. Be to, ginčijamas straipsnis atitiko žurnalistų etikos reikalavimus.
EŽTT pastebėjo, kad žiniasklaida neturi peržengti tam tikrų pagarbos kitų asmenų
teisėms ir teisingumo vykdymui ribų, tačiau jos tiesioginė pareiga yra skleisti informaciją ir idėjas, susijusias su viešuoju interesu. Konvencijos 10 straipsnio garantuojama apsauga taikoma tais atvejais, kai žiniasklaidos atstovai veikia gera valia ir tiksliu
faktiniu pagrindu teikia patikimą ir tikslią informaciją, nepažeisdami žurnalistų etikos.
Žiniasklaida turi pareigą skleisti tokią informaciją, o visuomenė – teisę ją gauti. Priešingu atveju žiniasklaida negalėtų atlikti gyvybiškai svarbaus visuomenės sargo („public
watchdog“) vaidmens. Metodai, kuriais siekiama pateikti objektyvią ir subalansuotą informaciją, gali skirtis. Teismai (EŽTT bei nacionaliniai teismai) neturi daryti įtakos tų
metodų pasirinkimui, tačiau redaktorių diskrecija nėra neribota.
EŽTT taip pat atsižvelgė į teismų vaidmenį visuomenėje. Tam, kad teismai, kaip
teisingumo garantas ir pamatinė vertybė teisinėje valstybėje, galėtų sėkmingai atlikti
savo pareigas, visuomenė turi jais pasitikėti. Todėl gali būti būtina apsaugoti tokį pasitikėjimą nuo destruktyvių puolimų, kurie yra iš esmės nepagrįsti, ypač atsižvelgiant
į tai, kad kritikuojami teisėjai turi diskretiškumo pareigą, neleidžiančią jiems atsakyti į
tokius puolimus.
Šiuos veiksnius visų pirma turi įvertinti nacionalinės institucijos, kurios turi tam
tikrą diskreciją spręsdamos dėl reikalingumo riboti saviraiškos laisvę egzistavimo bei jo
apimties. Kartu turi būti vertinama, ar priežastys, kurias nurodo nacionalinės institucijos, teisindamos ribojimą, yra susijusios ir pakankamos, ar priemonė buvo proporcinga
siekiamam teisėtam tikslui.
EŽTT papildomai pastebėjo, kad faktų egzistavimas gali būti įrodytas, o vertinamojo pobūdžio teiginiai neįrodinėtini. Vis dėlto, net jei teiginys yra vertinamojo pobūdžio, saviraiškos laisvės ribojimo proporcingumas gali priklausyti nuo to, ar egzistuoja
pakankamas faktinis pagrindas ginčijamam teiginiui, kadangi net vertinamasis teiginys
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be jokio faktinio pagrindo gali būti peržengiantis ribą.
EŽTT konstatavo, kad byloje nagrinėti klausimai, susiję su viešuoju interesu. Tačiau pačiu straipsniu yra išreiškiama kritika ne tik išprievartavimo bylos nagrinėjimo
ypatumams, bet ir bylą nagrinėjusiai teisėjai I. K., kaip šališkam asmeniui. EŽTT taip
pat konstatavo, kad straipsnyje išreiškiama mintis, jog teisėja I. K. ne tik neatsižvelgė į
tam tikras bylos aplinkybes, kitas aplinkybes pernelyg stipriai akcentavo, bet ir darė tai
tyčia. EŽTT pritaria nacionaliniams teismams, kad tokie teiginiai yra faktiniai teiginiai
ir reikalauja tvirto faktinio pagrindo, kurio pareiškėjas nepateikė.
Be to, pareiškėjo teisės skleisti informaciją ribojimas buvo proporcingas. Pareiškėjui
buvo paskirta ne baudžiamajame procese skiriama bauda, jis buvo įpareigotas sumokėti
žalos atlyginimą asmeniui, apie kurį buvo rašoma straipsnyje. Šios kompensacijos dydis
(7 000 eurų) yra protingas, atsižvelgiant į straipsnio apimtį ir jo turinį, kuris, kaip nustatyta nacionaliniuose teismuose, buvo itin nepagarbus ir kenkiantis I. K. reputacijai.
Taigi nebuvo konstatuotas Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas.

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje M. M.
prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 24029/07)
Šioje byloje EŽTT konstatavo Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos
gyvenimo gerbimą) pažeidimą. Nagrinėjamas klausimas, ar apie asmens padarytus nusižengimus saugoma informacija patenka į „privataus gyvenimo“ sąvoką, ir ar tokios
informacijos atskleidimas yra traktuotinas kaip minėtos teisės pažeidimas.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėja gimė 1951 m. ir šiuo metu gyvena Airijoje. 2000 m. balandį pareiškėjos
sūnaus draugė nusprendė išvykti į Australiją ir kartu su savimi pasiimti 10 mėnesių
sūnų, pareiškėjos anūką. Norėdama sutaikyti savo sūnų su drauge bei vildamasi, kad
tokiu atveju jos anūkas nebus išvežtas į Australiją, pareiškėja kartu su anūku pradingo
2000 m. balandžio 19 d. Policija surado pareiškėją su anūku ir grąžino vaiką tėvams jau
balandžio 21 d. Pareiškėja buvo suimta už vaiko pagrobimą. Bet vėliau buvo nuspręsta,
kad šiuo atveju viešasis interesas nereikalauja pradėti baudžiamosios bylos ir pareiškėja
2000 m. lapkričio 17 d. gavo įspėjimą dėl vaiko pagrobimo. Šis įspėjimas turėjo galioti
penkerius metus.
2006 m. rugsėjo 14 d. pareiškėjai buvo pasiūlytas darbas, bet tų pačių metų spalio
31 d. darbdavys atsiėmė savo pasiūlymą motyvuodamas, kad pareiškėjos įspėjimas dėl
vaiko pagrobimo vis dar buvo įregistruotas registre (tokie registrai yra prieinami potencialiems darbdaviams).
Pareiškėja, siekdama užginčyti savo sutikimą skirti įspėjimą, kreipėsi į Baudžiamųjų įrašų tarnybą (Criminal Records Office). Savo atsakyme ši tarnyba nurodė, kad pareiškėja, pasirašydama ant įspėjimo formos, pripažino savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo
ir dabar neįmanoma to pakeisti. Taip pat pridūrė, kad nuo to laiko, kai pareiškėjai buvo
skirtas įspėjimas, pasikeitė tokių įspėjimų skyrimo politika. Po neseniai šalyje įvykusių vaikų nužudymų visi įspėjimai ir apkaltinamieji nuosprendžiai lieka įregistruoti iki
gyvos galvos, jei nukentėjusioji šalis buvo vaikas. Vėliau Šiaurės Airijos policijos vyres630
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nysis inspektorius patvirtino, kad jis taip pat negali panaikinti policijos dokumentuose
esančio įrašo apie pareiškėjos įspėjimą. Jis tik pasiūlė, kad prie šio įrašo gali būti pridėta
pastaba apie tai, jog 2000 m. balandžio mėnesio įvykis buvo buitinio pobūdžio.
2007 m. vasarį pareiškėjai buvo pasiūlyta nauja darbo vieta, bet tų pačių metų
kovo mėnesį atsisakyta priimti ją į siūlytą darbo vietą, nenurodant jokių priežasčių ir
motyvų.
Neoficiali sprendimo apžvalga
Teismas pakartojo, kad tiek informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą saugojimas, tiek jos paskelbimas patenka į Konvencijos 8 straipsnio taikymo sritį. Teismas
pastebėjo, jog informacija, dėl kurios sprendžiama šiuo atveju, viena vertus, yra vieša,
tačiau jos laikymas centriniuose įrašuose reiškia, kad ją galima atskleisti ilgą laiką po
įvykio, kai visi, išskyrus tą asmenį, yra apie tai pamiršę, ir tuo labiau tada, kai, kaip šiuo
atveju, įspėjimas buvo skirtas privačiai. Taigi, kai nuteisimas ar įspėjimas yra susiję su
tolima praeitimi, jis tampa asmens privačiu gyvenimu ir turi būti gerbiamas. Šiuo atveju
įspėjimas buvo skirtas daugiau nei prieš 12 metų.
EŽTT praktikoje jau ne kartą buvo pabrėžta, kad bet kokie teisės, numatytos Konvencijos 8 straipsnyje, ribojimai yra galimi tik jei jie yra įtvirtinti pagal įstatymą, jais
siekiama teisėtų tikslų bei tokie ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje.
Ribojimo nustatymo „pagal įstatymą“ reikalavimas reiškia, kad tam tikras ribojimas turi būti pagrįstas nacionaliniu įstatymu ir atitikti teisinės valstybės principą, kuris
yra tiesiogiai paminėtas Konvencijos preambulėje ir yra neatskiriama 8 straipsnio tikslo
dalis. Toks įstatymas turi būti visiems prieinamas bei iš anksto numatomas, t. y. suformuluotas pakankamai tiksliai, kad asmuo galėtų (jei reikia, gavęs tinkamą patarimą) reguliuoti savo elgesį. Kad nacionalinė teisė atitiktų šį reikalavimą, ji turi numatyti pakankamą teisinę apsaugą prieš savavališkumą ir pakankamai aiškiai nurodyti diskrecijos,
suteiktos kompetentingoms institucijoms, apimtį bei jos realizavimo būdus (žr. Malone
prieš Jungtinę Karalystę, 1984 m. rugpjūčio 2 d., 66-68 par., Liberty ir kiti prieš Jungtinę
Karalystę, 2008 m. liepos 1 d., 59 par.). Šioje konkrečioje byloje Teismas pabrėžė, kad
nebuvo aiškios teisinės bazės, kuri reglamentuotų tokios informacijos rinkimą ir saugojimą, o taip pat ir policijos įgaliojimus saugoti bei atskleisti informaciją apie įspėjimus.
Teismas padarė išvadą, kad informacijos apie pareiškėjos įspėjimą saugojimas ir atskleidimas neturėjo jokio teisinio pagrindo, todėl buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis. Pareiškėja neprašė priteisti žalos atlyginimą, todėl jis nebuvo priteistas.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
5.1. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
2012 m. liepos 4 d. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos
sprendimas byloje Nr. 3415331
Šioje byloje Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba (toliau – ir Taryba) pasisakė dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) ir
2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos Nr. 2000/78/EB nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (toliau – ir Direktyva
2000/78) nuostatų, taip pat kai kurių tarptautinių dokumentų taikymo, sprendžiant
klausimą dėl tam tikras (socialines) kompensacijas reglamentuojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose numatyto skirtingo požiūrio į asmenis dėl jų amžiaus.
Pareiškėjas Aklųjų ir silpnaregių socialinės paramos asociacijų konfederacija kreipėsi į Tarybą su prašymu panaikinti ministro pirmininko dekreto nuostatas, kuriomis
buvo nustatyti amžiaus reikalavimai asmenims su negalia, siekiantiems gauti atitinkamas kompensacijas. Teigė, jog šiame nacionalinės teisės akte įtvirtintas skirtingas požiūris į atitinkamoms amžiaus grupėms priskirtus asmenis su negalia yra neteisėtas.
Toks neteisėtumas, be kita ko, buvo grindžiamas šio akto prieštaravimu bendrajam Europos Sąjungos diskriminacijos dėl amžiaus draudimo principui, kuris inter alia
įtvirtintas ir Chartijos 21 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, jog „draudžiama bet kokia
diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės,
genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo
tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos“.
Šiuo klausimu Taryba pirmiausia pastebėjo, kad bendrieji Europos Sąjungos teisės
principai nacionalinėje teisės sistemoje gali būti taikomi tik tokiais atvejais, kai konkrečioje Prancūzijos administracinio teismo nagrinėjamoje byloje sprendžiami ginčai
patenka į šios Sąjungos teisės aktų reglamentavimo sritį. Atitinkamai, pripažinusi, kad
turintiems negalią asmenims mokamos ginčo kompensacijos nepateko į Europos Sąjungos teisės aktų reglamentavimo sritį, ši nacionalinė teisminė institucija atsisakė ginčo teisiniams santykiams taikyti bendrąjį Europos Sąjungos diskriminacijos draudimo
principą. Atmesdama pareiškėjų argumentus dėl minėtos Chartijos 21 straipsnio 1 dalies nuostatos taikymo, Taryba rėmėsi šio dokumento 51 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad „šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams,
tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai
šios įgyvendina Sąjungos teisę“. Šiuo aspektu kolegija pažymėjo, jog dekretu, kurio teisėtumas buvo tiriamas, nebuvo įgyvendinamos (į nacionalinę teisę perkeliamos) jokios
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos.
Pareiškėjas taip pat kvestionavo minėtų dekreto nuostatų atitiktį Direktyvos
1
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2000/78 nuostatoms ir šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytam jos tikslui – „nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės
orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje bendrus pagrindus siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą.“ Tačiau, remdamasi šio Europos Sąjungos
teisės akto 3 straipsnio 3 dalimi, nustatančia, jog „ši direktyva netaikoma bet kokios
rūšies išmokoms, mokamoms pagal valstybines ar panašias sistemas, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ar socialinės apsaugos sistemas“, Taryba atmetė pareiškėjo
reikalavimus ir šioje dalyje.
Pasisakydama dėl pareiškėjų argumentų, susijusių su Europos Tarybos Europos socialinės chartijos (pataisytos) nuostatų taikymu, Taryba atkreipė dėmesį į tai, kad šiame dokumente išdėstytos nuostatos neturi tiesioginio poveikio asmenims (nėra tiesiogiai taikomos) – šiuo dokumentu išimtinai yra reguliuojami santykiai tarp jį pasirašiusių valstybių.
Todėl buvo atmesti ir pareiškėjo argumentai dėl dekreto neatitikimo šiai chartijai. Galiausiai, iš esmės pripažinusi, jog Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos taip
pat nėra taikomos tiesiogiai ir jų įgyvendinimas priklauso nuo šios konvencijos dalyvių
(valstybių) taikomų priemonių, Taryba atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą pripažinti aptariamą dekretą prieštaraujančiu šio tarptautinio teisės akto nuostatoms.

5.2. Belgijos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
2012 m. rugpjūčio 14 d. Belgijos Valstybės Tarybos sprendimas byloje Nr. 220 4632
Šioje byloje Belgijos Valstybės Taryba (toliau – ir Taryba) nagrinėjo nacionalinio teisės akto priėmimo procedūros atitiktį Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija) 8 straipsniui.
Belgijos karališkoji paukščių apsaugos draugija kreipėsi į Tarybą su prašymu sustabdyti Valonijos Vyriausybės 2011 m. gegužės 12 d. dekreto galiojimą. Šiuo dekretu
buvo nustatytos 2011–2016 metų medžioklės sezonų atidarymo, uždarymo ir sustabdymo datos.
Kaip vieną iš šio teisės akto neteisėtumo pagrindų pareiškėjas nurodė aplinkybę,
jog jį priimant buvo pažeistas Orhuso konvencijos 8 straipsnis, nes šio dekreto projektas, prieš priimant galutinį sprendimą, nebuvo viešai paskelbtas ir prieinamas plačiajai
visuomenei susipažinti.
Minėta Konvencijos nuostata, be kita ko, įtvirtina, kad „kiekviena Šalis stengiasi
skatinti veiksmingą visuomenės dalyvavimą atitinkamame valdžios institucijų rengiamų vykdomojo pobūdžio teisės aktų ir kitų bendrojo pobūdžio privalomųjų normų,
galinčių turėti didelį poveikį aplinkai, rengimo etape, kai dar yra galimybė rinktis. Šiuo
tikslu įgyvendinamos šios priemonės: a) nustatomi veiksmingą dalyvavimą užtikrinantys terminai; b) spausdinami arba kitu būdu visuomenei pateikiami normų projektai,
ir c) suteikiama galimybė visuomenei teikti pastabas tiesiogiai arba per atstovaujančias
konsultacines įstaigas“.
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Analizuodama šią nuostatą, Taryba pastebėjo, kad ji Belgijos teisės sistemoje nėra
tiesiogiai veikianti. Tokia išvada buvo padaryta atsižvelgiant į šioje nuostatoje vartojamus žodžius „kiekviena Šalis stengiasi skatinti veiksmingą visuomenės dalyvavimą
<...>“, kas neleidžia konstatuoti aiškios ir tikslios pareigos, kurios įgyvendinimas ir veikimas nepriklausytų nuo papildomų priemonių nustatymo.
Taryba taip pat atkreipė į tai, kad Teisingumo Teismo didžioji kolegija 2011 m.
kovo 8 d. prejudiciniame sprendime byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (C‑240/09) aiškindama Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalį, kurioje vartojama lingvistinė konstrukcija „kiekviena šalis
užtikrina <...>“, yra panaši į prieš tai minėtą vartojamą Konvencijos 8 straipsnyje, taip
pat pripažino, kad ši nuostata (9 straipsnio 3 dalis) nėra tiesiogiai veikianti.
Dėl šių aplinkybių Taryba pareiškėjo argumentus šioje dalyje pripažino nepagrįstais.

5.3. Čekijos Respublikos Vyriausiojo Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
2012 m. rugpjūčio 31 d. Čekijos Respublikos Vyriausiojo Administracinio Teismo
sprendimas byloje Nr. 8 As 67/2012-543
Šioje byloje Čekijos Respublikos Vyriausiasis Administracinis Teismas (toliau
– ir Teismas) pasisakė dėl 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos Nr. 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių
grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (toliau – ir Direktyva 2008/115)
15 straipsnio nuostatų taikymo, sprendžiant klausimą dėl trečiųjų valstybių piliečių
laikino sulaikymo termino pratęsimo.
Vietnamo pilietis su skundu kreipėsi į teismą dėl jo sulaikymo termino pratęsimo.
Nustatyta, jog šis trečiosios šalies pilietis, siekiant deportuoti jį iš šalies, buvo sulaikytas
180 dienų laikotarpiui, kuriam pasibaigus jo sulaikymo terminas buvo pratęstas dar 60
dienų. Pareiškėjas, be kita ko, teigė, jog šis sulaikymo laikotarpio pratęsimas neatitiko
Direktyvos 2008/115 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Byloje taip pat buvo nustatyta, jog Vietnamo ambasada vangiai bendradarbiavo su kompetentingomis Čekijos Respublikos institucijomis. Ši aplinkybė buvo viena iš priežasčių, dėl kurių priimtas apžvelgiamoje byloje ginčytas sprendimas pratęsti pareiškėjo sulaikymo terminą.
Ginčui aktualios Čekijos Respublikos nacionalinės teisės aktų nuostatos numatė
keturias kumuliatyvias (t. y. turinčias egzistuoti kartu) sąlygas, kurios turėjo būti tenkinamos, siekiant sulaikyti trečiosios šalies pilietį: 1) yra galimybė deportuoti asmenį per
sulaikymo laikotarpį; 2) trečiosios šalies pilietis pateikia neteisingus duomenis, kurie
būtini norint išduoti kelionės dokumentus; 3) kompetentingoms institucijoms nepavyko deportuoti šio asmens; 4) yra priežastinis ryšys tarp minėtų antrosios ir trečiosios
sąlygų. Teismas nurodė, kad ši ketvirtoji sąlyga inter alia yra nustatyta ir Direktyvos
2008/115 15 straipsnyje. Iš teisų šio straipsnio 1 dalies b punktas nustato, kad „valstybės
narės gali sulaikyti trečiosios šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo tvarka tik tam,
kad parengtų grąžinimą ir (arba) įvykdytų išsiuntimo procesą (nebent konkrečiu atveju
3
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gali būti veiksmingai taikomos kitos pakankamos, tačiau švelnesnės priverstinės priemonės), visų pirma, kai <...> atitinkamas trečiosios šalies pilietis vengia pasirengimo
grąžinimui ar išsiuntimo proceso, arba jiems trukdo“.
Pareiškėjas teigė, kad aptariamu atveju nebuvo tenkinama paskutinioji sąlyga. Šis
trečiosios valstybės pilietis neneigė, kad pirmojo sulaikymo metu jis pateikė neteisingus
duomenis apie savo vardą, pavardę bei gimimo datą, tačiau akcentavo, kad praėjus kelioms valandoms po sulaikymo, jis pareigūnams pateikė teisingus jį identifikuojančius
duomenis. Dėl šių priežasčių, pareiškėjo teigimu, aplinkybė, jog sulaikymo momentu jis
pateikė neteisingą informaciją apie save, niekaip negalėjo lemti jo deportacijos iš šalies
procedūros.
Aiškindamas minėtas nacionalinės teisės akto nuostatas Direktyvos 2008/115 15
straipsnio kontekste, Teismas konstatavo, kad minėta ketvirtoji sąlyga turi būti tenkinama ne tik pirmojo sulaikymo momentu, bet ir sprendžiant klausimą dėl aptariamo
sulaikymo termino pratęsimo. Panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą,
Teismas taip pat pažymėjo, kad minėtas vangus Vietnamo ambasados bendradarbiavimas buvo visiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant klausimą, ar aptariama ketvirtoji
sulaikymo termino pratęsimo sąlyga buvo tenkinama, ar ne. Teismas taip pat atkreipė
dėmesį į tai, jog Čekijos Respublikos teisinėje sistemoje nebuvo įgyvendinta Direktyvos 2008/115 15 straipsnio 6 dalis, numatanti, kad valstybės narės, „laikydamosi nacionalinės teisės gali [sulaikymo terminą] pratęsti ribotam laikotarpiui, neviršijančiam
dar dvylikos mėnesių, tais atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų pagrįstų pastangų,
išsiuntimo procedūra užtruks ilgiau dėl to, kad: a) suinteresuotasis trečiosios šalies pilietis nepakankamai bendradarbiauja, arba b) vėluojama gauti reikiamus dokumentus
iš trečiųjų šalių“.
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Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Akcizas – 2.1.2.1 (I dalis).
Alga – valstybės tarnautojo pareiginė alga – 1. (III dalis).
Analogija – įstatymo analogija – 2.2.1. (I dalis).
Aplinka – 2.10.3. (I dalis), 5.2. (III dalis).
Areštinė – Ž2 4.1. (III dalis).
Asmens duomenys – 2.7.1. (I dalis).
Atestacija – 1. (III dalis).
Atleidimas – pareigūno atleidimas – 2.5.2. (I dalis), pranešimas apie atleidimą – 2.5.3. (I dalis).
Bankrotas – bankrutuojantis mokesčių mokėtojas – 2.1.9. (III dalis).
Bendrija – sodininkų bendrija – 2.3.1. (I dalis).
Butas – tarnybinis butas – 2.1.10. (III dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 5.1. (III dalis).
Cirkuliaras – privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras – 2.1.7. (III dalis).
Darbingumas – darbingumo lygis – 1.5. (I dalis), bazinis darbingumas – 1.5. (I dalis).
Delspinigiai – 1. (III dalis).
Diskrecija – II dalis, E3 3.1. (III dalis).
Diskriminacija – diskriminacijos dėl amžiaus draudimas – 5.1. (III dalis).
Finansai – finansinių priemonių rinka – 2.1.7. (III dalis).
Individualus administracinis aktas – 2.10.3. (I dalis).
Informacija – viešosios informacijos rengėjas, viešosios informacijos skleidėjas – 2.8.1. (I
dalis), viešoji informacija – 2.9.1. (I dalis), teisė gauti informaciją – 5.2. (III dalis).
Išmoka – išmokų sumažinimas arba neskyrimas – E 3.4. (III dalis).
Įgaliojimai – įgaliojimų viršijimas – 1.6. (I dalis).
Įpareigojimas – II dalis.
Įrodinėjimas – įrodinėjimo našta – 1. (III dalis), E 3.2. (III dalis).
Įspėjimas – įspėjimas nedaryti teisės pažeidimo – 2.2.3. (III dalis).
Judėjimas – teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje – E 3.1. (III dalis).
Kaltė – atsakomybė be kaltės – E 3.4. (III dalis).
Kankinimas – kankinimo uždraudimas – Ž 4.1. (III dalis), Ž 4.2. (III dalis).
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Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų ir
kitų dokumentų indeksas leidinyje.
Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.
Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar prejudicinį
sprendimą.

Raidinė dalykinė rodyklė

Karys – profesinės karo tarnybos karys – 2.1.10. (III dalis).
Karjera – 1. (III dalis).
Kartelis – E 3.5. (III dalis).
Kategorija – kvalifikacinė kategorija – 1. (III dalis).
Klaida – techninė klaida – 2.1.4. (III dalis).
Konkurencija – konkurencijos laisvė – 1.8. (I dalis), 2.10.2. (I dalis), II dalis, E 3.5. (III dalis).
Konkursas – konkursas į valstybės tarnautojo pareigas – 1. (III dalis).
Konvencija – Europos žmogaus teisių konvencija – 4. (III dalis), Orhuso konvencija – 5.2.
(III dalis).
Lietuvos bankas – 2.1.7. (III dalis).
Mokestis – 2.1. (I dalis), pridėtinės vertės mokestis – 2.1.1. (I dalis), 2.1.9. (III dalis), E 3.2.
(III dalis), apmokestinamasis asmuo – 2.1.1. (I dalis), mokestinis ginčas – 2.1.9. (III dalis).
Muitas – Bendrijos muitinės kodeksas – E 3.3. (III dalis), muitinio sandėliavimo procedūra
– E 3.3. (III dalis).
Nepilnametis – neigiamas poveikis nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam
ar doroviniam vystymuisi – 2.9.1. (I dalis).
Nešališkumas – teisėjo nešališkumas – Ž 4.4. (III dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis), prašymas ištirti norminio akto teisėtumą –
2.10.2. (I dalis), bylos nutraukimas – 1.4. (I dalis).
Nuobauda – tarnybinė nuobauda, griežtesnės tarnybinės nuobaudos keitimas švelnesne
– 2.5.1. (I dalis).
Nuoma – valstybinės žemės nuomos sutartis – 2.2.2. (III dalis).
Nuosavybė – privati nuosavybė – 1.7. (I dalis).
Nuosprendis – įsiteisėjęs bendrosios kompetencijos teismo nuosprendis – 2.5.2. (I dalis).
Nusižengimas – tarnybinis nusižengimas – 2.5.1. (I dalis).
Nuteistasis – nuteistojo lygtinis paleidimas – 2.2.8. (III dalis), Ž 4.2. (III dalis).
Pagalba – antrinė teisinė pagalba – 2.1.8. (III dalis).
Pareigybė – naikinama pareigybė – 2.5.3. (I dalis).
Paskelbimas – teisės akto oficialus paskelbimas – 1.4. (I dalis).
Patikrinimo aktas – 2.10.3. (I dalis).
Paveldas – kultūros paveldo objektai – 1.7. (I dalis), kultūros paveldo statinys – 1.7. (I dalis).
Paveldėjimas – 2.1.3. (III dalis).
Pažeidimas – pažeidimo akivaizdumas – II dalis.
Pensija – teisėjų valstybinė pensija – 2.2.1. (I dalis), nukentėjusiųjų asmenų valstybinė
našlaičių pensija – 2.2.2. (I dalis).
Piktnaudžiavimas – 2.1.8. (III dalis).
Prekė – prekių gabenimas ir laikymas „komerciniais tikslais“ – 2.1.2. (I dalis).
Prekyba – poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai – II dalis, veiksmai, galintys
paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą – E 3.5. (III dalis).
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Priedas – priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą – 1. (III dalis).
Priemoka – valstybės tarnautojui ir statutiniam valstybės tarnautojui mokamos priemokos
– 1. (III dalis).
Principas – bendrieji tarnybinių nuobaudų skyrimo principai – 2.5.1. (I dalis), gero viešojo
administravimo principas – 2.2.2. (I dalis), įstatymų viršenybės principas – 1.3. (I dalis),
konstitucinis teisinės valstybės principas – 1.3. (I dalis), 1.5. (I dalis), 1.6. (I dalis), 1.7. (I
dalis), non bis in idem principas – II dalis, proporcingumo principas – 1.5. (I dalis), 1.6.
(I dalis), teisėtumo principas – 1.6. (I dalis), 1.7. (I dalis), teisinio tikrumo principas – II
dalis.
Privatus gyvenimas – privataus gyvenimo neliečiamumas – 2.7.1. (I dalis), Ž 4.5. (III dalis).
Profesinė sąjunga – Ž 4.3. (III dalis).
Prokuroras – prokuroro nutarimas – 2.2.3. (III dalis).
Reglamentas – 1.8. (I dalis).
Reklama – draudžiama tabako reklama – 2.6.1. (I dalis).
Restitucija – 2.2.4. (III dalis).
Ribojimas – vienos valstybinės pensijos ribojimas – 2.2.2. (I dalis).
Rinka – rinkos apibrėžimas – 1.8. (I dalis).
Rūkymas – draudimas rūkyti – 1.6. (I dalis).
Sandoris – Bendrijos vidaus sandoris – E 3.2. (III dalis).
Sankcija – 1.8. (I dalis), E 3.5. (III dalis).
Saviraiška – saviraiškos laisvė – Ž 4.3. (III dalis), Ž 4.4. (III dalis).
Savivaldybė – savivaldybės funkcijos – 1.6. (I dalis), savivaldybės veikimo laisvė ir
savarankiškumas – 1.7. (I dalis), savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos – 2.10.3. (I dalis).
Senatis – ieškinio senatis – 1. (III dalis).
Skola – skolos muitinei atsiradimas neįvykdžius prievolės – E 3.3. (III dalis).
Socialinė apsauga – 1.5. (I dalis), 2.2. (I dalis), 5.1. (III dalis).
Sprendimas – administracinio sprendimo panaikinimas – II dalis, administracinio
sprendimo pakeitimas – II dalis.
Statinys – kultūros paveldo statinys – 1.7. (I dalis).
Statyba – statybos užbaigimas – 1.2. (I dalis), deklaracija apie statybos užbaigimą –
1.2. (I dalis), 2.2.5. (III dalis), žemė statyboms – 2.1.1. (I dalis), reikalavimas pašalinti
savavališkos statybos padarinius – 2.4.1. (I dalis), statybos užbaigimo aktas – 2.1.4. (III
dalis), savavališka statyba – 2.1.6. (III dalis), statybą leidžiantis dokumentas – 2.1.6. (III
dalis), valstybinė statybos priežiūra – 2.2.5. (III dalis).
Sukčiavimas – E 3.2. (III dalis).
Sulaikymas – trečiųjų valstybių piliečių laikinas sulaikymas – 5.3. (III dalis).
Sveikatos priežiūra – sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigų sudarymo sąlygos – 1.3. (I dalis).
Šeima – šeimos nariai – E 3.1. (III dalis).
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Šiluma – šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos – 1.1. (I dalis).
Šmeižtas – Ž 4.4. (III dalis).
Tabakas – tabako kontrolė – 1.6. (I dalis), įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti, –
2.6.1. (I dalis).
Tarnautojas – pakaitinis valstybės tarnautojas – 1.(III dalis),statutinis valstybės tarnautojas
– 1. (III dalis).
Tarnyba – valstybės tarnyba – 2.5.3. (I dalis), 1. (III dalis), diplomatinė tarnyba – 1. (III
dalis), tarnybiniai ginčai – 1. (III dalis),
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 2. (III dalis).
Trūkumas – administracinio sprendimo trūkumų ištaisymas – II dalis.
Turtas – valstybės ir savivaldybės turtas – 2.1.2. (III dalis).
Užmokestis – valstybės tarnautojo darbo užmokestis – 1. (III dalis), 2.1.3. (III dalis).
Vertinimas – valstybės tarnautojo veiklos vertinimas – 1. (III dalis).
Vertybiniai popieriai – 2.1.2. (III dalis).
Vežimas – keleivių vežimas – 1.8. (I dalis).
Vidaus administravimas – teismų vidaus administravimas – 2.1.5. (III dalis).
Viešasis administravimas – 2.1. (III dalis).
Viešoji įstaiga – viešosios įstaigos dalininko (savininko) sprendimas – 2.2.4. (III dalis).
Vietos savivalda – 1.6. (I dalis), 1.7. (I dalis), 1.8. (I dalis), 2.1.1. (III dalis), savivaldybių
administracinė priežiūra – 2.10.1. (I dalis).
Visuomenė – turto paėmimas visuomenės poreikiams tenkinti – 2.2.6. (III dalis),
visuomenės poreikis – 2.3.1. (I dalis).
Vyriausybės atstovas – 2.10.1. (I dalis).
Žala – žalos atlyginimas – II dalis, 2.1.1. (III dalis), 2.2.1. (III dalis), neturtinė žala – 2.1.5.
(III dalis), pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymas – 2.2.7. (III dalis).
Želdiniai – želdinių priežiūra – 2.1.1. (III dalis), 2.2.1. (III dalis).
Žemė – žemė statyboms – 2.1.1. (I dalis), valstybės išperkama žemė – 2.3.1. (I dalis),
žemės grąžinimas natūra – 2.3.1. (I dalis).
Žemės ūkis – bendra žemės ūkio politika – E 3.4. (III dalis).
Žiniasklaida – Ž 4.4. (III dalis).
Žurnalistas – 2.8.1. (I dalis).
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Santrumpos
AB
ABTĮ
angl.
ASPĮ
atsak. red.
AVA
AVMI
b. l.
BK
BPK
BUAB
CK
CKATS
cm
CMEK
CPK
d.
DK
doc.
dr.
DTĮ
EB
EEB
EEE
ES
ESTT
ETT
EŽTT
g.
ha
k.
KASOKTĮ
kt.
KVŽRŽ
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akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angliškai
asmens sveikatos priežiūros įstaiga
atsakingas redaktorius
apskrities viršininko administracija
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
bylos lapas
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas
centimetras
Centrinė medicinos ekspertizės komisija
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
diena, dalis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
docentas
daktaras
Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas
Europos Bendrija
Europos Ekonominė Bendrija
Europos ekonominė erdvė
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Žmogaus Teisių Teismas
gatvė
hektaras
kalba
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatymas
kita, kiti
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarka

Santrumpos

l.
lot.
LR
LRKT
Lt
LTSR
LVAT
m.
MAĮ
mėn.
MGK
MGL
min.
Nr.
NTA
OL
p.
pan.
par.
pareišk.
pastr.
proc.
prof.
PSDF
PVM
PVMĮ
pvz.
r.
RAAD
Rink.
SAARP
SAPĮ
sav.
SB
SESV
str.
STT
STTS

lapas
lotyniškai
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
litas
Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metai
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėnuo
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
minimalus gyvenimo lygis
minutė
numeris
Nacionalinė teismų administracija
Oficialusis leidinys
punktas, puslapis
panašiai
paragrafas
pareiškimas
pastraipa
procentas
profesorius
privalomasis sveikatos draudimo fondas
pridėtinės vertės mokestis
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
pavyzdžiui
rajonas
regiono aplinkos apsaugos departamentas
rinkinys
savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programa
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas
savivaldybė
sodininkų bendrija
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
straipsnis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas
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t. y.
t. t.
t.
TKDS
TKĮ
TLK
TMS
TPĮ
TVPĮ
UAB
UADB
UADBB
VAĮ
val.
valst.
VIĮ
VĮ
vyr.
VLK
VMI
vnt.
VPĮ
VSAT
VSATĮ
VSDF
VSDFV
VSDPĮ
VSDS
VSĮ
VšĮ
VTS
Žin.
ŽĮ
žr.
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tai yra
taip toliau
tomas
Tarnybos Kalėjimų departamente statutas
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
teritorinė ligonių kasa
Lietuvos Respublikos tarnybos muitinėje statutas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymas
uždaroji akcinė bendrovė
uždaroji akcinė draudimo bendrovė
uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
valstybinis
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
valstybės įmonė
vyriausiasis
Valstybinė ligonių kasa
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
vienetas
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas
Valstybinio socialinio draudimo fondas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statutas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
viešoji įstaiga
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas
Valstybės žinios
Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas
žiūrėti
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